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22 de Janeiro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
:\fantla o l io\'i•rno da Rl•púhlica Portuguesa, pelo :\[inii;tro da Guonn, nomNu· o capit1'1o do artilhariu L0ão
do Sacramento :\lontt'iro para fr a l•'rnnc:a om missão do
liOl'\'Íço público relacionada com o plano do rearruanwnto
<lo e:x1',rcito .
..\lém das dcspc-.ns com transporte-., scd feito ~10 rc·
ferido oficial <:o a titulo do ajuda de custo o al~no diúrio
de H libras, tudo pngo pela Yerha constante d~ capitulo
~~>.º, artigo 6üD. 0 , <lo orc:amcnto do :\íinistério <la G1~·ra
para o corrente ano .
•\linist&rio da <lu<'rra, 11 ll<l .Janeiro de 1040. () Sub-~ecretúrio de l~stndo lln UuNrn, Fenwndn do.~
'antos ('o.,ta.
do .-i.:o ou 1>no1açlo do Tribunal do CoDlaa).

Ministério da Guerra- Repartição Geral

Nos termos do dc<'reto n. 0 lli:OiO, 1!0 ::?~>de SPtPllll1ro
10'.!t-i: manda o 1 :o, êrnn <la Hopúhlil'a Portngn<'"t.1.
pC'lo .:\1 ini ... tro rln O uerra, concf'dt r n ~faria de Lourdf's
d(~

01rnE!\1 no Exi-:1wrro :\.

0

1

2.• ::;érie

Luz de Passos e ~ih'a e a )Iuriu Beatriz Luz 1!0 Pussos
e Silva, órfãs do alferes llcnriquo de Passos e ::iil\'a, a
roYer;..ão da cota parte do subsídio mensal, no qu:intitativo do ~a86;>4, C'IU Yirtudc de lw,·N· casado Ifonriqneta
Luz do Pussos o Silva, sun. irmã, em 30 do .Nowmhro
do COITPlltl' uno.
:\finistério dn Guerra, 21 de Dezembro de 1939.0 Suh-Sccretário de Estado da (;ucrra., Fer11a11do c/u.~

Santos Costa.
(\'!•ndn r>•lo 'rrlbunn.J du 1•nnt111 om 2$ de I>ezo1nhro do rn3!1. :\ao
al\o dovJdu1 omolut0u11lo11 nua torulos do ducruto u. 0 :!~:2~i).

li- RECURSOS

Ministério da Guerra-!.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição

Xcgado JH"OYimento ao rocurso n. 0 2:5U3, interposto
perant~ o Conselho de Hccursos pelo coronel, nu situni;ão elo r1•iwn·a. Yitori110 Tf enri11ucs Godinho, nos
t1•r111os do n11igo 3-i.0 do rt"•nlam<'n to do mesmo Con-

:sPlho, <ll' 12 <ll1 .\gosto d1• C'>1!l~7, o em que l'Pl'orria
do <lPspacho cio Sub-Rccrctário do Estado da O 11orru,
de Hl de .Junho <lo rn:~s. que lho indeferiu um l'l'l[UOrimP11to cm 1p10 pedia para ser renwtido ao Coust>lho
~u11erior 1!0 Exército o ... ou proc<'sso de promoc:no.
par:\ eli•ito:- <lo artigo 17 .0 1lo 1h•cn•to-h•i n. 0 ~8:-W:?.
de :31 Je Dc:1.0111bro de rn:17' por :sufo,fa:t.rr CI todas ª'
con1li1:i'\cs llo promo\rt0 a brig;ideiro e lta,·cr ,·agn. no
qund ro da sua arma de origom, por niio ter fundamento lt>gal.
l'or rlccrelo de .'J do co1·re11ti• 111P.~:

~egado pnwimonto ao l'Ol'llr:so n.º ~:517, intcrposl<i JlL'·
r:1~te o <,'011sc~lto <l1~ H1•cursos J>Plo te11ontP pit·:11lor.
huJO na s1t11açao <lc l'Ost'I'\ a, .\11tónio da :-li! rn :\!outeiro, nos ll•rmos do arti~o :31." do n•gulalllPllhl 110

me"mo ( 'onsPlho, de 1:! '1P ~\µ;o ... to <lo Ul:!i, Pm Cflll'
r~corria por s~i ael~ar ilegulmontP protel'Ído nn prornoçao ao posto uncdmto, po_r ui10 ter funtlmnonto h•gal.

2.• Série

OIWE.\I DO EXÉIWI1'(1 :-;.0 1

Ili - MUDANÇAS OE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Po>· porta ria8 de 6 do corre11te

mê.~:

Ouadro da arma de cavalaria

'f11oonto de can1laria, :ulido, A11tú11io )!arfo Poroirn ~for·
tinho, quo <ln rogn>sso de comil'sil.o militar no l\liuistério das Colónias se apresentou em 27 de Dezembro
1lc 1939, prL·oncl1cudo Yagn no n~spectirn quadro.
(Vhada r·•lo Tril>unal de Coattu, COID a uoiação de não Hrom
d•n Idos ~molumouto•, no• tormo• do deoroto n.• 2!:251).

Disponibilidade

Tononte-coronel do artilharia Artur Gonç·alves Hochtt.
major do soni<;o de admini:;trac:ão militar Fl•rnando
Vítor Yulci1tu Yahulas Yieira ll capitiiis: de infantaria
.Josó dos San tos J>on:lto o de :1rtilharia Eduardo llermcn<>gildo .\ n1lrnJC' do Froita:-. adidos, que do rC'grcsso
do ~Iinistt>rio tio Comércio t> lnditstria se aprostlJltarnm om 1 do r.orr<'nto m(ls, por tProm <h'i:xadn tio prostnr sorYi<;o no I nstituto UeogrútiC'o C' Cadastral.
~lajor ele atilharia. adido. _\.l<'xnuclre tlos Santo:; ~Iujer,
<JUC tlo rcgrc:.so de comi~:-ão militnr no ~[ini~tério da:;
Colónias se npruscntou cm :10
Dczl'IDliro eh' lc;l3Q.
C'apitii.o de iufontl\ri:l. adido. CdunrJo d<> Paiva Mncudo,
que de regre<:so do :\linistc~rio 110 Interior 5<' npre:-entou em i1 do corr1·uto mC:s. por ter dci-xatlo tio
pr C'star scrvi•;o tH\ gunrda na1·ional ropnlilicann.
Cnpifüo elo ong<'nhari:I. adiilo, E1l11:mlo cll' .\.rant<'s o Oliveira, que <lo regresso tlt> comi:.<;1io <'i\'il no ".\{inbtório
do Interior so :1pre~entou cm :!7 de 1>ez<'mbro 1lc
Hl39, por ter dei::s:ndo dt.i prestar !.'N\'Í1:0 na (;;'\mnra
:\[uuicipal ilo Lishoa.

uc

(\'l111dns polo 'l'oib•nnl d ~ n:a•, co1n n nnotnçio do 11"io sorom
du\'ldo» omolumcut(\S, no U.trfl\05 do decreto 11.0 ~t:2:•7).

Capituo de artilharia, adiuü. ""m li1•ern;a ilimitnda . .lítlio
l 'bar d1' P:1~sos Barho"a 1 nld. "'· que se <tprus.. ntou
om 1 do corrPnte mê:-;.

e .•.

("l'I• da polo Trlbuoal d•
d d4oa canu ul.l\Olltu DI• l

a.

e m n !lUOlaçiio do soroni
c1o dec.rt'lO n. :.?:.? T\.

ORDDl DO EXÍ-'.nCl'l'O N. 0 1
Reserva

Coronel de infantaria, elo di!-:trito ele recrutauwnto e
mohilizai:ão n. 0 1:?, .José Francisco Faúlh0 Hasoilo.
nos termos da alin"n 11) do artigo 1. 0 do dccn,to-lci
n. ó :?8:40.J., d<' 31 de J)p;r,Pmhro elo 1937, por t<'l' sido
jnlg:ulo incapaz do sc>r\'i~o actirn pela junta hospitalnr
'elo inspoc.;ito, de\·cn<lo l<Or <·oni;id<'rado nosta situnçito
1lMcll' ~G de Dezembro <li' 1fl:~n.
Cnpitão farmacôutico, adi1lo, profpssor 110 Col1;gio :\(ilitar, .Jos(• Jo:io F:irinha .Júnior, o tenente, do batalhão
do · c·:u;aelor1~s n.º :?: .\rmínio FPrreira elo Almoida
Cruz, nos termo" da alinoa a) 110 :1rtigo 1. 0 do decreto·
-lei n. 0 ::?$:404. de 31 dt· l)pz~·mhro de Hl3í, por terem
atingido o liruite do iel:11l«, dPY0111lo ser considerados
nesta situai:ão, rPspc<'tirnnH'lllt', desde 18 e ~4 de 1h'zemliro do 1939.
{Vls•d:is

p~lo Trílrnlll\l

do Co1111-., com

1\

unotnçào du

11~0

aurom

devidos umolu11w11\n ... , uo1 lormos: do douroto n.º 2~1267).

Oficiais milicianos de reserva

To11cnt1•s: elo regimento 1lo :1rtil\1aria ligeira n. 0 1, Domingos de :\felo :\larinho Fall':w Barata, do re~iniento
1h' artilharia 111'sad11 n.º 1••losó Ferreira rla Cruz e
_\nh•ro Correia do Frflitas, do rc>gimf'nto do 1·a\'al11rin
11.º n, .lo:-é da XatiYid:1dl' Cnl'lho, e nlf1'l'OS: tio liatalhi10 .!<' ca<:adore-. n. 0 :1, .Joi\o António du Sih·a (;omcs, <lo regimento 1k• artilharia ligeira n. 0 :?. :\Ianuel
do l,<'mos llfaccclo Sautot-l, li, do roginrnnto de artilharia de costa, Jos1'> .Júlio :\lartins Nogueira 8oltl'1•s, to·
dos milicianos, liconcia1los, nos termos elo
:t 0 cio
artigo ül. 0 1lo <ie<'reto n.º 1:?:017, de 2 ele A~osto 111•
• 1O:?li, por terem atinJ,!irlo o limito de idade, 1l1wP111lo
:;or 1·onsiderado:, ll•'"tn situai:ão. respPl'ti,·:ime11t1•.
1lcsdf' 18. 18. :?;>, :?;>. :!7, 17 e 1ü de Dez1'mhro dP

*

rn:1n.

(Anotada polo Trlhunnl do Co111n1 em IS do Jane>lro do 1010).

Baixa do serviço

)lajorl's J\Jn1ro do Xa•wi111Puto 1lc Laccl'lla " :\[1,ln p
Agostinho SimC11•s 1!" Olin·ira Oomes. capitrlo .João
.AJl,l'l'to Yicira, toclo" 1nilil'ia110s ml'.•dico~ d1• n•sL•n·a.
1• 1•apiti10 l!H.!tlieo auxiliar do 1•x1"•r1·ito dl' l'<'Sí'l'\'a .loi\o
Pedro 'l'eixeira de .\~uiar, no:s termo'\ •lo ~ 3. 0 do :irtigo 61. 0 elo docrcto 11.º 1:!:017 1 1l1· :? 1!1:.Agosto dl'

2.• Sério

ORDEM DO EXERCITO N. 0 1

H126, por terem atingi1lo o limit<' de icln•le, devendo

~"r

con~itlerndos nl'sla -.itnac:iw, n'spectivanwntc.
1le::;do ~-!, .:?8, 29 e :?O do D1•zcmbro de 1939.
(Aootads polo Trlhunml do Contas em 13 do Jnnolro do l~H•).

Por portada de 13 do corre11/r. mês:
(Yhada pelo ·rrlhunal elo lontns, com a nnot:u;Ho de nAo •orom
devidos omolumuntos, 1101 termos do docreto u.0 2:?:2.l7).

Reserva
Capitãis: de cnYalaria, l'lll 1li-.pouibilidacle. )[anuel 1la
L'o:-.ta Ferro de Can•alho. l) 1\0 t>Xtinto quadro ele arti·
ll1aria, ela Direcc:ão da .\rrnn t!r. .\rtilharin, Jost\ .\ntónio, no:-; termos da alínl':t a) do artigo 1.0 do d0·
c·roto-loi n. 0 :?8:40-1, tln :H ti<' Dc>zmnbro do 19:17, por
t(ll'Olll atingido o limite• dn i1la1\t', thn-ellllo ser eo11:-;itloraclos uo~tn. situac:ào, rl'S\H•eti,·amcntc: desde 30 o 31
do Dl•Zembro <lo rn:m.

IV - PROMOÇÕE S
Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por porta riai; ele 20 de Dt'=c r11l11·0fi11do :
(Vlsndas polo Trll>unnl ''ª Con1ns, com a ano1>ção do sero111 d•·
,·Idos emolomonto•, no1 t nnos do decreto n."" 22;2j7) .

Adidos

Capitão, o tenente <l11 infantaria, atli1lo, em s1.'rviço no
:\linistfrio do Interior, na polícia do seg11ran1;a pÍI·
blica, St'hastiüo Dunrtl' tia J ,11z Pern<'s.
C'apit:w, o tl'ncnto tle cavalaria, aili<lo, orn sot·,·ic:o no
:\fini:-;ll'rio d~s Colónias, António Camilo do t):í Pinto
do A hrcn Soto ) faior.
'r c1w11tP, o :1\fores do i11fantnri:1, :ulido, NU scn·i1:0 no
:\ l inist~rio dns Cul<'inias, Fl'rnnndo Homem 1\a Cu:-ta.

ORDE'.\1 DO EXERCITO N. 0 1
=---~-=

Por porta1·ia.~ de 29 de Dezemb1·0 findo:
(\"ls:1dns polo 'frlbaool <la Conuu, com a :uiolaçllu dd serem do·
vidoi emolumentos, 1101 term.01 elo decreto n. 0 22:~57).

Regimento de infantaria n. 0 6

.\..lfcrcs miliciano 1lc infantaria, liccnci:ulo, o aspirante a
oficial miliciano <lo infantaria, licenciado, António
Oonr,al\'es, eontnntlo a antiguida<lo ile~dc 1 tle No·
n~mbro d1' 1935.
Regimento de cavalaria n.• 3

.\..lferes miliciano 1lc c:n-alaria, lic<'nc:ia1lo. o a~piraotP a
oficial miliciano 1lc ca,·alaria. licc1wi:ido, .Jo:,;é Carlos
<lo .\..lmPida o Sou"ª :\fa1;11111•s, conta11<lo a antigui<latlo
des1le 1 de NoYembro do 1939.
3.• companhia de saúde

.Alforos milicianos m(1tlicos. licenciados. os aspirante:> a
oficial miliC'ianos ml'.•1licos, licenciados: .T (1lio Sancho
o João llapti:<ta Coelho. contando a anti~nitl:1do des<l<'
1 de KOYem bro elo 1U38.
3.• companhia de administraçlto militar

'l'enl'ntc miliciano do s•~nii;o de administrnr,ilo militar,

liconciaclo. o alfNPs milidano cio mesmo 1:1oni<;o, li<!<'nciado . .T osé Fnmei.,1·0 XaYicr dt• ~1endon1;a Lino
Xeto . contando a antiguida<le desde 1 do 1>czemhro
de 1938.
PromoYidos ao

pô~to

que lhos ,·ai indicado o contantlo

a nntignidado dcsdl' 1 de l>t>zemhro do 19:3U:
Batalhão de metralhadoras n.0 1

TPnenh's milicianos de infantaria: lie1>1wiados, os alforos
milicianos de infnntarin, 1Í<'t'nciados, ::\f úrio I•'errc'int
ela Co~tu e ~fonuol .Jo:up1im ::\lontenegTo de :\loura
Coutinho Ft>nrnnde.; Tomnz.
Grupo de ar tilhar ia a cavalo n.• 1

T1,ncnte miliciano dL• artilharia . licencia<lo. o :llfcrcs miliciano 1le nrtilharia, lict•nciatlo, 1talo .Jo.;é da Costu
.\juda.

!?.• Série
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Regimento de cavalaria n.0 7

Tenente miliciano Jri cavalaria, liconcindo, o alferN• miliciano do c1walaria, licenciado, ...\.ntónio Contel :.\furtins.

~l

Pro1110,·i,los ao po~to qu<' lbcs n1i in1lica<lo e contando
antigui<lmlc desdo 1 d(I ::\on'mhro do l\\3~l:
Regimento de infantaria n. 0 2

.\!fores miliciano elo infantaria. o aspirante a oficial 1111liciauo de infantaria .João :.\Iou1lcs Correia de l'aiv~1.
Regimento de infantaria n.0 7

_\Jfon•s milicianos <lo infantaria, os aspirantes a olicial
milicianos do infa11taria José )faria do .Amaral Lt•Ít<io
Bernardino •.losó do Xasciml•nto ,\zov<'do, jfanuol
.\ntónio dii Uost:i BotPllio, Lui1. :.\1n11u<'l Pinto dP .\1buquerque, António .José de :.\fcsquita <iuintela e Franl'ist·o :.\Ien.l<'s l'l•rt·ira.
Regimento de infantaria n.0 14

AlrC'n•s milici:mo:s cl~ infantaria, os aspirantes a otidnl
milicianos de infanturia .\ntero Cot'lho da jfota Iluhort
Dias do :-;ousa, Frnncisco ele )fplo PPssanha .\lcofora<lo, .\.rtur A1IP!i110 Esteves Pm: n Hni dt• Gusmão
'N' ogueira.
Balalhl\o de caçadores n.0 1

Alfere.; milici:mcr.:; ele infantarin, os uspirnnte~ a oticinl
milicinno~ du iníantar~a .\.lhl'rto F1•rnnndo Por(•iru:
:'llí1rio Soares. :\lauri<~io do ~ ascimonto " ::.\Ian11Pl HihPiro Pinto Bm·11ardi110.
Batalhão de caçadores

11. 0

7

Alfi.•rps milichno d(' infuntaria. o a.;pir:mto a oficial

1111-

lieiano de infontnria .Josó l'nh·a Diniz.
Regimento de cavalaria n.º 2

Alforl's miliciano do enrnl:tria. o aspi1·nnte a olil'inl
lir.iano de cantlaria .José Yasco Falcão Saca<lura.

1111-

Regimento de cavalaria n.0 3

.Alferes miliciano <lo eaYaluria. o ai;pirante n ofü·ial mili<'iano do ean1lnrin .laciato Çorrcin P<'rlligão.

OIWE~I DO EXÍmCl'l'O K.• 1
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Regimento de cavalaria n. 0 8

Alferes miliciano de casalaria, o aspirante a olicinl miliciano de cavalaria João Rui Postana :'lfondcs de .\.l-

moida.

Por portaria~ de 30 de Daemb1·0 .fi11do:
(\'ludas relo Trlhw1:1l do Contas, com a auotaçAo do •crom do,·l·
dos emolumentos, nos termu» tio decreto u.0 22::!.",7).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Serviços cartográficos do exercito
~Iajor.

o <'apitito Jc artilha riu .T oaquim Estrêla Teriaga.
Regimento de infantaria n. 0 2

Alferes milicianos de infantaria, oi:; aspira11tPs n ofieial
milicianos elo infantaria .Josi" '!'ramela Conde o Joaquim .\ugnsto .Jacinto, contando a antiguidatl<' drsdo
1 d3 ~owmbro de 10:30.
Regimento de infantaria n.• 3

Alferes milicianos do iníantnria, os nspirantcs a oficial
milicianos ele infantaria ~\ntónio Gil, Leonel TaYar"s
do Canto Tawira o .\rtur ela Palma Yi<;oso, contando
a antig;uidndo desdo 1 do Non,mhro <lo 10:30.
Regimento de infantaria n.0 5

Alferes milicianos de infantaria. licenciados, os aspirante::. a oficial milicianos 1lc infanturia, liccncinclos, Ernesto ,\ntónio Pereira EneS', :.\Ianuel .Jorvis !lC Atouguia Fl'!Tl'ira Pinto Basto, 11úrio Xuncs dP Oliveira
Falcão l' Gabriel Augusto elo Carvalho Rulnr.iir, contando a antiguidade desdo 1 do X o\·emhro 1ll' Hl38.
Regimento de infantaria n.• 6

Tenente miliciano de infantaria. licenciado, o :ilforc:< miliciano dP infantaria, licrn<'iaclo, Eduardo ~latias Perl'ir:t :-;annento, contauJo a antigui<ladt• desdo 1 de
D ezembro do H>39.
Alferes milicianos do infnntariu, liecnciados, os aspirantes a oficial milicianos dP. infantaria, licenciados, Delfim dc Sousa Ramos, Ilurúl·iu 'l'uvoirn ) l alhciro,
EJuarllo .Al Y<'s Yiana, Luiz Ferreira <lc .\ lmoitla. (~
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Costa, .\u"usto Saraivn. Pt'ixoto, Hogério _\ngelo dos
Santos li'alcão. )fanud Barbosa ~unes Casqueiro. Lu<'iano YiPir; , .T osé Deodato 110 Hêgo Lima) João Goni,:alrns, .Joito Sabóia de Gou\ria, J)acianu Andró da
Silrn Qnintoln e Josó 1la Hocha Peixoto )fogalhãis.
contando a antiguiclado dosdP 1 do N0Ye1ubro de 1938.
Regimento de infantaria n.0 li

Alferes milicianos do infantaria, lirnrwiailos, os <1spirantos a oficial milicianos 1lo i11fautnria, licenciados .•\ntóuio .Jninw dos Santos Yelho 1ln Palma e Joiio )Iauud dt• .Abreu ·" Silrn, contando a antiguidade de:-;de
1 do l\o,·cmbro de 19:3ti.
Regimento de infantaria n.º 12

. .\lfot'l'S milil'iano de infant:tria, lict'nl'iailo, o nspirnnto a
ofil'ia l miliciano do infanta ria, lil'C"nl'iatlo, .Jo~10 :-;o ares
do Sousa ~!achado, desde 1 do ~o,·ernhro de 1938.
Batalhão de caçadores n. 0 1

Alfel'os mili<'iano ele infontnrin, li1·en<'iado, o a--pirante a
oticial miliciano de iufanh1l'ia licenciado. Fcrnnn1lo
I..'.
l
' a anfr•uidade Ul''UO
.:Jllnllcs
1 e .\lmeida. contando
1 do :\ O\'t'illbro du H);~8.
"'
Batalhão de caçadores n." 7

AlforL•s milicianos do infa11t11ria, lice11l'iados, os aspirnntos a oticial milicianos 1le infantaria, licC"ncin.clos, Alhcrtino dm; 8nntos ~latias 1' 1 l<lC11'onso 13n.rroso, contando a. a11tiguidadr 1le:;<ll' 1 du ~ovcmbro <le Hl38.
Batalhão de carros n.0 1

. .\lforp<: milicianos dl' infnntnria, licenciados: os aspira11tl's a oficial milicianos dt> infantaria, li<'enciados, .ToilO
Carlos Faria Nonlestr f' ,\méri1·0 António dos 8i-ntos,
contando a untigui<lllllo dp-.de 1 tio 'N oYcmhro do 10:38.
Regimento de artilharia de costa

Cormwl, comandante. o t011<•11to-coron<'I de artilharia, tia
dirccc;ão da arma, Frnnci . . co .\ntóuio Heal.

2.• Sério
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Regimento de cavalaria n. 0 5

Alferes rniliciano de rarnlaria. licenciado, o aspirante a
oficial rniliciano do raY:1laria, licenciado, ManilC'l ela
Palma Leal, contando :~ antiguidade desde 1 de i'\owmhro de 1038.
Regimento de cavalaria n.0 7

Alfen•s milicianos <l<' 1·walaria, liC'cncia<log, os aspirantes a oficial milicianos 1h• ca\'nlaria, licenciados, J oaquim •\.ugusto G otlin ho <IP ~ 1ira C' L uiz Domingos
U uerra de Barros. con t:1ndu a antigui<lade desde 1 de
Xo,·embro de rn:~~.

J>or portarias <le

m rio

corrrnte

mê.~:

(\'"ls.adns polo 1'r1hunl\1 do C.'ontas, com n :inotAi;ão do 1orl•nt do•
vitlos omo1urn('ntu~. uus tl'rinus do decroto n.º 2:.?:2á7).

Distri to de recrutamento e mobilização n. 16
0

.\lforl's cio quadro <los s<'n·ic:os auxiliares do <'xército, o
~ar~<'nto ajudant<', do batalhão de rnetralha1loras n. 0 :!,
Carlos .\ugusto i\fun:>u. sPm prC'juizo d<' antiguidade.
Companhia de trem hipomóvel

Capitiio 1lo extinto <pw<lro auxili:ir <li' artilharia, o tenente do mesmo e.xtinto quadro .Jost'· Luiz Ferraz.

Po1· po1·taria de f:j du con·e11te mês :
(Yiswln rolo Trllmunl 11,, Cunta.st com n. :motnl\llO do IOrtot dl.'I·
Yldus l'11u.1lu1111 11101 1 nu~ turmo& do docrc-to :u.u !!:!:~~'1).

Regimento de infantaria n,0 4

Coronol. com:mdante, o tC'Ot>ntc-coronol dl' infantaria, do
hatnlhüo de cai,:adorl'~ n. 0 4, Eugénio Hihciro do ..\lmcida.
Batalhão

indepen~ente

de infantaria n.0 19

'l\•n1 nt1•·<'0ronol, cumaudantt', o major de infantaria, du
distrito <ll' rec·rntarnPnto ti rnobilizai,:i"to 11.º 10, b'rancisco Silvestre Yan•la.
1

Tribunal militar territorial de Viseu
~fnjor.

o capitão ele infantaria, vromotor <l" jui;tir:a. Luiz
P<'roira Faccira .
·
·
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V- COLOCAÇÕE S, EX ONE RAÇÕES E TRAN SFE RÊ NCI AS

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

Po1· portaria dr. .J. do cu1·re11te

11111.~:

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exàrcitos de T erra e Mar

1\'nl'!i!P do scn·i1:0 de admini~traçüo militar, no quadro,
:\far<"elino Ferreira :Martinho, vor IP!" ~i1lo nomeado
prof1•ssor p1·ovisório tio rncsmo lmi!ituto.

J>fü· portai·ia.~ de lj do co1·re11te

mê.~:

Ministério da Guerra- 1. • Direcção Geral -1.• Repartição

.\lfere:; do quadro dos sen·ii:o~ auxili:ire~ 110 exército,
<lo n•gimento dl' infantaria n. 0 lü, ,To1io :\fatias.
Mi nistério da Guerra - 3. • Direcção Geral

'l'c11011tc-coro11l'l 1lu artilharia, no 1111a<lro 1la arma, Artur
:'lf1•n<los 1le :\Iagnlhãi:-.
Serviços cartográficos do exército

Exonerado~ do chofo da h711ipe aórl'a 1la 1li\·isào 1lo fotogra111ctria l' <IP <"h<'fo do éq11i1w permanente, resp1'1°ti-

\'1tmcnt1', o tc1H•nto-coro1wl <lu aoronitntica .lo;.;(• Ped ro
PinhPil'O CorrP.ia no capitão 1le artilharia .\.ntónio E111ilio :\foreira Peixoto.
~ \_ dj nnto tt'.·eni<'o da d i ,·isilo de foto~r:11111•tria; o m[~j or <lo
corpo do estado maior .\..ntóuio Henrique:. d<L ;o;ih·a.
ChelCs de é1p11iH! pl·rmanPntl', os cnpitãis: de infantaria,
\Titorino de :--;erpa Fariu P11res Furtn1lo Uah ao, 1•m
di~ponihili1ladP, .\.lfr1•do Pimcnt<i Hamos do F'aria .Júnior l do hatalh:lo tio l'a<:ndorps 11 ." n, Hl'IHltO l·\•l'J'al'.
1}(! Ho:l\"enturn; tio liatnlhüo tio pontnnPiros, :\Iário r~
rcira d1.• Azcvu1lo Bntulha: do regi monto a.. eanilaria
n.º li, Domingos ele ~ou:,a )la~nlhni,-; ,, tenc11tt1, do
rPgimcnto de urtilhnria ligc>ira 11.º 4, .loiio Ilortn Gnh·iio
Forreirà Lima. ficando o prirnt•iro oxunerado dl' chllfo
t1n se<'c:11o dl) <'Xp1·dir>nte.
1

•

Regimento de infantaria n.'' 1

Capitão df' infantm·in, da 3. n Jlc-partir;11o da 1. n Di rN·çii~>
<foral deste 11Iinbtério: .\..rtur Erne~to Campos do 011n~ira Pinto.

1~
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Regimento de infantaria n.• 7

Cnpiti'lo do extinto cpwtlro th: oficiais do se>crctariado
militar, do quartel general <la 3.ª região militar, Francbco JCarcelino )farqu<'s.
Batalhão independente de infantaria n.• 19

Alferes tlo quadro dos soniços auxiliares do t'x('rC'ito,
do batalhão de c·:.ic,;adores n. 0 0, J oito Freire Pestant\
tle Barros.
Batalhão de caçadores n.0 5

Alferes do quadro dos sl'n·iço:- auxili:i.re..; do cxl'.•rcito,
do regimento eh• infantaria n. 0 1, Jo:-.é :.\faria Pastor.
Distrito de recrutamento e mobilização n. ' 16

Exonerado do adjunto, o tPnente, na situação de' r<'sen·a,
Lniz Gomes do ...\nclnul<'.
Regimento do artilharia de costa

Tonento <lo extinto qullllro auxiliar ele artilharia, com a
patente de capitrio, 110 llll'~IUo extinto quaclro, .Jo..,ú
Pimentel Rolim Júnior.
Regimento de artilharia pesada n.0 1

Tenl'nte, do r('gimento do artilharia ligeira n. 0 1, .Alberto
Ferreira. do Freitas ( 'o~t:l.
Companhia de trem hipomóvel

'rononto Yeterinário, do rogim('nto do artilharia pc'sada
n. 0 1, António Leonardo da Silnl.
Regimento de cavalaria n.• 2

Capitão de caYalaria, no quadro da arma, ,;\f;írio .\!varo
de ( 'an-nlho X une::;.
Batalhão do automobilistas

Alferes do quadro dos !H'tTic~os auxili~•res elo exército,
elo distrito do recr11l1lmcnto o mobilizaçtlO 11.º \~imito
Ah·os Loureiro. ·
Ouadro dos oficiais farmacêuticos

:\[ajor farmarêutico, do hospital militar n•gional n.º 1,
'l'omaz .\IYc:-; tle ~:t.
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Capitão farmat·í'11tico . tlo ho:<pitnl militar do 'Jiafra: Joaquim \"areia <~usmão.
TenPntes farmacl>uticos. do hospitul militar principal <lo
Lisboa, Leão Ho1lrigues dt' Almei1la Correia, do hospital militar auxiliar dt- Belt"111, José Ferreira Gomos
da Costu, o do ho.>pital militar <lo Lagos, ~\ntónio
'Jla1111ol cln ifatos ViC'gas e Campos.
Depósi to territorial de material de aquar telamento no Pôrto

Temente <lo son·ic;o ele a<lminil>trn~r10 1nilitar. do rogirnento de infantaria n.0 9 .•Jost"· :.'lfarquos Vieira do .\zcn:do.
l'or 11ortm·ia de J:J do corrente 111Pi; :
Minist ério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Cnpitão, do rogimcnto de artilharia posada n. 0 1 , Gonc:alo .\rtnr Pereira Coutinho .
'l'c•nPntcs: cio rn~imeuto de arti\11aria ligei ra n.º ~' ~fo
llll{ll (; UPrra PinhPiro, do rPgi11w11to de artilharia ligeira n. 0 ;), )fanuel Ribeiro da Hoch:i e .\ lfrC'do José
};'errnz Yieirn Pint9 de <lli\·(lirn, do rPgimeuto do artilharia 1\c co"1a . .\lvnro da Sil\'a ( 'ar\'a\ho, .\fonso
Lop1•s F ranl'o e J o~ó Hosl•iro Bo:\\'idn, 1lo l'Pgimcnto
de artilharia pesatl:1 n. 0 1.. 1u:up1im :.'llanuol da Costa
.Júnior e A11túnio .\ugnstu Tinare::., do rogimento do
artilharia pesada n. 0 2, lln111h0rto \'ioirn de Castro, do
grupo dt1 artilharia tontra :11•1·ona\'t•s n . 0 1, Joüo António dn Silva, elo regi111011to ele t•avalaria n.0 5, Augusto Casimiro Fcrroirn <iomos, de enge11har iu, da
~scula pnítita 1la arm:1, )lnria110 .\ngusto Lopl'S P ir1•s. do r<'gimeuto de ::.ap:lllores do cnminhos de forro,
~\fonso )ln~ulhiiis <lo .\lnwida Fcrnonde' e .José ll'ern1ira dos Heis <'. do rl'ginwuto dü t{1legrn1ista5, Cnrlos
:Miguel Lopes da Silrn Frcin'.
Comando militar dos Açôr es

.\ll'L'l'Cs elo 1111adro dos s0n·i1:0~ nu:xiliarm; do exé·rcito,
1\a bntnria 1\t> defesa mt'i\·cl 1\11 1•osta n.0 2, llo1·úcio
'l\1i:xoira 1\c :.'líNIPiro..:. ·
Quadro da arma de infantaria

)fnjor 1 do batnlhüo do cni:adorc" u.P 1, Sah·ndor Xuncs
'J'(lbwirn.

H
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Regimento de infantaria n.0 16

Aspirituto a oficial miliciano, do rC'gimento do infantaria
n. 0 8. Fernando Elias l'imonta elo Sousa, por moth·o
disciplinar.
Batalhão de caçadores n.0 6

Capitão miliciano de infontarin, do <'xtinto quadro especial: no mesmo t•xtinto quadro, João Boavida.
Batalhão de caçadores r.. • 9

Capifüis: do regimento do infantaria n. 0 15, gugénio
SanclH's Burjona de Freitns, o m<•dico, cio rcgimonto
de artilharia ligeira n. 0 5, .João )fartins Yicira, sendo
o primeiro por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 2

Exonerado do adjunto o tenonto, na situação do roscrnl,
llilário Domingues, por pBdir.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Exoneraclo cio adjnnto o capitiio, na situação do rt'son·a.
Domingo" \'ah Júnior, por pC'clir.
Adjunto. o t'apitão, na situaçr10 de rescn·a. Ahili<>
Adriano Brunco.
Centro de mobilização do infantaria n.• 16

Alfer<'s do quaclro dos spn·ii:os auxiliares cio cxórcito,
do distrito cll' recrutamc•nto u mobilização n. 0 4, Pedro
dos f.~mtos )fadrndo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.• 12

ExonC'rado cio adjunto o capitão, na situação do rcscrrn.
Suúl da Crnz.
Direcção da Arma de Artilharia

Director, o gcn<'ral, no quadro,
Santos.

~\n:wleto

Dnrningnos dos

Regimento de artilharia pesada n. 0 1

...\!fere~ do quadro elos ser\'Í1;os auxiliares do c:xí•rcito.
da Dirr<"c:ão tl<t .Arma de fulimtaria, J . rii;ticlPs AlYes
Martins.
Regimento de artilharia pesada n. 0 2

:-;egundo comanrlantf, n h•11cntc·coron1'l do ttrtilharb,
em <füpuniliilidacle .•\rtur Go11c;ah·e~ Hoclw.
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3. • companhia de saúde

Comandante, o capitii.o miliciano mé!lico, do extinto quadro especial, GaHpnr dos Santos .

•

Farmácia Central do Exército
Delegação n. 2

Capitão farmacêutico, no quadro, Henrique da Silrn
Uampos.
Escola Central de Oficiais

Adjunto, o major do infantaria, do centro de mobilizar,ão do infantaria n. 0 15, Jaimo :\Iartinho Ferreira
Leal.

Por po1·ütricis de 16 do corre11te

mP..~:

Escola do Exército

Comandante, o gonoral António àfaria do Freitas Soares,
fi<'anJo exonerado do director da arma de cavalaria.
(Yls:t1la J•olo 'l'rlbunal dtl Contas, ronl "11nolac;ão de n:io serom
do' Idos eruolumooto.:;, uos tennos do decreto n. 0 22:2~7).

Exo11Prado Jo sc>gunclo comandanto o <'Oronel Jo infantaria João .\.ug-usto de Fonks Pereira do :\folo, quo
por portaria do 2 Dezembro cio 19:3H foi nomeado
('Omandanto tio regimento <li' infantaria n. 0 õ.
Exon~rado de comandante do corpo do alunos o major
<l<' infantaria Lui1. Au:;u~to J3lancp1i Teixeira, que por
portaria de lS de N' o\·cmbro <le rn:m foi colocado no
centro de mohilizac:ão de iofout:iriu n. 0 1.
(•\nulnclns l'~lo Tribun:>I cl.i Con11u 0111 18 do Janeiro de 191!1).

Comandante do coq>o do aluno!\, o mujor, do rogimcnto
do infantaria 11.º ·i, Leonel °XPto Lima Vieira.
·
(\"hacln polo 'l'rlt,unaJ ·J~ f .. ·~·:is, ,·oul n nnouu:io cloaorom d_,.
'1do1 en10lunieutu•. n~• termos do dccnllo o.0 t2:~57).

3. • região militar - Quartel general

Comandante, o gorwrnl, no quadro .. Júlio da Concoi<:ão
l'oroira Lourcn<:o.
Direcção da Arma de Cavalaria

llir~l!tor, o ~encral, no quadro. llnnucl da Co:;ta Lntino.
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P or po1·taria.-1 de 18 do rorreute mês:
Regimento de Infantaria n.0 15

Capiti'lo de infautaria, em 1lisponibilidade. José <los
tos Donato.

~au

Batalhão de caçadores n. 0 4

Com.indante, o tenente-coronel do infantaria, do distrito
do rocr utnmonto o mohiliza<;ão n. 0 13, Amândio Jfachndo .
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 14

Chefe, o coronel tle infantaria, do distrito de recrutamento o mohiliznc;i"to n .0 18, Guahlino Augusto Yitloira.
Regimento de artilharia ligeira n.0 5

Jfojor do artilhari:i, om disponibili<ln.do, Alexandre elos
San tos )fojor.
Grupo de artilharia a cavalo n. 4 1

Capifüo do arti lhar ia, em disponib il idndo, .Júlio Có:mr de
P assos Barbosa ( 'aldas .
Regimento de cavalaria n. 0 1

T enente dn caYalaria, no quadro da anua, .\ ntónio :Marta Pereira :\Iartinho.
lns11ecções de serviço de administração militar

:.\Iajor do "'ervic;o de :1dmiaistrn<;ão militar, em disponihilidado, Fernando Vítor ValentP Valadas Yieira .

-·Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Gera l - I.ª Repartição

l'or porta1·ia ele 12 de Outubl'O }indo:
(Anotadn pelo Trlliunal do C'ontas cm 1:; do ,Tnnuiro du lllto).

Exonorndo do profl's'or adjunto da :?5. ª cn<lPirn 1la Escola do Ext'li·cito o capitão de l'ngcnharia edunrdo de
.Arantes e OliYeira.
Por portaria de 7 de 1Jezemlll'u .findo:
(VJsndn JH lo Trihunnl do Cont1u1 f'm 2\\ 11\: fh1r.Nnhru 1Lo Hl3!l.

Siio d ,. dos t 1nolurneutos, 110-s tf"nn<.111 e.lo dC'4!'roto n. 0 22:2!í7).

Xonwado prof1>s,...or ndjuoto do grupo da :!li.~ e :?1. 11 cadí'iras da l ~scola do J.:x.~r<'ito, 11os krmos dos arti-

2.• 8ério
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gos ~ l.º e :?2. 0 do rt1gularnouto pnra o pro,·irueuto tios
l11g•1res do magistério ela tn•'"lfl:l E~cola, o capitão dl'
artilharia FrancÍ:,CO Frnir(' 1\r> )foto'.

l'or portm·ias de 1-J de 1Je::r>.111fn·o .findo :
N 01nonelos instrutores permat1PIJ tL'S ela Escola Uen trai
do ÜflC'iais o coronel d1• t>ngc>nbarin .Júlio Ct'•sar cio
Carv,l\ho Teixeira e o tc>111•11tt•·c-oronPl de caYalarí:t
Carlos 1>um·te )fascar1•11ha,. d1• )fencsc:-.
Nomeaelo instrutor en•utual tl:i. Escola Central <le Oticiais o coronel de can1laria l ligino !:'anches Ferreim
Barnta, sendo e:;ta 1wmca<,;ào considerada de urgPntC'
com·l·nii>n<'ia de sen·ii:n píihli<·o, rr.conbeciela por tlt•spncho d" 30 do N0Yemhr<1 dt' 1m~.
(\.Isn1ltp.. pelo 1'rihuual ''º Contns om ~ d1.1 .J:rn•"'iro <lo 1~1'). ~tto
0
do,-fdo:-; omolu11umto1, 11os tormos do

<ló1~rctu

u. :?:!:2á7).

Nomoaclo o capit~tO de cngl•nhari:i \la11uel Antóuio \~as
salo o l::lilnl profes~or aelj 11nt11 intt>rino da :?4.' ra<ll'ira ela E~cola do Exl-rcito. nos tt'rmo~ do artigo :?B. 0
<lo rc>gulamento para n proYimento d1)S lugan's do
m:tgist<~rio da mesnw gscoln, a1•r0Yado pelo <lccrl'tO
11.º 1:3:i64, <le 13 <le .Tunho do rn2i. e nos termos elo
urtigo :.!.º do decreto n. 0 2li::~.n. de i dt' Fcn!rciro
<lo U);}{), e na Yaga l"Os11Jtantc) ela l'XOOOra~ÜO do l'HJ>Í·
tiio dt> ongt>nharia lnúciu FranC'isco <la Silnt, por portaria do :?3 de Fevercirn do 1!lH~). spnJo esta nomcac;iio
considoruda do urgN1te conYonie•t;cia c.k sNvic;o púhli('o,
reconhecida por despacho dt' 1-lc <lo Dezembro lindo.
Esta portaria sub~titue a do 1:.? 1!0 Outubro de Hl39,
pulilicmla na 01·rle111 rio E:r:h-cllo u. 0 l:J. :?.ª série, dn n•forido ano, n•:-peitant1• ao nw-;mo oficial.
0

(\'l<adn pelo Tri 1mn 11 d l'ontu orn 11 do Jnn.,lro 110 rn10. ~ão
del"idos emolum n&oa, no tenuo" do doe.reto n.0 2':?:~!>7).

/>or porta ria de 2. . .

rle 1)pz1•111hro .findo :

(Anotn<ln twlo Trihuna! 1lll ConlM 1·111 2 <IO .T.uwlro 1!0 1910).

Exonorndo, a sou pt•llido, cio l'<tl'~o <lc prof<•ssor da
·Ln cadeirn <ln E"cola cio l·~x(•n·ito o tenentc.•-coron1•l
do corpo do e~tado maior, :wt11al11wnte coronel, J os1".
Fili po <lo Burros Ho<lrigucs.

OlWEM l>O EXÍ-:t:Cl'J'O ~-· 1
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Por portai·ia de 21 de Xo1·embro do ano findo:
(Visa1ln polo '•'rilmnnl d~ Co11tn1 <Ili ·I de .lnnolro cio l~IO. :-iilo
devidos (':fllo1um1•11to1, n"a lorrnos do decreto u.0 22:~."j7)ª

Nom<'atlos por ur~nnto corl\'Pniênci:i do sor\'i<:o, roconhel'i1la por ch>spacho ministt'rial de :?J de Xo\'l'll\·
bro do 1!):3~1. O UOS termos do artigo 141. 0 1Jo dPt'l"l'tO
n. 0 18:876, de :?a de f-;ctembro 1lo l\1:30. e artigo :?.º do
<l1•crf'to n. 0 :?G:341. dt• 7 dl• Fcn•reiro de 103li. pnm exercerem, temporàriamentc. as fnnc:ues de professores provisórios do Instituto Prol1s::.i(1nnl dos Pupilos do~ Exércitos
do Terra P :.\lar. durnnte o i111pNlimento dos prof('s~orc~
a seguir designados, 'J UC. cm ·! de XO\ emhro último, so
apres<'ntararn 11a Escola ÜPntral tio <>licinis para freqiit>ntarl'm o cur::;o dn .:?.º grau d:i nwsma Escoln, os i>oguintes oiiciais:
Capitão I•'ilipc da Conc·pi<;iio Hod riguC's, acu mul:tndo c·om
ns funções do proti.lssor 1·011trata<lo <lo Instituto Feminino de Educai;:'io 1• 'l'rabnlho. em substituíi:ão do prnfossor cfectiYo cnpitão d<' infanturia Frar1<·is<'o ~lnria
da l'osta Amlrado; e c~apitiio tlc iufantaria Jofio Ünrlo:; IJa..,to de Lima, acmnnlando com as funções do
instrutor militar do Instituto l'rolis::,ionnl dos Pupilos
dos Exéreitos de Tt>1Ta o ~lar. Pm suhstit11Yc:f10 110 prufrssur cfcctivo capitito

Fonseca <le

1h1

infantaria Jus<' Hilit'iro da

)[cndon~n.

Por po1·taria r/e 8 de J)1•zemhro findo:
(\"ls:><I& rolo 1'rlbuual do Contas em !S de Dezemhro do 1939. SGo
d\.Wldól

lltnOIUml utoa, UOB tO.iiWOS

do d~creto

u. 0 ~:.?:257).

:N omC':1clo por urgcnt" conwi:1iii11C"in <lc ..;cr' i<:o, r<:'conho-

dC'~pnclw miuh,teriiil de 8 do 1>l•z1•mhro do
H}:Hl. profe:-!-<Ol' prO\ isório do :.!.º ~rupo de disC'ipJinas
do Colc~f!Ío :\Iilitar. uos terru(ls do arti~o \.!-!.º do d1•·
1•n•10 n.º 1~:1;ut1. <1<1 14 cio .Julho til' 1!l:~v, (' Mtigo :..?.º
du d1•1·rl'to n. 0 :!G::l 11 1 cio 7 d11 Ft'Vl'l'lliro de rn:Hi, o
1·apituo 111ilieiunu d« artil1111ria, tio extinto quadro asp1•C'Íal. do n>gim1•11to dP a l't illw ri a ligeira 11.'' :..!. l•'rnn·
~Íbí'O .\ \·1•lino <la F'n1111Pcn, na ,·:1ga tio <•npitiio, l'U situ.1~iio dl• rcst•n·,1, .Jorge Ahilio dn Yeiga ?ilngalhr1is,
<pie fiC'a C'xoner. •lu do •l'Íernlo lugar.

cida por
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Por portaria ele 13 de De;embru .fi11do:
(Ylandn Jh;Jo 1~ritJunn.1 dl' ('ontrui um G do Janeir~ ~~~ t,.~'°· Silo

do\"l •l1J1 omoJumouto!:i 1 uos tor1t1oli do ducrcto n. .... ~~'" ).

.

X 01;H'ado por nrgento com·eniPn<"in do ~;r·rYi<;o, reconlwl'id:i por 1lospncho mini:-teriul do () do corrent1• 111i"s,
1n·ofe~sor proYisório elo Instituto Profissional düs Pupilos elos Exércit<1s de '!'erra c- 1\lar, nos termos cio
artigo 141.º do dcereto n. 0 18:876. dn :?:~de Sotomhro
elo l !1:30. e nrtig(I :.!.º do de<"roto 11.º :.!G:~~-11. ele i cio
Fernreiro do l~J:W. o capitrio ele infantaria Ferna11elo
Hose111lo 'l'a,·a1·cs !>ia~. c11mulati\'alllPnte com o lugar
de· ass~stente de <':;tudos <lo Coll·gio .:\lilitar, 1lurn11!P o
impedimento do professor do mf'smo In:::-tituto c~1pit1lo
1le infantaria Baltasar Simõe:. Ferreira.

f'or portaria de

fij

de

}Je:1:111ll/'o .findo:

(Vhn•ln paio Tribuna' do Coulaa 0111 6 110 .hn.. lro <lo l!llo. S~o
do~ ld • omot11moo1us, uos lormos do decrolo o,0 22:2~7).

Nonwado vor urgente co1n-t>niên<'ia do sen·ii,:o, reconhl)cidn. por dt>i:pacho minbterinl <lP 7 d<• ~ O\'emhro 1lc
1n:m. profossor auxiliar de cdurui:i10 fbica e <•sgrirna
do Tnstitutu l'rofissioual dos Pupilos dos gxt.'.•rl'itos do
'1\•rra O ~br, 110$ tl'rmos elo artigo Ü;>.º do dn1•J'l'tO
11.º

18:876, do :.!:i d1• Sctnmhro

tlP

1\131), o tenentl• do

cavalaria .António (~.uintino Ja ( 'osta, na vaga Jeixuda
pl'lo nctunl major do infnntarin Armundo :Martins l>ins
Rocha. quo fica oxonerndo do referido lugnr.

Por portaria de

J()

de D1'Z1'111bro .fi11rlo:

(\'luda polo Trlbunnl rlo ('on1u nm SQ de lleumbro 1!0 1~3!l,
S. o d \'ldoA emolnm otoe, nos torm•,

rlo docre· o n.0 l2:;l:,i).

~omeado por urgtintP ('011\·r1 iônein de s<'rdr;o, rpe•onh<'-

C'ida por despacho ntinit•terial d1• 16 1le Dezembro do

Hl3~, e nos t"rmos do, rti~o 141.º do <lel'reto n. 0 l S:Si!i,
de !?:) dP t'1>tf"'ll1hl'O dc- w:~(), l' nrtigo ::!.º tio d1•c•roto
0
ti. ~li::;.u. cio 'i 1k1 I'e\·C1r11iro 1l<l 1!l:lu, prufossor pro' bório do I1rntituto Prolission:d dos Pupilos dos Ex{•rl'itos d~ 'l\·rrn e• ~lar, o tolll'llÍfl, do rl'gimouto tle snpndor('s dr- l':Uninhos df' Íl•rro, .l osr l )omin~os Per('S
linrriJo, ru11111:nt\·amt.>ntL• ('Olll o sl'n·ir;o <ln sua uni-
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dad<', durante o impedimento do professor do reforido
Instituto capituo (!e infantaria Emílio ::)ilrn do .\n·
. <lrade e Sousa, actualm011h' freqüentando o curso do
2.º grau da Escoln Ccntrnl lle Oticiais.

VI - AUnlENTOS SÕBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

í!linistédo da Guerra -1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
OoncPtli<las as va.ntagons <lo quo trata o der.r0to
n. 0 20:2-!7! (fo :?.i tie ~\g·o,;to dt' l!l:H, dl•sdo as data~
que lhes ,·110 indicadas. :.us oficiais em seguida menciona1los:
Por terem completado o tempo de permanência no oflcialato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n.º 17:378 1 de 27 de Setembro
de 1929 1 necessarlo pa1·a o primeiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo:
Pvr po1·(w·ia de i de /)ezembro }indo:
(YhndR polo Trihuna! do C'ont111 rm :! do ,T,111 .. iro do l!'IO. $Ao
do\'ldo• ontr•htm'-'lltO~, nos u~rHHJI do doort·to n. 0 !!2:2:,7).

Farmacêutico- major .\.utónio Dionisio Garrns, om scrYiço na. Farmf1cia Contrai do Ext'•rcito, nos termos do
artigo 1!J. 0 tlo docroto-lei n. 0 28:-10:3, de :31 de Dezembro de 1037: desde 1 dl' Dezembro tle 19130.

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

J>or pol'tal'ia ele 7 de 1 Je::emúro .fl11do:
(\'isn•l11 polo Trihunnl •IO Co11I'

dc-,·ldOI

cDlOIUIDt.Hll05,

1 1u

2 <lo JAu iro de 1~11. ~io

1105 termos do decreto 11.º 22:2!:.i').

Artilharia - teuontt• J oüo Carlos Olh·eirn do )foC'oclo.
adidl1, 1•m ::;on·ic;o na fúl>riea Ül' C"artueha1no e pólYoras química:,. nos termo-. do artigo lü.º do 1loereto-loi
n. 0 :!8:4113, de :n de Dt>zcmbro de• 1U:37, <IPs<lo l <lo
Dezomhro de 1!l:\!1.

ORDDI

no
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Farmacéuticos - capitãis IIenriquo da Silrn Campos, Eu:
rrónio Sobreiro de Fi"'u1~irf•do e SilYa e tenente .Toso
'"'
' . Cen:'tlnrqul.'i;
Canas: todos° em sen·ic;o na F•armacia
0
tra! tio Exército, nos tPrmos do urtigo 19. do decreto-lei 11.º 28:403, de 31 llO l)pzeIUbro ele 1!):37, desdo 1
de Dezomhro de Hl30.

VII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Declara-se quo o Ycr1la1l(•iro nome do tenente do
:irtilharia a quem se refere a portaria de l<J de xo,·embro do uno lindo, publicatla na Onlem do E;i:ército n. 0 17,
~.ª st'•rio, do 30 d0 Dezmnbro do mesmo ano, ó Carlos
Luciano Ah·cs de Sousn o nüo António Carlos Luciano
Alvos do Sousa.

2) 'l'onclo sido agraciado com a Cruz Yermolha do
~[úrit 1 > <la ~ociedade Portug1ll'sa da Cruz Vermelha o
cnpitüo de infantaria E11~1\nio C onc;ah·cs de )lagalhãis
Fig11ciro<lo: é-lhe permitido usnr as rcspccth·as insígnias.

Ministério da Guerra-1 .ª Direcção Geral - I.ª Repartição

:3) Dl•clara-se quo por decn,to do 4 de Dezembro de

193\l, publicado no Diário do Uovêrno n. 0 -1, ~.:i série,

de ;, do corrente mês, foi agraciado com o grau do oficial da Ordem :\Iilitar de .hiz o capitão miliciano, na
'itunc:ão clc roson·a: Luiz Cio11c:ah·es Hobordão.
4) DP<'lura-se quo por dol'roto do 2:> do Janeiro de
l\la9, publicado no Diál'io cio Gurêrno n.º -t 2.ª sér ie,
do 5 do corrente mês , foi agraciado com o gran do cn,·aloiro da Ordem l\lilitar do ~\ ,·iz o tenente do infontnria F rancisco Augusto Borgc-s elo Castro.

;>) Declara-se que os oficiuis no diante nomeados for am
con<lt'corados com a metlnllrn militar da classe de comportamento exemplar, em co11formidndo com as disposi-
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ç~cs do ro~ulanwnto nprovntlo por decreto do 28 do
Sotemhro tio !Ul 7:
Medalha de prata
Ministério do Guerra - 2. • Direcção Geral - 1. • Repartição

)fojor mé>diC'o :.'lfário .\Jbprto Pegado Pcn,ira )[a1•lmdo.
Tcncnrc formacC-utico. com a patl'lltr do capit1'1.o, ~líLrio
C1wlho 'l'oixoira.
Companhia de trem hipomóvel

'fonente' YCtMinúrio .\ntónio Lt•o1wnlo da Silni.
Direcção da Arma de Cavalaria

:.\Iajor do cavalaria .Toãc do :$acr;1mcnto 1fontt•iro.
Regime!:to de cavalaria n." 7

'l'cnentt1 MnnuPl Campos Costa.
Escola Central de Oficiais

Tenente médico Mário de Paxiuta n Qninn.

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
G) Dedarn-~o que a :rntiguida<l<' do pô:;to do hrign·
deiro tio nctual general .\rrnclNo Dominguo:; dos ~nn
tos deve ser 1•on:-;i1lorada dPs<le 1:? do ::5ctcmbro <lo H33V,
em suh~titnY<:flo ela que lhe foi atrihuitla pt>la Ordem do
E.rército n.J l:?, ~."série, do m0smo ano.

í) Del'lara-so quo s:io no1neadoc: para. junto do júri
para a\·alinr :Ls provas EISJli'ciuit; ele nptidüo pura n promoc;ão a gonoral, no c-orrcnt(I nuo, <lcsompcnharem, res·
pcctininwnto, os cargos de ch(lfc rlo nsta<lo maior, t:Omaudante:; das armas o chofl•:; <lo :->Pn'ic:os os coronéir;, do
C'Orpo <lu t'stadq maior, tirocinado, Jo:;é Curtes dos ~an
tos, do infontar:ia :\figncl F1·ancisc·o du Conl'eic)'io Santos
e de artilharia .Tos{> .Augusto dP BPja Nen•s 1! tenentes-coronéis, de cng<'nlJaria .J os!'.• 1n:ício de Castí1lo J:rnnco
e do aoron:iutica .José Pedro Pinb~iro. Corroía.

2.• s.:rio
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8) Doclara-H' que os oticinis ao diante nomcndus,
promü\·idos p(')a prcs('ntc Ordem do E:réi-cito, contam a
antiguid:ulo dos seus actunis posto::- des1le as datas que;
rcspretinunonto, lhes vão indicadas :
Infantaria

Coronel l•~ugénio Hibeiro do .\ l111Picla, desde 2() de Dez1•mliro ile 10;30.
'1'011ento-l'oroael Franciseo Sil\'l'l'tre \' :ueln, dcsd~ :?G do
Dl'Z<'mbro dl' rn3a.
?ilajor Luiz Pt'reirn FacC'ira, 1lesêlc 2G de Dezembro «l<>
1U39.
Capitão Sc•hastiiio Duart<' da Luz Perue:;: desde ;) do
.T unho 1lo 19:,\l.
'l'l'nontt~ F'ornan1lo II ornem t!n ( 'ostn. dcs.dc 1 de Dczemh ro tl1• rn:~~).
Artilharia

Cor1J11l'I l•'ra11cisco António Hoal. <[psdc 2Q do Dczc'm hro
dP l!l;',!l.
.
-;\fajor .Joaquim Estrc-Ia Toriaga. 1h•sdl' :!9 ele Dezembro
do lH:m.
Cavalaria
Unpitão António Camilo do :-:ú J>into dt• ,\breu Soto
)fnior. tlesck l do Dozromhro de 1\130.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitito J o~é Lniz Ferrnz, dt>:-;dr :H <l«> Dezembro «lc

10:39.

H) Dcl'l:tra-se que o major 1!1• infantaria: com o cur:<o
do estado maior: J osú l•'urta<lo 1lPn riqncs acu mnla as
fun~õl•s cl<' chefe da <fü·bilo do topografin e g<>ode;U,1~ cartogrúfka <'Om a~ de <;lwlC <la di,·isiio de foto~raml•tria
dos sen·i~os canogrúficos do Pxt>rdto.
10) Declara-~c quo os capjti~is <lt> infhntnria ao clinnte
mnncionados. 1n·om0Yi1los n i\st" p1')sto pPla Or1lem do
E.l'érd/o n. 0 17. :?.:. séril). i!C' l~l:;!), rontam a antigt1~llatlo
<lo aC't11:d p0sto Jc::ide as datas 1111c, n•:-pectiquueut«>,
lhe:-; \'ilo indiradas:
.T osíi 1fonriqno.,; Oonw:-; tio ílnrrns <' .\.ugui.;to Qu!llli•oi;
'l\·le~ dn ~arnpaio: desde l·l cio ~lar~o 1le UlB8.
Eugúnio ~unch0,; R11rjona LIP 1t•rPitas, dl'sd~· l dt' F(•Yl'r~iro de 19:~9:
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'.\f:utt1<'l )faria Coelho .Júnior. dL•s1le ~;) de Fm·ereiro de

10:m.
Fr!1neisco da Co::.ta Corniia, )[úrio .\ugusto Gil. i\ntt1nio de Pinho Yah•nte " .\ntónio TaYares Semedo,
dl'~dt' (} de )forPO dl' HJ:3\l.
'.\l igul'l ela Concei<;~IO '.\fota Carmo, desde í tlo ?l[arc:o elo
HJ:39.
Hnúl Diniz Abrantes, clesch• :?7 de l\fa.r<;o de 19:39 .
•\ lfrPtlo Augusto SuarPs Hi li Pi rn, tlesde :?8 de ~for<: o do
Hl:3U.
Aniceto .\ntónio dos ~antus .1 únior, Jo~10 <lraC'iano <le
.lesu-.. Gomes .\lrnemli·a e '.\lllrio Cunha. 1les1lc :H de
'.\l:m:o ele 1939 .
•\.ntóniu .\ugusto Tan>irn l\·reirn: desde :3 <lo Abril cl1'
19:3\l.
Jost'• F:1rinha da Silrn. rles1IP 1:~ de .:\.hril de Hl39.
Joaqui111 .\h-es da SilYa, 1lcsdo 19 de Abril de 1939.
Alhorto Crucho do .\lnwida, clesdt' 27 de .Ahril do 1D:\0.
Adriano Coelho )forinho. closclo f> de Jtrnho cio rn:m.
BC'rnarcliuo .Artur <l0 )[a.,.:dhúis, dt'sde :3 <lc .Jnlho c!P
19:39.
Da,·itl dos Rnntos. 1lestlo (i tl1• .Julho <le lfl'.3fl .
•\rnaltlo .\lfrt>do Foutf's. dc--1!0 14 de Julho de Hl:3CJ .
. \rmiutlo da Purifica\:io Sual't'"' llesdc 17 1lc .Julho de

1n:1n.

António Yitorino Frall<:a Borgt'S e Luiz llO Carmo 1los
Inocente~, desdC' 4 tlc .\gosto lle H\:39.
lfonriqu<I Guill1Prmo Bustos llortu o Viriato Lopes das
Ne\'es, desdo :30 de Sntemhro elo 1939.
António Joaquim Borlido ele Car,·alho, desdo 2 cll' Outu hro ile 193~) .
Hamiro Telmo Gomes PPrC'ira, desdo :H de Outuhro ele
H);39.
Bnltlomero PaYão Barbosa, dPstle 10 de XoYcmbro do
19:39 .
. \ires Baptista da Costal' )[anucl de Freixo, milicianos
do extinto quadro esp<'l'Íal. cles1\e 15 de Dezembro do
1~13CJ.
11) Declara-se qne os oficiais ao dianto nomeaclos
frC1qflpntaram com aprOYC1it1unonto no ano lectivo tio
ln:30-10-!Q O primeiro pcl'ÍOdO <lo Clll'SO de tra11smi8SÕOS
a quo se refere o n. 0 4. 0 110 artigo 3. 0 do re~11la11H'1lto 1lu
r<'sperti\'a escola (c\C'croto n.º 18:775, de 2~> do Agosto
<ll• 19:30), tendo sido julga1los competentes para o tlcsem·
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ponho das funçüt>s do instrutorc,; o dwfe,, 1) formaçllo

tlo transmissões, nos terrno,; do artigo :33.'' tlo mesmo
rt>g11lamento:
In fa11 ta ria: capit:iis Pt•1\ro .1 (t,\ice Bnstorll' ~ih·a. Josó ela
Paix:10 ~im,'\e,; Sarnh·n . .Joaquim José Basto" .\ntunes
Fcrrt•ir;.i . •\rmnndo l~ste\·es. tenentes .To~i:· Policarpo
.;\lcndcs Dia:-. . lnito \'i(lira Hem<•xi1lo .•\ntónio .Tono
l>nartc ('raYcirinha <' alfl'res .\irPs Fcr1111.1Hles )fortins.
i\rtilharia: tc1wntcs .\ntónio Peruira 'l'l'ixcirn tlc .\lnwida
o Carlos Pereira t' alferes X 11110 l<'rnncisco Rogado
Quintino.
Carnlaria: alfcn's Halil Hiht>iro Hamos.

12) Declara-se qnc º" tC'nentes <lc infantaria .\utúnio
Clara. Ferr0ira. Júlio da t'ih·a )latl<'ira e .Joaquim
:\Ionteiro ,\p Frt•itas foram nomeados para a frcqüõncia
do I .º turno do curso ele comandantes ele l'ompanhia, om
sulistitn'iç1l.o dos tcnontcs da mesma arma L''rancisco Podro Simões Silrn. Carlos Barreiros l'uis ,Je ..:\taí1le, quo
foram man<hdos froqlicntar o:?.º turno <lo mesmo curso,
o .Jo~é .\u~n"to tln Cunhn. que dc--istiu de "nti~fozer às
con1\11;ões 1le promo~iio.

~a11t:1

l:~) Dec-lara-so <pl<' o tenC>nt<' d11 infontnria IIcnriquo
~laurlcio .Jorgo do Lima tlcixou d<' pstnr suspC>nso das
f1111c:õcs de seniç;o, nos termo" tlo arti~o lí0. 0 1lo regu·

lanwntu de d'. s<'iplina militar, desde 1:.? do corrente mCs .
. ~4) Occlnra-:-e quo o cnpitão do nrtilharia, om 1li!'pO·
nth11itladc, .\cúcio .\ugusto ele Sl'nbra :\fonclt'" da <'os ta
ch1'go11 i1 altura para c>ntrar no quadro em :.?H tlt> DozemIJl'o de H>3n.
15) Publica-s<' n r1'b:ão dos eapitãis d1• artilharia
nnme:ulos para frc11 ücntar o enrso tio comandantl's do
grupo, que tem inicio Plll 13 Junho 1\0 corrento ano nu
Escnln Prática de .\rtilharia, cl<'\·cn1!0 as autoritlutlPs
<lo ljlll'lll os nw-.mos tlopenclen; promo\'Cr a sua aprcscmtnc:iio na referida EsC'ola no din nntorior uo do inicio do
curso:

:\fatC'us )fortins :\!ore no Júnior, miliciano do oxtinto
quadro e-.pocinl, ndi1lo, em scrdço no )Iiui"tério das
Colónias.
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Antão dl' Almeidn 0nrrott, ndido, em "erviço no llinistório dn Edncnçào Nncional.
José dos ~antos Rodrigues Braz~ no regimento dC' nrtilhnrin ligeira n. 0 ~t
.Joaquim Duarte .Ah·es, 110 ro~imonto (l<' artilharia Ji~eira
n ." 4.
1\[a1111cl l\•reira elo H.istc.s Yull'11•::1, no rrginw11to elo artilharia pr,;acla 11.º :!.
Antúnio .1 o:-;é Caria, no l'P~iuwnto ele arti lhnria <lo <•o,.ta.
).Janucl .\ ugusto du !:"ih·a Pe:;tana. na L ª in;;pecr;lto Jcnrtilh:1ria.
Carlo::; .\lüerto JC' .\rnújo. no n•gimonto do artilhnrin
ligeirn n. 0 :>.
António ~[arques <la Co:sta, mliiio. om serdço 110 ),f inistt'1rio da-: ('olónias.
Alberto dos :Santos '.:\Iot:i, no n1gimento do artHharia
lig«'ira n. 0 ~1G) Puhlica-:-;e a l'l'l: çi\o dos tt'nP.llÍl'S do artilharin
nom<'ado!l para frcqiicntar o cur~o ele coman1luntr.s do
hatarin, que tem início om 1 do .Junho cio <'orrrutc• nno
nn Escoln PrútiC':l (lc Artilharia, dC'\'Cndo as antoridndes
de q1wm os mesmos d<'Jll'ndem promover a sua apr•'st•ntnç11.o na referida Escola no dia anterior ao •lo iult·io do

eurso:
Ji'r:incisco Pereira de Lut'Ordn )fachado, oo grupq do
artilhnria eontrn arrona\'(IS n. 0 1.
Alfrl'tlo H:unos Pn;.1,, no n•ginwnto de nrtilharin ligeira
11. o

!°> •

.Nuno Pereira da C11nh:1, atli1lo, <·m :-;en·ic,:o na fúlirica d1•
púl\'oras fbicns f' 11rtilfrio~ .
•loiio ,\ lbPrto Pimeu ta \'iln;; Buas Cast<'l-Brm1eo, na
11
;;,
DirN·c,:ão (iornl do Ministério 1la Ouerr:\ .
•Tos!'.• C: nilh»rmo J>.wrte l'<'rry de .\lmeida ,, Brit0, adido,
do l ustituto ÜL'ogr1ítit'O <' Cacl;1stral.
llannl'l Gomes üunrte PNPira Coent1·0, no r<>gimonto
th• artilharia do costa.
l'odro .\mn leu Xicoluu 1"omnn<lrs C: nerra. no rerrimcnto
1le artilharia prsad 11 11. 0 1 .
'
"
)fann<>l :Hartins do Oli\ l'ir:i, adido, em S<'l'YÍ\;O 110 À[ini:;;tério tbs Colónia~.
Ji'('rnnnclo .\.rtur d0 Oli\'<'ira, no r<'gimoutn de artilhnl'Ía
ligeira n. 0 ~ •
•Toiío .\ rltónio Jle Pt•ixoto Bourbon Fra"oso. no re"imcnto
. pl'su<l n n. 0 ~.
o
~
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Carlos Kol <lo Alrnrcnga, no grupo de artilharia contra
aerona\'Cs n.Q 1.
Múrio .lnsó da 8ilnl T1·a,·assu:; .\rnodo, :ulido, no ::\Iinistório das Colónias.
Aníbal Scipi:io l"ormosi11ho e Sih·n. no grupo de :irlilharia c·ontrn al'ronan·s n.Q 1.
.Torto .António ~fontah·ão elos ~:intos <' ~ih·a, no regim0ntl1 <lc nrtilhnria p··~ncla n. 0 1. ·
.Toão 1\lanuC'! de Oli\-eirn Montnh-ilo e Sih-n, adirlo: em
scn·i~o no ?\linistério das Colónias.
~1ário da Con<'C'ie:lto .Al111l'ida, !'O n·giml'llto ele artilharia
pesacln n. 0 :! .
.Toão Vitorino Frôis dé .\lmeicln, uo rcgimE.'nto do arti·
llwrin ligl'i.,.a !"!.º 4.
Fcrna11clo .Júlio Hoseira, no regimento <ll• artilharia de
costa.
J71 J)cd:ira-~e 'JllO é Joiio <ionça)q~::; \·ieirn, !' não
.loi;(• <lunçah·Ps Vieira, o nom1.• dtt alfN1•s milic·iano dL'
ca\'alnrin. licenciado. do n•ginwuto de (•a,·alaria n. 0 4.
promo' ido a /\:-;te pi•sto por portaria do l:? dC' Ü<•z:E.'mbru
de 1W1!J, insc•rta na 01(/t>111 rl1J 1~.1·h,.ito n. 0 17, :.!." srri0 1
do 11ws111u aun .

18) I>1'clara·sl' que o bri ~a<k•iro dCI <'ll"Cnharia Hui
1
'
...,
I"'
'1tnr H> l• ragoso Hih<•iro c·outa a a1 1tig11icl:11le tio adual
põsto dc•sdo ::!:3 de )far~o cll' l\JaU. Clll ~rnhstitu!e;il.o da
que lhe foi atribuída pela Ordem elo E.rt.rcito n.º í,
~.ª sórie, <lo llll'SIDO ano.

"\""º

1 \J) Deelara so t{ll" 1.1 t<'111:ntc c"ronul d" engcnliaria
Jo:sé- lnácio dC' Oa.,tC1lo Urnnco, o mnjor de nrtillwrin
Jo:-;t.'.· ele Pina Cabral 0 o major rn<;<Jko .J[íirio ,\lberto
I'e~ado Pcr<'irn )fachado de--empl'nhnm m; fon<;e'it'g de
Yogni-; da comis~:io tio couteneioso milit.11" cnmnl:Lti,·amC'uto com o Sl'n·iço nc·tualmcntl a :-en t·arJO.
~()) DPrlara-se q11P o capitão de ongP11ii:1l'ia :.\[anucl
.\.11t611io Va!'isalo e ~ih·n, que por portaria de 1~ d<' ~n
tubro clt1 19:\!) foi nomeado profr·ssor ml~uuto. rntcrmo,
da :.!•L" cadeira da Esl'ola <lo l~xórcitn, a<:umnlu p:-;t:1s
func.;oos com ns ele ncljunto clu Esc•ola de Trausmisi;õcs.

::! 1) Publicn·"'"" a rola1:?10 dos tenente-, ele l'UgC'nharin
noml'ados para froc!iionlnr o 1·11rso ci<' c·ornaud:111tcs
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de companhia, que t1>m inicio cm 1 do .T unho do corrente
ano na Escola Prática d11 Engenharia, deYondo as :1nto·
rid~1des de quem os mcs1no:-: dcpC>n<lcm promo,·or a sua
nprcsl'nta<,:iio na reforidu l~s1·ola no dia ant<•rior ao do
início do curso:
..\mí·rico Roarcs Bl'irão, adido, em sordço 110 )[inbtório
das Colónias .
•\clclino ..\.h·es Yeríssimo, com o curso do estado maior.
na ;3,:1 Direcção <:era! do ::\li11istúrio da Guerra .
•\ntímio .Tosf> )fartins Ll'itão, r.om o curso do P!'ltaclo
maior. na 3. ª 1 >irec<,:ào íiorul do :\Gnistério <la <: ucrra.
João :\1;1f!rO Homl\o, na E--cob Prática de Engenharia.
1núcio X.a,·ier Teixeira i\11 :\lota. adido, cm serviço no
)linistério elas Obras Púhlieas e Comuuicn<,;Õt'S .
..\ntónio Osúrio Huas, :1tlido, com lic~nça ilimita1la.
:\[ariano Augusto LopPs Pin'i-, na Escola Priitica 1lc
Engenharia.
1"ornnndo Eduardo da ~i!Y:t Port's, adido, om sorYiço no
::\Iinistério do Interior .
•\mérico "Jfascarcnhas ::\(acf'<lo, na tlirccç~w elo sen·iço elo
ohras e propried:ulcs militares da 4 .ª região militar.
Duarte Pinto Bastos il0 O u"'miio Calheiros. adido, cm
serYiço no :\Iinistt.'.•rin da, Obrns Públicas e Comunicn~õcs.

2:?) Declara-se qUt•, por 1h•-..pad10 de 11 do corrontc1
ml's, não se realiza no 1·orr1•ntc ano o curso do info1·

mação do 3. 0 gran da J·~scola C1•ntral do Oficiais para os
toncntos-C'oronóis d:i urmu dP :toronáutica, ficando som
ofcito a declarac;i10 14) inserta na Ordem do IC.r-én•ifu
n. 0 lf), 2." série, de t\i:m, na parto respeitante aos ofi·
<'iais daquola arrua.

2:1) Declara-.;" <JllC r.stit nhran~i<lo pelas <lispnsiçi"1os
1lo artigo 3n. 0 do <ll'crcto-loi 11.º :28:40:?, 1le :n tln Do·
Z<'mbro de HJ37, o tc11P11to·coro11el de neronúutica Carlos
Esto,·es Beja.
:!-!) Pul1lica-so a r(llac:ão tios cnpiUlis do uoronúutica
nomeados para frpqi"u•11tar o curso do comandantPs <lo
grupo, que tem inicio crn 1f> do Junho do cor rcnto nno
na Escola Prática do •\pronúuticn, de\·en<lo ns autorida·
dPs 1le quem os mesmos 1lcp<'11clP111 promo\'or a na apre·

OHDE~I
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sentuçiio na refcritla Escola no
do curso:

ufa anterior

:!9

ao do início

l>ario Anr;nsto :\[elo do Oli,·eir:1. na base at•rea n.º 1.
.Joaquim <le .\lnwida Baltasar, udido, cm serviço no ~(inistfrio das Colónias..
Cnrlos Cirí:wo Forroiru du. Sil\'a, na base aérea n. 0 1.
.Toiio l lcnriquc Ferroira do Tornr Faro, na base aérea
n. 0
IIumltPrto da Cruz, nu hase IH~l'<'a 11.º ~.

a.

2~>) Puhlic<i·:i<' a r<.'la\àO dos tenente:> de a<'ronáutica
nouwa<los para frequentar o cur--u de comandantes de
esquadrilha. que tem início "lll 1 <lc .Junho do corrente
ano ua Escola Prática de .\cronírn ticn. deYendo as autori•lades <IP quem os mesmos dcptmílt'J;l promoYor a sua
aprcse11ta<.'(io na referida Escola 110 üia anterior ao do
início tio curso:

.João ~faurlcio FernandC's Espadannl. na hase aérea n. 0 3 .
•Joiio Faustino de .\.lbuqucrque de Freitas. na base aér<'a
n.º 1.
.\ntónio Uodrigues Costa, na haso aérea n. 0 3.
Fernando .José Ribeiro l>unrte Silrn, na base aérea n. 0 1.
.João .los\> Hibeir1> Ferreirn, nn hnse nórea n.º 3 .
:\[anuPI Pedro de ~ou~n Fr:mklin. na hase aérea n . 0 :!.

~G) Dl•clara-se que o tcnPntc tle acronúutica, da base
aérea n.º 1, .Tacinto da Sil\'a ~fcdina foi nomeado chefe
da ,:q111j>e nór<'a da diYisão de fotogrametria dos scr\'i<:os e:1rtogrt'1tieos do exl>rcitu, funções que desempenha
cumulatiYamente com o son-ic:o da sua unidade.

27) Dcclara-..;c que

O a)ferP~ \'Cterin:\rio .\..rtur füos

~nnei; ~:1lrndor concluiu com

uproYeitnmcnto o estágio
a que 110 refor1'm o artigo lt).º do regulamento do hospital militar \'Otcrinário prin<"ipal t• urtigo 32. 0 do decreto
n. 0 ~li:06li, 1IP H• de :XoH~mhro de 1~13[>.
~8) D11clara-se que ,·, .Toüo On·nlho Teixeira, o não
Joiw Carn1lho Teixeira, o nomn do alferes miliciano Y0tl'rinúrio, licenciado, quP por port:iria do 11 de Dezembro do :mo tindo. inserta na ()1·rlem do Krfrcito n. 0 17,
~. 11 sé!riC', 1lc 1fl;HI, foi promo,·ido n êste pôsto.
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~9) Docb.ra-:--e que o:-; ruajoros <lo serdço de aclministrnc;üo militar ..\.ntónio A ln1ro dos Santos Pereira, .António Maria Pinto ~algueiro e Eduardo RodriguC's Neto do
Almeida, promoYiclus pola Ordem do Exército i1. 0 1i,
:?. 3 sí·ric·. dP 10:m, l'Ontarn a :111tiguidaclo dos sPus :l<'tnaii;
postos desde 10 dll 1h'ZPllthro do tnC'smo ano .
:~O) Declara-se 11110 o~ f<'11PntPs elo serYi<,'o do atl111i11istra<:í'Ío militar, ela }<:,,cola Prátiea do Arlministrnc:ão )Iilitnr. :\lanuel .\.lhertino \':1rcla :-)oar11s o Cremiltlo l'crl'ira
)Lnteus desempenharam us foni;ões do instrutores da
rno!'rnn Escola desci<.' 2~> d1; SetPmbro a 31 dt• I>ozemhro dL· 19:~u .

31) DC'clarn-so que o nlfe1·es do quadro dos Sl'ITic,:os
nnxiliar<'s do exi"rcito 011\·io .\mado Xe,·os l>rcsta serYic,:o no dcstacam(•nto do Forte do Alto do Duqut> dC's1lc
~() de Dezembro findo .
:t~) lh•clarn-:o qtll' {• ...\ntó11i1J ~faria Homão, o 11ão .los1í
:\faria Homão, corno fui public:ulo, o llOlU<' llo capitüo do
extinto quadro <lc olicini" do sPcret:i.ria1lo militar que,
por portaria dt> ~;\ tlc Dezembro de l!'IBOi insorta na
tJrilcTII elo E:rército 11.º 17, :!.I' s1~ri~, do Illesmo ano, foi
colocado no 2 .0 tribunul militar territorial llc I .. ishoa.
:~il) Declara-se rpH' o tonimte elo extinto quadro do
ofil'iais elo :-ecretnriatlo 1nilitar Francisco .\.11tú11io )1 ilho
1la Hosa, qoe, por porturia 1lc 18 de Outubro <Ili 1!);\8,
insNta ua 01·dl'111 do E.rércifo 11." lf), 2.ª séri1!, do llll'SlOO
a110 . foi colocado no quartPl gerwral do go,·6r110 militar
cl<• l .ishoa, para o:; Pi'1•itos do ~ I">.'1 do arti~o 4:\. 0 do
deer<'to 11.º 17::178, 1ln :.!i de ~Ott>mbro de 1\.)~U. motlifü-ado pelo artigo 1.0 do tlermto 11.º l~l:l 'if>. dÓ :?i do
l>oz1•mbro de 103fl: compl<'to11 o tempo de s1~rvic:o a qno
se rnforn o citado § ;).'' c·m ~ de K o,·embro dt• Hl:3~l, ·
r<.'gr<'ssando iL sun n11t1"rior !<Ítuaçüo na ::? •11 lfoparti1:1io
da 1.ª l >ircc:ção Geral dêi;tl' lfinistério.

:~4) 1>0c!ara-sc1 q111•, por tlL>c;pneho tle :H d(: Dt•zNnhro
<lo ano findo, c•s olil'iais no diu11tt' nomeados dPixururn
de prestar sc•n·ic:o nos triilllnai!> a st•guir llll'H<'ionados:
1. 0 tribunal militar territorial de Lisboa

C'1H·on(•is, nn situai;ão do r<•sc·n·:1. António Emílio Cortôs
t> ..\lbino C ndit!o Pinheiro ele Castro.

2.• ::irric
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2. 0 tribunal militar territorial de Lisboa

Coronel Carlos Baptistn. Gonc:alws <luimarãis o major
miliciano J osó l•'rancisco .Autunm; Uabrita, nmhos na
situação do rcs<'l'va.
Tribunal militar territorial do Põrto

Coronel. na situac:ão de res<'r\'a, .lonquim Leite do Faria. Guimarfli:l .J llnior <' major, do regin1ento de artilharia pesada n. 0 ~, Celestino Per<'ira Uustilho.
Tribunal militar ter, itorial de Viseu

Coronel X uma 11010 ptlio Pereira da ~ih·a (\ tenC'ntl'-cOro1101 Paulino Lopes DaYid. ambos na situação de rcscrYa.
:\5) Declara-sl' q110 os oficiais ao diante mcncion:ulos
foram nomeados, por despacho <IP H1 de Dl•zcmbro do
:1110 findo, para os Sf'l'\'iços q uo lhes \'l\o indicados:
1. 0 tribunal militar territorial de Lisboa

Pr<'sidPnte. o coronol, na situ:H,:üo 1lt' rcsorYa, Ernc:-to
Du,·al Pestana LopPs: juiz militar, o tonente-coro1wl,
na mesma sitnai;rto, António .Allwrto Quintão ~11•ir<'lcs.
2. 0 tribunal militar territorial do Lisboa

i'l'O!-iidentc. o eororwl. ua ~itua1:iío d1• rost•rnt, Duarto
de Figueiredo do Xa!-it·imento Veiga; juiz milit:ir, o
tf!nClltC-CO ron<'l, Il:t mesma situnçfio, •\ Jhcrto d1' Ca~ tro
A rez; promotor. o major. do regi111Pnto dt> infantaria
n. 0 1, J,uiz A11t6nio <ll• Sant'Ana; ilefonsor, o major,
11a situação do rci:;N\':t, ()\ímpio :'lla111wl P<'<lro df' ~tolo .
Tribunal militar territorial do Põrto

1're..,id1·utc; o coronol, na -..itun<:ão .lo rcsrrYa: ll<1r11ar·
diuo de ~onn Lopes; jlliz militar, o t1'ncntc-coronol,
na nw:-:ma :,.Ítuaçfto, .\.ntónio D1111iol de Matos.
Tribunal militar territorial de Viseu
Pn•si<k'ntc, o l'Orouel, do hatnlhilo il<' (~nçndoro~ n.º 7,
Orlindo .Tosé de c'arnill1u· jui:r. militar, o eoro1wl. 11a
i:;itunçrLO de r<'scn•a, .~ll.wrt~ Jvst'.• C'aotm10 ~unt·~ Froiro

Qnnr<"ma.
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36) D0clara-se que se acham desligados do servi<,:o,
nos termos da última partt' <lo artigo 15. 0 do decreto lei
u. 0 28:40-i, de 31 de Dez<'ll1hro de 1037, o tenente-coronel Francisco l\forciru de .Umeida e o capitão Raúl Cordeiro Hamos, ambos na sitLrn<:ilo do rcserrn.
37) Declara-se que os oficiais na situação de roserTa
abab:.o indicados o que faziam sorvis:o nos distritos de
recrutamento e reserva extintos pelo decreto n. 0 29:957,
do G de Outuhro findo, deixaram de prestar senico nos
mesmos:
Distrito de recrutamento e reserva n. • 3
Capitiíis .\ntónio Pernil. Joaquim Ferreira Peres e Yice11t0 Leonardo Jol:)é da Silrn.
Distrito de recrutamento e reserva n. • 6

Capitàii:) José Vicente Ferreira e José RodrigtH's dos
Santos.
Tenentes Arnaldo Henriques de Carvalho, J oüo Correia
Bessa o António do l'arn1lho S:1mpaio.
Distrito de recrutamento e reserva n.• 10

1\fajor João Baptista d0 .Araújo Leite.
TenentPs Luiz )fanuel do AzeYedo, António Augusto
Cordeiro e Manuel Justino :l\liranda Rap01$0.
Distrito de recrutamento e reserva n.• 12

Capitão Joaquim Augusto -~lYarcs de .Almeida.
Tenentes José Bernardo Pereira e Eduardo de Sou:-;a
Veloso.
Distrito de recrutamento e reserva n. • 15
Capitãis .Joaquim Vanoz Rosado o Albertino de Panla
Santofl.
Tenente José )Iateus Júnior.
Distrito de recrutamento e reserva dos Açôres

T enente Alfredo Sampaio.
:~8) Declara-se quo o capitão, na situn~ão <lo rnserrn,
Fernando Sampaio Rodrigues faz. seni<;o ua 1. 11 Roparti<:ão da :?.ª Direc<;ão Geral <lo )Iinistt:rio da Guerra
desde :n elo Dezembro de 1UH7. data cm que pn::;!'ou
àquela situa\ão.
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39) Declara· se <\ lH' o capitrio, na situução do rcscrrn.
Carlos Gom<'s 1'\•rnan<lcs deixou de prcstal' scn·iço na
2." Rt>partic;ão da 1. 11 Direcc;ão (foral dustc :\li 11 istério
desde 9 do corrpnto mi'•s.

40) Dcclara· so quo {• .\lbcrtino do Paula Santos. o não
António do 1':1111:1 ::iantos, o nomc do capitão na situação
1lo roscrYa. cm sPr\·ic;:o no centro clP mobilização 1lc infantaria n. 0
a quem se refcro a declaração 29) ela Ordem
do Exército 11.º 17, 2.ª série, do 19:3\l.

3;

41) Declara·so q110 o capitão, na situação de roson:1,
Bolmiro _\ugusto \'iPira Fcrnandfls c!Pixon do prN;lar
serviço, como sccrL•túrio da Es1·ola do Exército, 1lcsd1'
G do <'Orrcnto mal".

Ministério da Guerra - 1.:i Direcção Geral - 3.ª Repartição

42) Dcclara-so quo o aspirante a oficial milil'iano cl<'
infantaria António Gomos da Sih-a Carvalho, promo\'ido a fü;tc pi1sto, para o hatalhiio d1• cac;adores 11.º 4,
por portaria dn 22 de Dezembro do ano findo. puhlic:ula
na Ordem du Eã:hcitu n. 0 17. 2.ª s{•ric, de 30 do mesmo
mi"s, era soldado cadete n .0 78:l; B7, do l'C'gimento <IP infantaria n .0 lG, o não n.0 291; M, do batalhão de cac:aclon•s n. 0 4, <'01110 foi publicado.
43) Declara se <pie so chama Antl>nio José cl<' Pinho
Ht>sondc Júnior. o não .\ntónio cio Pinto IlPse111l" .Júnior,
c·omo foi puhlic;1<lo, o aspirante a otil'ial miliciano eh• infantaria, do rcgim<'nto de iufnntnria n. 1:!, promo\'iclo
a i•sto pôsto por portaria de ::!:.! dl1 D oz1•rnhro rlo uno
fin<lo, inscrta na Ordem do E.,.él'l·ito n. 0 17, 2.:1 sório, elo
:H) do mesmo 111r.s.

--
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i;i) PC'nsê'1es n n uais q uc compc>t<'lll ao~ oficinis a s1•gu ir
cll'H~gnados, CJllP, nuti termos do cl<'c1·oto·lei n.0 :!8: HH,
d1' .H d0 Do1w111bro ele 1937. transitaram paru a 1:1itunc;ü ô do r<'scrv a :
·
(Jorond do infanturia .To:s<' l•'rnnci,co F aúlho Hasoilo,

:36.000·'·
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C'apitiio do cavalaria )bnucl da Costa Furro de Carnllho, :?1.000:). Tem 35 :mos <lo sm·viço.
Capitiio farmacêutico Jost'• João F':1rinha Júnior, 14...100·\• .
Tem 24 anos de sen·i~o.
Capitüo do extinto cpiadro auxiliar do artilharia .Tosl>
António, 20.400;$.

4n) Ponsito anual quo compet<' ao oficial a :seguir de·
signndo, que, nos termos do § '..?.º do artigo lü. 0 do tlocrcto·ll'i n. 0 28:404, dl' :n do Dez1,mbro de 1\137, tran·
sitou para n situação <lo res<'n·a:
Tc1wnt" do infantaria Armínio li'crroir:1 de Almeida Cruz.
lG.128·\. 'l'cm 1 aumento, ·U anos de scn-i~o o 34 Jll'·
rloclos.

-·-
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41i) Nos termos do § 2. 0 do artigo 3. 0 do regulamento
da Bihliot<'C:I do Ex1\rcito so 1lt•cl:1ra quo as cntidaclrs
adianto mc1wionadas oforoc('r:tlll ;\ mesma Bibliotl'ra o:;
liHo~ <pto se intlicam a Sl'guir:

l )e Sua Excelência o St•nhor Presidente da fü•púhlica:

gz Sitro de Baler, 3.ª (l(li<,"ão, Oc•1\l'rnl Martin -Corer.o,
Mndrit!, Hl3..t (1 Yol.)
Da Univorsidade tlo Coimbra:

Uohti111 d11 Faculdade d1• l>irtilo da Univ1'1-.-.i<lcule. tl1•
Coimbra, vol. xn·, fase. 1.
Dos Senii;os Geológicos do Portugal:

0.'I Vale.~ S11lm1a1·i110 .., f>orf«!Jlfl'.~1·., e /Jiw~trojiNmo da.~ B1·1··
lcn!Jll·" e da ENtre11wd11ra (81111111111r,11): by Carlos FrcirP
cln Antlrn.de - Lisboa, rn:m (1 opítsc.)
Da Dircci;ão do SPr\'i<,:o do Saúdo :\Iilitar:

Jlolclim ria lJirec~cio do :)adi;.o de Saúde J!ililru-,

10:m.

lLº

~'

onmm no Exímcrro x. 1
0

Do tenente Fernando tlo ::\fagalb1lis Abreu :.\farqm•s
e Ofü·eira:
Es1·ola.~

Regimentais - Compêndio para a parto ~<'r:tl
militar do 1. 0 curso de habilita~ão -Tomar, Hl:H
(t folh.)
.llr11·cha de apro.t'imm:ão, modos elo nvan~ar do grupo <'111
vtLrias situac;ões, 2.ª o<lii,:rto -Tomar, 1930 (1 opúsc.)

Ministério da Guerra - Repartição Geral
·-ti ) n l•clara-so qnl' cm n do corrente mês foi anota1la
pelo 'l'rihunal de Contas a rPscisão do contrato n'f1•rp11to
ao capitfo de cantlaria Carlos .\fonso d<' AzoYetlo Uru;r.
Chahy, que, polo mesmo contrnto, cxurcin as fon1:i">os do
profo~sor 1!0 Instituto J<'Pminino do ]Çducac;ão o 'rrah:ilho.

*

VI II - ESTATISTICAS
Conse lho Superior de Promoções

Estatis!ica a que se refere o único do artigo 87.º do regulamento dêste Conselho, relativa ao ano de 1939
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IX - ÉDITOS

Pelo Conselho de Recursos correm éditos, a contar da
data da presento Ordem do Exército, citando, por uma
só vez o polo prazo de dilac;ão do trinta dias, os oficiais
abaixo indicados para, na qualidade de recorridos que
são no recurso n. 0 2:556, intorposto pelo capitão miliciano dó serviço do aclministraçiio militar, do extinto
quadro especial, António de Gusmãq de :\fagalhãis Domingues, que recorre da antiguidade que lhe foi atribuída
no último pôsto, para apr0sentarem, querendo, tanto êlos
como os seus representantes legais, contestação, para o
que têm vistas do processo na secretaria do Conselho
dentro do referido prazo:
Capitã.is milicianos do servic;o de administrnção militar
do extinto quadro 0special:
Fernando Ramiro de Seixas :'lfauriti.
Francisco Pinto do Amaral.
Júlio Duarte Costa.

•

•

ti:

X- BALANCETES

00

Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano

Nos termos do artigo 45.0 do decreto n. 0 22:199, de 15 de Fe,·ereiro. do 1933, publica-se o balancete
do referido Cofre relativo ao 4. 0 trimestre de 1939 :
o

~
_,

Receita
Saldo do antecedente:
Título;; de dívida pública
(valor de compra) . .
Obrigações da Companhia
dos Caminho::; do Ferro
do "Norte de Portugal
(valor de compra)
Depósitos à. ordem .
Dinheiro em caixa .

Subsídios:
.\ liquidar, pagos no
trimestre . . . . .
Relativos ao ano corrente, pagos no trimestre . . . . . .

15:&15.158~10

418.000::500
610.4U~OO

187.:.iJ
----

1G:!l03.602~!l7(51
4H.!l!%5U3

Juros:
Dos títulos de divida pública . . . . . . . .
Kos termos do artig-o 5.0
do decreto n.0 22:1!l9.
de 15 rle Fevereiro dé
1933 . • . • . . . . .

15!l.!l:.l8p82(5)

ii.30i ~20

l(j;3.246~02[;í)

e""

......-.

;..-:

.-,
220.000100

Rendas vitalícias:
Pagas durante o trimestre . . •

Cotas:
Restituídas por terem
sido pagas a ruais
Idem por ter sitio feito
o pagamento indevido, \'isto destinar· se
ao Cofre de Prc\'idência •los Saq:cuto, de Terra e .\for

E:

5.000~00

Despesas de expediente:
Liquidadas durante o trimestre.

Cotas:
Recebidas durante o trimostre.

t:;

Despesa

;::;i

225.000:)00

12
1

1.!l l3~!l5

é5

2:

'o

1.200~65

.......

;jfl8::'i05

·l.!i...
·'l:.

~UJ2ir650

10.52.1655

§:

e

Hcoda~

Receita,; eyentuais:
In1lemnizaçõe; nos tcrroo5
do arti~o 23. 0 do decreto
n.0 22:19!). 1fo 15 de Fevereiro 1lé 1933 . . . .
ltc\'crsão. no,; termos do
artig-o ·35,• do decreto
11. 0 22:19!), de 15 de Feverc•iro de 1933. cio ~al110 da coutn ilc uma
beneficiárin de rC'mÚs
vitalícias a liqui1lar. .

SaMo de uma conta, a liqui<!nr, !JllC reverteu nos termos do artigo !35.0 do
decreto n. 0 :!:!:199, de 15 110 Fe,-ereiro
de 1933 . . . . . . . . . . . . . .

120~15

59~90
-------

180$05

l 7:.'íll.321,98

.

·t-:>

vitalícfas a liquidar:

Saldo que passa :
Títulos de dívida pública (valor de compra) . . . . . . .
Obrigações da Companhia dos Caminhos
de Ferro do Norte de
Portugal (valor de
<'ompra). .
. .
Depó:;itos à ordem .
Dinheiro cm caixa .

.'l)

:;·

e;·
!i9::)90

15:SJ5.15~:HO

o

:;ó

o
......
""'
t:l

·118.000~00

1:009..133a)00
,83

li:272.;391,f93
17 :511.321 ~98

::
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Obltu á rlo

rn:fü
DC'zrmhro

))

))

»

Capitão médico auxiliar <lo cxl-rcito Luiz :l(aria elo
Figueirl'do Cabral.
26 - 'fenente-corouol reformado Francisco Augu,;f o
da Silva Botelho.
2G- Capitão miliciano mbdico de rescn·a Francisco
Inácio Pereira dl' Figucirello.
27 - ".\fajor miliciano mó<lico de reserva António Caldeira Cabral.
29 - Capitão, 11a situação do rcscna, António Eugl·nio Lopes <la Sih·a.
1-

19il0
.Janeiro
f l - Capitão reformaclo .Jos<" Vaz da Custa Hoxo.

Rectlflcações
11. 0 17, 2.• ~t1 ric, do 1930, p. 8.50, 1 n.• o
onclo se lê : •do corpo elo estado 111aioro, rlovc lc1·-sc: «do curso
tio Psta<lo rnnior»; p. 855, l. 14.•, 011do so lí\: «Dúl io», dm·t• ler '":
nDnílio».

Na Ordem do E.rfrcito

7.•,

António de Olivefra Salazar.
l~st{t

conforme.

General,

I'

11D1
MINIS TERIO Df\ G\JERRf\

Ordem do Exército
2.•

N. 0 2

Série

14 de Fevereiro de 1940

Publ ica-se ao Exér cito o segui nte :

1- DE CRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
:\Inn<la o Gon':•ruo da Hcpúhlica Portugu0sa, pelo :\!inistro da G ucrra, nomenr o coronel d1' artilharia Francisco ..António Heal paru, l'lll mis:;ito de :;erd\o púhlico,
ir ao l•Rtrnng<'iro tratar do assuntos que SI' prendem

com o rearurn.111ento do o:x1'•rcito.
Além elas do:-qH'sas com tr:111sport1•s seni ÍPito ~10 referi tio oficial, e a título 1lo ajuda do custo, o nbono diário
tio :3 libras, e mais 30 libras a titulo do <lospe1rns de repr1•sp11ta<:ão, tudo pago )><'la YNba <'Onstante cio <'apítulo
:.?:->.º, artigo GüD.<'. do or~amento do :\l iuistério da Huerra
para o corrente' ano.
:\Cinistl!rio da <luorrn. rn .Jp .Janeiro 1!019.+0.- 0 Snh·
8P<'rl'túrio <111 l•}.;tado da <l 11Prra, Ji'er1wrulo do.'f ó'antox
( 'osta.
(!\lio carore do •·1110 ou anul~ç·w elo Trlbuut>I do Couta-).

)!anda o GoY1•rno da fü1púhlica Portuguesa, pelo l\Iini:>tro da Guerra, nomear o pessoal fuhril ela f:\brica tlo
muniçnos <lo nrtilharia, armamento o Yiaturns, abaixo
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mencionado, para acompanhar a missão de oficiais que
Yai a Itália pro<"oder à recopção do material do artilharia para o cxórl'ito:
O/Grupo n. 0 101- Perfeito 'l'oix('ira.
q Grupo Int. 0 n. 0 137 -José Bor:~cs da Silva.
Operário n. 0 23-1 - Artur do Olivoira Alexandrino.
Torneiro n. 0 :>-I - )fanuel Dias d<' Olh·eira.
•\judanto de serralheiro n. 0 :305-l-.Anlbal Lúcio da

Cruz.
Além das closposns com transportes sorá feito n cada
um dos roforido!:! operários, o a título do ajuda do custo,

o abono diário do uma libra, tudo pago pela Yerha constante do capitulo ~5. 0 , artigo GGU.'' , do orçamento do )fi11istério da Guerra para o corrente ano.
)Iinistério da Uucrra, ~O dt' .Janeiro do 1940. O Sub-Secn,túrio de Estado da Ouorra, Fernanrlo dos

Sct l/{01$ Costa·

(X ao cnroeo do vi.10 011 nnotnçno <lo Trlbunnl do Con1na).

li -

RECUR SOS

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

Po1· decreto de 5 do co1·re11te

11u1 s:

Negado provimento ao recurso n.º 2:.->i">2, intorpos1o perante o Conselho de Recursos pl1lo tononto, na situaçf10 de rcsun·a, .Màrio Rnúl Can·:1lho da Silva, contra
o despacho 1!0 Snb·Sccrctúrio de Estado ela Gul'rra,
q no lhe intlPfP.riu um roq ueri men to em q uo pt>dia a
anulação da sua passagem :\ situa\llO ele reserva, conformo o foi uos capititis do infantaria Amílcar do ~Cou
rão Gamelas, L11iz Peroirn Facoira e Nicolau do
Luizi, por ter sido interposto fora do prazo lognl.

--

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

Por cleCl'eto de 5 do co1·1·e11 te

11111.'f:

N11gado provimento ao recurso n.º :?:553, interpo!;to perante o Conselho de lfocnrsos 1wlo cnpitão do infantaria )[úrio .\lhcrto So:1res Piml'ntrl, contra o tlo~pa-

'
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cho do 4 do Outubro de 1930, quo lhe indeferiu um
requerimento cm que podia. o abono elos Yencimontos
claq uolo pôs to 1losclc o trimostro soguinto à datn. om
que doYia ter sido promovido ao mesmo pôsto o na
cp1al nüo foi promoYi<lq porqu<', (>stando em comissão
militar na colónia da India, ni'io foi chnmado para a
froqüência do (·urso de comn.ntlantcs de companhia:
por ser manifostamcnto ilegal.

Ministério da Guerra - 2.ª Direcção Geral - 4.ª Repartição
Por decr1to ele 27 de Janeiro findo:
X<'gado provimento ao recurso n. 0 :?:~>5J, interposto perante o Cons<'lho do Hecursos polo mnjor do cantlaria
F:urico de Castro Oraça 7,uzurtl', o em quo recorria
do despacho ministerial lançado uunrn sua reclamação
contra outro despacho lan~aclo num requerimento inicial
em que n•queria para conscrrnr como praça YC'ncidn,
nos termos do nrtigo 100. 0 do regulamento para o scrYic:o de remontn geral do exército, um cavalo quo tc,·c
nossus condições antes do entrar do licença ilimitada,
por n:io ter fundamento legal.

Ili-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - f.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Por po1·tm·iaN de 13 de .Jcwefro .fi'nrlo:
Ouadro da arma de infantaria

'l'en?.ntcs de infantaria, adido:;, .Joito Hosado dn Sih·a
HtJO e João ,\l<'xandre CaPiro Carrasco, qno, <lo regresso, respcctivnnwntc, do ~!i11istório do Interior, por
ter deixa.do <lo prostnr serviço na gunrdn nacional ropuhlicana, o de comissão militar no 1\Iinistório das
Colónias, se nprPsrntaram orn .te li de Janeiro do 1940.
(Visada 1•0!0 Trlbunnl do ('ontna, rom a auotaç!o de nfto 10rem
•I<' Idos Nnolumontoa, uo• tonnos do doo rolo n.0 211:257).

·14
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Adidos

Capitão, do batalhiio do caçadores n. 0 10, .Augusto Jos{•
Machado e tenentes: do hatalhi\o do motrnlhadoras
n. 0 1, A<lolino do l\liranda Vassalo Pandayo <',do hatalhão independento de infantaria n." 19, Ant.'rnio Oon<;alvcs elo Sousa J ítnior, por torc•m sido n•qnisitados
para <lNwmponhar comissões do scrYiN dependentes do :Ministério dtis Finanças, na guarda fiscal, dcYcndo ser co11si1lcrados nesta situa<:ão. rospel'ti,·:1mcnte, desde ;> " 11 do .J anciro de Hl.10 o 2i de
Dezembro de Hli39.
Capitão, 1!0 rcgimrnto do infantaria n." 11, :.'lfannd )faria
Coelho Júnior l' tenente. do regimento de infantarin
n. 0 8, Acúdo Borges ela Kih·a, por terem sido rcqui:;itados para dos1nnponhar c•omisRõt>s de scrd<:o depeudentos 1lo )fo1ist<'.•rio do Comí•r<'io o In1lú-.tria, no
Instituto Geogdfico e C:idastral, d1woncl11 sf'r cou~id<'
rados 1wsta situar:üo c11•sdo U do J anoiro do 1\)40.
(Auolndns polo 'l'rlhunal do Couta• om 21 d" J.111elro do l!ll<l).
Di~ponibilidado

:\lajor do ongenharia Paulino Celestino da ~ilva e capitrto do infantaria Rodrigo Brandão Guotles Pinto,
amhos ;ulidos, que, de regresso de cornissiio ci,il no
.J!inisti."rio das Uolónia:;, so apresentaram om 8 do .Janeii·o do 1940.
(Vlsacla• r••lo 'l'rlbuual do Contu, com a aootnçno de não serona
devhlo1 ernolurncutos, uos tcrruo1 do docrvtu n.0 ~:2.'Ji).

Reserva

Brigadeiro ele cngonhnria, a1lido, fllll S<'rviço no Jlinistério du:; Obras Púhlicas e Com1111icai:ões, :\lanuel Gonr:nh-cs da Sikoira Azovodo e C'astro, nos tN·mos 1la
allnea a) do urtigo 1. 0 do docroto·lei 11." :!8:40J, do
:n de Dezembro do rn:n' por ter atingido o limitP
de iclacle, dO\'Cllllo ser considerado Ill':-ta situação
desclo U de DC'zmubro d1• Hl3G. ~iio tem direito :1 rcsJlOCti\':t ponsiio emquanto fo r abonado pela .Junta
Autónoma de Estradas.
(\"1<:111., polo Trihuna! <lo Contu, com a anotn<;lo <I& uno sorom
do,·Mo1 0111olu111ontos, nos tormo1 do decr(Jto 11 .o 2~:2:,7).

Oficiais milicianos de r eserva

Capitilo médico cio quadro dos oficiais médicos auxiliares do exl:•rcito Oct<hio Augusto L ucas o alferl's do
bntalhito de caça1lorcs n.º 2, Amfirnlio Augusto Hodri-

2.•
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glll'~,

ambos milicianos, licencia<los, nos termos cio
3. 0 do artigo lil.0 do <lccr1•to n.º 12:017, do ~ do
Agosto de Ul~ü, por terem atingido o limito do icladn,
dt>\"011tlo ser consiclcrados JH'sta situn<:ão, respccti\'auwntc, desde :.?-! de DL•:tcmhro de• rn:~9 e 7 de Janeiro
til• 1940.
(Anottuln polo Tribunal do <"ontu om 2t de Janeiro do t!llO).

~

Po1· portaria.~ de 20 de Janeiro .finrlo:

Abatido ao oft•l'!i\'o do exército o alforcs miliciano <fo
infantaria, licen<"iado. do lrntalhl'l.o dn c·a<:adorcs n. 0 8.
Francisco' da Sih·a Prosas. conYoca<lo para ~cn·i<:o,
por em 4 ele .J :rnciro do corrente ano tor complota1lo
o tPm po 110 :rnsúncia ilegítima 11c1·cssúrio pura constituir dcscr<:ão, mn harmonia <'IJill o disposto no artigo
lli5. 0 do Código do .Jnsti<:a ~lilitar.
(Anotada 1u·lo Trlbun11l do

l'o11111s

om 2n do Jauolro do

1~111).

Quadro da arma de infantaria

'l'l'nentcs olo iufontarin , adidos, llomPro Augusto Lopes
das NeYes e Frnncisco Sérgio Pnrn,ira, qu", do regn•sso, rcspl'ctivnmcnt1•, <lo :\Iinistério das Finan<:as,
por ter deixado <I<' prestar sor\'ic;o na guarda tisl'al, o
do c·omissão militar no J\Iinistório elas Uolónins, sn
ll)ll't'SOntaram t'lll rn de J aneiro dl' Ul40, prccncl11•11do
\·aga no re:-.pl'cti\'o quadro.
(\.l•adn 1••lo Trlbu1u1l do Coulu, com n aoota~llo d~ nll<> 1erom
duvido• t>molwnentos, nvs 1orruo1 do d'1croto u.• 2'!:!57).

Adidos

l 'apitüo, do rogimento do infantari11 n." :!, Arnnldo Alfretlo l•'ontos o alforos, do r1'gimonto elo cavalaria
n_. 0 : ~ • •Jaimo Vureia dos ::lautos, por terem sido ro<1uit11tados para dC'semponhnr comissõl's do sen·iço deponc!Pnh•s do :\lini térlo do Interior, na "Uarda uucionnl
n •pulilicnnu, dc\"f'IHlo ser consideradosº nesta situu<:ilo,
rps pccti \"amen te, desde 30 de Dozem bro do rn:rn o
l f> de Janeiro de• Hl-10.
'l\•nontc, na i;itua<:iio dQ rest'rva, .J1>rónimo xa,·ior do
Morais ::-;nrmonto, por ter sido requisitado para cloRompenhnr uma comissão de servi<,'o dependente do ~ li nis
t(·rio das 1"in:u1çu~, na guarda fiscnl, devendo ser ronsiderado ncstn situação <lesdo 24 de Agosto do 193~l.
(Anotadu pelo Trlbnnal do CoDta• om 211 de J1U1elro do 1940).
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Disponibilidade

Capitão ele artilharia, adido, Artur .José 'l'an1irn Pereira, que, <lo rc•grcsso do J.\linistério do Comércio e
Indústria, so apresentou em 1f> de .Janeiro do 1H-W.
por ter dcixntlo cio prestar scrvi<;o uo Instituto (foogrllfico o Cadastral.
·
(Yls:uln rolo Tribunlll do Contns, rom a nnot~~o 1ln 11lo scrorn
duvldus eu1olumonto•t 11os tormus do doerNo n.0 2:?:2ti7).

Reserva

Capitão do infantaria, do centro do mobilizn<;l\o do infantaria. n. 0 1, César Estews Basso o tcnontPs d<' iufautn.ria, adidos, cm servko. 110 )linistério <lo lntorior,
na goa~da nacional republil'aun, António )[nria )fendes Cnnloso, t' no )[inistério <las Colónias, António
Gomes Hocha, nos termos da nlí1wa a) do arti~o 1. 0
elo decr<'to-loi 11. 0 28:404, 1lc :H d(\ Dt>zomhro do Hl:37,
por tor<'lll <itingido o limito de iclacle, clC'Yl'tHlo sor
coosid0rados 1a sta situação, os llois primeiros, dosclo
8 do Jm1oiro de 1040 e o último desde 4 elo NoYembro de H):lQ.
1

(\"lndH polo Tribunal do Coutas, rom a uotnçiio do nGo •orom
do~ldos omolumontos, no• termos do doertto u.0 22:2!>7).

Oficiais milicianos de reserva

'l'ononte miliciano do en~enhnrin, lirenciado, do rPgimcnto do sapadores mi1wiros, António Jn Ca,.tclo
Brnnco, nos tormos do § 3. 0 do nrtigo 61. 0 elo clerreto
n.0 1::?:01 i, de ~ de .\~osto elo Hl~()) por ter atingiJo
o limito do i1laclc, dc,·cndo spr t·onsidcrado nestn sitna~fto des1lu 11 do Janeiro <le 1040.
(Anotada pelo Tribunal do ("ontOR em 2!l do Jnuclro Jo l!llO).

Baixa do serviço

Alforos: do batalhiio d<' motralh:uloras n. 0 ~' Jan11[1rio
Santos Pinheiro P, do ro~inwnto de artillwria do
costa, Hamiro lln Silrn Cueif:lo, nmhos miliciano::., licenciados, nos tC'nnos da íilti11111 pnrto do artirro :1.0
do decn•to-h·i 11.º 28:404, de ;H do I>ezcmbro do"H1:n,
por terem 11i do julgados incapazes do to1lo o lil'l"\'Íl.'O
pela junta hos!1italar do insp<'tl.'ão, 1lcYen1lo s1·r 1·011siderados nesta situação, rl'specth·:11nent1', desde 1() o
11 do .Janeiro de H.140.
(.\ notnda relo 1"rlb11nal do Contas

cm~

do ,1 Miro do 11>40).

2.• Série
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Por portarias de 27 de Janeiro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente do infantaria, adido, .António Farinha dos SantoG, que, de regrosso do comissão militar no l\Iinistério
elas Colónias, se apresentou em ~4 elo Janeiro do Hl40,
preenchendo vaga no respectiYo quadro.
(Visnda polo Trihuna! do Conta.<, com n nnotnçiio de nr.o sorcm
dovldos omolumomos, nos tormos do doeroto u. 0 22:257).

Adidos

Gencrnl, no quadro, José Tristão do Bettencourt, por
tor sido requisitado para desempenhar uma comissão
de se1Tiço dependente do 'Jlinistério das Colónias, nos
tormos do artigo 19. 0 da Carta Orgânica do Império
Colonial Português, como goYernador geral da coló·
nia do ufoçambiquo, de,·endo ser considerado nesta
situação dei-elo 8 do Janeiro do 19.JO.
'Jfajor :'lf mrnel Tomó e capitüis Franeisco da Silva Viegas
o :\[artiniano Homem de Figueiredo, todos na situaçiio
de reserva, por terem sido requisitados para desempenhar comissões cio servko, respectivamente, na fábrica de munii;õcs do artilharia, armamento e viaturas,
nas oficinas gerais de matorinl a.C'ronáutico o na forrnúcia central do exército, devendo ser considerados
nesta situa<;ão desde 26 do Janeiro do 1040.
(.\notn11ns pelo Trlbunnl do Coutns om 7 do Fo,·orolro do 1910).

Reserva

Capitã.o do cnxalaria, da 4.ª Hopnrti<;ílo da 2.ª Direcção
Geral dôsto :\[inistério, João Joaquim Valadas e tenente,
do batalhão do cai;:adorcs n. 0 3, Alntro Ilcnriqu<' _\ntunos, nos termos da alínea a) do arti"'O 1.º do dccrcto-l~i '1.·º ~8:4~.J.,. do 31 ~lo Dezembro d~ 1937, por terem
at1ng1do o 11m1tc do idade, devendo ser considerados
nesta situac:ão desde 14 de J anciro do 1940.
(\'lsndn polo Trlbunnl do Contno com 11 1rnotnçTto do uAo serom
do\'ldos omolumohloi-;, uos tom•~s do docroto n. 0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

.\lfores: do rcgimcmto do infantaria n.º G, ,,\!varo Dias
.Ah-es Pimenta, <lo regimento do artilharia do costa,
Alfredo Fornand0s <', elo grupo do artilharia contra
aerona\·cs n. 0 1, Alvaro Vieira Soares David, todos
milicianos, licenciados, nos tormos elo § 3. 0 do artigo Gl.º do decreto 0 12:017, dt• .2 dP Agosto do

n.

18
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1 O~u. por terem atingido o limite do idade, dornntlo
i,or considerados nesta ~ituai,::io, rcspcctinuncnt1>, 1l1•sd!•
:!O, 22 <' 21 do J anciro de l \140.
(Anolndn rolo Tril111nnl <lo Co111~ em i <lo Fonrotro do 1910).

Reforma
(Dnspncho do 21 do .lnrlt'iro do l!llO 1ln Cnlxn Ocrnl do Oopbsl·
tos, Crúdho o Pn~vldf\uda, puhlk:ltto nu Diiffio do Uur1't1w
n. 0 21, 2.• sório, do 2;, du 1111.:!\lllO ml-;;).

Tencnh':s·<'oronéis José l\Iaria Freire e ~\cúcio .Augusto
Corrci:i Pinto, capitàis Bolmiro .\ugusto Yieirn Fçrnandcs. Carlos Eleutério ele AlmPidn, o milicianos Al\'aro Cabral o Socunclino Domingos. tmwntPs Luiz
( ;omos elo .\ndrade, .T:winto .Josl' Ol' Sou:;a Charrua.
e milici:mo José Joaquim 1 'ortes das Dores. tudos 11:1
situu<::io dl! re::;en·a, nos h•rmos ela alinea bJ do arti~o
~.º <lo decreto-lei n.º ~8:•lU4, ri\' :H <lc Dezembro 1lc
rn:n' por terem sido julgados incapazes do todo o
:;crvii,:o prla junta cio inspcc<:ilo <la Caixa Gorul 1lo
.Apos<•ntnc:i'los, <lo\·ondo ::;or c·onsid!'rados ncstn situnçüo, respccth·amento, cl<'sdn 1:.? <h' .\hril, ()elo Dl'/.Plll·
hro, ~O, 2 e 2 dQ Junho, li cl<' J)pzpmhro, 11 de Outubro o 19 e 10 <lo Julho cio rn:m.
:\Iajor farmacêutico, supranumcrilrio, Bernardo .\ngusto
da Costa ~imões, nos termos cla alínea d) do arlif!o :.!.º
do ch·l'roto-lci n. 0 28:-104, cle;:H de Dezembro de HJ:37,
de,·cndo ser considern1lo nt•sta :-.ituac;ão desde ;~ ele
.:-io\'Pmhro de H):39.
Baixa do serviço

Alferes miliciano, do rrgimcnlo cio infantaria n. 0 14,
(; uilhcrmr Luiz Anselmo Stil'hancr, nos termo~ 1la
última parto do arti~o :L 0 do clncrl'to·lei n. 0 ~8:404.
de :31 1lc Dezembro dP 1 \l:H, clt1\"<'1Hlo ser considerado

ncstn "ih1a~ão desde ~:? <ll• .Januiro cle 1040.
(.\notada pelo Trlbuual do l'ou1111

~m;

Jo l'u.-.relro dw

19~0).

l'ur portarfo de 3 do rorre11tc 111?~:
Reforma
(Do•pncho do 21clo1Jn11·•irn1!011!110 claC.1lxn Oornl do l>opó•lto>,
Cnhlho o l'rcvlcll\uct.~, puhlh•Jtilo no Dic.l1 iú do G11'~11w u.~ 2l 1
2.ª s~rlu, tio 2;; <lu nnuu110 mê ).

C:ipitão. 110 regimento do infantaria n. 0 lG, João Dias
Leito )[:1chado. nos termo~ tia aHnea b) do artigo :!.º

no

cio decreto-lei 11. 0 :?8:404,
;n dP l>er.erubro do H>:ri,
J>or ter sido jul~:ulo incapaz do todo o sen·ic:o pL1la
junt<t hospitalar elo ini<pt><·c:iio, denH1do sor considorndo
rwsta situar;t'to dPs11P 2 <lo Dcz<'mhro do 1939.
(:'\ilo cnrcco do vl110

011

nnotaçno do Tribunal do Cont~>).

IV - PROMOÇÕES
Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portadas de 27 de Jallt'iro findo:
(\'l•1ul~•

1•olo Trlbttnnl do l'ontu, com R anot~çiio do 1orem do·

vl<lo1 omulunwulos, nu• turmoa du 1locroto n. 0 2:?::!J7).

Ministério da Guerra- 1. • Direcção Gorai - 3. • Repartição

Coronel. o tp1wntl'·coroncl <le infantaria, chefe, Luir.

(~11i

ri110 )lonh'iro.
Ministério da Guerra -

3. • Direcção Geral

1.• Repartição

'l'<'nentc-coroncl, chPfo da 2.ª sc<'c:iio, o major do l'orpo
do estudo maior, do quarto! i;orH•ral do goYêrno militar do Lishna, C:nrlos do .\zon•1lo Can•:tlho.
3,• Repartição

'l'cncnte-coron<:l, <'hllÍP <la 2.ª sncc:iio, o major do 1·orpo
do estado maior .J íilio :'II ário da Silva .Nascimcuto.
Ountlro da nrma de infantnrin

'l'P11P11te-coro1wl, o mujor 11e infantaria, do regime11to do
infantaria u.0 1, Carlos )[outeiro tlc Sousa Leitão.
Regimento de infantaria n. • 10

:.'llajor, o capitilo de infantaria, do dbtrito de rel'rnt~1111onto o tnobiliz:u.:ão 11." 10, .\.mllcnr de ~Iouriio Uanwlus.
Batalhllo de caçadores n. 0 10

Cnpitiio. o to111'nll' do iufout~triu .António Eduanlo do
Oliveira Fariu.

50
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Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de carnlaria n. 0 2, .António Afonso de Carvalho.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, 001 serviço no 1\Iinistério elo Interior, na guarda nacional republicana, Alfredo Ribeiro Forreira.
Tenente-coronel, o major elo infantaria, adido, em serYÍÇO no illinistório do Interior, na guarda nacional republicana, Eduardo Eugénio Gomes Vieira.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, 0111 serviço no l\1inist6rio das Finanças, na guarda fiscal,
Carlos Ludgero Antunes Cabrita.
Cnpitão, o tenente do infantaria, adido, 0m seniço no
'Ministério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico o Cadastral, Acácio Borges da Silnt.

Ministério da Guerra-1.ª Direcção Gml - 3.ª Repartição

P01· portarlci de 22 de Janeiro findo:
Promoyidos aos postos adianto indicados, nos termos
do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:3G5, do 22 do ~\.bril de
1932, continuando na situnc;t°lo do licenciados em que so
oncontrmn, os seguintes sognndos sargentos miliciunos:
A aspirantes a oficial rnilicinnos do infantaria: pat·a o
batalhão do metralhadoras n. 0 1, da inspccc:ão das
tropas de comunicac;rto, António Augusto Tantros de
Bousa, contando a antiguidade desde 1 do No,·cmbro
do 1935.
Para o centro de mobilizac:ão do infantaria n. 0 3: do regimento do infantaria n. 0 1, Gonc;<1lo Anjos Diniz, contando a antiguidade desde 1 do N OYCmbro ele 19:32;
António Eduardo li'orc;ado Correia o António Luiz de
Almeida Correia, contando a antiguidade desde 1 de
~ovombro do 193±; Elói .Ah·es Veloso Gomes do Barros, José Henriques Forreira Noto, Mário Guilherme
Vieira da SilYa Carvalho Cmnpos o António Dolga.do,
contando a antiguidado desde 1 do N º'·ombro de Hl36,
o Armando da Costa Ribeiro Godinho, contando a antiguidade dosdo 1 de No,·cmbro do 1937; elo regi-

2.• Série
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fil

mcnto do infantaria n. 0 5. Diniz António Bulhão Pato,
('Ontanclo a anti~uid<ido dcsdo 1 do N ovemhro do 1U33
e António Conc·oic:1io Gil, contando a autiguidnclo dt•sdo

1 de ~oYemhl'o do 1934; do l'<'gimcnto de infontal'ia.
n. 0 11, Hogório .José Panln Bastos o Fernando da
Silrn )!ouga, contando a antiguicla1lo desde 1 do Xo-

,·cmbro do Hl:lG.
l'ara o ccntro <IP mohiliza<:ào ele infantaria n.º f>. do
centro do mobilizac:ão ele infantaria n. 0 11, FranciM'O
elo Quental Calheiros Yic~:1s, contando a antiguidade
dt'Sdo 1 1lo ~o,·emhro llC H'J:3fl.
Para a u11ida<l1• a que pcrtcrH'<', do batalhão llc rac:ailorcs n. 0 ~' Luiz 1"Prnaodo Carrnlho Dias, contando a
antigui<lado desde 1 de Xo\'cmhro 1lC1 193G;
.\ aspíranto n oficial miliciano de nrtilharia. par;i o Cl'lltro de mohiliznc:iio de m·tilh:u·ia n. 0 :~, 1!0 rL·~inwnto

de artilharia ligoira n. 0 :3, Fernando Frnnro Vi1:oso,
contando a nnti~uidndo 1lpsdo t do NoYemhro chi rnHi.
A aspirante a offrial miliciano do curnlaria, para o 1·t•11tro 1lc mohilizac:ão de cavalaria n. 0 :>. do regimento "
do ca,·alaria u. 0 li, )[a1111l'I O:unas Pereira Piment:1
de Castro, contando u antig11i1l:uio desde 1 llo Xo\'<'lllhro ele rn:n.

J>or po1·taria r/1' 21 de .la 11dro .fi11rlo:
Promovidos nos postos adinntl' in<li<·ado:-, nos ll•rmos
nrtigo i3~>.º do dL·creto n. 0 :!1 ::~t i~>. de :?:? dt~ Ahril do
1~13:!, continuando 1rn situni:i10 1!0 licenciados em que se
encontram, os s1•g11intC's c:ulctos:
A :ispiraritPs a olfrial miliciunos elo infontarin: parn o
c<'n tro do mohi lizai;ão do i nfan t;1 rin n. 0 3, o primeiro
sargpnto ~rnduaclo, do corpo do 1·a<lotos do Pxúrcito,
.Joaquim ,\ugusto dl' .\scl'n::d'l.o Vilipe, contando a a11tigui1lad11 dosdo 1 do Xowmbro de• 19:38.
Pnrn o centro do mobiliza~lio de infantaria n .0 11, o pl'imciro sargento grfül11a1lo, cio <"orpo de cadt>tcs do
l'Xt~rcito, Benjamim do C:1stru Luazc's Santos, l'Olltando a antig1dd:i<lo dt>stle t cio Novembro do 1n:~9.
A aspirante a oli<·ial miliciano pioneiro do ong<'nhnriu,
parn o rPgi111t•11to do snpa1lores 111inC'iros, o soldado
do reginwnto 1lo tt•lcgrnfist:is, 11." !!li7/37, Artur Hnúl
da ~iln1 :\[nrquM. contm1do a antiguidaclo dt'sch• t d 1i
1)0

Xo,·embro du 1!t:~o.
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V-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria de 10 de .Janeiro .findo:
(\'lsndn i>olo Trlhunnl cio ('ontns ~no 2~ do .fauolro cio 1nm. !-oito
do\·idos umolumoutos, 1108 tormoM dv clul!rolo n.0 2~::.?~7).

Completando em 1U de Janeiro Jo corrcnt<' mio os <loi:>
:111os dl' son·iço c·omo secr<'túrio do Tribunal ~[ilitar
l•~special de Lisboa, nos tPrmos dos :l.0 do artigo 1:3.º
do decreto n. 0 2:3::!11:3, dP (j de .Xo\·ombro do 1Hi33: o
tPnontc do l'Xtinto quadro 1lo oticiai~ do set'r<'tariado
rnilitar .\níbal do Sal<'s, e\ o rcforido oficial rccondn·
;dtlo naqnolo car~o por mais dois anos, nos trrmos ela
legislac;ito citada.
_._

'

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição
Por portaria rle JJ ele Janeiro ji11tlo:
(\'badn p11lo Trlh11n11I do Coutas 0111 :10 tio Janeiro cl1• 1910. '.:\no
:-;ão dovldoi;. amulu1m>uto1, uo~ l1Jrt11ois du ôucruto n. 0 :?t:t57).

2. • tribunal militar territorial de Lisboa

Hoconduzitlo por mais três nnos no cargo <lo juiz auditor, a contar <lo 17 <lc .Janeiro do COITPntc ano, o bacharel .Joaquim J·~duanlo do Almci<la Homem.
_.._
Minist~rio

da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2. ª Repartiçao

Po1· portaria.~ tle 1/3 de ./11neira findo:

Exonerado de secrctúrio da Escola do l~xército o capitão, na si tua~ito do rPsornL, Belmiro Augusto Vioirn
l•'crnandos.
(Anotnlln polo Trlhuoal lle Cootaa l'm 2~ de Janolro de Hl3~).

Xorneado ISC'Cretário da Escola do Ex(•rcito o capiti."to do
artilhari:t Dimas Lopes cio Aguiar, ficando exonerado
do oficial <lo Sl'ITii:o <lo corpo de alunos.
(\'lsarla pttJo Tribunnl dP Contils, C'om a 1mot:içüo clt, não &orem
.._1uvlcto1 ttlllOlumouto", uos lorauoa du ducre10 11. 0 ~~:~[J7).

2.• Série
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Por· portw·ia de 20 de Janeiro .findo:
Govérno militar de Lisboa

Direcção do serviço de obras e propriedades militares

Capitão do extinto quadro auxiliar do engenharia, ela

direc\ào elo s~rvic:o de obras o propriedades militares
da 4.ª rcgiilo militnr, .João .\nt1111es Sah·ador, sem dispêndio para a l•'azenda Xacional.
Quadro da arma de infantaria

::\fajor, elo regimento de iofontariii n. 0 1, Luiz António
do Santana.
Regimento de infantaria n.• 1

)fojor, do rcgimP11to de infantaria n. 0 10) Joaquim .\.urcJiano Soares da Silrn.
Regimento

de infantaria n. 0 4

'l'cnente, do regimento <le infantaria n. 0 12, Josó Genc,:alvcs, por pedir.
Regimento de infantaria n. 0 5

Tenente. do regimento de infantaria n.º 16, .\.lLcrto <la
Encaroac,:iío Pereira, por pedir.
Regimento de infantaria n. 0 16

Capitão do infontaria1 no quadro ela arma, Edunrdo ele
Pairn :\facedo.
Batalhão de caçadores n. 0 1

Segundo commulante, o major <lc infantaria, no quadro
da arma, Júlio Augusto Valadares Tôrrc:;.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

Chefo, interino, o capitão, na sit11ac,::'to de respn·a,
adjunto, AlliNtino de Paula Rantos .
•\djunto. o ton<•uto. na situüc;ão dP rcscn·a, Camilo Joaquim dos Santos'.
·
Centro de mobilização de infantaria n. º 10

gxonerado do ndjunto, o capituo, na situa~iio do rcsor\'n,
Luiz .\ntóuio do Almeida.
Adjunto, o capitão, na situa<;ito cll• reserva, .Joi'\o Ahl'l
Hebocho Va1..

onmrn no 1·:xímcrro N. 2
0

Centro de mobilizaçl\o de infantaria n.0 16

Adjuntos. o capitão, na situnç11.o de reserva, :\fouuel <la
Costa F'f'rro de Can·alho o o alfer('S do quadro do ..
sf'ni1:0~ auxiliares do ox6rcito, do distrito do recruta·
monto e mohilizai;ão n. 0 · ~. Podro dos Santos :\!achado.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Clwfc\, interino, o capitito, nn situac:ão de resorn1, .Jordão .Abel Rodrigues.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 4

.\1ljunto, o capitão, nu situac:11.o de rcsorn1, :\[úrio Lopo
do Carmo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 19

::lnh·choll', interino, o capit11.o,
Joiio Luiz do Castro.

na

sitnai;ão d<' rPsorrn,

Regimento de artilharia ligeira n. 0 2

..\lfPros tlo quadro dos s<'n·ii;os auxiliares <lo t>xército.
do batalhão elo metralh:uloras n. 0 2, Gil Ho1lrigne!'
1"rcir<', sem dispí'ndio para a F'azcnda Xacionul.
Regimento de artilharia ligeira n.0 3

Capitüo do quadro dos sen·iços auxiliares do exército,
da <lirocc:ão do ~cn·i<;n do obras o propriedades militarl's elo goYêrno rnilitur do Lisboa, )fanuel Francisco de }lirnnda.
Companhia de trem hipornóvel

.Alfl'res do quadro dos c;erviços auxiliares do oxúrcito,
cio distrito cio recrutamento o ruoliilizac:ão n. 0 f>, .J írlio
Lopes dos Santo!'.
Regimento de cavalaria n. 0 4

Comnndante, interino. o tcnontc·coronC!l de ca.n1!:1ria,
sogundo comandante, Hui da ( 'unlta ~Ionc!'es.
f'egundo conrnndantC1, o tononto·coroncl, elo r<'ginwnto do
cavularia n. 0 5, Jo~ó Líwio do Sousa Gonc:al\'es .Nunt'S.
Quadro de oficiais chefes do banda de música

Capitão chef<' de banda do música, elo regimento de infantaria n." 12, António do Cmnpos Folizt•s.
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Carreira de tiro da guarnição do Castelo Branco

Adjunto, o tenente milici:lllo, na :;itua<;iio de

rescrn\~

Domingos )fartins Romi:'to.

Por po1·tarias de 27 de Janeiro findo:
Ministerio da Guerra - 1. • Direcção Geral - 1.• Repartição
l~xo1wra<lo

de chefe o coronel do infantaria José do Ascen:;iio Yaldez, por ter sido colocado no actual n'gilll<'nto do infantaria n. 0 10 por portaria do 17 do Agosto
de 1U3tl.
(Aoot;ida pelo Tr!Lonal do Con111s eU1 õ de F~vereiro de HHO).

C'hl'fo. o t<mPnte-coronel, 110 batalh:lo do metralhadoras
n. 0 1, .1 osú do Ca::;tro llrnnco Hiboiro Torres.
(Ylsndn polo Trlhunal d" l'o111n1 1 com a nnotnçi•o do ~orom do·
,·Ido~ cmolumo11to1, noa tormo11 do docroto n. 0 22:257).

Ministério da Guerra - 1.• Direcção Geral - 3.• Repartição

C:1 pitiio do extinto quadro do oti1·i:1is do secrotaria1lo
militar. da l." brigada de t::walaria, .Jo:sé Carrnlho
Pcroir:i.
Regimento do infantaria n. 0 12

'l'Pncntc chofc ele banda do rnítsica, :;uprannmerário, <lo
regimento de infantaria n. 0 7, Domingos J\Iartins Coe-

lho.

Batalhão de metralhadoras n. 0 1

Co1~ianda11 t<',. o tcnente-«oronl'I, tio rPgi01onto <lo infontnr1a n.º 1, O:;car da Silrn. )fota.
Centro de mobilização de infantaria n.º 2

Exo!1crndo d<> adjunto 11 tenente, na ~itua<;ão de re:<cn·a,
FrmH•i:-cn .Alves Yilcln.
Atljunto:-;, o capitão, na situn<:i'lo do ro"errn, Rufo .Tosó
l•'ernan<les e o t<'nonto cl11'fo clP banda do música, elo ro~imcnto de infantaria n. 0 10, ,Jo1\o Porcirn <los Santos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Exonorado de adjunto o te1w11 t,., na situa<:ão do rcscn·n, César Augusto :\fachado, por pedir.
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Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 2

Exonerado elo adjunto o tonento, na situa<,:ão de reserva, António de )fatos Bugalho, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.º 3

Exonerado do adjunto o tenente,
sernl, António Perfeito Guerra.

H<t

situac;iw de re-

Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 4

Exonerado do adjunto o capitão, na situação de rescna, Francisco Catarino.
Adjunto, o tononte, na situac;ão de rcscrn1., José <los
Santos Borrega.
Extinto quadro especial de oficiais milicianos de artilharia

Capitão miliciano, do mesmo extinto quadro, do regimento do artilharia ligeira n. 0 ~. Francisco Avelino
da Fonseca.
Grupo independente de artilharia de montanha

Capitão, do regimento do artilharia ligeira n.º ó, .António do Almeida.

Por portaria de 3 do con·ente mês:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente miliciano do Sl'I'\ ic:o de administrnçito militar,
do extinto quadro ospccial, ~~rancisco .António Bico,
adido, professor do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Torra e Mar, para os cfoitos do§ 3. 0
elo artigo 43.º do decreto n. 0 17:378, de 27 do Sotombro do 192U, modificado pelo decreto n.º 19:175, de
27 do Dezembro do 1930.
Regimento de infantaria n. 0 1

:.\fojor do infantaria, do centro do mohiliza<;il.o <lo infantaria n. 0 11, José Luciano ~Iartim1 Correia, por pedir.
Regimento de infantaria n. 0 3

Comandante, o coronel de iufantarin, <lo distrito de rocrutamento o mohiliza<;ito n. 0 11, ~fonuol .António do
CarYnlho.
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Regimento de infantaria n.0 8

Segundo comandante, o tenontl'·<'oronel, do batalhão do
cac:adores n.º 9, Uúrio Armi'lo l•'orroira.
Regimento de infantaria n.0 10

.\.!fores do r1ua1lro dos sen·iços auxiliares do exército,
do batalhão du cuçadon•s n.º 7, ~orberto .\.ugusto
dos Santos Pinheiro, por pedir.
Regimento de infantaria n.0 13

Comandante, o coronel do infanturia, do distrito <lo rocrutamonto o mobilização n." 1:3, :Manuel Frutuoso de
Carvalho.
Batalhão de caçadores n.0 1

Tonl'nte de infant:1ria, da e:-l·ola prútica da arnrn, João
Baptista do J\zm·edo Coutinho, por pedir.
Batalhão de caçadores n.0 4

'l'ononte do infantaria, no quadro da arma, João Rosado
da Silrn Hijo.
Batalhão de caçadores n.0 9

Comandante, o tenentc-cormwl do infantaria, do distrito
<lo recrutamento o mobiliza<;ão n. 0 ü Hártolo .\J'onso
Simões.
'
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Adjunto, o tPnente, na situar,:ito do reserva Manuel .\faria Yieirn da Sil\'a.
'
Centro de mobilização de infantaria n.• 19

Chf'fe, o major, do regimento do infantaria n. 0 lG,
Eduardo António Santos PorPiru.
Distrito de recrutamento e mobilização n. • 3

Chcfo, o coro1wl, <lo regimento do infantaria n. 0 3, .António .\.ugu:;to Vitor Sabo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 8

Sub-chefo, o tenonto·<'Oronol, do rt•girucnto de infuntaria
n.º 8, António th• ~Iugnlhl:iis CorquPira <lo Queiroz.
Distrito de recrutamento o mobilização n.• li

Chefo, o coronnl, do regimento li<' infantaria n. 0 13,
Luiz ~Inria S:llomn )fousinho tlu .\Jbuquerque.

'
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Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 13

Chcfr, o coronel, do regimento <lo infantaria n. 0 0: Augusto )fortins Nogueira Soar<'s.
Quadro da arma de artilharia

Tononte do artilharia José Araújo Martins de Sousa Naznré, ficando exonerado eh' ajnd:mto 1!0 campo elo gnn<'ral .Josó Augusto Lobato Oucrra, doYendo ser con ·
siderado nesta. situa~ão desdo BO do Junho 1lo Hl:39.
Regimento de artilharia pesada n. º 1

Tcnl'nte, do regimento de :1rtillrnria ligeira n. 0 4. Alberto
Eiws Brandão.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. 0 1

•runonte, do grupo do artilharia n en,·ulo n. 0 1, Josó dns
Noves Pnchoco.
Regimento de cavalaria n. 0 2

Capitão do c:.walaria, adido, cm sL•n·i<:o no :\Iinistério 1las
Colónias, Jorge do Faria )[achado Yioira do Sampaio.
para os ofoitos do artigo 44. 0 do decreto n. 0 17:378,
de ~7 de Setembro de Hl:?9, altorndo pelo decreto
n.º lQ:l 75, de 27 do Dl•zembro do 19:~0 .
.\.lft1res, do regimento ele ca,·nlaria n. 0 4, Raúl Hiboiro
H:unos, por pedir.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente elo mesmo quadro, ela Diroc~~lO da .Arma do
.\rtilharia, Luiz Augusto Crbtó,·ão.

Pol' porta ria de 9 elo corrente mfs:
Direcção da Arma de Infantaria

Unpitão, do regimento do infantaria n. 0 15, Viriato Lopos das Neves.
Escola Prãtlca de Infantaria

'l'enonto d<.' infon ta ria, no q u:1dro da arma: .J oã.o .A lcxanilrP Caeiro Cnrrasto.
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Regimento de infantaria n. 0 1

Segundo comandante, o. te1wntc-coronel, do regimento
de infantaria n. 0 10.•\\\"aro do Pinho "'.\!onteiro FcrrPira.
Regimento de infantaria n.• 10

~ogunclo

comandante, o tenPnte-coronol de infantaria, no
quadro da arrirn, Carlos :\[onteirn de Sousa Lcitào.
Regimento do infantaria n. 0 14

Cnpit1io <ll' infantaria, no quadro ela arma, Ro<lrigo Brandão Guedes Pinto.
Batalhão de caçadores n. 0 9

('apitão, elo batalhão de c[tc;ador<>s n. 0 li, João Grnciano
de .Jesus Gomes Almc11tlra, por pedir.
Centro de mollilízaçí\o de infantaria n. 0 1

Aspirante a oficial miliciano, liconciaJo, do regimento
do i11fantaria n. 0 i>, V(•rgílio ele "Jiatos Robordão.
Distrito de recrutamento e mobilização n. º 2

.\djunto: o capitão miliciano, na situ:H;ão do resen·n,
.Jolio cln Costa AndradL•.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 1

Exonerado de chcfi' o torwnte·<'Oronel, na situ:u)io do
rcs<'n·a, José Francisco Ualhnu, por pedir.
Escola Prática do Cavalaria

.\lfor,•s, do regimento do carnlaria n. 0 5, Eugc'.•nio Unrlos Castro Nascimento.
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Por portaria de 28 ele J)e::cmbro do ano findo:
(\'isada polo Tribunal do l'ontllB •m 21 do Jnn•lro <lo 1910. S
dovJdvs omoluhlontt.11 1 nos ll'rurns elo Jocrcto u. 0 2:.?:~1).

10

Xomcado o tenente <lo ongonl1aria, com o curso do ostaclo mnior, A dPli110 ~ \ h'l'S \' eríKsimo profossor intorino da 4.ª cadPira dn E::wola do l•;xército, nos termos
elo artigo 1.0 do n'gnl:rnwuto p:ira o pro,·iull'nto dos
lugares do magi:;tório dn :intign Escola -:\Iilitar, rnan-
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tl<tdo pôr cm oxocu~ão pelo <lecn'tO n. 0 13:íG.+, elo 1:~
de Junho do H>27, o do artigo2. 0 do decreto o. 0 2G::~-ll,
do 7 de Fon11·<1iro do 1936, sondo esta nomeac;ão considerada como do urgcnto convenif'ncia de scrvi~o público, r0conhe<·idu por despucho do 21 tle Dezembro
de 1939.

Po1·portaria de 4 deJa11eiroji11do:
(\'l•ad11 11010 Trlhunnl elo Coutn• 0111 ~~do Jnnolro do l\l IO. R~o
duvh.loM umolun\Ouloi;, nuK tormc>!I do tloc:roio u. 0 ~~:2~7).

Nomeado o tcncnto-coronel do artilharia 'àfário da Sil
Yoirn Guerra Jt'n,iro Temudo profossor interino da
21.ª cadeira da Escola do Ex1•n·ito, nos tprmos do
arti~o 1.0 do <le<·rcto u. 0 13:7li ~, d1' rn de Junho de
!U~I, e do artigo~.º do dccrl'to 11.º ~6::3-11, <lo 7 do l•'o·
YOrciro do Hl:3G, durante o impP<limcnto do professor
adjunto do ~ r upo <las 20.ª o 21.ª rn<leira::;, capitiw <lo
artilharia l•'ra1wisco Freiro do ~[n tos, nomeado parn
frcqiientar o curso do informac;ão do 1.ª grau da l~s
cola Central <l<' Oficiais pela Ori/1•111 cio Exército n. 0 14,
2. 4 série, de 10 do .Xo,·embro do rn:39, sendo esta nomoa~ã.o <'onsiclcra·la como do uri;onto com·eniêrH'ia ele
sorvi~o público, reconhecida por despacho do 4 do .Janoiro findo .

Por porta ria dt' 11 de Jm11·iro Ji'!Ulo:
(\'i11>.1IR l'"lo Trlhunnl d• ConlA om ~tio l'e.-orolro •lo 191 • Slo
Jo,·l<loi umolnrnentos, 110• tormua
docr\lto
!'J:2~7) .

''º

n.•

.Xomeado professor adjunto da ~~>.ª cadc>ira da Escola
do Exército, nos tl'rrnos dos :irtigos 21. 0 e 2:!. 0 do docroto n. 0 1:3:7(H, do 13 do .J unho de Hl27, o capitão
do engenharia ]<jcJuartlo de Arantes o Oliveira.

Ministério da Guerra- Repartição Geral
Por portaria de 8 de De::embro do uno findo:
(Vbnd11 pdo'rdt.unnl do• l!o11t11- 0111 2:1 elo Ja11olro lic 1010. :-lilo
Hllo duvldo1 omolumoutoM, noa lormo~ do c..lo\!rutu o.0 2:!:2:,7).

Considorudos profossores or1li11(1rios ofodivos do Instituto Profissional do~ Pupilos dos Exércitos do T orrn o
:\lar o das disciplinas CJU<' lhes \'iio i1uli1·ndns, nos tormos
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üR1>1rn no Exf:ncrro

:s.

0
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1los artigos X:.?.º e 8:t 0 do <lccrt>to n.º Hl:876, do 2;> ele
f-lotombro do rn:~o, os seguintes oficiais, professores provisórios do mesmo Instituto:
UnpitiLO do eng<'nharia, do regimento do sapadores mineiros, Raúl Uarhosa Ferreira Yidigal: Curso mt;<lio
ti•l'nico - l\Iotores de combustão interna do cur:;o <le
máquinas e elC'ctrotecnia; GN:ulorcs e múqu,inas avapor do curso de múquinas o clectrotecnia; Orgãos do
máquinas o oll'ctrotecnia; Organi1.a<:ito industrial do
curso de mt\quinas o oloctrotocniu.
Cnpitit0 de engenharia Henrique ll<•r<'ulano Santa Clara
<ln Cunha: l\[atemútica do curso módio t~cnico o l\fl'dl.·
nit·a técni<'a do <"Urso médio tt;cni1·0.
Tcnonte, na situai;it0 de reserYa, Filipe .\ugusto do Ó
Costa : Almni10 do <'Urso do contabilistas.
Cnpitão de infantaria Emílio Silva do Andrade o Sousa:
l\fatomátic·a do <'urso complomontar tio indústria; Á!gohrn do <'urso de habilitai;ões complementares do curso
complementar do indústria; Aritm<-tica comcrcinl o
geometria eh,mcntnr elo curso compll'lllOntar do com~ r
cio; Elementos de úlgebra do curso de hahilitai;ê"1es
complementuros do curso complc•ml'ntar de comércio.
Uapitã.o milicinno do infantaria, cio oxtinto quadro cspt><"ial, Jos{• da C'ruz Hibeiro, do nwsmo Instituto: Portuguôs e frnnc~s tio curso complPmontar do com(•rcio.
Cupitão de cngenhuria :\Ianuol da Cont·cição ílomes, do
regimento de sapadores miuoiros: Ori:amcntos o c·on·
tas de obras 1!0 l'Urso médio tc'·cnico 1lo curso dt• construções, obras públicas o minas; Desenho do mi1quinas do curso complementar elo indústria.
Capitão dt> artilhnria, do grupo 110 clofosa submarina de
costa, António Vicente 1\>i:•wirn : Aritmética co111orcial o goomotria clomontar do t•urso complementar de
comérC"io; :\fatcmútic~ do curso complementar do indústria.

Por portarias de 29 ele Dezembro do ano findo:
Nomeado por urgente convoniOncin do ser\'ii;o, reconhecida. por dospncho ministerial do :?9 de Dezomhro do
rn:l9, as8iStPnto do e1:1tudos, interino, do Coli'•gio Militar, nos termos do artigo 114.0 tio decreto n.0 18:608,
de 14 de Julho do Hl30, o artigo 2. 0 do decreto
n . 0 26:341, de j de Fo,·ereiro de 1936, o capitão, do
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grupo do artilharia a carnlo n. 0 2, Romeu Correia o
Cunha ~<'Yes, na vaga do capitão farmacêutico José
.J oilo Farinha Júnior, '111<' fica exonerado do referido
lugar.
(\'isada polo1'rlbuunt do ContM om 17 do.Janeiro do 1910. S~o
du\·idoa emolumento•, nos turmo1 do decreto

u~º

:?:?:25í).

Nomcado professor efcctivo do 6. 0 grupo do disciplinas
do Colégio ~Iilitar, nos tormos do artigo 73. 0 <' sou
§ único o artigo 81. 0 do re~ulamento literário tio
rno!lmo Colégio (decreto n. 0 18:ü08, de 14 elo Julho do
Hl30), o capitão milil·inno mé1lico. do extinto quadro
e~p<'cial, ~\.<lelino dos "':intos Di11i:l.
Trih"'~~l •lo ConlM 01n 27 do Janeiro do Hll<l.
tlt:,~fdos umolum'-•uto1, uos torrnos do deeroto n. 0 ~.:?:~á7).

(\'f,a•fa polo

:;lo

1'01· 1>01·tai-ia de 29 de Jmu·fro }indo:
(Anotada polo Trlhunnl do Co11111S om 8 do

Fo~ornlro 1lu

1910).

Exoncrado, a seu pedido. 110 lugar do professor ofPctivo
do Instituto Profissional <los Pupilos dos Exércitos elo
'l\>rrn e itar o primciro tenonto da administra~ilo na\'al .\.hcl da. Costa Lúzaro.

VI - AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES
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Concodillas as vantagens do q no trata o docroto

n. 0 :?0:247, de 24 de Agosto elo 10:31, dt'sdo as clatas
q110

Jll(ls v:io indicadas, uos oficiais om seguida dosigua-

<los:
Por terem completado o tempo de permanência no oncialato desde as datas em que sào considerados tenentes,
nos termos do decreto n.Q 17:378, de 27 de Setembro
de 19291 necessário para o segundo aumento de 10 por
cento sobre o sOldo:

Por portaria de 1f de ./a111'i1·0 .findo:
(Yt.arln polo Trlbuuul do Couta• •m 20 •lo ,Jauolro dn rntu. SJ\o
dovl<lo2l MUOlumunto1, uoft tur11HJ• do docrt·to 11.• !?:?:257).

I11fantaria -capitit0, a<li1lo, em s<'l'Vi<;o no Instituto Gnogrúfico o Cadastral, )[a1111el )la ria Coelho .T únior,
dusd<' ü tio Janeiro de HHO.
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l'or portaria de 12 de Janeiro findo:
(Yluda polo Tribunal de Contas om 20 do JAnolro de 1910. Slo
do,·ldo» emotumonto1, nu• tormus do decreto o.0 22:2:.7).

Serviço de administração militar-tcnonte-coronol, adido,
c111 serviço nas oficinas gnrais do for<l<tmento e calçado,
]tjurico 13aptista Son'rO do Olin'irn, desde 1 do Januiro de 1940.

Por portm·ia de 15 de Jc111l'iro findo:
(Yhnda r~lo 'l'rlhunnl d0 C'ontu em 20 do Janolro do 1!110. Slo
dovldos omolumon101, nos lermos do docro10 o. 0 !?:::2:•7).

Serviço de administração militar - major. adido, cm
!'Orvi<;o n~s oficinas ~l'rni:; de fard:.nncnto o calçado,
.\ntónio ,\Jyaro dos :5antos Pereira, desde 1 do Juuoiro 1lc 1940.

l'or 11ortaria rle 25 ele .111111·/ro }indo:
(Vianda polo Trlhunnl cio Contao om ó do FHorolro de 1010.
bão do,·idot1 t:molumouto1, no1 termos do docruto n.0 22:257).

Serviço de administração militar - major, adido, om
ser\"ii,:o na :\fanutenc;ão :\lilitnr, António )faria Pinto
Salgu<'iro. dcsdo G llo Janeiro de 19-10.
co-.--

~--Z>e:><

VII - DECLA RAÇÕES E DISPOS IÇÕES DIV ERSAS

Ministério da Guerra

Repartição do Gabinete

1) Declura-~o quo os oficiai:; a soguir mencionados fizeram parto da )Iis~ão ?ililitar Portuguesa nomeada para
trali:ilhnr com a )li:;siio )lilitar Inglesa durante o ano
de HJ:3o e princípio do ano do 1~t39:
Gerll'rnl Tal<SO de )lirnndn ünhral, thefo <ln ?!Iissiio;
Contra-almirantC' .\.lfrcdo Botelho 1lo Sousa e coronel tlt'
ueronáutica. António llO :Sonsa )laia, Yogais da :\lissão;
){ajor de artilharia José do Pina Ual1ral, capittl.o-tononh•
.Jo:-<• Cahrnl o pri111eiro tonen to Augusto do Vascoiwolos Botelho de• ~ousa, atlj1111toH da )[issão;
Capitão tle artilharin non1:alo Artur Pereira Coutinho,
oficial às ordens do chefo 1la Mis:-ão o intérprot<' ;
Capitão de infnntnria .Joaquim Oh>ro Pereira Loito, sel'rutúrio arquh·i:,,ta da )lissiio.

Gl
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~) Tendo sido n~raciados com al' morcôs du 8ociedndo
l,ortnguesa ela Cruz Vermelha, quo lhes vão indicadas,
o oficial, sargontos o praça a seguir moncionados, (~-lhes
permitido usar as respectiYas insígnias:

Cruz Vermel ha de Mérito

Primeiro sargen,to graduado ca<lctü, do corpo de cadetes
do exército, ,\lrnro :Xuno Lemos de Fontoura.
Cruz Vermelha de Ded icação

Capitão, na situnc;ão de reserva, Alh0rto Fernandes Nogueira.
Furriel onfC'rmoiro n. 0 163/E da :t• companhia. do saúdl',
Inocêncio Pinto <la Silrn.
Medalha de Agr adecimento

Segundos sargentos: do regimento do artilharia do costa,
António :Migtwl Forraz e, da buse aéroa n. 0 1, Luiz
Ui beiro.
Soldados da companhia de depósito do regimento d<' infantaria n. 0 2, n.0 17ú/39, )fanu<'l Coutinho Casaca e
n. 0 200/39, Ernesto .\.gostinho lliniz.
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3) Declurn-so que, tendo sido ag-rnciado pelo Go,·ôrno
da República Frnncesn com o grau dú oficial da Or1lc~m
Nacional da Lc~ião ele Ilonra o tmll'nte-coronol do CU\"a·
laria J osé Pnulino )[arecos )fousinho de .Alhuqucrque.
{·-lho permitido, mn conformida1lo com as dispo1'içMs
do regulamonto das Ordens Portuguesas, acoitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
4) D eclara·!10 que por decreto do 21 de )larc;o do
Gurêr110 n. 0 1:->, !?. ª sf.rie,
dl1 1~ de J aneiro tindo, foi ugr:wiado com o grau de
oficial da Ordl'ln ~l ilitar de A \'iz o capitão de infantaria
.José ela Mota l\lurq uE's.

lü3n, puhlicudo no Diário do

5) D eclarn·so quo, tendo i;ido agracia.elo por Suii U a.jostade o Impl1r:11lor do Japão l'Om o grau do ca\·uleiro
da O rdem do Sol NnscC'nte o C'npitão do artilharia Carlos dl' Sousa Gorgulho, Ó·lho permitido, em conformi-
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dadc com as clisposi~ões do regulanwnto das Ordens
Portuguesas, aceitar aqucln nwrcõ o usar as rospcctinis inslgnias.

G) Declara-se que os oficiais ao diante nomoa<lo'I foram condecorados com a mcdulha militar da classe do
comportamento exemplar, <'m co11formidad0 com as disposi<,:õOs do regulamento upro,·uclo por decreto de 28 do
Setembro <lo 1917 :
Medalha de ouro

2.• região militar - Ouartel general
CapitilO do quadro dos sorYic;os auxiliares do exército
)fanuel do )fotos.
Oficinas gerais de material aeronáutico
)[ujor de engenharia. IIonri<tU<' ~Cora.
Hospital militar principal de Lisboa
.Alferes do quadro dos son·ic:os auxilinros do e:x<'.•1·cito
Haúl do Brito (Exposto).
Medalha de prata

Base aérea n. 0 1
Tt'ncnte do aeronáutica João Buptbta Peral Fernandes.
Oficinas gerais de material aeronáutico
Capitão elo acrou.íutica 11'rcd0rico Coelho do )[elo.
Hospital militar principal de Lisboa
'rcncnto médico José Carlos :\foreira.

7) Dc>clara-sc que por portaritl. do ;-> de Janeiro findo,
puhlic•a<la no Dic'o-io do Oon n10 11.u 11, ~.ª sc"ri(', de 1:~
do 11wsmo mês, foi a~raciado com a medalha de prata
do Filantropia e Caridade, do Instituto lle Socorros a
X<ínfragos, o furriel Cândido C11hr:1l elo Sá, n. 0 :t3:3/I·~
1la .t.:i hataria do 2. 0 grupo cio regimento de artilharia

pcsnda n. 0 1.
8) Doclarn-so que por portaria de 5 do J an<'iro findo,
puhlic·11cla no Diário do Uorê1·110 n." 11, 2.ª sórie, do 1;}
do lll<'Hlllo môs, foi agraciaclo com a medalha do cohro
de Filantropia <' Caridad(', cio l nstituto do Socorros 1\
:Núufrago~, o furriel Doll)ingos Ilcnriqncs Gil Guedes,
do batalhão do carros n. 0 1.
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9) Doclnra-se quo 05 oficiais ao diante nomeados,
prolUO\'idos pela presento Ordem do Exücito: contam a
uutiguidudo dos seus actuai!i postos desde as <latas que,
rospcctirnmonte, lhes Yào indicadas:
Corpo do estado maior

Tonontos-coronéis Carlos do AzcYcdo Can·alho o Júlio
:\[:'trio da Silva X ascimento, amhos desde 1 do Janeiro
de 1940.
Infantaria
Cornnéis Alfredo Ribeiro Ferreira e Luiz Quirino :\fontciro, ambos desde t'l de .T:11ll'iro do 1940.
'l'PnPntes-coronéis Carlos Ludgt•ro Antunes Cnhritn,
Eduardo Eugénio Gomrs \" irir:~ o Carlos :\Iontl'iro dl'
Sousa Leitrw, todos desde 8 elo .Janeiro do HHO.
M:~jor ,\ mílcar do l\Iourão O unwlus, desde 8 elo J anoiro
do 1940.
Capitílis · Acácio Borges ela 8ilnL o António Eduardo cln
Oli\'cirn Faria, ambos de:-;do 1~> do Janeiro <lo HHO.
Cavalaria

Capiti'\o ~\ntónio ~\fonso de Carrnlho, desdo 14 do .TaIll'iro de 1940.

1(1) Declara-se qno o tcnentc-coronC1l de infontaria .José
do <.:astro Branco Hil>ciro T<irrPs foi nomeado para a l'ro·
qiH)ncin do curso do inforn\IL~.'<lO do 2. 0 grau da Escola
Contrai <lo Oliciais no proSL'nto ano escolar.
11) Declara-::;o qn<' foi a st'll podido a

exonera~rto d~

comandante do corpo do alunos da !~::;cola do Exército
do major de infantaria Luiz Augusto Blanqui 'l'l'ixeira ,
a quo se rofore a portaria dP 1G do Janeiro findo. publicada na 01'(/em do E.-rPrrito n. 0 1, :?.ªsérie, do corrente
~mo.

12) DN:lara-sc que o c·nvitão do infantaria, adido, .Jost'·
da Fonseya cio 1\lcndonc:a doixon do prestar sl'rregimento cio infantaria n. 0 1, onde foi coloc•aclo
para os efeitos clu. alí11NL a) do § único <lo artigo 4 Lº do
clecroto n. 0 17 :378, do 27 <lc l-letmn bro do Hl2D, alterado
pelo tlccrnto n. 0 Hl:l 75, 1!11 :?i 1ln Dezembro dl' Hl:~O, em
11 ele Sett'mbro do ano fin1lo , tendo rocolhido il sua anHilH'll'O
vi~o no
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tcrior situac:ão d<• proft'ssor ordinário cfcctiYo do Instituto Profissional dos Pupilos dos !Cxórcitos do Terra o
:Mar.
13) Dcclara.-so quo os capitüis do infantaria., em disponibilidade, Alfredo Pimenta. Hamos do Faria .Júnior .
•Tos\• dos Santos Donato e Edu:mlu do Paini. )!acedo
clwgar:uu iL altura para entrar 110 qundro, respectiYamonk, cm 26 de Dl'zcmhro de HJ3U o 5 o 9 da Janoiro
lindo.

1·1) Declara-se quo o capitão do infontnria, om disponibiliducle Rodrigo Brandão GucdPs Pinto chegou iL altura para entrar no c1ua<lro em 8 do .Janeiro findo.
lf>) Declara-se que o tenente de infanta.ria., adi<lo, em
scn·ic;o no .:\Iinist(•rio do Interior, na guarcla na.donal
rrp11hlicana, Antúnio .Júlio, deixou de estar nesta situac;i'to om 1 do c·orrontl' mb, conti1111a11do, porém, dosdo
a 1uc,sma. data, nu sit11açi10 do adido, mas cm son·ic;o no
.:\liuistório das Finanças, na guarda fiscal.

lli) Declara-so q 110 ficou suspenso das func;ões de sNYic;o desde 18 do JanPiro lindo, nos tPrmos do urtigo 170. 0
do regulamento dl.) clisciplina militnr, o tcnonto do infantaria Júlio dt> Olin•ira Cidroiro.
17) Dcclara-:;o q uc (• Ildefonso Ba11roco, o nito Ildofon:;o Barroso, o uomo do alferes miliciano de infantaria,
li<·onciado, do batalhão do caçadon's n.º 7, promovido a
i·ste posto por portaria de 30 (lo Dezmnhro de rn:3U, insc1·tn na Ordem do E.rército n. 0 1, ::?.ª séri1•, do corrento:rno.
18) Dcclaru-so quo ficou :rnspenso (las funr,:õcs de S<'r\'i~o dL'sde ~;)

<ln .Janeiro findo,

no~ tormos do arligo

170." do rogulanwnto do disciplina militar, o mujor de
cavalaria Eurico do Castro Graça í'.:uzarto.

lU) Dl'clara-sc C')Utl os capitãis de c:l\·alaria .Antt'Hlio
Francisco Palermo Loal tle Oli,·eirn, .Jorge :J[úrio :\f!•lo
Ca,tro e Sousa, .\ntóuio Joaquim do Castro :\laia .)[cn1!es. José .\ntóniu :\Iorais, II11ml1orto Buccta. Martins,
,,\ ngl•lo tio .Aguiar F1•1T1'ira. )[{u·io 011imaritis Pala, ,,\1frndo de Cm~tro .Antas, D. Domingos .\ntónio do So11sa
Coutinho e Hafacl Sórgio Yicira freqiiontaram no corronto ano escolar. com apron~itamcnto, ua escola prlttica
tln arma, o curso (lo comandantes do grupo do esquudrõo:-., --cndo os dois tHtimos a scn petlido.
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20) Declara-se que os tenC'ntcs do caYalaria António
.\fonso de Carrnlho, Luiz Gon;r.aga do Noronha da Gama
Lôbo Domon.\', Carlos Alberto do Serpa Soares, J\ mftndio l\1anuol Pascoul HodriguC's, Jacinto Islu de 1ifontal\'ÜO Santos o SilYn, Antonino FC'rnancles Pereirn da Cruz,
.João EYangC'lista Garcia Duurto da Silveira, Joaquim
Policarpo ~Icndes Dias o .\milcar l lerrnínio Hosas freqücutaram no corrente ano <>scolar, com aproYeitamcnto,
na Escola Prática do Cavalaria, o curso de conrnndunto
de esquadrão.
21) Declimi·so quo ó Leopoldo José Ródam, o niLO
Leopoldo .J os{• Ródü.o, o nome 1!0 tC'nento miliciano <lo
caYalaria, lic<'nciado, elo rC'ginwnto <le cavalaria n. 0 2,
'tllC, por portaria do 12 do Ül'•Wtnhro elo ano tinclo, ioserta na Ordl'm do Exh-cito n. 0 17, 2. ª série, do mesmo
ano, foi promovido u ôsto pôsto.
22) Doclara-so para os ofoitos da determinnt;llo VJ)
da Ordem do R;i•ército n. 0 2, 1.ª sériC', do 19:?4, quo o
coronel do engenharia Humhorto Leopoldo St>verim de
~equeira lfornis l'Oncluíu om :?li 11(\ .Janeiro findo as proYas especiais de aptidão parn general, com a classificação de apto, sendo-lhe aplicúrnl desde a mesma data
a designar:<lo elo coronel tirocinnclo, nos termos da tlctormina<:ão III) <la Ordem do E.1.:ili·cito n. 0 O, 1.ª súrio,
do 1928.
23) Declara-se qno o capitão tio ongenhuria )[anuel
Quirino PachPco <lo Sousa, adido, om sordço no )linistério do Cowl\rcio o Iodústriu, 110 Instituto Goográtil'o
e Cadastral, deixou de estar na n1forida situai:üo <lPsclo
:H de Agosto do Hl39, continuando, porém, na situai:ão
de adido, mas om serviço JHL gscola do Exórcito, por
exercer o cargo de professor adjunto da 19.ª cadcirn da
mesma Escola.

24) Dcclarn-sP qno o capitão eh• aorooáutica, da base
nérca n. 0 1, Dario Augusto ::\h•lo do Oli,·eira foi nonH'udo
para frcqüontar o curso do informaçito <lo 1.º grau da
l~scola Ccntrul elo Oficiais, qu<' ll'm inicio em~ do 1\f1ll'<:o
elo corrente ano, dovonclo B<'r mandado aprosontar na
roforida Escola no dia anterior ao do inicio do c·urso.
25) Dec·larn-so que o capitão de aoronáutica, da base
:u'.-rl'a n. 0 1, V cnfincio A ngusto Deslandes foi nomeado
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ehcfl' interino do pôsto meteorológico do Sintra, om
sub:-;titu\c;ào do major da mesma arma Eugénio Poc1uito
Culdoirn Pir0s.
~G ) Dcclara·S('I que os majores médicos, no quadro,
Josó Prancisco Cé~ar Júnior e Manuol António Encs
Ferrl'ira prestam sen·iço, rcspcctÍva10ente, na Dirc'Cçiio
do ScrYiço de Saúdo Jlilitar o no hospital militar prinC'Ípul llO Lisboa clesdt' 1G e 17 de Janeiro lindo.

27) Doclara-Ho cpJC1 ó João :'.1artins Viana, o não .João
l\IartinH Vieira, como foi publicado, o nome do cnpitão
mí-1lico, que, por portaria <le 13 <lo .J anoiro fi.ndo, inscrtn
na Ore/em do E.rfrdto n. 0 1, 2.:: sério, 110 corrente ano,
foi colocado no batalhão <le cac;adorcs 11.º 9.
:?8) J)(lclarn-se que o capitão farmnc·f•utico José .Joi!o
Farinha Júnior, que, por portaria do Cl do Janeiro findo.
inscirtn na Ordem rio 1~·.r·ército n. 0 1, ~.ª sório, do l'OrrPnto ano, transitou pnra a :-;ituac;ilO tio roscn·a, dcsl'mj)Onhava as func,:iiPs do regente de estudos no Coll•gio
~lilitnr, o não a:-; ele professor, como foi publicado.

2\1) Declara-se quo o tenente farma«i'utiro, no qua1lro,

.Josó Carlos Gomos presta scr\'ic:o

110 centro de mohifomc;ão de infantaria n. 0 5 desde 5 do .Janeiro findo.

30) Declara-::10 cp10 os tenentes farmacêuticos António
)fonnol de )fatos Viegas e Campos e .Jo..;ó Forroira <Tomes da. Costa don'm ser considNados colocados como
suprunnmeritrios, o nl'lo no qua<lro dn oli1·inis farmacl>uticus, como consta da portaria do G Ü<' .Janeiro findo,
ins<'rta na Ordr111 cio E.l·ército n. 0 1, 2.ª sério, do corronto ano.
:H) Declara-se q111• o t~nentc farmac~utico, no quadro,
Alherto de Castro Pinto prc..;ta sen·ic.:o no distrito <111
rl'crut:uncnto o mohilizuc;ão n. 0 lG desde ü do corrente
mi's.

a:?) D eclara-so CJ no por clospucho dl' 2T> do Dezembro
do ano findo foi aprovada a proposta da gscola P rútil'a llO Admiuistruc:iio ~l ilitar para a nonwac:no do muis
1loi!-I subalternos pnra o ser\'Í(,'O d<' instruc:ão da refrricla
Escola.
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3:l) Declara :;o quo os tcnontcs do sen·ic;o do administrac;iio militar Filipe dos ~antos ::\Iiranda ::\[011tonegro.
.Joaquim Cabral Cavah~iro, Carlos Ju~é da Silrn, ,\ntónio do Andrade Ferreira dl' .\bn'u, Franci-;co <lo Ahreu
)IalhPiro, .)osó Lniz Ferreira, Franeisco ::\!arques Lima,
J oiio 'l'olo dC\ ::\Ioocses Cabral, .J ust'• ele Oruclus l\lonteiro
o 1\facrino ele Furiii 'l'oixrira Lopos concluírnm, com
aproveitamento, o curso do pro\'Ísores .

:H) Declara-se que o te11c11to do quadro <los serdços
auxiliares do ox{•rcito Luiz .\ugusto Cristóvão, coloctHlo
no quadro por portaria do f) tio corrente mf.:-, in,crta
na presente Ordem do E.rfrcilo, continua prcstm11lo :-l•rvic;o 110 destacamento da Penha 1lP Frnnc;a.
:lf>) Declara-se que o alfcr<'s elo quadro dos scrvir:os
anxiliurcs elo ox(•rcito Ollvio ;\mado NoYes presta sm·Yi~o no dcstucumonto do Ii'orto do Alto do Duquo dnsdo
2.t do Dezembro último, o niío dl 1sdo 2G do m0smo 111l-s,
como consta da declurac;ão :H) da Ordem dv E.rército
n. 0 1, 2.ª sóric, elo corronto ano.

:m) Declara·so que o capitão <lo extinto quadro auxiliar
do artilharia José .\nt:io ~ og1wira, que pela Ordem do
E.rército n. 0 17, 2. ª :-éri{•, do 1~);38, foi colocado 1ia companhia de trem hipomó,·cl para prestar senic;o dur:rnto
nm ano, regressou cm :l cio .Janeiro findo à sua antl•rior
situ:u,::io elo extinto cprnclro auxiliar elo artilharia o l'lll
diligônci:t na Roparti<,:ão (lo Oahinoto dôsto ::\I ini:-ti'•riu.
37) Declara-se q no o terwnto·l·oronel, na situa~ão clü
reserva, João .Josi'• Augusto do Barros, qno prPstaYtt
sl'r\"i~o na Escola C.-ntral <lc Oficiais. passou a prestA-lo
na 2.ª R epartição ela 1." Direc~ão Geral dl>:;to :\[ini,t1~rio
<l<'sdo 15 de .Janeiro lindo.

B8) Declara-se qno o tononte·<'oronol, na :;itnac;iio do
reserva, .\ntónio C:irlos Cort(ls fi<':t desligado do son·i~o
clcisdo 27 de Janeiro lindo, nos termos da última p:irtc
cio artigo 15. 0 do clecreto-lei n. 0 28:404, de 31 do D1•zembro do 1037.

3D) Doclarn-sc q uo o tPnl'n t11 -c·oro1wl, na ~i tu:u,:ão do
resor\'a, Norherto da Silrn <~nl'iroz e o major. 1rn nw-;111:1
situa~1'lO: António .\ugu~to Amado acham-se 1leslign<lo
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do scrdço desde :?7 de Janeiro findo. nos termos da
última parte elo artigo D.0 <lo dccroto-ll'i n. 0 28:404,
ck 31 do Dezembro do 1937.

40) Doclara·so quo o mnjor, na situac;ão de reserva,
.António A lonso :\[orcirn. coloca cio no centro d~ mohiliz.ac;ão de artilharia u. 0 t), presta ali spnic:o desde :!;> do
.J nneiro findo.
41) Dcclnra se que o capitão, 11a situução de roscrrn,
'Manuel da Cost:i Ft>tTO do Carvalho, colocado no c1•11tro
do mobiliiação do infantaria n. 0 lG, faz ali serviço 1lcs<lo
:3 1!0 JanL'iro fin1lo.
42) DC'clnra-sc C(llO o capitão. na situa~ão de rcscrrn,
};' orborto Am:i1wio Al \'Ps presta scrvii;o no dL•pú~ito do
extinto batalhão d1• cai;a<lores n. 0 10, C'Ill Pinhel, desci<'
1 de .J anciro do rn:\8.

4n) Doclarn·so quo o capitão, na ::;ituac;ão do reserva,
Luiz António do .\lmoida deixou do pt·t•star serviço no
centro do mobilizai;ão tio infantaria n.º 10 om :?O do .Janeiro findo e quo o capitão, na mesma situação, João
.A hei Ucbocho V nz. 1rns::.ou a fazer sen·iço no mesmo
centro de mobilizai;ão <lcsde 19 do mesmo mês.

U) Dcclara-so quo o capitão, na situuc:ão ele rcsl'rrn,
.Toi'to .Joaquim Yalnclns continua prostan<lo sorvic:o na
·k1 Hcpartic:iw da ~- 11 Dirccc;ão Gcrnl do ~Iinistório da
Ouorra, onde Pstant colocado.
45) Dcclara·!'O quo o capitão, na ::.ituac;üo de rcserrn,
C1"sar .\ugusto :\lnrlins de CurYnlho passou a vrcstur
i::er\'ii;o na Ag\•n<'ia :\Iilitar doseio 14 do Xovcmliro tio
ano lindo.

'16) Dcclar:i-i;...o que o capitão, na situuc;ão <lo re~ornt,
Luiz Teixeira B:tptista foi nomeado diroctor da carreira
d1 1 tiro da ci<l:ulu da Horta 1 cujas fnnc;õos desem1wnhn
desclc 1 de J nnoiro lindo.
4i) Dcclara-sl' <(li<' o tenente, nu situaçito ele rescn·n,
1lo distrito do rp1·rutumcnto o mobili;,,ação n. 0 4, .JoSL;
dos Santos Borr<'gn, pn•sta ali son·ic;o d(•sdo ~ de Jt'cyeroiro do col'l'l'Ilto auo.

48) Declar:1-so cp1e o tenente, nn situ:u:ão d1• rt><:1•n·a.
Fcrunn1lo Infnntl' .Jn Câm:irn Almci1la e ::>ousa prcstn

,_
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sorYiço na 2." Hepartição da 1.ª Direcção Geral dêste
lllinistério closclo 1 do corronto mês.
49) Declara so que o tPnonto, na situação do reserva,
Fruncisco Alvt'S Yilela dt>ixou do prestar s0niço no <'entro de mohilizuc:ão de infantaria n.' 2 em 25 de .T nnoiro
findo e quo o capitão, na nH"sma sit11açf10, Hufo JosE\
Fernandes desempenha sen-iço no mesmo centro do mobilização dosde a mesma data.

50) Declara so qno o tonante, na situação do reserva,
António do Carvalho Sampaio clesomponha, ckl'<lo 7 de
Dezembro elo ano findo, o cargo do director da carreira
de tiro do Penafiel.
Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral - 3.ª Repartição

51) Declara-se quo desistiu da froqüência elo primeiro
ano do curMo ela Escola. Ccntrl\l de Sargentos, no corrente ano lectiYo, nos termos do urti~o 47. 0 cio 1l0crcto
n. 0 22:1ü\l, do 2 de FeYerC'iro cio 1903, o primeiro sargento do extint~ quadro 1los sarg<'ntos do sec•rotC'riado
militar~ da Direcção da Arma de Engenharia, Peclro das
:XeYes.

--
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52) Ponsõ01:1 anuais quo competem aos oficiai~ a ::;egufr
designados, quo, nos termos do decreto-lei n. 0 28:404,
de 31 do Dezembro do H>37, trnnsitaram pura a situação de l'C::iClT:l :
Brigadeiro elo oo~<mharia l\!anuol Gonr,alves da 8ih·eira
Azovo<lo o Castro, 48.00015.
Capitão do cavalaria João Jollt1uim Valadas: 18.7f>1:520.
•rem :H anos do serviço e 5 p<'rlodos.
Tenente de infantaria Alvuro I (pnriqne Antunes, lG.800~.
Tem 3f> ano::; do servir.o o :'."> 1 períodos.
Tenente de infantaria .\ntónio Gomes Rocha, lG.800:5.

*

53) Pcnsõo::; anuais que competem aos ofidais a !wguir
desiguacloi;, quo, nos termos do 2.0 do artigo lG. 0 do
decreto loi n. 0 28:404, do :~ t do Dezembro tio
transitaram parn a situação do rcsornt:
Capitão elo infantaria Césnr Ii:sto,·cs Bnsso, 20. i:~G;).
Tem :? aumontos, 45 anos Ull :;crviço o 61 pcrlouos.

rn:n,
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Tenente de infantaria António ~faria ~fondes Cardoso,
10.128;$. Tom 1 aumento, 42 anos de sorviço e 29 poríoclos.
54) Pensões do roforma com quo passaram a esta
situação os oficiais ao diante nomeados, conformo o despacho da Uaixa Geral ele Depósitos, Cróclito e Previdlln<'ia, publicado no Diário do Govêmo n. 0 21, 2.:i série, de
25 de Janeiro finclo:
Tenente-coronel, na situ:u;ão de reserva, Acácio Augusto
Correia Pinto, 29.848:580.
Tonento-coronol, na situação do reserva, José Maria
Froiro, 29.613:572.
:Major farmacêutico Bernardo Augusto da Costa Simões,

2-1.630;)90.
Capitão elo infantaria João Dias Loite :l\lachado, 20. 736;$.
Capitão, na situação de roserva, Belmiro Augusto Vieira
Fernandos, 2:3.427 t$48.
Capitão, na sitnac:ão do reserva, Carlos Eleutório do
Almeida, 22.240:520.
Capitão, na situação elo reserva, Seruudino Domingos,

21.339;)60.
Capitão, na situação do reserva, Ál rnro Cabral, 21.242;)0-!.
Tononte, na situaçüo do reserva, L uiz Gomes do Andrade,

17 .9139:540.
Tonento, na situação do re:;erva, .José .Joaquim Cortes
tlns Dores, 17.791:,)80.
'l'onrnto, na situação de reserva, Jacinto J osó do Sousa
Charrua, 7. 740'5.

Ministério da Guerra - 3. ª Direcção Geral - Serviços cartográficos
do exército

ô5) Declnra-so .que sí'l? . c?nsidorados instrutores do
topografia os segumtcs ofic1m~ :
Tenentes : do artill~aria .i~nter? li'ilipc ~roloso Ramos,
J osó Inácio Hodr1gucs 11 crre1ra, Antómo Augusto dos
~·Ultos J osé Sérgio l'es:-;oa e Nuno GuilhC'rme Roriz
lluhim' <' de ongonharia Eduardo Augusto Soares da
Piod:1dc.
.
, .
.
AlforN\: de eng1,nlrnrn~ ~Iano Jor~e Hi?s do .So1A
1sa o do
-t· to quadro aux1 wr e e art1 iaria 1,mz ugusto
ex 111
, •• d
Domingo~ tfo Campos 1 u1•

1

1

11
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VIII- BALANCETES

,;.

Balancetes relath·os no :?.º :;emcstro do 193!1, a que se refere o n.º 20.0 do artigo 41. 0 dos <'Statutos
do extinto )fontepio dos Sargentos de Terra e )far:
COFRE DE PREVIDÊNCIA

Receita
~aldo do :;eme:;tre anterior:
Diuheiro em caixa . . . . .
2.437;6V7
Diuheiro na Caixa Geral de
Depósito'> . . . . . . . . ll;).000;602
1:3SO obrigações do empré~timo Co1Holidarlo 4 '/? 11or
cento de 1933 . . . . . . 1:301.130j00
S15 obrié~çõc> do empréstimo
onsolidado 4 por
cento <lc l93-l • • • • . . 7G'J.\J22;S10
3:3-!0 obrigações do empréstimo Consolidado 3 3/ 1 por
cento de 1936 .
. iJ:23.i.5\J\J;H5 :í:i2·1.08!!;65J
Cotas . . . . . . . •
Estatutos e inscriçucs
Juro,; 1lc obriga\'Ões .
•
De,·cdore:; e credore:;.
• •
~Iúveis e utensílios
Lucros em papéis de crédito

40'J.8.'í7 613
72,550

10G.í89;6\J()
8!l0.5·15
10.a2a1;,.j 527 .93 3~33
. • . . . 2·12.J.!8;6·1;)

Despesa
Subsídios . . . . . . . . . . . 1!!7.750;600
Cotas . . • . . . . . . . . . .
·J5.328,l.i5
Juro:. pagos ao Cofre do Preddência dos Oficiai:; do Exército
;).f>:.!5;6!10
~Ietropolitano . . .
Devedores e credores.
•.t78:S:l5 2-19.082;690
Saldo para o ano de l'J40:
Dinheiro em caixa . . . . .
G5,;85
Idem na Caixa Geral de De·
pósitos . . . . . . . . . 150.000;i02
Idem n.'\ Caixa Económica
dos Sargentos . . . . . . 10.323;655
Em obrigações do empréstimo Consolidado 4 1/2 por
cento de l'J33 . . . • . . 1:380.000:'iOO
Ern obriJ;?açõcs rlo cmpré$timo (.;onsolidado 4 por
cento de 1931 . . . . . . 9G5.000_!00
Em obrigações do empréstimo Consolidado 3 3/ 1 por
cento de 1936 . . . . . . 3: 110.000~00 fi:!l l5.388192
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G:l!.14. 171182
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Despesa

Receita
Saldo do semestre an tcrior :
-t87~!l0
D in heiro em ca ixa . . .
Idem na Ca ixa Geral de Depósitoi> . . • . . • . . . J8G.000p01
Idem emprestado . . . . . 1:001.108~50 l:HJO.S96;SH

Juros de ernpréstiwos concedidos . . • . . . . . . • • • .
,Juros de mora. . . . . . . . .
.Juros do depóoito d:\ Caixa Geral
1le Depósitos . . . . . . . .
P rémi o tle ri sco . . . . . . . .
llifcrenç:is em empréstimo~ .
l >cpósitos de couta alheia .

...;;·

48.6~1 l~úO

-

Em di11heiro . . .. . . . .

1.7·13;576
15fü8~00

tos . . . . • . . . . . . . .

10.U235i>-'l

8,)30

3.48-1p20
3':l.87Jp500
1b.058p70
691,S65

78.306;S40

o

;e

o

~
._,,,

1.235,SOO

Deposita<lo na Caixa Geral
de Depó~itos . . • . .
142.713.JSO
Emprestado . . . . . . . · 1:086.835:5\'l~ l:230.815l65

30.6\JliiS20
J0.322;580

u:n.a:l;;

16.673p;)5
5ló;)00

Saldo para o ano de 1!J 10:

596aH5

l>c\'cdores e credores. • . .
\' e111la de arti!!o;; im'iteis . . . .
Cofre de PrevlOência dos !:iargen-

Móveis e utensílio~. . . . . . .
,Juros ele empré~timos concedidos
.Juros •le mora . . . . . .
Prémio de risco . . . . . .
D1•pósitos de conta alheia .
Despesas gerais . . . . . .
Corrc~poud&ncia e rcgi:;tos

.....

o

o

t:j
~

!:%:·

243 ..550

=="
(')

~

~
-•
92:);)
11 ~·61

1:30!J.122;'105

o
1:309.122~05

~

"
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~ ~l

~.· ~ério

IX - AVISOS
Colégio Militar

Está aborto concurso documontal por t'spaço do trinta
ilias a. contar da data da publicac:ão désto anúrwio no
JJicírio do Oorfrno para o pro\'imcnto dos car~os do
professor do gimnústica e profossor nnxiliar cio gimnústica dêsto cstaboh1cimonto.
Os candidatos devcrllo, nos t<'rmos do artigo llü.0 do
rogularncnto litorúrio désto Colégio, ser oficiais do l'Xt•rcito diplom:ulos c>orn o curso de éd11e:H:ão füiiea cio :\linistério da Educa<;ão Xacional ou com o de q11nl1111er
escola estrnngoira Pquh·alento.
Cológio 1\Iilitar, ua Lu;r,, f> de' .Jnneiro do l!ll00 SecreHtrio, f?ru11ci.~co da l'o11c·1·i1;t70 /)ias, capit1io.
(Publkadu no Diário du <lothM n.• :11, 3.ª aórlo, do 8 do l'C\urolro do
1910).

Obltuérlo

193!!
2:? - Capit:iu, ua sit11~·.'1io •lo ru,crva, .Ju,ó l~rniu'iscu
1'arrwiro.
1li:l.cmhro ~O- CapitiiQ, rcformatlo, .Josó Ho1lriguc.> .Januário.

.l1111ho

19'10
•la11ciro
))

•
))

))

"

l - Capitão, refor111n1lo, Antimio Lopes !11• Ar.PV<•tlo •
·1-Allcrcs, rcforrna1lo, i111:'diolo dt• guerra, A11tero
Uomcs Barbu~a.
8- <Japitão miliciano 111Micu .Joilo Crisústomo Antunes .li'rnior.
~
'l'encnto, na situai;lío tlc reserva, l'cruando \'nr-

gas.

~O-Tunentc-coro11cl,

na situaçrto 1le rcsi n·a, l'ruucisro ~l.ircira tl1i ,\lnwiiln.
!.?!í- C:ipitlio, rcfor111a1lu, Francisco 111· l'auln llo!Plho.
~n - 'l'e111•11fc·l'Ol'Oncl, 11a situa~·iio tle rns1·n a, llu:\\ 1'11·
tu ra 1la E11car11ni;ão ,\guiar.
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Rectlflcaçõea

Xa Ordem tlu Exército n. 0 1, 2.• série, 110 corrente ano, p. 2, 1. 21.•,
onde si• lê: ••Junl1on, deve ler-se: tt,J11ll10»; p. 21, 1. 2.•, onde se lê:
...Jost'.·» 1 ill'v1• ler-se: <<oJoâo»; p. :i:1, 1. 8.•, 011111· se lê: n3n, <leve 11·r-sc: «ln; p. a 1, 1. 21.•, onde se Ili: n8i tro», dll\ o lur-se: «8ítio» .

.António de Olh-eira Salazar.
Ei>t:'l conforme.

O ,\judan ll' Gt'ncral,

1191.

, 1UJ 1 OIUI L

BIBLIOTf"
MINISTÉRIO Df\ G~ERRf\

Ordem do Exército
2.e

N.º 3

Série

29 de Feve reiro de 1940

Pu blica-se ao Exér cito o segui nte :

! -MUDAN ÇAS DE SITU AÇAO

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

Po1· portada de 3 do cu1·1·ente mê.~:
.Apresonta<lo ao scn·iço dôsto ~finistório, por ter doixado do prestar scrvic;o no Ministério do Interior, nu
polícia do sognra1tc;a plíblicu, o tcnonto, na situa<:fto do
rosorva, adi1lo, Forn<indo Infante da Cânrnru Almeida.
o 8ousa, clo\'endo sor considorndo nosta situac,:llo desde
% do J unciro do rn..i.o.

Quadro da arma de artilharia

Toncntos do artilharia, adidos, Carlos ,\ugusto Nunes,
ho OuPdes <la :-:iih·b. o Alberto Uoriolano :\[iranda da
Costa, que, do ,·cgrosso, o primeiro do :\[inistl'rio cio
Interior, por tor 1leixado <lc pre::-tar son·ir,:o na polícia
do seguranr,:a pública, o os rostantos do das Colóuias,
so aprosontaram, ro:;pcctivamcnte~ cm :?3, 2G o 28 do
Janeiro elo lU.iO, prc1•nchcndo vaga no respcctivo <ll1adro .

2.• Séri1:

80

Tcn<'nle do artilharia, adido, António Rafael )faria elo
Xoronba da Costa Paulino: por ter deixado do prestar
senic:u 110 Colégio )lilitar, como professor auxilinr do
gimn:\stica, doYendo ser con:-idNado nesta situac;i\o
desde :?O 1!0 Janeiro de 1940 o preenchendo vaga 110
rcspoctivo <[ uadro.
•
(Visadas polo 'l'rlhurrnl c1t' Conta", com n anotação do nüo soroin
do,·idos 0111olumo11tus, uo~ tormo~ do docroto n. 0 22:257).

Adidos

'l'enente do cavalaria, do corpo do alunos <la Escola 1!0
Exército, Lufa Gonza~a de )i oronha. da Gama Lôhu
Dcmonv e tenente nw1lico, 1la l<:scola de E1lnc11ç:io
Física ~lo Exército. ,\ 11g11sto Franc;a )fartins. por h'r<'m sido requisitados para dl1M'lll}H'nhar comissiios de
senic;o dc•pendonte:; do :\1 inistt'•rio 1las Colónias, rcspectirnmente, nos termos 1l:t última parto do artigo:?."
o nos <lo artigo 31. 0 cio drc·n'to n. 0 1:3:309, do :?il de
l\l:m;:o do 19~7, donmdo ser C'011si1lorados nesta ::;itual:iio desde 27 de Janeir·o cio l!HO.
'fonentes, na situac:iio dC' rl'sornt, .Tosó Augusto 1la
Uunha o António Gon1:aln's, por torem sido roquisitados para desempC'nhar <·omisstics de sen·ic:o dcpcndcntl's do :\1ioistério 1l:1s Financ:as, na guarda fiscal,

don'ndo ser consi<lera1los nesta situai;ão, respocti\':t·
monte, dcsJo 15 e :?f> de .J a11l'iro d1~ 1940.
{Anol:\tlas pelo 1'rlhuMI do Cvntns cm 15 do l'~vorolro tio 1~ 10).

Reserva

Capitão do engenharia, adido, Cllll sC'n·ii;o no l\linistório
do Interior, na Cámara i\l1111iC'ipaL do Lisboa, .J uclah
Bento Huah, noi; termos da alínea e) do artigo 1. 0 do
decrnto-lei n. 0 28: iü.J., elo :n 110 Dc;1,l'mbro de Hl37,
den•rHJO ser Considcrnilo lll'sta situa<;ão desde !) de
.Jan<'iro de 19-!0 (l sem dirPito. a pensão pelo :\Iinistério dn G uerr<i l'11Hpw11to cstinir ern sen·ic;o do :\linbtório do Interior.
Tcrwnto do infantaria, adido, cm servic:o no :\Iinist<írio
do 1uterior, na guarda nacional n•1n1blicana, .To~1·1 Hihoiro dos Santos, nos t<'t'111os da alínea o) do artigo l.º
cio 1locroto-lei n. 0 :28:·104-, do :31 do Dezembro do 19:37,
por ter atingido o limito 1!0 idacl(', 1lovondo sor co11sidcraclo nesta ~ituac:ão 1h•sclo 8 d<' .lanoiro cio 1D40.
'l'enonto dt' infantaria: :11lido, 11111 s11n·ic;o no ~linistério
1las Finaui;us, na guarda liscal, .Josó Augu:;to da
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C1111h:1! nos termos 1la :dínNl e) tlo 11rtigo 1. 0 1lo <lccn•to-loi n. 0 :?8:404. ele :H d!' Dc;wmhro do 1937, dcYOtllln :-;er c·on:;i,l1w~.lo 1wsta sit11:1~üo dn:-;do lf> d~ ,J anoiro d1• Hl.JO.
(\'lsndas polo Tribunnl do C'ontn~, com n nnotnção do 11Ro flcrorr...
d,H·hloa cmoh1mont<'1, nos tcrrnos do <h.•crulo n. 0 2~:2j7).

Oficiais milicianos de reserva

*

.\lft'r<'s mili<'iano. li<'Pll<'iado. rlo n.igimnnto elo infantaria
11.º :J. lnúeio 11onws Bapfütn. nos ti·nnos do H. 0 elo
arti~o til.º do den1•to n.º l:?:IJ17. de:? dp Agosto elo
rn:?1i, por lt'r nti11~ido o )i111it1J <lú idade, de\'Cndo s<'r
1•on ... idcr11do nesta situa~iio dpsd1• ~li d t! ,J anciro do
1!1.t(J.
(.\notada polo Trllrnn~I do Contna ~rn I~ tio l"o•\"Crolro do 10.W).

Por

11ortaria.~

rle /li do corre11te

mP.~:

Adidos

Capitão dt' nrtilharia, do grupo dP. 1ll'füs:i. suhmarin:i de
<·ostn, Francis1·0 ft'ri•in• d1• Matos, por tl'r sido uonw:ulo profc::-:-or adjunto do grupo d11s 20.ª e::!!.ª c:11loiras da Escola do I~xér<'ito, du\'Pndo sc•r 1·onsidcrncln 11c:-tn ~ituni:1io dusdo ~8 do lJ1•zc1nhro d1· HtlU.
'fonente: nn situn<,:ão dP rCH'n·a, E·l uanlo da Sih·a, JHH'
ter sitio requi itaclo pnrn <le~wmp<'11h11r comiss:io
do servir:o <lcpondcnto do .Jli11ist1'.rio do Interior, na
g11nnl11 11acio11nl rt'1'11hli<'nna. d<wP11tlo s!'r co11sidPr:11lo
11o~tn situn~tlo doseio \l d<• F0.voreiro de Hl40.
(A uotndna rolo 'l'rlbnunl do Couta•

0111

!?3 do l 'õ• oro Iro <lo 1010).

Reserva

'l'l•11011to·coro1wl do infnntari11, do distrito do recrnta1110nto t• mohilizac-no 11.º 8, C:1rlos ~\ ll1l•rto l•\'n!'ira
Jlpnri1p1<1 ~, nos tf•rmos da alí11ca •') do artigo 1. 0 do
dccroto-loi n. 0 ::!8: lfJ4, de :H 111• ))pzom !iro de 1~1:n,
<l0\'1 ndo RN' <'011sid0rndo nesta i;itn:i~:io dPScll' lf> <lo
.ln111>iro <lo ]\l ll).
C:ipitllo. cio rPgimunto ele i11fo11t11ria n. 0 l~l, .loi'lo )fon·
tl'iro Hoinns f:onros. nos tPrmos 1ln nlinoa a) do :irtigo 1.0 do derreto-l0i 11.º 28:·1U •: dP :11 do Jh•zomliro
1h) l\l:H, por tor ntingido o limito d·· idrnle. dt•\'t'JHlo
sl'r 1·1>11shlcrndo HCf'õta situn'>río dt•sdc ~ l d(I .J:111oiro
de 1\q(>, (\'llldas polo 'l'rlbunal 1!0 l'onlao, rom n onotntfto do nlio eorom
1

do,·ldo1 oruolum•n101, uo1 hru.101 do ,tocr-.:iu ri.º !?!:2J7).
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Por portarias de 17 du corre11te mê..;:
Adidos

Capitãis: do regimento do infantaria n. 0 3, Luiz 13aptista
da C'o1:;ta, do regimento do infantaria n. 0 11, Peclro
,fúdice Bustorff Silva e do artilharia, om dispouibilidaclo, Eduardo Hermenegildo Andrade do Freitas, por
terom sido requisitados para desempenhar comissuC's do
servi~o depenclentrs do ~[inistério do Comércio e 1ndústria, no Instituto Gcogrúlico l' Cadastral, <lc\'C'ndo
sor considerados nesta situac:ii.o, rcspoctirnmcnte, <lc:;ile
2G de Janeiro o 8 e í ~lo Fm·crciro <lo rn.JO.
Capitãis: miliciano de infontari:•: <lo extinto <1u:1clr11 c1:;pccial, elo regimento ele infantaria n. 0 5. .Joaq 11im
.\ngusto <los Santos Alhl'rto l\, <lo regimento de artilharia ligeira n. 0 3, Eurico C:onc:al\'l'i:i )lonteiro, por
torom sido requisitados pura elosompenhar comissões
do scn·i<;o dcpcndoot<'s do )linistério das Colónias,
o primeiro nos termos tio artigo 5. 0 e o segunclo nos
do artigo 31. 0 do <lc<'rl'tO u. 0 1H:30!1, de 23 <lo ;\lare:o
de l!l27, devendo i;cr e·onsidPra<los nesta situação.
rcspectinimcnte1 desdl' 9 <' lO do Fen~roiro elo 1\1-!0.
Capitãis: do grupo de dcfc:m submarina de costa: .António Vicouto Teixeira, do regimento de sapadorc~ minPiros, Haúl Barbosa Ferreira \'i<ligal, elo regimento
do tolt•grafistas, )fonuol tla Conccic;rLO Gomo~ <', do
r<'gime11to do sapuclorns dn cnmiuhos de ferro, llc11riq1rn Ilorculano Santa Clara da Cunha, por tN·em sido
11omnaclos profos:-;orPs or<linúrios ofoctiYos do Instit1110
Profissional dos Pupilos dos l•jxe!rcitos do 'forrn ti :\l11r,
dovendo ser cousidoradoi; 11esta situa~ão dt>sdt' :?a dl'
.l:tneiro ele 19-!0.
Capitflo milieianu médico, elo ('xti11to qun<lro cspceial.
do rogimeuto de infantarin n. 0 lG, .\delino elos :-;nntos
Dini1., por ter sido nomoaelo profc.ssor efecti,·u do
li.º grupo de di:;ciplinas do Colégio :\Cilitar. d<'\'011<lo
~t•r l'Ollsiderado nesta situac;iio desde 8 do Fm·erpfro
<lo rn.w.
Onpitão l•'ranciseo GPr:ddo l't•rPira o tenente ..:\11tú11io
:\lari:i Varela I,opPt1, amhos na sitna<:i'lo el<' re:-;1•1Tn
·po 1· toro111 sido roq uiHi tad os para pre~ tar HP.I'\' iço 11:~
:\lnnutonc:ão 1\filitar, dornndu ser cousidoraelos nesta
situação 1lc~clo 1 do l•'o,·Ml•irn do l\l~O.
TonPntol): do r<'gimcnto cio infantaria n. 0 5, Gnilhcrmi110
:\lorg1ulo e: na situa~flo de roscrn1 1 António Hoch·i·
I

ORDE::U DO EXERCITO

N.o ;)

gucs. por terem sido requisita1los para <lesempenhar
coru is sões do :-en-i<;o Jepc1ule11 tcs do )finistério das
Jt'inan<:a..;, na guarda fiscal, dornndo ser considerados
nost:l. situn<:ão, respccti \'amou to, cfos1lo 12 e 1 <lo li'ovoreiro do 1940.
'l't•11onto, na situação de rosor\'u, )fa1111ol do Nascimento
Costa o alforos, do r<'gimonto do cavalaria n. 0 4, J(1lio
Oornwno do ~outo da ~ilrn Cardoso, por terem sido
1·ccpiisitados para desempenhar comissões do serviço
d<'pP111lentcs do :Ministério do Interior, na guarda 11acional republicana, de,·01Hlo ser ronsiderados nesta situa<:ão, respectirnmente. dl sdc 17 o 8 de Fe,·creiro
1!0 1940. (.\notadA> rolo'l'rlbunnl do Contas om 21 de }'Hereiro do 19IO).
1

()11pitão do servi<:o de ailministrac:ão militar, da 3." Hcpartii;ão da ~.ª Dircci:ão Oornl dêsto )linistério, Fernnndo DiaR Antu1ws, por t<•r sido requiRitado para.
prestur s<'rviço na )fonuteni;lto Militar, devendo ser
considomdo nesta situa<:ào doseie 16 de Fo,·oreiro

do Hl-!O.

(.\notaJa rolo Tribunal do C'ontllA em 2i do Fevorolro de 1910).

Disponibilidade

Capitüo tle artilharia, adi1lo, Bento <le Brito do Hio
.\bn•u. que, <le regr<':sso 1lo comissão militar no )finist{•rio das Colónia!', :-11 apn.•sl'ntou 0111 15 de Ji'p\·crniro
<lo 1!).ti). (Visada pelo Trihuna! do ContM, com a nnolatllo elo n~o •orem
do,·tdOii ornolu1uontu1, 1101 \ormus llo doeroto n.0 22:2~7).

Reserva

CapiUlo, do batulhão dl' <'ac,:ador<'S 11.º 0, l\fanuol José
:Xog1wira l1C'ito Bruga, nos tonno::; <la alínea b) elo artigo 1." tio decreto·lei n. 0 :.?8:-!04, cl<' :H do Dezembro
1!1• Hl:l7. por ter sido julgndo in1·ap:1z do servi<:o activo
peln jnntn hospitalar de i11Rpec<;àn, devendo ser considPrndo nesta situa<:lto cle:;tlo :m cio .faneiro do H>-!O.
CapiU\o miliciano de :1rtilharia, no extinto quadro espu·
ci:1l, Frand~wo .\ \'l'lino da Fo11sl'ca o t1•nento 1!0 infontariu, adido, em serviço no :\li11ist1~rio 1las li'inanc,:as,
11a guar<la fiscal, António Rotlri~ul's, nos termos tia
alín<'a 11) dó artigo "1.º do docreto-loi n:º 2~:404, ~o ?l
tio 1)1,zmnbro do H):37, por tor<'lll at111g1do o lnmt<'
de id11d1', <len•111lo !ll'r con!!idPraclos nosta situnc,:üo,
rt':->Jll'1'ti,·amente, de:;1lo 28 tio .T:11ll'iro o 1 do Fevereiro
de 1U40. (\"l13dlls r~lo 1•rtbunal do Coo tu, com a llllOl&Çlo do n!lo 1orom
do.-ldos omolumen101,

001 IOmlH

do docruo o.• 22:l!b7).
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Tenente ,·etorinúrio, adido, com licença ilimitada, .Joaquim Rihoiro 'J'oles Júnior, nos termos da alinoa e) do
artigo 1.º do decreto-lei n. 0 28:40±, do 31 do Dozom-

hro do HJ37, do,·ondo ser considerado nesta situação
desde i do Fovoroiro do Hl40.
{\'lsl\•I.\ polo Tribunal do Contas, com " anotação do soroiu do·
\'Ido• emolumento•, úô• h'rmos do ..tocroto n.0 22:2.57).

li- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2. ª Repartição

Po1· po1·t<ll'ias de 10 do corrente mês:
(Vl•1ulas polo 'fribuo~l do Co11tns 1 com tl nnotn~ito do sorom dovldos omolumontos, nos torruus do doçroto 11. 22:257).

3. • região militar - Quartel general

)fojor, o capitão cio infantaria Nicolau do Luizi.
Regimento de infantaria n.• 2

Capitão, o tenente do infantaria f•jmesto Foncirn (la
Costa.
Regimento de infantaria n. • 15

Capitãis, os tenentes de infa11t<1ria, do regimento 1lt' infantaria n. 0 ~ • •João Duarte :\l:mp1es e, do batalhão
independL'lltl' cio infantaria n.'' 18, (fastão 11!1 ~!Pio
Furtado.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 13

Tenente-coronel, :rnb-chefo, o major cio infantaria, da
direcc:ão da arma~ Haúl I•:midio dt> Uan·alho.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 1

Capitão, o to1wnto do artilharia Alberto IIonriqu0s da
Conct1 ic:ilo.

Adido
Capitão, o tcncnlt' tlc infantaria, adido, em :;on·ic:o 110
)linistério do Interior, na policia de ~Pgura1H;a pública,
.\ntónio Xl•ws.

OHDK\r no EX~:HCITO
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Por porta ria de 17 do corrente mh;:
(\'lurln pelo Tribunal <lu Conta•, rom a a1101n~iio 110 •orom deviclos cmoh1111cntos, llOI tormo:. do dccroto n.º 2:!:2;ji) .

. Regimento de sapadores mineiros

Capitão do scrvi~o do administrai;ão milit<lr, o tenente
do mesmo sorviç-o J.'oruanclo Haposo do Oliveira.

Po1· po1·tal'ia.~ de

Jf)

elo corrente

11111.~:

(\1"••! .. s pelo Trlhuonl do C'ontas, com a anotnção do sorom dovl·
dos omolumcatos, nos tormos do de~roto o.0 22:2~7).

Contando

:t

antiguitlaclo dosdc 1 do 'X o\"llmhro cio ln39:
Batalhão de caçadores n.0 1

Alfc~res

miliciano do infantari:i, liccnci:ttlo, o aspiranto
a oficial miliciano d<' info11taria: licl•nciado, .i\ntónio
Estcn•s .Júnior.
Batalhão de caçadores n. • 7

Alfor<'S miliciano 1IL• inLnt:1ri.i, lil.!0;1<';:1110. o aspirante
a oticial miliciano dl' infantari;i, licenciado, .Jo:iquim
Va:r. Ferreira.
Centro de mobilização do infar.taria n.0 3

Alfl'n!s miliciano:- ,fo i11lirnt;1ria, lil'êH<·i:tdos, o~ aspirnn·
tPs a oficial miliciano~. lic•pnciatlos, tio rcgimonto do
infnutaria 11.º :3, .loi10 da Xath·i1ludc Ual\'ilO. Hafacl
•\ ntónio .Jur~ll 1la Cfünnra do Bulhão l'uto e Frnncisco

Xavier dl• :.\lenoses Husa.
Centro do mo!Jilização de infantaria n." 7

.\!feres mili1·i:mo 1lc infnntnrin, licencin1lo, o nspirnnto
a oHcial miliciano. lil·enciado, do re~imento dl' infontnria n.º i, António :\lendP'l SoYo.
Centro de mobilização de infantnrin n.º 9

.\lfore~ mili1·ia11os dc> int'autarin, lic•1•1l!'indo!;, os aspiran·
1cs a olit'ial rnili1·i:inos, licenciados, do hnt;tlhiio d1• ca-

i;ador<:s 11.º lll, L11i:1. .Jo~é C'osnwlli de .Abreu o .Adolfo
11igino Fl•rn•irn Vdn~o.

ORl>E.\I I>O EXl::llCl'l'O N.0 3
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

Alferes miliciano do infantaria, licenciado: o aspirante
a ufic:ial miliciano, licenciado, <lo batalhão do ca~~t<IO·
rcs 11.º 10, Joaquim Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

Alf1•ros milicianos do infan tnria, l iconcia.dos, os aspirantes a oficial milicianos, li co1wiaclos, do rogimonto 110
infantaria n. 0 lü, Jos1; Hoaro!-1 <l<' Campos Bandeira,
2\fanuol António e ...\.dalhcrto Yicira de Unstro.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 2

AlfNos milicianos do ea\·nlaria, liccncia1los, os aspirnn·
tcs a oficial milicianos 1!0 can1laria. licenciado:-, Domingot1 1lc )forais :\Iont<'iro, l•'<'rnan<lo ~faria José de
J...cncnstro Araújo Bobonl' o Carlos .Jacinto Haposo <l1•

..hovodo Carnllho.
Batalhão de caçadores n. 0 9

...\.Jfpre~ 111iliciaho <l!' infantaria, liccncia<lo, o aspirnntc
a ofic'.ial miliciano 1lo infantaria, licenciado, l\•dro Pinheiro nou~alYcs, contundo a antiguidade desde 1 111'
~O\"Cmhro de lüi3G.
Por

portaria.~

de 20 rio rol'l'e11te

1111':.~:

{Ylsttdas pelo Trlhunal cltJ Contns. cum a auutaião e;:,., 1;urum do·
vldos om0Jum11utos, 1101' turmu1 do docroto u. 22:2!>7).

0ontan<lo a antiguidfülo clt•t1do 1 do Dczcml>ro do
1fJ:3U:
Batalhão de metralhadoras n. 0 2

TPnentc miliciano do infantaria, lil'cneiado, o alfon~s mi·
liciuuo de infantaria, licenciado, António Crucho Din".
Centro de mobilização de infantaria n. 0 5
Tcn<'nfP!' milicianos de i11fa11taria, licc11ci1ulos, os alfpros

milicianos <le infant:1ri11, licl'l1ciados, do regirnc11to clP
infanturia n. 0 5, António .Joi-;ú ltodrigncl:i o :\lúrio Finllto LopP!:i.
Centro

~e

mobilização de infantaria n. 0 7

'1'011cnte 111ilieinno 1lr' infantaria, licPnC'ia<lo, o alfon'S miliciano 1!0 infantaria, licpnciiulo, do n•gimonto 111• infantaria n. 0 7, Jost; do )[ngalhfüs Infante elo L:l Certln.

2.• l;éric
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Centro de mobilizaçlo de infantaria n. 0 li

Tenente miliciano de infantaria, li1·enciado, o alferes miliciano do infantaria, lil'enciaclo. do regimento do infantaria n. 0 11, Josó FratH"i8co Antunes Duarte.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

Tenente miliciano do cavalaria, licc>nciado, o alferes miliciano d0 ca\·alaria, lic·t'tH·iaclo, ~fanuel Loure1wo
Amado da Cunha YascoIH·olos dP Carn\lho.
·

Por portaria de 21 do r.orre11tP. mt.s:
(\'lsnda p.-lo Tribuonl do c:onuu, com n aoola~ilo do
vido1 emolumentos, noa tormo!I du •luereto n.0 22:25i).

líifOIU

do·

Batalhão de metralhadoras n. 0 1

Alforos milicinno do infantaria, o aspirante a oficial mili<'iano do infantaria, A n t611io .A t1"11sto
Ta,·ares dc>
0
Sousa.

Minist~rio

da Guerra - I." Direcção Geral - 3." Repartição

l'or portar'i.a de 2 tio c·orrente

mP.~:

Pro1110Yido~ u aspirant1's a ulfrial milicianos de infantarin, 11os termos do arti!!o :lf>." do decreto n. 0 :?1:3ü:J,
do ~~ <lo Abril do HJ:32, conti1111a11clo na sit11ac:<lo do Jj.
cPnciiulos cm q110 se <'n<·o11trm11, os seguintes ::;ogundos
:sargl'ntos milicianos:

Parn o 1·ontru do mobilização ele infantaria n. 0 :? : do ro·

gimo11to do infontnria n. 0 1, FornandCJ Paixão Barrcln .
•Jou1p1im Alborto Iria .J t'inior o .J O!:{• )Iartins )fnr<111c::.F1•rrcira. 1·outando os dois primoiros :. antigui1ladP
d1•s1h• 1 ele Xovcmbro do Hl:H o o último d1•sdo 1 de
Nonimhro 1le Hl:3G.
Purn o contro dc.mobilizai,::iu d11 i11fo11t11ria 11." i3: do ha·
t:dh:io do c:ir;adorcs 11.'1 4, Fra11ds<'o )faria ela Cruz
!' )fanuPI Corduiro do 2\[!'11clo11c;a Freitas, co11ta11do
amlios a antiguida1lo desde 1 d<' Xo\'orubro cio rna1;.
Pnra o r.f'ntro do mohilizat;üo de infantaria n. º 5: du rn·
gimcnto do infantaria n. 0 1, António :'lf:inucl Cumoirn
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o Alfredo Nunes Pereira Branco, contando ambos a
antiguidadt• desde 1 d1! Xornmbro do 19aG.
P.ira o centro de moliilizai:ão de infantaria n.º 11: do regimento elo infantaria n. 0 11, Armando Nunos Diogo
o do mesmo cPntrn ele mohilizaç:l.o, .J u \'Onal Alvaroz
EstoYC5, contando o primPiro a :wtirnida1le 1lcsde 1 de
Xornmbro do Hl36 e o segundo <les1lo 1 de \o,·embro
do HJ:3-!.
Para o centro clt! mobifü:ic:ão do infantaria. n.º 1G: do regimento dP infantaria 11." lG, \'asC'o .\nos VnsC'oncelog
da Costa Côrto UNI! o, cio batalhflo <lo cac:a,JorM n. 0 4,
Celestino LopPs Rosa XPtO: coutando ambos a antiguidado desde 1 de Nov1•mhro 11<' 1U:3G.

Por porta ria de 3 du co1Tf'l!le

mê.~:

PromoYidos aos postos adianto indi1·:1do!-1 para a!-1 unidades a que pcrtcncom. 11os termos do artigo B5.0 do
denoto n.º 2l:HGi'>. de 2:? do ~Uiril do Hl~~2, continuando
na sitnni;ão do licénci:ulos em qut- so oncontrnm, os seguintes segundos :-mrgontos miliC'i:111os o soldados cadotos:
A nspirantl's a oficinl milicianos irn."<licos:
Dn l.ll C'Omp:mhin. llc :;aÍld(•: sl'~t111elo sargento miliciano,
António ~hrti11s ele Castrn Bonto. ('()!ltando a antiguidade <iosdn 1 de i' o\·0111 !iro 1h1 Hl3li.
Dn !!.ª companhi:l de :rnúdu: H•gundo sargento miliciano,
,.\zi Ferreira Lt1ite, contundo a anti• uidndo 1losdo l 111'
Nn\'ombro do HJ3G.
])a :~." C'Olllpanli:a do :;a(tdo: :;olda1Jo-1 <'a1letf'S 11.º8 Í)Ü ;~4,
Wcanlo ~i111õ1•s ~unN,, :?41 :\4, 7\lltrio .l\[end<•s Luz
Clwmhcl. :!iO/:l:~, AlfrPdo \'icirn da Lu1. o ;);i :l;3,
.Tui.o BotPlho Jfornis, contando a nntignidado de;o;do
l rio NoYC'lllhro <lo rn:m.

A aspirnutcs a oficial milicinno~ YC'terinúrios:
Do regimento ele artilharia ligPir:i. n. 0 :l: sol1l:ulo cadoto
n." n:.?9/:H"J, .J oacp1im Artur Dias. 1·n11tando a :mtiguid:i<le dc~d<· 1 til> X Cl\'elll bro dt1 rn:m.
l>o n•gimpnto do artillwrin vc~ada n. 0 ~: ~ol1!1tdo cadeto
u. 0 ü:.111:35, Amad!!u ila Cunceiçiio Hodrigue~, contanclo
a :111tigui1ladu d1!s<lo 1 do NoYcmhro do H.);~6.

2.• Série
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Do regimento do cavalaria n. 0 1: soldados cadetes
n. 08 232, 35, Joaquim Dias Baptista o 285/35, José
António Raposo Semedo, contando a antiguidade
desdo 1 de Novembro de 1936.

Por z1ortarict de 17 elo C01Tente mês:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos elo infantaria, nos termos do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365,
do 22 de Abril do 1932, continuando na sitnação de. licenciados em quo se encontram, os segniutos segundos
sargentos milicianos:

Para a unidade a que pertence: segundo sargento miliciano, do batalhão <lo cac:adorc•s n. 0 9, José António
1\f<•1rn do :\tatos, contando a antiguidade dosdo 1 do
XoYcmbro do 1934.
Para o centro elo mobilização do infantaria n. 0 11: segundo sargento miliciano, do regimento do infanta.ria
u. 0 11, Jos<; Duarto ilfachado, contando a antiguidade
do::Hlo 1 de Xo\·omliro ele 103-L
Para o ccntl'O do mobilização a quo portonco: segnndo
sarg<'nio miliciano, elo C<)ntro de mobilização do infantaria n. 0 t-!, Amílcar Sim:lo 8arai,·a, contando a antiguida<lo desdo 1 do X o\·0mbro de 193G.

Ili-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERiNCIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Por porta riu de 17 de Janeiro findo:
(\"hacln. pelo Trihu11nl d1t Cont:is om 8 du l·'"t''"'-'rnlro tlo HI to. Silo
du\'itlos v11.oium~111os, uos h~l'mOS <lo <lucruto n. 0 22::.?:'>7).

Cornph•tando <'lll 8 1le Fc,·oroiro do coi·t'C'ntc nno ui; dois
anos dn sPn·iço como juiz auditor da i-:ecc:rt0 do
Tl'iliunal :\lilitar l·~;qwcial elo Lisho:i, nos tormos do
~ :3. 0 do urtigo t:Lº do decn'to n.º ~i3:~0H, do G
;l<' Xowmbru cl11 Hl:~:I. o l1al'harcl Gilberto :\fagno
<k1 B<'ssa .A ragào, ,1 o rl'ferido haclwn•l roconcl u;,:ido
naquok c·n1·go por mais dois nnos. nos termos ela
logisla<;:io eituda.
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Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição

Po1· po1·tw·i<i de 3 do cori·mte

mê.~:

{ \notnd:i Jiolo Trlbuunl do Cnut:u om 15 cio Fornrolro do 10 IO).

Exonerado ele subalterno do corpo do alunos da EsC'ola
elo Exército o t0ne11te de cunilaria Luiz Gonzaga 111'
Noronha. da. f:ama Lôbo Dornony, por ter tido passa~om à situac:i'to de adido, crn servic:o no ~1inislério
das Colónias.
Por portarict de 10 do co1Tentl' mh1:
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 12

Adjunto, o capitão, na situai;ão <lo resen-a, ~aúl cl<1
Cruz, por pedir.
Inspecção do Serviço Veterinário Militar

Inspector int0ri110, o major Yoterinúrio, do hospital militar vetorinúrio principal, .\ntónio :\[essia~ ~\.hndc.
Hospital militar veterinário principal

Director interino, o capitão vot11rinário, <lo rogimt1nto
de artilharia ligL•ira n. 0 3, .1 úlio O ales da Uosta.
8ub-director, o capití:to votorinúrio, <la l~scola llo J;~xét··
cito, João António Lopes .\lws.
Escola do Exército
Tenente n~torinúrio, do reginll'nto de telegrafista..;, Tito

Lívio das Xews Cor<leiro o :-;ilrn.

Por po1'ia1'ict de 17 do co1'1'e11te

mê.~:

'
Exonerado do ini;trutol' de Yelociputlia o jogos desportfros do Colt~gio :\Iilitar o l':lpitão <lo artilharia Hui
ele Xoronha Cahr:1l da Cnnwra, c1u<', por portaria tlc
1U <le Agosto do 1939: foi colocn1lo no rcgimontu eh•
artilharia ligeira n. º 1.
(Ano!Rclu polo Trlhunnl cio Coutas om 21 cio Fo\'c·rolro do 1010).

Manutenção Militar
Capit~LO

do sorvic:o 11<' administração militar, da :l.ª Hcpartição da ~.ª Direcção ÜPral clêsto ::\linist~rio 1 1•\'r-

I

01rnE~1 no

Exirncrro

91

N.º 3

nando Dias ..:\ntune!', nos t1•rmos do artigo 110.º do
regulamento da :\Ianutcnçüo :Militar, aproYado por
decreto 11.º 1G:696: do 9 de Abril de 1926, para
pr<'enchimento do lugar do qu0 trata o quadro anexo
ao decreto u. 0 18:074, do 11 do ~!aq;o do 1930, no
ci 110 so !'<'foro a chefe <lo~ scrvir;os comerciais.
(Vlsnda polo Trlbunnl do Conta•, com n uuo1nçl'lo do sorom elo·
Yidos cmolu111011tos, nos l41r11101 do docrolo u.0 22:257).

Ministério da Guerra -1.• Direcção Geral - 3.• Repartição

Exonerado dl' adjunto o capitfto, 11:1 situação de reserrn,
Francisco Dia:; Furtado.
Adjuntos, os capitãis: do r<'gimcnto de canilaria n. 0 4,
~[ariano ela Silrn Rézio e, na situar;ão de rescn·a,
.\níhal :\furr<>iros Dias, ambos S<'lll dispêndio para a
Fazoncla Nacional.
Ministério da Guerra -

3. • Direcção Geral

Serviços cartográflcos do exército

Chefe' Jo 11q111jJe permanente, o capitão de infantaria, ela
l'scolu prútica da arma, .Amhrúsio .Afonso Lourl'iro.
Regimento de infantaria n. 0 9

.\lfi•res cio quadro dos Sl'rdços anxili:ires do exército,
do clistrito eh~ rPl·rutanH'nto e 11101'iliz:u;ão n. 0 9, .Tosó
Xogut>ira de Carrnlho.

'

Regimento de infantaria n. 0 13

,\]fores cio quadro <los s<'l'\'iços auxiliares do exército,
do di:>trito de recrmarnonto t• mobiliz:ic,:i'to n.º rn, 1lcnriquo da Sih·:i.
Batalhão independente de infantaria n. 0 17

'fcnont<' mPdico. no quaclro, Ahllio Uunrte de Macedo,
por moti\•o disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria n. º 19

l•:xo11!'rndo dl' ch0fo interino o 1"11pit;"t0, na sitiwi;ão dc1
rc•sc•r\'a, .Jurd:io Ahol Hutlrigtws.
Escola Prática de Artilharia
0

,\ l ferl's, do r<·ginwntu <lo nrti 1hn ria ligr-irn n. 4, Luiz
EstO\'<.'s Hamir<':-:.
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Regimento de artilharia ligeira n. 0 3

Capitão: do grupo do artilhnrin a ca\'alo n.º 1~ Júlio Cé•sar dn Pussos Barbosa Caldas, sem dispêndio para a
Fa;,on<la Nacional.
Regimento de artilharia pesada n. 0 t ,

Capiti'io, do regimento do artilharia ligeira n. 0 1, .Joaquim Lui;, do Carrnlho.
Grupo de artilharia a cavalo n.n 1

Tcnontos 110 :irtilharia. no 1pwclro ela arma, Carlos Augusto Xu1ws e ho GuódPs ela Silva.
Grupo de artilharia a cavalo n.0 2

'l'cncmto ele artilharia, no quadro da arrua, AllH'rto Co-

riulano :\liranda ela Costa.
Direcção da Arma de Cavalaria

Cnpitiio de caYalaria, no <p1:ulro 1la arma, António Afonso
elo ()arn1llto.
Escola Prática de Cavalaria

.\lf1•r1•:-;: do regimento de caralaria n. 0 L Yasco 1ll' Castrn Ataidc Cordeiro. cio rC'gi1111>11to 1lc ·caYnlaria n. 0 ~~.
Lui:t. C..:t>sariny Calafate "' do rPgimento do ca,·alaria
11.º 4, António 1Icrc11lanu do Mira111la Dias.
Regimento de telografistas

'l'onc•nto, do ha talhão

110

pon tonl'i ros, Mário Corr0ia dll

:4011s11.

Batalhão de automobilistas

A lfi•rm; do q uud rn dos sPn-iços auxilian•s do oxt~rc:ito,
tln :~. ª Hepartição da 1. ª Dircc1;no Geral dêste ~linis
tério, J o:tq uim Simõo.s Ca~tPlo.
Escola Prática de Administraçllo Militar

Capitiio do serYiço eh• aclministruc:ão militar, da :3.ª Hopartic:üu da ~.ª Dircrc:ão (ipra} dósto ~linistério, ,\)horto Siknno do ;\ ndrado.
Escola de Educação Física do Exército

Uapitão módico, do r<'gimcnto <IP artilharia de cu~t:i,
Francisco Ribeiro Coutinho.

2.• Sl-riC'
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Por portaria.~ de 24 do corrente
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mê~:

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Chefo da 4. ª Rcpartic:ão, o major do corpo do o:-tado
maior, da 3.ª Dirl'C<'.iiO Geral dõisto :\[inistério, .João
Cândido FigueirPdo ValPntc.
Regimento de infantaria n. 0 1

Capitão do infantaria, da
::'lfortins FiguPirou.

clircc~ão

da arma, IIcnricp11'

Regimento de infantaria n. 0 6

Capitãis: do regim<'uto do infautaria n.º 8, Eduar1lo Augusto 11<' :\!elo Pacheco o, do rPginwnto do infantaria
n. 0 1:3, .\ntónio .\ugu~to F1•rroira Yaz.
Regimento de infantaria n. • 8

Comandante, o coron<'l de infantaria, ilo dii:;trito de r1•crutamcnto o mobiliza~ào n. 0 8: LC\opoldo Gcrar1lo
:\[artin:.;.
()apitão, ilo rt>gi111t'nto do infantaria n. 0 15, .1\dri11no
Co1·lho Marinho.
Regimento de infantaria n.º 12

Capitão, do regimento ele iufantaria 11.º 7, .\li pio da
Silrn \'icent<'.
Regimento de infantaria n. 0 13

Capitão, do r<'gimcnto <IP infantaria u.0 1ü, .\ntónio do
Pinho \'alento, por pedir.
Batalhão de caçadores n. 0 6

'l'cncntt' 110 infant;iria, no 111rnclro da arma, IIonwro Augusto Lopcs elas No,·os.
Centro do mobilização de infantaria n. 0 16

ChcfP, o rnnjor) do h:1talh1io do ca1;ndo1·c~ n. 0 8, lnúl'io
:\{on t<'iro do .Az1,,·edo.
Distrito de recrutamento e mobilizaçllo n.º 8

CJicfo, o <'oroncl, do regimento de infantaria n. 0 8, . \lcxand rc do Pairn Faria LPitP Brandilo.

ORDEM DO EXERCITO N. 0 :1
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Regimento de artilharia ligeira n.0 2

Capitão, elo regimento de> artilhnria ligeira n. 0 1, Luiz
Estc,·cs, por pedir.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 1

Tmwntc de artilharia, no quadro da arma, António Rn.·
faol ;\Iarin. <lo Xoronha da Costa Paulino.
Centro de mobilização de artilharia n.• 7

ChPfo interino, o capitão miliciano, na situa~(to do
Sl'l'\'ll, Loo,·igildo Pol:igio d1' )[c111loD<;a e ~ales.

l'l'-

Centro de mobilização de engenharia n.0 1

Ulicfl', o major, na sit11ai;rt0 d<' n•sC'rva, ~\urélio do fü»go
~lonloiro .

.Adjunto, o alferes, na situni::ío do roscna, Sebastião
1-:):'t Poroira do Lago.

dl1

Centro de mobilização do serviço de saude n.0 1

Chofo, o capitão, na situaçüo do rcscr\'a, Rui Osório 1lo
lkblllo Cimloso ela Fonsc1•;i Cnstro o Yaltloleiros.
Centro de mobilização de administração militar n.0 1

Clu1fo, o major, na situai;:'io do r<'scrrn, António Isi<lro
:-:ltiralim, ficando L':Xo1wrado d<1 ig1tal cargo do c·c11tro
do rnohilizaçito <lo artilharia n." 7.
Centro de mobitiz11çi\o de trem n.º 2

Chofo interino, o tcncnt<', na situui;ão do reserva, Joaquim )fonmo dn Cu~ha.
Centro de mobilizaçlte de trem n.• 3

Cl11•fo, o cnpitão, 'na situaçüo do l'Psen·a, ~fanu<'I .Junquilll (ion<;nkos da Costa.
1nstittito Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Unpitão, elo regimento <lo infantaria n. 0 14: Uri!itc'ivüo
da Ponto CutTalho, por ter sido nomeado profossor
provisório do mpsmo l 11stit11to.

2.•
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Por portaria rle 20 rle .fml!'iro }indo:
(.\notada polo Tribunal do Coulas oro 15 do Fenr•iro du 1940).

l•~xonorado

do lugar de prol°c'i<sor auxiliar de gimnítstica
do Colégio Uilitar o tP1wnto dt' artilharia António
Hnfool :\laria elo N oronhn da Costa Paulino.

Por porta ria de 2.9 dr. Jmwiro ji11rlo:
(Yls:ida pelo 'l'rlliuno l do C'onlns om 17 do revorolro do 1910. i;no
devidos cmolumeolo•, nos termos do docrclo o.• ~:2~i).

No meado por urgC'ntc con,·cnif>n<'ia do sen·ic;o. reconhocida por despacho ministerial dü 2H de Janeiro de
Hl40, professor pro,·ist'll"io do Instituto Protissional
dos Pupilos dos Ex(\rcitos do 'l\>rra o )for, nos termos
dos artigos 90. 0 e 141. 0 do 1locrt>to n. 0 18:87ü, <l(' 2:~
do Retemhro de 1nao, e arti~o ~.ºelo decreto n. 0 ~li::l.J.l,
dt' 7 do Fcwereiro d" rn:Hi, o <'apitão, do rogimonto
elo infantaria n. 0 14, Cristó\"iio 1la Ponte Carvalho, mn
:;ubstitu'ic;ão do professor tifpc·tirn do mesmo Instituto,
primeiro t~ncnte da :ulministr:u;ão n:1rnl. Abel ela
Cost11 Líiznro: Pxoncr:Hlo. a s 1•11 pedido, por portaria
chi :m de ,Janeiro do 1·orrento nno.
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( 'onrc'clidns as v:mtng1•11s cio q1w trata o docreto
:?O::!-li, d1• :?4 de .\goi-to dc' l!l:\1, dusde a 1lata 1p10
lho ,·ai indicud11, ao oficial em SPguiila mcncion:ulo:
IJ. 0

Por ter completado o tempo de permanência no oftclalato, desde a data em que e considerado tenente, nos
termos do decreto n. 0 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessário para o segundo aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:

l'or porta7·ia de 3 de Ft'lwreiro .fi11do :
(Vl1ada polo Tribunal do Conlaa om 14 de Fovorolro de lNO.
São de\·ldot emolumou101 1 no1 termo• do docroto o.• U:ll6T),

Artilharia - tenente, adido, om sorvic;o na fábrica de
munii;õos de artilharia, armamonto e viaturas, Carlos

!J(I
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D11art1• l'npot<', no" t('rmos do artigo 19. 0 do decreto-lei 11.º :!~:403. do :n do Dt>zembro de 1937. do:--dc
:? de .T:ineiro de 10-!0.
·

V-CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
1'01· 11orit11·ia de J.f do corrente mês:
( 'ondcror:ulo com a nwdalha militar 1le ouro da clas-.;o
1le \:dor militar, com pa)m:t. o t•:tpitãu miliciano lil'
infantaria, do extinto quadro t•spccial, D:n'id Hodrig'lll'S Xt>to, por, :--Pg111ulo dl'lih<•rn<:ão do $uprcmo 'l'rih11nnl i\Iilitar. ter sido julgado ao abrigo da :1línN1 a)
do § 1. 0 do artigo :t 11 cio d1~crnto n. 0 3:392, clC' :?H de
Hotornhrn de 1917. e do§ :Lº 'dn artigo 1. 0 elo t\pc•rl'to
11.º 1 ~:081) de n dl' .1\gosto <li' Hl:?li. .

VI- DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da

G uerra ~

I.ª Direcção Geral - I." Repartição

1) Declara-Sl' qu<', tendo sido agrn<'iado pelo Go\'í'rno
g,,.panltol com a lll<'dalha da Cru-. Hoja do .'.\f(•rito :\lililar o t·apitiio de artilharia .Joi'io dos Santos Mat·quos,
ó-lho pormiti<lo, cm conformidade eom as clisposic;t>Ps do
rcg11la1111•11to 1las Ord<'ns Port11g11osas, acoitar aquPla
mPl'l'ê e usur as respocti,·:1s insígnias.
~) l)pclara-so que por decreto 1lo 1-t de Jm1oiro findo.
puhlicado no Diário cio r:orên10 ll.11 :?:~, :?.ª :--éri<', ele ~i
do nwsmo mf>s, foi ag;raciado 1·om o grau de caYall'iro
ela Orclom :Militar dP .\\'i1. o tP11e11to de infantaria
l1id11anlo Pinto Barradas.

B) l>C1C'iarn-so quo por d1•1·rcto de 14 1lo .Tunoiro fi11do,
public:ulo no ]Jiúl'io do 001'h·110 n." :rn, ~.ª s1;ri11, tio 10
do <'Ol'l't'nte mês, foi agraci:ido eom o grau do ea\'aleiro 1la Or1ll'm .'.\li li tal' do A ,·jz o tt•nonte dl' infantaria
.Augu!<lo Qnad ros 'l'ell's do Sam paio.

n1m1rn no i::xf.:ncrro x. 3
0

!17

4) Declar:t-M' 1111e por portaria do :'lfinistério tia Ecluca<;ão Xacional, do -1: Je Dczombro 1le 10:37, pnhlicada no JJiú1·io riu Oorêrno n. 0 :?8\i, :?.u s6ric, do 8 do
llll'smo mês C' ano. foi lountJo o tPncnte de infantaria
.Jorge Ah,xan<lro da Fonseca pPla forma compctentl'.
1lcdicada o i1wansáYcl com q1H1 C'olaltorou na instrui;il.o
t•:;pcefal do 111:11H~jo de :1rnrn dos cntiotcs da orgnnizn~ão
naeional :\Ioci1lad1• Portuguesa.

f>) Dc>clara-so que, tendo sido agr:11·iado iwlo C:o\'ürno
T<ispanhol com a Cruz Hoja dot :\lt'irito ;\Iilitat' o i\lodalha
do la Campana o tenenk elo ongonhnrin. Luiz ela Cü111111·n.
Pina. é-lho pormitido, cm rouformidndo com as disposi~õcs do regulamento das Ordens Portuguesas, Ul"Citar
aq udas mcrc(•s l' usar as rcspPcti nis insígnias.
G) Declara-;;o q11c por decreto 1le 1.+ de .T :mciro do
publi<":tdo 110 Diário cio fl111·h llU n. o ;Jti, :?. a :-.i'•rie,
de 14 do corn'nlo mês, foi agrnciado com o grau dl• cavak1iro da Ordt'm ~lilitar d11 ,\ viz o tt'ne11tc do Sl'l'\'Í':º
tlL' administrac;iio militar Alll'l .\ntúnio Xogueira.

rn:m,

7) Dcl'lnrn-:>t• 'tnc '" oficiais ao diante nomeado~ foram
ron<lecun11los t·om a medalha militar da classe 1lc l'Ompor·
tamento exemplar1 em l'Onformid:tdl' 1·om as dispusi<;it1•s
do rl.'gnlamento aprovado por tll•cwto <lo 28 tlc Sctt•m hro

do HHI:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria n. 0 2

)lnjor Caetano ,\lucrto dt• Bnr('Plos.
Capitão 1lo extinto quadro an:dliar do artilharia .\ntbnio
Pires.
Regimento de infantaria n. 0 14

'l'ononto Alwl da Sih·a Reliõlo.
Batalhão de caçadores n.º 4

Alteres do quntlro do~ sen·iços auxiliares do ox1'•rC"ito
.João Fialho 1' .José :-'antann .Júnior.
Guarda nacional republicana
'l'1•1u'nte~

na si l 11a~iio elo n•serv:1. Isaac \'iPi ra Bragn.
Medalha de prata
Batalhão de metralhadoras n.0 1

'l'enonte

.Jo~ó

1le <Jliw,irn

\~itoriano.

O!WE:\f
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Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

Tenent('s .\ntónio Lui;r, Tadeu e Fr:1DciRco Germano
Correia Dias Costa.
Hospital militar regional n. 0 1

'fononto médico Armando .\lvC's do Sonsa.
Hospital militar regional n. 0 2

Touento médico José Simões PorPirn .Júnior.
8) Dt>clarn-sc quo por llccr<'to eh' 1::? de Janeiro Jin1lo,
p11!1lic:ulo no Diário do Úol'ênw n.º 22, 2. 3 série, do ~6
do nwsmo mês, foi agraciado C'om a m<'dalha de prata ele
mérito, filantropia o ge1wrosidadl', criada por decreto
<l<' 3 do Non~mbro de 18:>~, o soldado n. 0 4751 39, do
reginwnto do infantaria n.º 1 . .Alberto <los Santos, por,
no dia 2~ do Outubro elo ano lindo, ter sah·o, com risco
da própria Yida, uma mnlhor CJ 110 se encontnwa sObrC' a
,·ia ft~rrcn, junto ao apcadcirn 1le S. Francisco, perto do
Faro, na ocasião em que se aproxim:n·a o combóio, t' de
que resultou ser forido por Cisto.

-·Ministério da

Guerra-1.ª

Direcção Geral - 2.ª Repartição

H) Oeclm·a-so qno os oficiai~ ao dianto nomoaclos, promo,·i1los pola presente Ord1•111 du R.1·él'cito, contam a antiguicla<lP dos sous actuai~ postos llcs1lt' ns datas quo, rospel'tivament<l. lhos \'rw intli<'ailas:
Infantaria

Tm1cntõ-coronel Raúl Emldio de Carrnlho, desde l~l de
.T un<'Íro de Hl-!O.
:\fajor 1\il'olau de Luizi, dPsdo 15 dl• .T anciro do Hl40.

Cnpitilis:
Ant<'>nio Novos o Ernosto Forroira da Co:;tn, nmhox
do:;ile 8 de Janeiro do 1040 .
.J oito Duarte :\forques, <lt>s1l11 1rJ clt' J anoiro do 1940.
(:astão de )felo Furtailo, 1b-alc 2:3 de .Janeiro elo
1940.

2.• Série
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Artilharia

Capitão Alberto Henriques da Conceição, desdo 28 de
Dozerobro do 1930.
Serviço de

administraç~o

militar

Capitão Fernando Raposo do Oliveira, desde 16 do Fe·
\'ereiro de 1940.

10) Declara-so que o major do infantaria Luiz António do Santana, que, por portaria d1' 20 do Janeiro findo,
insorta na Ordem do Exército n. 0 !?, 2. 3 série, do corronto
ano, foi coloca<lo no quadro da arma, desomponha tHl
funções do promotor de justiça no 2. 0 tribunal militar
territorial de Lbboa.
11) Declara-se quo o major de infantaria Ilonriquo
Alborto do Sousa O uorra, q uo, por portaria de 7 do J a·
noiro, do 19:30, publicada na. Ordem do Exército n. 0 1,
2.ª série, do mesmo ano, foi colocado no regimento do
infantaria n. 0 16, para os efeitos da alfnea a) do artigo 45. 0
do decreto n. 0 17:378, de 2i de Sc;>tombro de 1020, substituído pelo decreto n. 0 lü:l 75, do 27 do Dezembro ele 1930,
tC'rminou o ano do serviço nas tropas, para aquele cfoito,
om 6 do corronto môs, mas continua colocado na rofo·
rida unidado.

12) Declara-se qne o capitão de artilharia Romeu
Correia e Cunha Xc,·es, que pola Ordem do Exél-cito
n. 0 2 1 2. ª série, do corrente ano, foi nomeado assistente
<lo estudos, intNino, do Colégio ~Jilitar, pertencia ao rogimnnto do artilharia lige>ira n. 0 f>, o não ao grupo de
artilharia a cavalo n. 0 2, coroo foi publicado.
13) Declnra-so quo os capitiiis d1 1 artilharia, om <lisponibilida<ll'. Artur .Joc:;ó Taveira Pereira e Júlio C<•snr
dl' Passos Barbosa Cale.las chrgarnm à altura para entrar
no quadro, rcspectin1monte, cm 2:~ do Janeiro findo e 10
do corrente mõs.

, 14) Dcclara-so que por despacho do 15 do corronto
mês foi o aspirante a oficial miliciuno, do roginll'nto do
cavalaria n. 0 f>, Onstüo ~for ia du Sih·oira do Loronu
Azinhnis F1'rreirn dn lí'onseca o ÜliYcira autorizado a
usar o nomo e.lo o:i~tão do Lorcnn de se,·es, dO\'Clldo,

\
_,,.
--y
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portanto, ser inscrito nos respecth•os rC'gistos com ôste
nome.
15) Declara-so que o capitão do ongenharia Manuel
da Conceição Gomes, quo pela Ordem do Exér·cito n. 0 2,
2.ª sério, do corrente ano, foi considorado professor
ordinário efcctivo do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exórcitos do Terra e i'ilar, pertencia ao rogimonto
de tolegrafistas, e não ao regimento do sapadores mineiros, como foi publicado.

16) Declara-se qno o capitão do engenharia, om disponibilidade, Eduardo do Arantes o Oliveira chegou à altura para entrar no quadro em 23 do Janeiro findo.
17) Doclara-se que, tendo sido considerado piloto de
aeroplano, acl honorem, do exórcito italiano o tonento do
aoronáu tica António i\Iaria do Sousa Sarmento, é-lhe
permitido usar o respoctiv.o distintivo.
18) Declara-se que o capitão farmacêutico, no quadro,
António 1\foria Caeiro presta S<'lTiço no centro do mobiliznc:ll.o <lo ca\'alaria n. 0 3 desde 8 do corrente môs.
19) Declara-se qno o tenente farmacêutico José Carlos Gomes presta serviço no çentro de mobilização do
infantaria n. 0 5 desde 1 do corronte mCs, e não doscle 5,
como consta da declarai;ão 29) da Ordem do Exército
n. 0 2, 2. 11 sério, do corrente ano.

20) Doclara-so quo o tenente farmacôntico, snpranu.
merário, Josó da Rocha presta serviço no distrito do
recrutamento o mobilização n. 0 12 desde 19 do corrente
mês.
21) Declara-se quo o tenente do sor\·ko <lo administra~üo militar Francisco António Uico, que, por portaria

do 3 do corrente môs, insorta na 01·dem do Exército
n. 0 2, 2. ª sório, do corrente ano, foi colocado na Diroci;ilo da Arma do Infantaria, para os efeitos do § 3. 0 do
artigo 43. 0 do decreto n. 0 17 :378, do 27 do Setembro
de 19:.?9, alterado pelo artigo 1.º do decreto n. 0 19:li5,
de 27 elo Dl)zemhro do 1930, pertence ao quadro permanente, o não ao o:xtinto quadro de oticiuis roilicinnos do
mesmo seniço, como foi publicado.
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22) Dec]ara-so qno o tenente do Sflrvi<:o de administraÇ'rlO militar, om disponihilidaclo, 1\Ianuel Gomes da
SilYa Vera Cruz chegou à altura para entrar no quadro
om 1ô do corrente mês.

23) Declara-se que fica do nenhnm efeito a parto da.
portaria. do 20 de Jnnüiro último, insorta na Ordem do
Exército n. 0 2, 2.n série, do corrente ano, quo colocou
no centro de mobiliza<:ão de infantaria n. 0 16 o alferes
do quadro dos servi<:os auxiliares do exército Pedro dos
Santos Machado, por a mesma colocação jú ter sido
foi ta por portaria de 4 elo J anoiro último, inserta na
Ot·dem do Exército n. 0 1, 2.ª s0rie, do corronto ano.
2-1) Declara-se quo os capitãis, na situação do reserva,
Eduardo Yoiga F'orreira, António José Pereira Saldanha
o Duilio da Silrn 1\Iarques deixaram de prestar servic,:-o
na carreira de tiro Verguoiro-Dncla Soares desde 13
do corrente mês.
25) Declara-se quo o capitão, na situação do reserva,
João da Costa Andrade presta servi~o no distrito do recrutamento e mobilizaç-ão n. 0 2, ondo foi colocado, desde
10 do corrente mês .

Ministério da Guerra-1.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição

26) Declara-se qne tom o nomo d0 Jos6 Godinho Canúrio. e não o ele José Rodrigues Canário, como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano do infantaria, do
regimento de infantaria n. 0 2, promovido a Osto posto
por portaria de 18 de Dezembro do 1939, iusorta na
Ordem do E.i:ércitu n.º 17, 2. ª séri0, de 30 do mesmo
mos.

27) ~cclara-so <1110 o aspirante a oficial miliciano d.c
iofanta1y1.,, do batalhão do ca~acloros n. 0 6, José Rodngucs Ribeiro Marquos, promoYido a fü;te posto por portnria de 280 do Dozcmhro de 1939, inscrta na Ordem do
E.1·h·cito n · 17, 2. 0 sériC1, do 30 do mesmo mês, era se"'Ullllo i;argonto miliciano do batalhão do ciu;adorüs
~.º ~' o nito do rogimonto elo infantaria n. 0 15, como foi
publicado.
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28) Pensõos anuais que competom aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do docreto-lci n. 0 28:404, de
31 de Dezembro do 1937, transitaram para a situac:ão do
reserva:
Tenente-coronel de infantaria Carlos Alberto Ferreira
Henriques, 30.000;S.
Capitão do infantaria Jort0 :Monteiro Reinas Soares,
21.600·5. Tem 40 anos do so1Tic;o e 104 J>Oríodos.
Capitão do infantaria ~fanuel Josó :Nognoira Leito Braga,
21.600J. Tem 35 anos do serviço e 66 poriodos.
Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, Francisco Avelino da Fonseca, 15.6ti0tl48. 'l'em
26 anos de serviço o 20 periodos.
Capitão de engenharia Judah Bento Ruah, 16.578~ . Tem
23 anos do serviço o 63 períodos.
Tenente de infantaria José Augusto da Cunha, 15.148t$80.
Tom 31 anos de serviço e 29 pel'iodos.
Tenente de infantaria Josó Ribeiro dos Santos, 13.21i.,$40.
Tem 27 anos de sen·iço e 36 períodos.
Tenente veterinário Joaquim Ribeiro Teles Júnior,
8.400~. Tem 18 anos de serviço.
29) Pensão anual que compete ao oficial a s<:>guir closignaclo, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezembro do 1937, transitou para a situação de reserva :
Tonante de infantaria António Rodrigues, 16.128,S. Tom
40 anos de serviço, 1 aumento e 14 períodos.
•ea

Ministério da Guerra - Repartição Geral
30) Declara-se quo o coronel Bernardo Barbosa de
Quadros o o capitão João Gomos do Espírito Santo, ambos reformados, faleceram, rospoctivamento, om 7 o 15
ele Dezembro do ano findo, o não em 15 e 7 do mosmo
mês o ano, como consta. do ohituário da Ordem do Exército n.0 17, 2.ª sério, do Hl3ü.
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Obltuárlo

1!12!'1
.Julho

lG- Aspirante a ofieial miliciano vcteriní1rio, lircnciado, L11iz elo, H:wto1> Fernandes

193U
Novcmliro l2- Coronel reformatlo l\!:111url Bcroardo.
DozL•111\iro 15- ;\fajor roforlllado .José .\lvcs Cabral 8acadura.
HllO

4 - Capitão reformaclo Lopo ,Jo,é Sequeira de ..\loura
e Brito.
»
2 l - '.\Iajor rcforma1lo .Jorge \'ici ra.
"
:.?5 - Capitão reformado, in,·:ilido Je gncrra, Cario:,
Au~u--to 1la Costa '.\lota.
Fc,·crciro 12-Tcnente reformado .Jo-;1\ •lc Lemos e Sou:;a .
.,
li-Capitão iltl infantaria, no qua1lro, Arnaldo \'ítor
l\farqu""·
"
20- .\lfcre~ refornrntlo llcnri1ptc .\ugusto .

.Janeiro

.António ele O/freira Saluzar.

gstá conforme.
O .\jndaulc lien<'ral,
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N. 0 4

12 de Março de 1940

Publi ca-se ao Exér cito o seguinte :

1- COLOCAÇÕES , EXONERAÇÕES E TRAN SFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarici de 29 de Pevereil"o findo:

Transferidos pnra as unidaclcs de m1gc>nharia, de tróm
o <lo ser\'ic:o dll :Hlministrac:(10 militar ao <lianto notn<'a<la-< o organizadas 1~m conformida<lo dos quadros mrnxos
ao <ll'croto n. 0 :.?9:Üf)7, do 6 do Outubro de ln3ü, o cm
harmonia. com as instrnções para 11 oxnc:ução do nwsmo
derreto, do 10 do Fevereiro do t•orronto ano, os ofiriais
o aspirante!' a olicial. tanto do qnaclro pormanent<' como
milicianos, qno portcnci~1m às extintas unidades a. seguir
mencionadas:

Para. o roginwuto do engenharia n. 0 1, os <lo :.?.ºgrupo
do extinto rcgi111011to dP sap:uloros mineiros o 1.º grupo
do extinto roginwnto do tclc>grntistas.
Para o rcginwnto do l'ngeulwria 11.º 2, os <los 1:º ~· :I.º
grupos <lo extinto rPgimcnto 1!1• sapn<lores m11101ros.
P:ira o hatalhiio dP tolegrafistas, os <los 2. 0 o 3.º grupos
do extinto rogimeuto do tC'legrafistu ·.
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Para o bntnlhi'io de s:tpadorcs dn caminhos de ferro, os
do extinto regimento do sapadores de caminhos <lo
forrro .
Parn o grupo de companhias do trém automóvel, os do
extinto batalhão do nntomobilistas.
Para a 2. ª companhia do tr(!m hipomóvel, os da antigti
companhia de tróm hipomó,·cl.
Para o 1. 0 grupo de companhias do subsistências, os da
antiga 1.ª companhia elo aclministrn~rlO militar.
Para o 2. 0 grupo de companhias do subsistências, os da
antiga 3.ª companhia elo administrn~ilo militar.

l'or porta1·ia.~ de 5 do corrente mês:
Batalhão de caçadores n.0 1

Alf(•rcs miliciano, liccnciaclo, elo l'Pgimento de illfantarin n.º 1, ,Joaquim lforment>gilelo Lourinho.
AspirnntP a oficial milieiano, licenciaclo, do reginwnto
tle in fn ataria 11.º 8, .J o;;l- ..\ lfn·.lo Sardinha Codho

....

.

.

.~a111pa10.

Batalhão de caçadores n.0 3

Alf en•:> miliciano, licenciado, do re:rimento de iníanl,\ria 11 .º l:i, .António CelPs li110 <la Uruz.
Aspira11lu a oficial miliciano, liC'C'llC'tado, do regimento
de infantaria n.º JG, 1Ic11rique .Alltónio Pereira.
Batalhão de caçadores n.• 4

T l'J1u11lc miliciano, licenciaclo, do hatalhão inclepencknle
1l1~ infantaria 11.º 18, J.'rauci:;eo )faria de Araújo Hi.hl•i l'O.
'.Alfc1-.cs rnilicianos. licenei111los: 110 regimento de infontarin n. 0 1, António U nniel e .Jo,.,(. Xorberto da Silva
~hs i,.,; elo regimento de infanl:lria n. 4, José Í1\H'Í:rno
Yit>ira Hoclrigucs, e, elo n·gimC'nto de infantaria n.QG,
,José ~lauuel Fenrn1Hl('s l>unrll•.
'.Aspirnutcs a ofif'inl mili<'i:1110!'1, licC'nciaclos: elo rPgil!lcnto ele iufontaria i1.º 7, II P11l'ique Leite, e, elo Lalalh:lo dP 1·aÇ'uclorcs n.º (;, .Alt>xai1drc José 1le Sousa
l~igu1•ircdo de .A velar B:uho:.a.
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Batalhão de caçadores n. 0 5

Alferes milicianos, licenciados: do regimento de infantaria n. 0 5, Francisco Ferreira Quirino Rosa; do regimento <le infantaria n.º G, José M:muel da Silva Xavier, e, do batalhão ele caçadores n.º 6, José Gusmão
Jhrafa.
Aspirantes a oficial milicianos, licenciados: do regimento de infantaria n.º 1, Fernando Alberto Calar.
lgea Sebes Pedro de Sá e :Melo; do regimento de
infantaria n.º 5, Joaquim ~faria Filipe; do regimento
de infantaria n. 0 13, J?raucisco Alvaro Veiga Troç-010;
clo regimento tlc infantaria n.º 15, Joaquim José Esteves; do batalhão ele caçadores n.º 3, Alexandre Augusto Barata Gahão, e, .elo batalhão de caçaclores
n.º 10, ::lliguel Se,erino ~i\.mado.
Batalhão de caçadores n. 0 6

Alferes miliciano, licenciado, elo regimento de infanbria n.º 1, .Alfredo da Silva ::llarmelo.
Bata.lhllo de caçadores n. 0 7

Alferes milicianos, liceuciatlos, do regimento ele infanl:nia n.º 1, José Pires <le Campos e João Manuel
de Sá Osório ide Andrade.
Batalhão de caçadores n.º 8

Aspirantes a oficial milicianos, licencia.dos: do regimento de infantaria 11.º 1, Albino Ascensão Loureiro
X uues, e, elo batalhão de caçadores n.º 2, Agostinho
Ribeiro, Francisco Simão Belo, Orlimlo de Matos Pacheco, Francisco dos Santos Pinto, Lourenço Fernandes 'l'iago, António Ribeiro da Silva e José Freixo.
Batalhão de caçadores n.0 9

Alferc.-; milicinnos, liccnciullo-.: <lo regiroC'nio de infantaria n. 0 1, Frnucisco Aulónio Vieira Lisboa e Manuel
Eusébio elos Santos Uamircl!.
AspirantC's a ofiC'ial militi:rnos, licenciados: elo regimento ele infanlnria u.º 14, António Manuel de Carvalho rle Pinho, <', do batalhão ele caçadores n.º 10,
,Jo~é )[trnul'l de Oliveira Valença.
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Batalhão de metralhadoras n.0 1

.Aspirantes a oficial mili<:ianos, licenciados: do rcgiuwnto 1le infantaria 11.º 8, ,João .Jardim Spinola e
Yas1·0 Augusto Jácome <lP )fagalhãiR; elo batalhão 1lc
<:a(,':Hlores n.º 2, .José (\dtlPil':t Soares <le Albcrgari.t
'cl1• Baudeira l'essanha, P, 110 hatallüfo de ca\'aclorl's
11. º 1O, .Joaquim de Sa lcs clP )Jnredo ele Oliveira Simõc'l.
Batalhão de metralhadoras n. 0 2

Aspirantes a oficial milicianos, lieenl'iados: elo n·g-i!IH•nto <le infantaria 11.º 10 ..João Salgueiro Prssoa;
elo rPgimento <le infantaria n.' 14, Antero Perl•Íl'•l
),pitão, e, <lo batall1ão dt' llletl'alhadoras n.º :3, )!anuel
Carnl'iro De>esa.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Aspirante a oficial milic-iano, lic·1•11c·1ado, do batalhão 1le
l'a\':ulon•-; n.º 9, Afomm )lartins ele :Moura.
,
Centro de mobilizaçllo de infantaria n.0 1

TP1H•nlr-; miliciano:;, li1·e111·iaclos: elo regimento 1lc infantaria 11.º l, };cluarclo Augu~to ele Faria, Jo:<é Fran<'Ís1·0 da Sil'Ç'a ..José Carlos, Carlos José de Alnu•ida
Alljos .Assis e Carlos Alhcrlo Frederico de AlbuquerCJUl'.

Alfpn•s milicianos, licenC'ia1los: do regimento clr infn11laria n. 0 l, Armanclo 'l\•Í)(PÍJ'n de Sá, .Alberto )lartins
do Carmo Pena, Raúl (>scar Piíclua Leal, Albel'to J,uiz
Lom·piro, 11a.nuel )forais ,h• Sousa :Fortuna, Alfredo
C.lonç:alns Dias, I!'crnan<lo Pt•rPira, .\ntónio TTcnri1pws Francisco Cana lho, H il'ar1lo Graça, Anti>n io
)fanul'l Yeiga .\zeYeilo, :Fra111·ist·o .António Harnns l'
Costa, ~\macleu Lourriro, Haül de )fatos Tapa1las,
.J os(. Pinto Ramos .J ü11ior, PP<lro Yidigal Pais, .T osé
,Joaquim ]>eito :X P\'l's, Fra11c·is<·o 8algueiro ~\ln~,
Fra11C'is1'0 CarYalho Durão, Lino Bastmi, )famwl <ll'
Ah1·1•u Moreira, José Yargas 8Pgurac1o e 8i1Ya, )l.l11111'1 Yaz Pache<'o 1lc .:\l irnncla, Arnaldo ]'crn:mdo
F1•lg-11l•iras e Sou:<a, Huht~ns Luiz ele Carvalho e• Siha,
St•hasti;1o .J o:;é Baplisla, F1•ma11do Tomaz Domingues i!,1 Siln1, Carlos Eug(.11io 1los Santo:; Dia:-. ]fana,
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1llanut>l )farqul's Canas, .Toão Cândido Gomes Bastos,
Lcotll'l Coelho 1lc )fogalhiiis, .Júlio C'astelo Branco,
Lino António lloberto ~bgalhài..; Quinteln, Aires
(~u<'ima1lo, Carlos A.llH'rto ele Brito l' Cu11l1a, Fernando ele AhrPu Araújo, Fernarulo llaposo, Paulo
,Jo,_.; Yiclal .\breu, :Fra111·isco de .\lmeicla .Atalaia .
.Jo,,. "\unes l'arro, YN~ílio Fon--·c·a ela Cuuha, Bernardo C'ocl\w <loll~ahes, c,;.,,n .Aug-u"1 o Hebêlo .Júnior,
Carlos C'o~ta, .J oiio Afonso elo X asC'inwnto Hochig-ues,
.To~e; Luiz ele -'lag-alhiii" clt• Almeida l"1•rnaneles, .Jaime
S1w'.rn Xune..;, Luiz Aullínio Correia Farinho!t', llariano HodrigtH·.; :-;imõc... , .J m·enal .José Cahh•ira )fo<'hado Felicíssimo, Antiínio lfai11nn11lo Cnreligos,
Y ítor 1lt• 1"ig·uc•irP1lo, .J osl> Eclnarclo ~ t>to clP ,.\ h11Pitla
)1p111lps Santo.;, )fonuel .J os1~ da Cruz .Júnior, )lnnucl
.Joaquim )fp111l1·"· E<l~ar l Y{'ns Li>ho 1la Costa, .José
Augu.;to da <'osta ('ahral. .fosé Yitol'i110 Art>Ías, Carlos Alht•rto l<'Pl'l'Pira clP ,\ lnwicln, Hoelrigo Uu1•1·teiro
Bilto, António Candeia.; 1los Santo-;, Luiz Allwrto
(io1111•s de .\lhu11uerqlll• 1· Castro, )lauuel (Js1·ar ele
Fn•itas Beth•111·ourt e Oal\'ào. ,Jo,;(. elos Santos Pcl'Pi1·a, ..\nt<'inio cll' Sousa Honrado .Jünior, IfrrnH'S ela
lt'e!11s'.•1·n Xohl'l', .José PrazPres, .\ntiínio Filipe Lopes
lh lll' 1 ro, .J oiio Lourenc,:o Ferreira. •\]ex.a 1uh1• .J o~é
Dua1·tt., Augusto )lannt·l Anta.; Barros, Luiz Pl'l'cirn
Cardo"º TêHTt'='• António Coelho <IP Eça CnstelDra111•0, Rui ,\!varo ele Castro Rosa, Casimiro Antu!l(•s Sa h·aclo, C: nstavo Aclol fo Uom1•s cle Bri lo Pi bl'hilPr, .\rnaldo )lota Rt•hl'•lo, Rui Coneia An·z . .fosé
Hiht>iro de .\llnH1ur1·qm•, Sérgio hrnael Freit.is ~oa
l'Ps, ,\ idcínio 1,11p1•s c!P ~ous.1 Santos, FPrJUrntlo .Jorclào
ela Siha Dia.... ,\ugu..;to 1la Yt>iga ('anloso Pinto Queiroz ..Jnnquim Pena da ('chi a, .José 'l't•ixeir<• J>pssoa,
.\lvarn 1h• ('a-.tro Ferrt'Íra, Fern;1111lo Yítor )farqu~s
Fo11.-;p1•a. Arlindo da Fonsl't'a :.\Iarat:í, ,foão SPYl'rÍno
do Canto P1·1·pira (Jago da ( 'âmara, W,.al1h•111:1r b
On·~', .José I11:frin Hestani ria Siha, .\lhcrto .A11g-usto
1h· 1hi10 Sl·ixu,, IIP1HÍ•p1t· li1a11gl·r Pinto, .Jo:io P1•dro
Barjo11.1 1la ('0,1,1 1le Sou ..,1 ~fa,•edo, .} úlio (\•-.,ar (h
Sih,1 (lonçah-Ps, Domingos ~faria 1ll' .\vilPz Liiho de
A lrnPiila )fplo 1· <'astro, F1•ni:1111lo .\ lfrt>clo 111• Bnrro.;
AlmPida ..Josí- l•:n!.~h1io 1le )Jatos llunrte Orai<:, Haül
Leoni 1h· (':1nnlho Bm1wo, .To~é .A 11g1i...to )f:11·t>1lo de
Campo.; l' Sousa, )fa111H•l H\•go e Sons<l, António )fo-
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ria de Sousa e Faro Lencastre, Manuel Dias Belchior,
Isidro l'ena Chanc1elier Duarte, António "Marques
Paixão, José Ribeirinho Pereira, Joaquim Gomes
Rascão, Alberto Canalho Reis Cu11ha, Eliseu Mário
Daniel Favita, Francisco dos Santos lI:artius Romão,
IJuiz Joaquim dos Santos, Ricardo Ferreira. ~fartins,
Octávio Ferreira Gonçalves, Arlindo Vilar Rosa ela
Costa., Domingos Gusmão Correia .Arouca, Francisco
:Xavier )faria Salema ele Avilez I..ôbo ele Almeicla
:\Ielo e Castro, António Jaime elos Santos Y elho da
Palma e Fernando Simões de Almeida.
Aspirantes a oficial milicianos, licenciados: elo reg-imento de infantaria ii.º 1, Ricardo Ribeiro, :liário
Ilenrique Botelho <le :li acedo, José Paulo Paixão
Barradas, Febo Luz ela )fota Furtado, José Luciano
Yieo-as de )fatos, l!~ernando Rosário Ca lc1eira, Ar1n::i•1~do Fragoso de )falos, Rui 'fomaz da Costa Guer1·eiro, Edmundo Pereira; do regimento <le infantaria
n.º 4, Jaime da Guia Pereira, António Manuel Duarte
Mendes e João Elói ~unes Cardo"º; elo regimento
ele infantaria n. 0 6, Francisco José l!'igucha de Sousa;
do regimento ele infantaria n. 0 7, José Moreira ela
Silva Boavida Portugal; elo regimento <le infantaria
n.º 8, :uanuel Guilherme Bastos Mendes e 1ranuel
Santos Esteves; do regimento ele infantaria n.º 13,
António }.fonteiro do Amaral; <lo regimento ele infantaria n. 0 15, Eduardo da Cunha 8ei:xas :Navarro ele
Castro; elo batalhão de caçadores n.º 4, António Gomes da Silva Carvalho; elo batalhão ele caçadores
n.º 5, Fernando José Vieira da Silva Jhieri; elo batalhão de caçadores n. 0 G, Firmino elos San tos Gomes;
do batalhão de caçadores n.º 7, Joaquim Trovis<"o
Tôsco e Manuel Borges Nascimento; do batalhão ele
CU\'aclores n. 0 8, Jtílio Evangelista. ele OliYeira, e, elo
batalhão ele metralhadora<i n.º 2, Rui Gomes de Oliveira.
Centro de mobilização de infantaria n. o 2

Alferes milicianos, licenciados: elo regimento de infantaria, n.º J. António Augusto Baneiros Mota e .Toão
de Assis Siha; do regimento de infantaria n.º 2, Luiz
ele Sousa Coutinho, :Máximo Galé lfoniz, J oiio Anselmo Ribeiro, Amt\vel Soares !la Silva, António
Simões, Manuel Antó11io J1"'ernandes, Ah·aro Rodrigues Duarte, Amílcar Coimbra Leitão, Luiz de :\fotos,
João Augusto Bexiga, Agapito Serra l"ernandes y;_
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ilal )lanuel Clon\:Üve~ 'l'Nrciro, )fnnuel Fcrnanilcs
Ilr~:r. 'l'eixeira, .\(lclino .JI ato;; Rosa, Olímpio de .\zeYP•lo )[atos, .fo:.é .Jlarqucs de .\lmcitla. Amatlt•n Coshi,
E1luardo Aug-uslo Florl'•ucio, António Lopes Fnrinha,
,Jo.;é ~alc>ma '.'\u11Ps de Auclrnclc e ..\lfretlo de Olin•ira;
do hatalhão ele 1·a\a1lore~ n. 0 i, Alfredo António ){ou;a
«lc .\.:r.eYeclo e .J o-é PaiYa ))iniz; 110 batalhão (le 1netrnlh;uloras n. 0 :.!, Enw-..to .\ugus'io .Jorge )!arques
Donato, e, tlo hahllhão cll' c·arros 11.v l, ,J o:rné <Jonçal•·e-;, )l:írio Uovêl-110 :Jlonti-s, .\.ntónio Uaspar da Ura\<l.
Co-..ta, )fanuel Sihério Uomes, )f ateus Firmo :J[achndo <iome,; 1la Siln, }\·rnantlo .\.zêdo Duarte, Aníhal .J o::.é Rio dt> )[irauda .J e~us e .\rmantlo Osório ela
Cunha Dá .Jft>squila .
•.\.spiranll's a offrial milieiano~, licenci:ulo,:: tlo r1•g-imento
ele iníantnria n.º '.!, .\uíh.tl Yi1;entc )[:utinho. )fanuel
Emílio Homão (~ornes Leiío, .To~é Hu1lrigucs Canário,
A11hí11io Bott•lho ~!orai~ ••\ l11t•rto Hodrigues l'ai..;ana,
Ft•ninnclo )larlin" Piillo, Joaquim Yirialo :Martins
llin•-... Franc-'..;en Ferrcirn 1la :J!ot;a, .\nlónio .\urólio
li'crreira .Falciio, António .Jo ...\. X amorado )lira Crê5po,
'l'eo1l1ísio Hnhrrlo Dunrt~· 8ih·a, ~\utónio ele Sousa.
)f:ntius, :llanm·l .Toão SnJp-; Belo Catarino, .Joaquim
Lopps Yiccutr, .\rmando )faria ])ioní,;io, .\ nnan lo
:Xan·iso Lnpeo; 1la Si~va, Orlando Lourenço (\1brita,
Fra1ll'i-..co Ji'alcãn )1ail11reira, Fernn11do Brito Bnrros,
.\nl<)nio ll:ll'<[lH~,.., .A.lfrPclo Jlimenla Beja :Marques
ll odi 11 ho, .To:io Damas, \" c·rgílio .Jos(. J,ima Orvalho,
){anuel Dias Serras, .J oiio Dias de Oliveirn, .T oão
Cfondido Pen•iJ"a Burgouet, .José ~l:mnel ~l:rrqu~s
1'\•rrnuules, .\llt6nio de )fatos, )f:hio l'en•irn de
)lato;;, .Jlnnup] .José, J oiío )fendi·~ Uorreia Paiva e
.T os1~ 'l'r:unt•la ('onde; do regimPn lo de infanta ria
n.º i . .foão JI,•ilor Mar<1ucs de .\.11<lr:11lc, e. do hatalhfío dê caçn1lores 11.º i, t:uilherme S11nes 'l'cles. lbúl
Y1•1·í--imo 1le )fira, Fm111·isco Al1•xa11clre ele Sousa
])ias, A ntóll io .Joaquim de s~\ F<-ria 'l'eotónio, Uaúl
Lt>al tle Olinira, Allur Jlrnnenegildo, .José 1lc .Jt•si1s
.J IÍnior, .\lhcrto J nliauo <ionf\ah·es ( 'ota Guerra, ,Jo~é
.\ug1u;lo Carrill10 Perlouro, .Joaquim Leitão <lc )fato'>,
llíclio Vau~to cl1· Olinim Hl"go, Lui:r. Duarte Hodrig'lll'S, .José <11• Castro )farqtu•s, )fa1111Pl .Alwc; de CarYallio, Guill1t•nne Carvalho 'l'orclo, Hafad )larquc:'l,
.\.lhnno Perefr.1 jh C'urilm l'ina, .A11t6nio :llnria Loun•iro ela Co,tn, Hui Xu110 Duarte Ferrugem, Oennano
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Sl'rotUl'til10 X eves, .Torg-c Pirl':-. )fartins, Ilídio Borcl.i o Soure", .Júlio Fmcll· }[enclc~ Belo, .Joaquim ..\ 11g-u~to Fl'ITl'Írinha, Iloní1·io .\lherto dos Santos, .Joaquim Vaz Ferreira, .\lfrt>ilo (foma Freire, Fernu111lo
Hienrdo Ribeiro Leitão, J<'rnncisco Sonres )1e1Hl•!s,
~lauuel .\gostfoilw Sot>iro dr ,\lrnt•i,ila Gama, Carlos
.T orge Uomes Ferna1ulc·~, J<;uriC'o Augusto da Siha
Ouanhulo, Hermano \'aldt>11i;11· Xunes ele 1Ie<leiros,
Alberto António Sequeira Pinto Ootl\'eia, João Ma1·ia
.\ntunes, Arnaldo ele .\-;,uni;ão ~fotos, Alfredo :Mati:ts
~la Sih·a, .\ntc>nio 1lP .]p.;11..; ('ahral, .José ela ('1.-;ta
PiÇ'!lrt·a ('an·alho, )ln11111•I ele Faria )u·hmulo. )la1111Pi
.Jo,.~ Heis Boto, (i:uhriPl ele )[ugulhãis Silva, Fcrnanclo .Jo,;é Tatn~h· l:\011:-.a (;lll'l'l'fl, .Jo~é .Júlio ('ampo~
l'allY Pl'l't'Írn, Eduarclo .Jo-l- Lnpt•s Simõeo.;, João Antun~" 'fogueira Annijo, H:níl 1la Costa Santos 'l'iago,
,J o~i'· Luiz Fernandl'S )f l•ncl('s, .Alfredo .Antunes do-.
Sa 11 los, .António Uou Y(•in Dias Hol'hu, .Amândio ~r a1·t ins ('anilho, Leovpgililo 1los S:rntos .Albuquprqul',
,J os\. Bento dos San los, .Joaquim }forte de Sampaio
Ho1higul's, .João ila Fon--t•1·a Habaya, )fanucl ,Jo3é
Uonws e Antero ,Jo,.é ilt> Olinira Hêgo.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

1\ lf1•1'f';; mili0ia110:-., lic.Pn<'indeh: elo regimento <lc iuf:111tal'Ía n. 0 :3, .Jo~ Pt"<lrn (':11nilo, (':lnelido ele Oliwir!I.
J>ornbl•iro, Vergílio tl1• \'ilhc·ua Pere.s Sant-0.;;, ,J onquim Hcwha Lopt'' 1la Silrn, .\ rmantlo Celorico Drago,
.Jtílio il<> .\lmeicla, ,\111t•l'i1·0 Hoilrigues LPitc, ll!auul'l
Jln111~rio ele )fatos ViPga.;, Artur ·ela Palma Vic;oso,
,\ utiínio Gil e lJt'Olll•I 'l'nn11·1·s '<lo Cu.uto 'J\n·pira; do
regirnento de i11fa,11ta1·ia n." 7, .Torge ll€biuno Co:n·in .\maral Coimhra, l'. cio batalhão 1le C'U(\:tclon•s '
)1." .'.">, .\ntcínio .J oaqui111 (lo Olin•ira e l~uiri110 1los
Sa11 tos )[calha.
A,pírantt·" a ofil'ial miliciano..;, li1·(•1mia1lo..;: do n•ginll'nh
~11• infantaria n. 0 :l, Li110 LiilPr ~lt• Furtaclo rlt• Lo11et
Jh·lgailo, António .J oaqnim C'orti:•.., Lima, ~lamll'I J>ius
P<'l'<'Íra Teixl"Íra, .Jo.._.• Fraut·o Yalaclan"S, Frau<·Í,cn
.\ssu ll\i'íO .\bran les, Hog<:rio H ilwiro, )Iúximo Lofl',
l1'rw11l'i.-wo :\lendPs ila Ura1,1a, .J oüo Fra.n<·isc•o G1'rn.nlo
.r ainw i]p .\ lrnei<la L1-itão, .\J'tur .\ugust.o <la Silv,1'.
Hdmmulo Antr>nio ~u,.piro, )liírio Falnio Uoclinho,
.i\11tcínio .Toaqui.m cll• .\l1m•i<la, .\11tcínio ],opes ViPi1· L
do. . Ut•is Pereira, .Jo:;é (':inl'io H1•is, .\rnalllo )lt•mlcs
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<ll' Campo:>, F*"rnarHlu .J esu,; 1los ~:u1ios, Albert.o AlY1 s de OliYt·i rn, )ln.uuel So.nt"s <lt> Bastos, J o,;.é }\'rrcira Várzea, ,J o~ ,\ h-t>s Elia,~, A lfn•do Augusto Li-boa
tlP Lima ('luny, .Joaquim i'\inüio, .José .F ilipe Car·
Jll•it'O Rehi•lo, .\n.tiluio ::Uonkiro Limã-0, E{lnnrnd l
F1·1Teira J.e .\ h11Pi(la, Eduanhl :\unes Calado, Halil
llapt.ista Godinho Carrega, 'l'omaz Luiz Quiutan,..,
('arlo-; .Jorge <11• )foueses Ca.lll:l{'ho <lo Xascimento,
.\rlur Ribeiro da Co,;ta Dias, 1>víclio .\.ugu,;to Carneiro, He11n:rni .José ela :-;ilrn, .\ugusto E1lunril;,
Bnmco Ge111til Pimentel, )Janud \lc• Ca.rva.Jlio Vit<Íria, Fra.Jw·.isl'n ela Costa ~iht-1·io, E1luardo .J<r<<' <h.
Luz Hn.ntos, Antlinio Xavier C'o1·ll10 Teixeira, Ernesto
ele )Iecleiros .\ rr11wgtulo, ~fá rio Hoh('rto Tri;-;tUo CamPº·"• Oelesf 1111 tia l'unha Ro<lrigues, ,J o:--é Júlio .\ n1lmde d°" Santos, .\nt.ónio Dam:\sio fhnna, Orla111lu
.\ug-u,;.to Mi.rautla Basso, .\ntcínio <IP Almeida d1• ,\r.cn•clo C01xleiro, ,\nt1ínio Yeiga Fialho, .José Guen,1•im
d<' Brito, .Joa<l'tim .\1Hlré Sampaio, Yalcle.mar
drig-ues do .\muml, Frane.is1·0 ,] os(. )fira. Delgatlo P
.Jos(. .\ntcínio Ft;Jix .\ual'ieto; tlo n•gim1•11to de iufnn.
t arin i1.º 4, ,J o--0 Pedro Per~ira. )lon t l·Íro :Fenwu1le~ .
•\mfrnclio Poutes Sancho, Manuel do-. Santos Lopes.

u,,_

Sérgio .\.ln~.s J>oc;a~ .•To~ Emíl·io F1•rrpira. de .\r:.níjo,
Ha111Í1ro Sou,;a Ualiza, .Joa11ui111 .\ugusto ela Cost,1
,\Lmei{la, .Jow Ua1x·<!s Palha LPituo, 'l'rode111iro ele
.\rede Rl-go, Sihi.110 .\ugusto Leilão, Rodrigo )hnuttl cfo So\Nl, Améri<"o Pereirn Patnfo, )faximian'l
Hc•hocho FilipP, .JorgP 'l'hé Rih('iro, ,Jos.é Fran<'Í•w.1
(ll'

.\rcz, .JO'é .Jülio da ~ilva :\1.1rtiu~. )fouuel )larPaixão, P1•dro Davi~l )loniPiro 1lc Barro;-;, Lu1z

<tlH~'

Kla Sih-a. ('ar1lo~o, .\n ihal T11111a:1., Bl•1•11ar1lino Rwl ri~nH•s ,do:; Santos, .\nt~í11io Ft'rna1ulrs Yaz e Pauh
~lti.rtiu.s Va:1.; do r1•gi111t.•nto dt> infantaria n." i>, Er114· ..t~> )farcpws 1lt• .\lmei<la, .Josi- .\niónio Fl'io <111
J>nulo <.!uiuüuo t• )f:irio Uuart1• Fc•nt•ira. Pinto; cio
l'\.·~imeut.o <lt• Í·llfantaria. n.º 8, Hamiro .To>-é Dias 'l'nYH1e<.:, .Unno Arnlra1le Gueif:\o li'.orrcira, .Joaquim
•l1• .\. nilra1lp C'rnz l' .\ lfrt>1lo )lar ia \'iz<•lo ( iuPn<'.i m
'.\arc,hin.I Frarwo; do hatalhiio d1' rn\aclore.-; n.º ;~, .\11t<'111io )[eutl<'s ili' Fig-neireelo, I', do batalhão ele~ l'n~·a
clorl'.; 11.º 4, .Jo"<~ Ar-..~uio Corn•ia, .\n11i11do .lo~~ cio-;
~ant~1s, .\ug-u ... to F(wrrira Pinto Ba ..;tos, .ToS:. <lc
Sou,.a ~foga lJiã i,.. Roch~~ue..;, ,\ 11i1í11 io <'orr.cia Ba pfr. . ta .Jtia1ior e .João <le Jesus Ye11t11ra .Jfüúor.
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'fcnentcs miliciano.... lirc·nl'in1los: <lo regilllPnto ilc infantaria n. 0 4, Hermano Zt>fc1·iuo Santos ConcPii;ão,
Argentino Herculano Sc>ixas, Eiluardo ela lhrnha
('arrnona e Silva l' .J onquim Lima da Luz Cnse:ula.
Alferes milicianos, licenC"iados: do regimento ele i11fa11l:uü n.º 4, .Ant611io .Joaquim Himões Crêspo, .Tonquim Ferreira 1.fenclcs, .Joaquim Jaime SimõPs,
)fanuel ele Seixa-;, Frmwiseo de Paula Ferreira, ,\rmni1do .Tacques Fahrc ('nsl Pl-Branco, Dimas de .Almeida Duarte Lima, ~orherto Uarcligo:-. dos Ht'i.;,
..\ntónio Pinto Simões, Carlos Filipe Pinto llimcntr>l,
Vn,co Castel-Bra11l'o Bal'jona de Freitas, Francisco
.A ntónio l!artins, Xuno .Toaquim Lorena OliYcira
Hime, David .José Ho1hig·ups Cruz, Armando .Jorg-e
Santos Canalho da l•'onsc·l'a, Sebastião Eduardo ~Inl1lo11aclo Centeno, .João Maria. (\lhral, Luiz Cm1hn,
.Tosó Blesbão )fousinho 1la Urn\a, Luiz .Aurélio llc•11ric1ues, .José Gomes <lP lhito Barbosa, Rogfrin 11 eiiol' <la Paixão, Hogérin Pin•s Peres, Rena to .:\J out>i n ho ila Graça. :.\lanucl .Jot1quim )facieira; .José
Dia,, Pires Teixeira, E1lnar1lo )fonteiro Castanheir.t
:Freire, .T osé )fanuel Salrnclor Martins e Cirfaco lbrn:ísio da Tri:nclade, l', do r.egimeuto <le .j11fantarin
n.º .J, .João .AzeYedo Yaz Vl'lho .
•\spiraute a oficial mili1·ia11os, 1ieeuciaclos: do n g-i11H•11to tle infanta1·ia 11.º :1, Haúl Frederico Tclo l~a.to;
1lo regimento ele iufaniaria ll. 0 4, Ismael .\n:H·ll'to
<lnrcia . .Jorge Shrrry elos 8:rntos, Fernando 'l'omay,
Rosa Gouveia, João ~l nria ('onPia 1le Fr€'ita., 'l'ô1'l'<'s,
.\rlin<lo Zf>ferino i-\aulos, .Tofío ])po1lato :Nclo Uahor.,
Unrlos elos Santos ('úC'imn, .\lanuel Apolónia Concia,
])inir. Agostinho Pi111c11tPI ela Sih·a. Silrnno de .\hrc>u
f'arclo.;o Hocha II ornem ..}os(. 1los San tos ::\ mw~ . .A!horto N une:. ela Si h·a. Viu Í<"io de }~rito e Fato ,\ 1huquerque, Femanclo de Oliwira Alves. Auftínio 1lc
Ca.stto Gentil :-\oares Branco, Carlos Robei-to Pac·l1l't'O, Fraucis('o Yns<·o ck ~ousa Peres Ferro )[urillPlo, .Tosé 8imões elo Pn\o, .\ rlindo Guerra Yien·n11
UarC'ia, Júlio 'l\iYarPs )lt•i1·Pl1•s, José Au,,.usto "'llo
Oli\'PÍra Crisl6vão, )fanurl FC'rnanclcs Dl~ll'tr. .Jünior, .Augusto C'ésnr <la <'osln Lince, ::.\Iarc>Íano 1lc
Lima Louren~o, .Tosl> 11e Al11wi11a Ynle .Júnior, .flÍlio
Brand:io .\muro de Oliwira, .To,-é )fanuel da Uu11l1a,
1
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óscar Augusto Guerreiro Correia, Júlio José J unqueiro Gonçahes de Freitas, Alberto Borges de l>ais
Halnção, Adelino Dias Paulo de Oliveira, Bernardino António Carvalho Pargana, José de Almeida
Lima Elias, .António elos lhmos :\forieiro, José da.
Silva lforreiros, J osó Telo Buptista, Manuel Aníbal
Tôrres Garcia de Andrade, Guilherme Braga Braz
)fedeiros, Francisco Raposo de Sousa, Aníbal José
da Silva, Isidro Lopes Uodrigues Barata, Joaquim
Pereira ela Silva, Carlos I.;ídio ~liranda )fendes,
Carlos Santos ela Costa Freire, Casimir-0 das Neves
Santos, Máximo Gomes Teixeira, Eduardo Henrique
Silva ele Carnlho, .Artur Alves Dias, Mário .António
Geraldes :Monteiro, Freclerico ele Azevedo Coutinho
Rato, .António Bcluardo Fnlcão Barbosa, Artur Feraday Urbano ele Castro, )fanuel Guedes ele Sousa,
)f;nuel Chulot Serra Ahes, .fuime ela Silva )fog-alhãis, Romeu Ricardo Caçorino, )fanuel J oaquim
Trindade, Pompeu Ferreira. ele Almeida, João Xnvarro Brasão, José Aire-s {la Yeign ele )lira )lcndes,
José Soares Cabeça elas, Flávio Gon\ahes Gomes, António P ereirn. )fe1Hles, Luiz Ecluarclo Almeida Ponce,
Sebastião )l enclonça Garcia, José lfanuel Francisco
}faria Galhardo Zilhão, "Mário Canuto Pereira, Luiz
Frederico ·de BiYar Gomes da Costa \Y cinholtz, António ele Sousa Franco, .Joaquim JJoluenço Gago,
.Alfredo Timóteo Ferro GalYão, .Armanclo Brito ~Iar
tins Coelho, .Tosé ::\Icnclonr,:a Caleiras, António tle
<'astro Barbosa, )fanuel Domingues Rosa, Carlos
l)e1·eira da Siha Sarclo, l•'ern::rnclo Azevedo Carvão
Gomes, )Jário Júlio ele OliYeira Teixeira, Francisco
ela Silva :Fragoso, António ele }[elo Duarte Silva,
lhúl Yítor Hugo , . \.bílio Rodrigues da. Silva. 'füvares, D elmiro :Modesto Sieiro, Gusün."O Loff ..José elos
Santos Du:nte, Ah·aro ele Lorena. OliYeira Birne,
António Carlos dos Santos, Francisco Ferreira ~eto
e EYa.lliclro João Vieira. Rodrigues, e, <lo reg-imento
de infantaria n. 0 3, Francisco F ilipe D entinho.
Centro de mobilização de infantaria n.0 5

Cupitãis milicianos, lice-nciados: elo regimento ele infantaria n. 0 0, Alberto Tanut>s ele )fogalhilis e João
'l'ran1ssos YinagrP., e, cio reg..im0nto <le iufantari:l.
n.º G, ,Torge l fourirpte de Almeida ela Costa Pereira.
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Tenentes miliciano::., lil'e1wiaclo-., ilo regimento ele infantaria n. 0 5, Joaquim clP ..\ lmeicla Rodrigue_.; .\nj inho
(' .\ntónio Sebastião 8pinola Barreto.
Alf (•J'l•s milieianos, lirenl'iuclos: elo l'egimeuto de infantaria n.º l, António :\ PYt>s )fol"tinho, Joaquim <los
Santo,; Patrício e Ascli·1ihal .João ele Aguiar; do rc•ginwnto de infantaria n.º 0, .Tos(> Faustino D uarte, .Joifo
.\ femso Caldeira Brandão Pen•ira Temudo, D:H;o
lfemique Yalente Raimundo, .José :Monteiro 8ebasti:io, Domin"'OS Cabrita da Silva, Daniel Loun•iro,
.\n!lÍnio Per~ira Hapti,ta ela Ora\a, .José Bernanliao
Cot-rt•iu de Sá, Henriqut• .\ug-lhlo Esteves, .Jo,é Lopes
11a Síh-a }'reire, .José C'arlns Filipe de )fato-., .Jo..~
F1•rn(11t1le,.. Co>a Uon\alw,.., ..\1lriano Borges Ht·hi•lo
P in•s, António de Alnwiela Fernancle;;, .José 1le 8ou.:a
e )frlo, .Adriano Augusto 1la Sih·a Jordão, E1lmunclr1
P asso,; Coelho, Jo-é Fcn<'ira da P aixão, Yasco ]\•n•irn \'iana tle Anclra1lc, l<'Prn:rndo ele Castro Azeveelo ,
.J aimP Ro.higues Nina, 'l' ilo B arata Ualvão, .José
Hraz Hor1uette, Josi- Erluanlo B altasar Ilorta, A!P;xa1ulre Lencastre ele .\ raújo Bohone, Jo.::é Maria ('arcln . . o. J o~é Gomes <la Costa Belo, Xorberto Cal1h'
.X a \·ier, .\.ntónio 1la C011C•PÍ\ÜO San tos, Franci:-."'>
) {alta H omeiras, Gustiio Furtado Pereira elos Heis,
Hui .\1'aro Paulino e• TrntH·oso, ~-\gostinho .Jo:;é )fnrni-;, Carlos .\Jve,.;, .\1mPlim ~unes Tomaz, Fau . . to
Lt>itt> ele )fatos, .To~<; J101ws Robalo, J oào PaC'ht'L't>
Cnrnmelo, Pedro Paulo Hum ele Sou"a Roxo llib<•Írn
ilt· :.\ft.lo, .José :F errPira ll uPl'ias Lôho, )[unuc•l F<•rnanelt•s C'amueho, Hoilrigo Martins de ) {pnpsrs eh
Siha Bustos, Luiz F ra11!'ÍS<'O P t>rPiru. Abreu )!arque!',
Hui :-;oares Braneo, .To:io Baptista Franco, Manu1•l
Pinto Xunes de .\ zp\·celo, Luiz Ferreira )fartangil
Hilwiro T ele:>, .\ ntcínio P into Ba..;tos de .\ hnPi<la.
Femanclo do,; .\.njn.; :.\l a.:1·nn•n ha", }•.ntóuio :.\Ia ria elo
Amaral P yrrait, António Yiegas Soare:>, Antero Odo1-ieo Pa('heco ::'\obre, .Amaro F igueira, ..Uvaro D ini;r.
Campos Amores, :.\! ário .\ ntónio Rodrigues da Sih·a
Ba prista, Hemani clt• Cal'Yn 1ho Rodrigues Fa l1·i'io,
.A 11 t6nio D oming11P", Frnll<'ÍsC'o Ji'ernancle,;, Carlw;
Dias Coimbra, 1lário Amndo AlvPs, Amacleu A nl11llC''l
Yi1•ira, )fanuel .J ervi~ elf' Alouguia Jferreira Pinl•>
Basto, )l~hio Nune,; lle O~ivPira Falcão, GnhriPl .\ ul!Uslo Gan·alho 8alaznr t• Ernt>sto .\.ntónio P l•n•ir:i
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Ent•s, l', elo regimento tle infantaria n.º 6, Joaquim
Armando da Sika Crêspo Uuimarãk
.\...pirantes a oficial milicianos, lit·enciaelos: do reginwnto
1le infantaria n. 0 1. ,João Aníbal Guimarãis Hamaela
C'urto, )fanuel Lopes <lt· Carrnlho Chaves, Henric1 Ul'
Aniaga Aragão, Joaquim )ln ria Pereira Botelho ,1 ..
Sou.-;a, .Uvaro Henriques <IP Uonveia e Melo, J ainll'
Oo11('a lves Hei:-, .ÂJ1gelo DPlgaclo Guerreiro, Luiz dn
Cúmarn Pinto Coelho, Allwi·to :'\oril' ela 8i1Ya, .Tos(>
Pc•ilt> ela Costa Pereira, ..\.utt-ro ..Alfredo l<'ernaucles ila
Cürnara, António Carlos )foiwse."> ele Ya:-;c:onC'elos t•
.Jülio da Silva Xogneira Perí'ira ile :Uatos; do rcgi111t•1ito <ll' infantaria n. 0 .""i, .Jo-.l> Hodrigues :Uartins,
.\ntcínio Alexandre Calazans Duarte. A.ntónio 'l't>lll
Pt' n•ira Cruz, 1IanUt•l Fti-.t•hini de )fagalhãis Yilas
Bons, .T ülio de YasconN•los .\zendo l>ereira e Silva,
1:\I igtll'l Carlo<> )forais Perl'Í ra Coutinho, João An tó11 io HPhorc>clo, Caetano clt> AudrnelP Albuquel'<Jlll' BPllt•n<·ourt, .tharo elos 8anlos l' 8ilrn, Henrique LoJh'S
1lc Aboim Inglês, FrrnnHclo Salvador Pratz de Allll<'Í<la, . Augusto \asC'o )ll•ra Pinto ele :Magalhãis,
.\nuiuelo Ferreira, O...c·ar Baplista Ribeiro, .\.hrnam
Bl·nolicl, .João AlbmpH•rqtw l'into ela Sih-<1, Yt•rgilio
.\ug-u ... to <le Ca1Talho Santo,. Allwrto, .José .\.ugusto
Ln i;1,. Lopes, .J o,..é Sih(orio Lurl·na da Siln1, }'n•elt•ri<'o
.\lfn'1lo de CarYalho lh'-;,,ano Oar<'Ía, Eduardo .José
1ln Costa Pereira, Tomaz YPrg-íl io de A. Yelar .Art•z <la
Co .. ta Fran~·a, Armanelo .Santos de .Araújo Braneo,
Fl•rnanclo .Augusto ('artloso 1't•.,soa e Pedro C1wlho
Cn1z J1'ili1w; do balalhifo clP <':t('a<lores n.º :~, .Joaquim
.:\lanut>l; <lo hafolhão <11• <«l('aelo1·1•s n. 0 10, Afonso )Ii;..rt11•l do C'anto e Casll"o Nobre tia \rcig-a, e, 110 hatall1iio
eh· e·arrn.;; n.º 1. Ludg'l'l"!l Odando Bastos Gon\aln•s,
.\11 t<Ín io .\.lws )furt iu heira, FNnanelo Fortuna to )!orai<: C'ahrnl •.José Cabral ele lhwchos 1lari11l10 Fal<'i'ío,
,Jo..,(o Soar1•s e Benrnrelo .\lt>xa111he da Siln•ira t' Lorena ele Olin!ira.
Centro de mobilização do infantaria n.• 6
'l'PHPlllt·~ milieianos, li<'PH<'ia1lo::;, <lo reg-imento elt• i.n-

l'antaria 11.º G, Hog'l•rio elos Sa11tos, .Joiio Luiz .An1s<'aclo "\'unes, ~fomH'l \'ic·l'Hlt• Oil'stcira, .Tose~ Ho1hig111·.; C'o1·lho, Alllrtelcu )(11rcpll'S Figueira e .Joaquim
<;onçah-c..:.
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Alferes milicianos, licenciados, do regimento de infantaria n. 0 G, Joaquim Coelho da Rocha, :Manuel Artur
Garcês ele Lencastre da }fota, João Augusto Marinho, )fanuel Barreto da Costa, .A.lfreclo Guedes ele
Oliveira, .J o~é Pimentel, José Ribeiro da Costa, José
~fnnuel Barbeclo Galhano, Eduardo de Almeida Ferreirinha, Orlando Loureiro ~fartins Flores, Elísio de
Oliveira Alves Pimenta, Peclro Henrique Temuclo,
José Gonçah·es de Oliveira e Silva, António José ele
Oliveira, Pedro Luiz Couto Yieira Osório, .Alberto
Augusto Sequeira, l~rancisco Alfredo Pires, João de
Sousa Campos, Armindo Augusto Pires, Carlos Soares de Magalhãis, Mário J ouquim Rodrigues Pôrto,
Joaquim Manuel Castelo Galamarra, .Artur Anselmo
Fernandes ele Castro, Júlio David José Gonçalves
Magno, l!fanuel José ela Conceição Costa, J3ernarclino Machnclo ele Sousa Vaz, Bnmo Alves lteis, Acá<'io Pinto J~clo, Eduardo Matias Pereira Sarmento,
Bernardino de Sousa Pinto, José Owen Pinto de Burros da Costa Pessoa, Claudino Angelo Loureiro ela
Fonseca, Fernanclo Barbedo Galhano, A11 tónio Ferreira Baptista, 1Iário .Ambrósio Ferreira, Álvaro
Gonçalves de . Azevedo, Pedro Máximo de Azevedo
Meireles Cameira Coelho e Sousa, Fernando Soares
Carneiro, :llanuel Lopes ele .Amorim, Mário José Ferreira da Costa Jardim, .António lJereira llebêlo, HogéTio Eduardo Barbosa Lima, Sebastião Alves Sanfins, José de Campos Corcleiro, .Alberto ele Oliveira
Dias de Araújo Lima, António Borges Sa]vac;ão, Sebastião José Ramos de Almeich Rainha, Cândido
Alves, .José .Joaquim Devesas, Alfredo Nogueira Pereira, ,José ele Sousa Neves Pinto, Jorge Artur Carneiro )fartinez, Ernesto José Furtado de Oliveira,
António Antão da Silva Júnior, Artur de Almeida.
Coimbra, Délio Tamegão, ~Uvaro elos Santos Y~uan
cbs, Armindo Fernandes 1::llaC'haclo, Alfredo 1'avares
Lema, ,Júlio Baptista Couto Júnior, Domingos Toscano Soares Barbosa, Bernardino António Pereira
Ferreira, :Noé Freitas .Albuquerque, António Meireles ·Feio, FernalHlo Henriques Gomes Pinto, )ínnuel
J.Juiz de )!celeiros ,e Câmara, Eduardo Alves Yiana,
João Gonç-a h·es, T,uiz Ferreira e Almeida e Costa, Rogério Angelo elos Santo,; l 1'alcão, Manuel Barbosa Xunes Casqueiro, João Sahóia de Gouveia, Augusto San1iva IJeixoto, Daciano André ela Silva (hintela, José
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1>l'oelnto elo Uêgo Lima, .f1hé ela Hocha Peixoto )fagall1âi:5. LuC'ia;}o Yieira, lJ or:.ício Taveira Malheil'o
e .\11tó11io G-onçah-es.
A~pira1ttl';; a oficial miliciano;;, liecnciados: do regi111P11lo de infantaria n." Ci, lt'rancisco de Som;a Pinto
Cardoso )farhado, lbmil'o, .Antero ela Costa )forais
I>a<'IH'co, José Eugénio Bastos Hosa, Armando de Alllll'idn Uavacas, lfog1~rio )f;unwl de Castro Tavare:-,
,José )lanuel )foreira lh•lo, Fernando :Manuel ell'
Castro Goui;-ah·es, Frauçoi;; Louis lboul Scheitel llt•
Carneiro :Martins, .Augu"to 1ll• Sousa Couto, José
l,niz Blanco Xog-ueira, .\c:ieio Baptista dP Sou":i
Lôbo. Arma111lo Domingo..; Hibeil'u, .Manuel }'erreira
el1• )[acedo Pinto, ~\ntónio ele Brito Fofüeca Duarte
<' ~ilrn. Alberto Porfírio Peixoto da :Fonseca )fag-nll1i'iis, ,José J>ereira )forlleiro Yiccnle, Adriano Barrcho C'oclho ,.\Jvps, ,Joaquim BPrtrnrdo Tavarl's, .Arnalelo .António ele Almcicla, \' p1·g-ílio Vieira de Sousu,
~lanuel Casimiro Tarnrc~ ela SilYa, Luiz )fatia~ ('ardoso Pinto <la Eucal'nai;iio, Uonr;alo l!'cruau<les Tomuz
Lopt•;; <la Cruz Ar•níjo, .\níhal Cerqueira )foia, .Ant1íuio 11.t Silrn Xeto, Frant'i""º Hibeiro Cardoso .
.Art nr l'acheeo <le B:nho,,n .M(•utlouça, António J osó
Hihciro do Magalhài..;, .\nlií11io .\lbino Pereira . .Alcino
Sousa Coelho, Sah·aclor Paupéri<>, João YiPil'a
Pinto Soarc:;, João Simõl's Yilhena, José Vit01·ino
)Lu·hatlo e )fanuel lll' Sousa Baho; do regimento de
i11fnnla1'Ía n.º 9, Luiz )Ionteiro Soares tle Albergaria
C1')r\e Hral :Xunes tla Po11tr, e, do batalhão de caçnclort>s 11.º 9, José I>irtlo :-\oures da Fonseca.

ae

Centro de mobilização de infantaria n. 0 7

'l'cuenle miliciano. lieeuci:ulo, do rPgimento de infnninria n. 0 i, Eduardo )l:írio Costa .
•\licres mi liciauos. licenci::ulos: 1lo regimento de infnntai-ia n. 0 'i, .Armando .Artur elo \'"ale, José Bcrnar1lo
l'auln, Afonso de Sousn, J.\fo11~0 Brusco Ferreira dn
Silrn .•Joaquim Guona . .A1h•lino Rodrigues Costa,
,J o~é do,.; Santos Fcmane!Ps Agnclo, .José S:írria i:;:m<'ht'~ rlP Baena, José lt'rnn<'i,;e•o J>erestrelo Duflnrt',
,Tol:H~ Pacheco de Tôrrl'~, ~I :írio ela Conceição I>into
)fc1lpiros, )lário Baptisla d:i Silva AlC'gria, .Alhino
Hoclri~uc-. Pinto }'erna11Jcs, _\rmindo ela Silva lt'1•ru:u11le«, ,\.ln1ro Coht•n Pop1•, .A11túnio Fortunato Hocha Quarc;;rna. _\i·tur ,\s... unçifo elo ('nnno, FranC'isco
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.\utúnio Yi<lal Ahreu .•\gostinho Barbieri Baptista
Cardoso, .\ntónio dt> Olin•ira Santos, )fanuel Antcínio 1la Costa Botelho, .\ntúnio .José ele )lc-.11uita
Quintt·la, Luiz )famu•l Pinto 1lt• AlbuquerqUl'. ,José
110 XasC'i111ento AzeYc<lo. ]•'mn<'isco )fendes Pl•r1•ira
l' .J o:;é )faria de Amaral Ll'iti'io Bcrnarclino, e, 110 hatnlhiio ele carro:; 11.º l, E1luar<lo <la 8il>eira Maehado
Sousa ~fonteiro .

•\spirantes a ofi!'ial milil'ianos, li<"enf'iados: !lo l'l'g'i111t•n to <le infantaria n ." 1, .J onq uim Bernardo ~mn·ps
1ll· ,\lmcida, :Manuel l'l•n•ira lt'e·rnall<les Yarg-as, .J o~<
Fra1wisco Soares, :Fcma1Hlo Luiz de ~\boim 1 ng-ll-s
J>.uu•iro. Cristiano ll1·11riepw 11.t Silveira e Lor1•11:1,
Fortunato SimÕl's 1los Santos l' Baltasar Simôe•s Fl·rn·ira .Júuior; do n·~,ÓnH•uto de infantaria n. (i, .Jo~é
,;\[arques Perdigão, Luiz l'into Caneclo )forai-., Armando da Silva NPvPs, .\rnalilo dos Santos ('op]ho,
.lm·g-p Alberto D elgaclo de• Olin•ira, Fer1rn1Hlo ],opcs
P into Uunha, Avelino da ('ostn Fl'neira .Jünior, ('arlos Pc•1·l'ira ele .Anclraelc>, ,Joaquim Nunes, ~f thio Yasc·onc·p)os Ferreira, Anleínio Lopps ele Campos Fl'l'1·pira. Ahílio PerrPim clt' Sousa, Henrique Fn•dcrie·o
<l Ul·1lPs ele Üli>eira P )l tírio Hotlrigue.s de Alnwiela ;
cio rPgimento ele infontari.\ 11.º 7. ,Jo,,é Uuilhcrmc
Bant'tO J>ereira elos Heis, Eeluardo IIenriqu1·s 111' .\llrnqU<'l''lue e Castro Amaro, .\ntónio Henriqut's "'.'\ u11<·s
<'m·lho, Ernesto da <'os ta Uonws, .Toão Dias ( i ui1t1arãi,.;, 1fanuel ~fontciro ele• Anelracle e Sousa, H.níl
Migul-is Santa C'lara, L ívio (h\hão <los HPis Borg-c·s,
,J o:iquim )forques Martinho, <l·war Luiz Hapt ist:i
H ilwiro de Oli,·cira, A11t1í11io .Tos(. 1le Housa, Luciano
SPr1·üo 1le )loura, .J ülio ele• .rt>sus )lartins, OuillH•r111C•
(Jon~·aht>s elos Sautm> Batalha, Ant<Ínio de An1h:u]p
Soan•s, lhníl Hoclrigfü•s Bl·IPza Pais ~fol't•ira Enw to
li'Pl"l'Pira de Ahrl!u, ~lárin l'osta í'an·nlbo' rfon(.'ah·t•s
1h• Castro ..Toão l n:h·io l'Pt"PÜ'a ,J üuior, Manuel Yi1·g-a,., nuerreiro. Al"luall4lo (io11c;alYl'S Ramos, ~\fon s o
Diniz Leles. Carlos cln C'osta ('ahl'al. .Toiio C'alllilo
.Jünior, (;uilherme Xnvi1•!' L:1jp Vaseoncelos Corn·ia,
Fc>1·na11<lo Car<loso Utt<'l'l'a, ~I:írio .António Pl'l'l'Íl'a
Oon~·ah·es, Guilhcl'llll' elP A l111Piela, ]•~1l•?al' (\n11Piro
de ~lag-alhãis, .Arilu· )faria da SilYa ('o~a, .lo,,<~ )1a1·ia Furtarlo, Aniónio de• Sousa Haposo, D:n-id 'l'arnn•q ('oimhra, Filipe ('ha1·ll'l' Lopps Yieira ela ('f1111am
o Oli>eira, )Iário J,opes l•'ra111•0, Hui ~\.C<irio ela Sih·a
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Luz, Yítor António Duarte Taveira, António Rebocho
Filipe, João :F1·ancisco Lã, Abel Augusto Dias Neves,
Américo Lopes Ferreira, José Lopes Ferreira, Albino
Rodrigues Costa, Palmério Carepa Isaac, Alberto Teixeira Forte, Alfredo Simões Lopes Silveira, Simão
José de Figueiredo, José dos Reis Rodrigues, Rafael
Jorge Rita chi Fonseca, J 9sé :llonteiro Po~as, António
Baptista ~forques Laranjo, Abílio ela Conceição Rodrigues, Joaquim Leal de Ofo-eira e José Alberto
Malva; elo batalhão de caçadores n. 0 2, Alb.erto Reis,
Ehio Carlos Homem de Gouveia, Afonso Augusto
Sezures Fermrncles, ~fário Teixeira Amarante e J oaquim Afonso Yaz Gomes; do batalhão de caçadores
n .º G, Duarte Braga Correia lfeneles, António Correia
]Jercira, llaúl Lima da Silva, Rui José )forgaclo, Fernando )fanuel ela Silva 8antos, Alberto de Oliveira,
,João )fanuel Pôrto ele Assa Castelo Branco, lilanucl
Ferreira :N"eto Yalcnte, Francisco Nunes Correia e
José Rodrigues Ribeiro )forques, e, do batalhão de
carros n. 0 1, Autónio .Jardim fie Oliveira e )feira, António Duarte Resina e \\'"eber ela Silveira Raposo.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 8

Tenentes milicianos, liceneiaclos, do regimento ele iufa.n laria nt.0 8, }.Jbe1ito do Xascimento Franro, Yitlttl
de 13.rito Gachimeiro, Arnaldo Cleimentino Hod1rigu1::s
de 8ousa. e João Ro.th·igues da Costa.
Alferes milicianos, licenciados, elo regimento de infantaria n.º 8, Cé:.a.r Pi:nfo 4\morim1 4\ntónio Pinh-eirn
Falcão, )fa1rnel Bapt ista Ramos, Calisto Joaquim
l>eTeira rla Costa Guimarãi,s, DurvaJ de :llorais, ,José
Avelino .\lYes de Ca.-.h·o, Anlilo Sa.i1tos da Cunh·1,
.José lle11 lo R odrigm•s da Cunha Azevedo, . .U varn
elos ~autos J?nreira, Fe1man<lo 1\fom-;.o (le Olivl'Ír'.\
Vaz, .J onquim .Albiino B1•agn )fatos, .\lYarn ela Hilva
EsteYes Pereii•a, David Orlrundo ~\lYes Lima e Enws
João J,uiz .Jairdim Anrlrade.
Aspil'antes a ofü·ial mili<·ianos, licenciados, elo rcgitne11 to de infantaria n.º 8, l•'élix Bernardino de l!'reitas \T eloso, Alexandre ( hrncle,;:wn, Aurélio ela Siha
~laC'eclo e Cunha, .J aulino Tt>ixeira ele :lle-ndon~a,
Aristi<les c1a Silva Couto, ..Augusto clt• Azevedo Teixeira, Alfredo António Ramalho de Brito, João Rodrigo Ferreira Chnn,;, )fanuel Uomes Pereira, :Manuel
)faria de Bel!t>nconrt SieuYc de )fonese.:> da llok1.
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Cardoso, .\delino Tei..wira. Baptista, Sérgio .\ugu!>lo
l'into <le :Mesquita. Carvalho l' (:iar~ão, Carlos da.
Silva. Pereira, Jaime Queiroz de Barros, Joaquim ela.
Cntz 'rPi:xeira ela. 8ilnt, )Iúr:io Leamclro ela ~ilva,
H:uil .\1lüo e Silva, ...\bPl Folh:Hl1•la de )fa~do, .\g-os·
1.irnho :Moutinho, João l!'ct:rci'.ra. 8oarc,-;, ÂYcli.n o Pea·pj ra. Carvalho, Domingos da Sih·a, Pereira, José
FraJl<·i:;co Hosas Guinrnriiis, ..\n(ónio v az An fUlll'3,
,José fühtarxlo da. Costa )10111 a, Orlamlo Ferreira Chmc;alw:-, .\ntónio Olaro lh·li<·aclo, .\ntónio .\1.1g1.tstt1
l'or~ira llot.elho, l•'rn1wis1•0 ~faria l3aptista .\lbino,
]~('rnan<lo Garcia. Ct1ndiclo )(ún·io (la Sil\a. Figuci1ictlo, .\n tóni.o l."ernt11Hlo Marques, Parcícl io 1le
.\raüjo )ln.rti.n:-< Campos<• )l:do~. Francisco CâIHliclo
do.:; Üi'is, l•'rnnci,,co .\11l<í11io ( :odi11l10 Lôbo, )fanu"l
Luiz Hl'hi"lo Gomes, F1·1"11tll11lo Uomcs Hosas, )lanucl
1"ig1wi.redo Cair<lo.>Q •la. )hlia P \'ale, .António 11 <'llri<tlt<~ ele .\raújo 8t.ot.t llovorth, J org-e ~los ~anto-,
Utwrreiro, llumberto )l:wqlll's ~las ~evcs, J<:rncsto
<ln. ConcPic;ão Pcrcirn. tla. ('rur. Pinto, Luiz ~Pbastiilo
1la1 Costa Brites Uoclriguc>s Hiha-1, Eduarclo ,José
FratH:o Ferrefra, Yilorino l•~ane5 ('aio de )forais ]{osell<lo, .Júlio Dias, )fanucl Luiz Hebêlo Gome,, 1'omaz Luiz Couceiro Leitão ela Costa Rito, Sihério clt>
)Ioncada ..\.lpoim de Sousa )fende:;, \"asco Júlio CaJlli lo .\h-e.~, Rui Yaseo l'orl•ira <lc OJi,eii•a Fi>lha,
.Josó .To:llp1im de )lato~ . .José )faria, Josó Ticruar<lino Blanc de Portugal, Luir. )faria Carrapat.o::.o Lo]>CH tla l •'onseca, Ma:nucl Gnrcin. Heis )fori'ira, ,J úli1>
Freire 'J'enmdo llara.la, .J org-c Fi1cl1clino Lôbo tla. <Jm;l.i
Figul'Ín•do, J o:1o llarros J>a1·a ll:t, J oiio Carlos 1lc
Nousa Vaz Yicira., José clc• ,\raújo Vieira, .\lhcrtc,
1l:t Siha. Guimarãis, Lui:-: :\fendes I~ope.o; Cardoso,
.José .\nt6nio de 8ou'a Fcrna.11de.s, João Bcencarrl
Crnr., .\rtur de .\.hut:; tla. Lillla. e Cost~, )fauucl .\ nlónio 'lleixeira Delgado, .\~lalhl'l-to Orlando Macedo
<le ,\]ci'm:ara, Ant6uio J o.sé ~cabra, .\ntónio 'l'nlonc
<la Co:->t:l. e Sil Paulino (le .J c-sus, J oiio Alfrr.<lo Figuci~·l'lclo Lôbo Anhmt':1, Francisco :Martins ~erpa
Ca:>!P1o Rodrigues, llumbcrt.o Concia. Abrl'll S:wtos,
Adriano A,nitónio ela Hilrn, lhurC'ira, .Arnal1lo llorl.t
Santos, Aulcínio "Trem \Tinun, .\lherto C'al~acla Has1-0s, .\ntcíni'o R.egllial<lo J>ir<>::1 lli'itor, Btluarrlo .\11guslo Freitas da. Costa., .\l :í.rio Barreiros :\fan11ont>,
.\ hilio Prnlro de Ilri to Fou l<>s, Fc111a:iHlo X o~·ais de
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Assunção Bandarrl'a Branco, Diogo Firmo CaYae0,
J.osé dos Santos Martins, Luiz António Matos Lima.,
Teodoro 1cla ConceiÇlclio Pinho, .António Coelho, Matrio ele )fatos Sih·eira, Vasco Lupi e Costa, João Ca.·II'asqu:imbo de Sacaiclura Freire Cahr•al, lformen d<t
Câmara Oliveira., Porfírio de Oli'\"'eira Amado, José
A.ntónio Pereira Nunes, .L\rmindo Fertn'fil!ldes Pereira,
Manuel Baptista Dias Fonseca, Júlio ele Araúj~
Viei1ra, Man1tcl Rci111alclo de Figueiredo Alves Viieira,
.João Luiz Gonçah-es, Rogério Ferna.n<les }fartins
Rodrigues, Jiuiz José de Magalhãis Abreu N o>ais
Machado, Artur AlYes <lo Castro, .\ntónio Albi.no
Soto Maior Neto, Clemente Amaral Pinto )falheir.)
e .Alva.ro Rodrigues Neiva Maga:hãis Piuiheiro.
Centro de mobilização de infantaria n.0 9

Capitão milicia110, Jircuciaclo, elo regimento ele infantaria n.º 9, João Pina ele Morais Júnior.
Tenente miliciano, licenciado, do regimento ele infantaria n. º 9, José Marcelino 'reixeira.
Alferes milicianos, licenciados: do regimento ele infantaria n.º 1, José )faria Pereira. Laje, Júlio Soares
Leite, 'fomaz Gonçalves ele Andrade, Armando Fragoso da Silva Ribeiro; elo regimento de infantariJ.
n.º 5, Filipe Marlius dos Santos; elo regimento de
infantaria n.º 8, António Manuel 8eixas, e, <lo regimento ele infantaria n. 0 9, Manuel Gonçalves Serôdio
Júnior, Francisco Xavier Calejo, João Gomes Baptista J'lmior, Alcino Cardoso Pinto, Carlos Dias da
Costa, :llanuel Bernardo Pinto, Jaime António Baptista ele .Andrea :F'eneira, Domingos da Costa Gomes,
X elson da Silva Pereira, José Caro Quintiliano, José
1Catarino Duarte, }fonuel ele Saldanha da Gama Nunes, Emílio Augusto Coelho e Mário de Almeida Pinheiro.
Aspirantes a oficial, milicianos, licenciados: <lo regimento ele infantaria n. º 1, Yasco Eduardo :Faria Blanc
Lupi; elo regimento de infantaria 11.º 6, Aurcliano
. Bapti::;t::i da :Fonseca, Henrique Yeiga ele :llacedo, Mauuel .Ãl\"'aro Alves Pimenta de Oliveira Braga, Luiz
Galamba. ele Oliveira, António Santos Silva Cerveira
Pinto, Yasco Au..,.usto
Pt>ixoto Taveira, Carlo,; I•'ran0
•
·
1~
cisco
Laughton Parry de Castro H enriques,
:.m·rra_vares Carvalho ~faia, H.einal<lo Garcia J_,ima .J ú111or,
.Alexandre Augusto l)ires ele Carvalho, Fernando Mon-
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ll·iro da Silva, Carlos A.rmi111lo <tuimarãis, :Fernnuclo
Gentil dos Santos Adão, Uuill1t>rme )Iargaridc de
,('aslilho, Antfüiio .Joaquim elos 8:1lllos 8ilva e Frauciseo de Sousa Hoilrigues :Miguel; elo regimc>uto <le
infantaria n.º 8, )Iessias dos Santos, )fanuel Yieir,i
ile Carvalho Alua, Rui lfereira Pinto Carmo, .Jorge
Pereira da Uama, Carlos Barata Gagliardini Grn(\a,
Fernando Lourenr;-0 Ferreira, .\nl<ínio Pinto Correia,
.José Carlos ele Yasron celos e S:i, .Joiio Afonso )[oitn,
António )faria 1los Santos e Alnwitla, Lucinno )fa,nuel )fas,;ano Santo::;, Yirialo ele 8ousa Campos,
Manuel )lartins, )fnnuel Justino l'ruz, Augusto 'J'clc::1
de Utra )lu1·h:11lo, Henrique Pl•ssoa Lobato Corll•si'ío,
Porfírio l'PrPirn tla Silva e ,Jo.;{o 1!0 Carmo 1le Carvalho Daun l' Lol'l'lhl: elo n·~inn·nto d e infantaria
i1.º H, .\ngelo St'<1ueira <le Sou~a "\ l'\·es, José Hl•hl\l,l
Uas!o,;, Oel:ívio 'l\•ixeira ele Olinirn .•\ntónio Bastos
Osório, Aui<ínio Yílot·Yicira da Siha, .Joaquim l<'ran!'isc·o de LPmos P('reira, Yítor Alberto clC' Novais
'l'oriz, ,\rtur )faximino Saraiva clt• Aguiar, l'Pcll'O
Hibeiro ele Sou"n Barbosa, .J ost; Osório Teixeira Lcitiio, .Joaquim ~!antue,; tle S<i, Luiz Yítor Ahreu e
){elo, .J o,.,é .\ugu,.,fo <la Costa Poriel a, Vicente Uni mundo ele )la~alhãis Taborcla, l)p]fim Henri111H•s Hihl,iro, José .\ ugusto do Couto )Iagalhãis )lurli11s,
)fonuel SoarPs .Mota, .A.marílio ela. 8i1Ya Ramalho,
.Toaquim )Ianul'l Fonseca, Arnalclo 'l'eix.eira de Brito,
Aulónio ,\u~n..,\o Pires de A11clracl1•, FranrisC'o Uran11:111, Alberto .Aht•s Ribeiro, )I:hio )fa1rnl'l ]•\•go,
Yitorino Card11-<o Yalente, Luiz Ft>maudes Hocha Barreiro,.,, .J ai mt· .\ 1.PY•·•lo lledonclo, Sílvio Garcia Cernt!t,
António ele ~inws Santos, )h\rio (~ul'iroz Tt•ixdra <la
8il ni, .José l'c•rc•ira ele Sousa <' 'l'omnz J,uiz Cha \'"S
ela Costa, e, elo h:1talhão de cu(\aclores n. 0 10, Guilhl'J'llll'
Salema Nmu•s cll' ..\.nclrade, X1•t'tali Augusto dos Santos, Jor~t· Filonwno Siha Brnsi'ío, .João 1la ('o..,(a
Rantos 'l'iago. ~lário .Jacinto ~lru•h:ulo, .Tosé ,\ ,·cli110
Faria <la 1"011:wc::i Sant-0s, ~\..rmaJH!o .Júlio tle J,<'lllO~
Correia U:u1lo,,o, .José António Ll'anclro, )Iário Fiuza
<la Silnl Pinto, .Jo:u!uim elo Xasl'i111eulo Sancho, Ang-nsto Cl-sar .\lPirinlias, .i.\fo11so ('nrlos l!inio Salg-a1lo,
Luiz elos Sautos Gouveia, Auílml Braz ConlPiro, A ltino lhpli la Pl•rcira, Joaquim \Iorni,, FPruan<lc,,,
.\rtur .\ug-11,.,lo .X:unbre, l•'r:owisco .\ugu,lo ela Sih-:i
Calejo, l),c·ar Hiheiro Filipe, l>aYirl N"mll'.', .Jo,~
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<Jn,;tro l'l•reira Lopes Canlo,;o, .José da Crnz
)lnrlins, .José cll' 8tí Uamboa, Artur Cnldt•ron Hamo.s,
Y t>q.dlio <'alado l'ortc,,, .J oil•> Luiz Soare~, Feru:inilo
)frirl•les Liuena, .Allwrto .Augusto Pimenh•I Fl•l'lHtlldt>s, .\.rmatHlo .José Goru;ahcs, "llanuPl Sealmt llodrigtws Filipl' e A u~usto Lima )layer.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 10

.\lfl•n•:-; mili1·ia11os, licenf'ia<los: 1lo rPg-imenlo 1ll' infan-

taria n.º 10, .Tow Ha1Tt>lo l•'ptTa7. S:whetti )fallwiro,
Emílio Ft>nl:l111h•s Can anca .•\lfrt>llo .f osé ela Fonst•c·a,
.A11iónio c]p .Ahrantes Pais ~fomcde, Albino Borg-1•x ele
l'i11ho. ,Jaime liPYÍ Brl'les l'1'n•ira ..Tosé cl1• Olin•ira
Haneto .. Joaquim Cario,, cl1• ;;ousa .Júnior, Bento •le
)lo1·ais 1· ~ih·a, :Franc·isco Lourcnc;o da Costa, Armundo Oonc;nht>s )foul'isca .•\ntóuio Uomcs ela l'unha
e ){a ia )J Pn1lo11c;a, .Jos(. ( :-uil ht l"llll' )1 i t•iro tlt> C'a mpos,
...\h:no 1':ul'ico <imH;:alYPs, Antcínio ,J osc> Os1írio Flauwng-o .•Jo.,é )fouud Xon1i.., S,mto.. Soto )laior, .Tosé
Eduardo Pinto da Hoc·hn e C'unha, I<'ra11!'1st•o Aht•s
l!'Prl'drn, Oushn·o ,Jorge da ('unl1a clr ,\rnújo 80hrl'il'a, Hu ardo Han·ia clt• OliYl'Ílfl, .Joao .\n1aldo
J,(ihu 'il1'Li, Etluarclo ,\llwrto Cill"l1• R1·al, .Joaquim
cle Oli"\'"1•im Sena no, .\ f'onso \uno \';heo dl' ('ampos,
.\r111a11do elo,; S,u1 t1h ( ruz l L 1uanlo ('UI 11111 H ili1•iro;
elo hatalhri'o ele c·;u,aclon•s n. 0 .), Fra1wisco Ahn•n ('al'\'alho ...\ratí.jo, I', do haialhilo de l'anos u." 1 ..luinw
rranci,,eo Boulai11 Fog.1c;a. ,Jo..é Ifc.nna110 1la l'osta,
llog-l-rio Pinto, <:unlt1•1· )loutiulio ('ol'l'ria C:.rnloso,
1'\•rnanclo Fern~ira ( 'odb . .Joiio C'arlo" Faria "{ orh, rio e .\méric•o .\ntónio d1h :-\anlos .
.t\-;pirantps a ofit-inl rnilic•iauos, lic1•11(·iados: 110 n•gillll'llio 111' infantaria n.º (), \!:\rio Olini1.1 ele lhito,
(\1simiro ('ân1lido ilc .\hrcu e• Sih·a, ,\11t1í11io <la Sihn.
lhírtolo, .\ lbnno Pel'l'Íl'a t1P ~I PRcp1ila. ,\ugusto )fol't>Ír.1 da Sih·a Yit>ira, .João l>ias F1•rrl'ira do ValP,
<'a rio.., (;arc·ia 111· ('an·;ilho de .Azen•1l11, ..A11t1í11io .J tílio
.A l\'C•s PPl'PÍra, lbül C'on1•ia cll• Sousa Ouimariiis,
,\ !1111..;o E1l11arclo l'ern·ira \·nret:1, ~\rrnan1lo )íaria
H ih1·iro <'·1hra1 111' S;1mpaio, Sérg-io Estri•la cle Pi 11 ho,
\nlcínio .\u~uslo .\ln .. C'mTPÍa tlP )fc·lo, .\nicínio
1'1rrPÍr· la Sjh,1 t S:í, Tomaz ...\J,.xamlre (':ihral
,\ rrher '11· Car\'a lho, .\ lherto ('ahr:1 l PNt>Íl'a cll' {'a-it rn .\g-alíín Lauc;a. *\r1·itlre,; Lopes tl1• Campos, .\lfn·do
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'l\·ixc·ira da Costa Pereira, António •.\.lberto Faria
]•'rança anlim, Alherto li undain Ramalho :Fonte~,
Artur dos Santos Lebre llomariz, ,João Reinaldo Luiz
Pa1·lll't:O, Luiz Jo~ ele OliYeira .Júnior, João ::\fanuel
Uastelo ~ein, Eduardo Alfredo Carneiro Giraldrs
Moreira dos Santos e José- :Monteiro da Silva; elo
regimr11to ele infa1itaria n.º 10, Henrique Aiclos Pel'Pira Lemos, José ~faria ele Oliveira Gouveia, J oa<1uim dos Santos Dias, .Alhcl'io Matos Serpa Nncs,
1"<•rnão :\falaquias Ferreira, l •'láhio Soares ::\farlins,
Siscnando Evaristo Uo11rig11es Hibeiro da Cunha, 0;;valdo Portal .JorO"e, .\.haro Corrria ::\famede, António
'J'omaz Yieira, E~luarclo Ballar llodrigue-. Ribeiro da
Cunha, oaquim de Se;\lna e Barros, António .\lberto
Pinto •.Tosé Augusto da Sih·a ::\f:ntins, Rrrafim da
ltoelw ] >ereÍl'a Bastos, . A.nt<inio Câ1Hlido ::\Io11h•irn
Oucrrcil'o, D omingos Fl'l'l'Pira Afouso e Cunha, Múrio
,Tosó !>ires, Eurico de Campos Barreto, 1I:rnucl :Mari~i
:-)oulo e Silva, ,José l~ranc·isco l 1avaelo Corujo, António
)laria l,ontes <le Abreu e Yasconcelos, Daniel ~\hcs
Araüjo, ,João ·~\mes ~foio, Augusto ele Almeida. Oliveira, .T oão da Rocha ele )forais )fachado, Carlos rle
..\lmei11a, Tomaz .Joaquim de )Iiranda, 1fanuel .Joaquim .\h-es de ..iraüjo, A111â11dio dos Santos Cruz .
.Antlínio de Sousa SilYfrio, )lanucl Rodrigues, Haül
Ba piista Monteiro, .J ülio Duarte Rodrigues ] >avia,
,f ülio Afonso .Amaral, )famwl Hodrigues Riheirn,
.Tosl- ele Seixa e C'astro, l<'l:ívio 1le ) [ a.tos, Alberto ,Tüdicr T1t>ote Cava<'o, Alfredo elP Brito Pereirn, Ângelo
,\ 11tcínio 1Jirantla Granntla, 'l'arquino da F onsN·a
H all, l fugo Cabral de ::\fo11ca11a, .João da SilYa. ::\Ii rancla, :llanuel .António Afonso, José António Pin tn
1le Carmona, 1Ianuel ) [:nia 11a 8ilrn e Oliveira e
A nflínio Jo:-é de .Almeida; do batalh,"io de ca~atlorcs
11.º 7, .\mérico Carreira Ca::.tnnlwira, Manuel João
Pai~ana, Hni Alberto Hamo;; Uio ele Carvalho Garcia
Orlando ]~orges Duadc Boa Alma, João J oaqui11;
) [art i n~ Ruas Gomes FerrpÍra, .Jaime Carvn 1110 1le
Lemo,,, oão }.fartins 1la .l!'on:;N·a, Francisco l'nlm:\
T1eal, .Toac1uim ::\!arques e .1osé <los Santos; do h:d<llhão <lc ca~adores n .º !), Antcínio Adelino eh Silva
Corr<'ia ele Almeida D elcln<1ne da Cosla, António
()011!!1• Cnneia, ...\ c1rinno <lc 8;\ Figueiredo e ,\ 11t1íuio
1fo ) fag:l lhili'.; H o<lrigucs P;wheco; do batalhão 1le

.r
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ca\adores n. 0 10, José Antunes )formelo, e, do batalhão de carros n. 0 1, José Correia de Sá e :Mariano
António Franco Esguelha.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

Tenentes milicianos, licenciaclos, do 1·egimento de infantaria n. 0 11, .José Augusto elo Carrmo, A·ntónio Lagos,
Ilenil'ique llernandino da Graça e Custódio Palha.
Ga111<larela .
•\.lferes milic~a:nos, hcenciados: elo regimento ele ~nfa •i
t.aria rn. 0 l, Joaquim l•'ramco Esguelha, Carlos dos
Heiis Arruda, Joaquim CordeiTo Jacob, Carlos Assls
Goulão, Joaquim dos Sanfos Mimoso }fendes, J org.i
Xunes Fer1ieira de Sousa, }fário Luiz )!achado Campeão, Leopolclo Gualter Fig-ueireclo Gomes, Ilugo C:tsinÜTO Ví•(lal Júnior, Carlos Alberto Vieira Serr:i
Pereira, :M;1rio llorges de }farE1do, Germano <la l!'ouseca Sacarrão, Da>icl .Alexa111lre :Maiceido Ribeiro n
:Mário dos Santos Leitão, e, do regimento ele infantarin.
1Lº ll, niário Holim Gernlcle;; Barba, )fanuel )fatias
Grilo, Luiz dos Reis, Luiz Mousinho Sucuclura, Manuel Aníbal :\fodrndo Felicíssimo Pronto, Domingos
Coelho de Andrade, João lfonteiTo <la Costa Pereir..1,
.Tosé Parada, :Manuel lliheil'o C'abrnl, José )faria
)forques 1[ira1Hla, Yasco de Albuquerque Qui.ntamilha, )fanuel Ca.briita Ribeiro da Cn1z, José Santare-no 1<l·e Sousa da Cunha. Pignatelli, .Tosé Casimiro
tbntana, Mam1el Xepmnuceno Lei.t~ ela Cruz, João
)fanuel de Abreu e Hilva, Ac;\cio de OliYeira. Dias
Duque ·e Orlando Serrmlas Duarte.
Aspirau tes a oficial milirianm;, licencia elos: do regimento
de ~nfanta.rio. it." 1, JJuciano Galveia Salgado, Jofo
Herculano Casaca, Jaime Anahory 1thares Cabral,
.T osé António Alves Gonçahes, Mário Ferreira cb
Cunha Ilosa e João 4\ntó111io Bapt.is.t.a Soares; tlo regiment-0 de infalttaria n.º 3, Jaci1nto DunJ't.e Yeloso;
elo regimento ele infanta.ria. n.º 4, António da Silva.
'l'eixefra. Rohle;; e .lugélico Sequeim de Carvalho;
do •rrgimenlo <1e iii1fanfaria n.º 8, Joaquim Coelho
Flor; do regimento ele infantaria n.º 10, Atlelino
I>e;;soa. dM Sa.ntos e Urln nd o Y a.sconcelos Azevedo;
tlo ll'l'gimemlo de infantarin. n. 0 11, Hi~rio Roquu
Lohilo :\fa~are-11l1as, Francisco Ánsdmo (la Silva !fotos, Carlo:; ,José da. C'ruz e l!'rall\a, Guy :Jfarie Filiol
de Raimo1Hl, .José Petlro Dias, João Frrreira Cabral,
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.\rmando Eduardo .\ln-', .J o"\é (;omes Pedro, .T osé
Ft>I"I'l'ira Lope..;, )fa1rnP} S ·abra Cnrquejeiro, .\11tríJ1io Nunes, António ele Sousa Li>ho, .Jaime .\11tcí11io
'X nlH·s da. Rosa, Viriato 4Ja CoiH·eiç~o Gomes, .J oã 1
C'outiuho Lopes, .José Cn-;imiro Lopes, Henri<1uc ele
Oliwirn Alves, )lainud Yítor Xazart! Ülifl""cira, Carlos 1cle- Assi,,.; Pinto ele Oliv<'Íra, l•'ranci~co )la1nut>l S:i
'l'Piwim rlt> AzeYcdo }l'p11raz, .lo~ )fanrues <la Sih·n,
,\11túnio Xe>es Ta.vtU'l'", .João rl:i Luz Bourg-anl,
,\1lria110 .Toaquim Yaz Yt>lho .Júnior, Elias Damiiio
Pires.-., llil:írio .Jo,.._; Souto Harrl'iros )fota, .\ntiíuin
Sampaio Rodrigue.;, .\llwrlo Uo,,.a, llomero .\lhcrto
LPiria e Borges, .J or~t-· )f aJIUl'l )Iell(le.; X unes d,•
Can·allw, H~nriqm• <le Son"a )laximiano, )Lírio ila
('ruz Ft~n1aJHles, )lan\l(•I .J º' -. L:wa..;ta (lo '\a,;C'Ílllolllo
,, Olin•ira, José Gome-; da Siha, )fonuel )lanso ,] ç
Brito, .\lfreclo .\rtur Hosinha, .\utcínio do,; Santos,
,\rtur Luiz Ferreira dn (unha l~osa, José ('úuclirL>
Hohin ,ie .\ndradt', '1'0111a11, ela l1'onsf'l'a rle 8ousa <'arYallto, .íosé Luiz CastPlüo \'uz, .\,;ti>rio <le S()usa Haposo Yasrm1C'elos, .\nlí1uio Vin"!iros Bettenl'ourt,
l•\•rnaudo I >en,:; Li>ho ria ( 'osi a, César .\ntcínio Si111Õt'." Hiha ~ousa, Haül Peixoto ~lo Amaral, Hui T,.1JH'' <la Si!Ya Pereira, )falllleJ .José Canalho .\raüjo.
C'arlos <los S:mtfü, Holwrto <'oelho ()e .Umei<la 'l'ci.x1·ira, • Antúnio )ll'n<lrs Baplisla e ,João .\nl1í11io
.Janz; <lo regime-ulo rl<• inJa1d.aria n. 0 l!i, .\ul<i11io
,\ lf l'l·do Xaaubre i\ \UlC''i HP1ilo, ,\ rmaJlflo Oli:wrs 1"Prrpi1ra, .\fonso Augul'to ('0Pll10 <' Pinto; do hatnlhíi,>
rll' 1·a~ai1ores m.º 5, l"ra~wi,;Po Mn.mwl, Rui 'l'<'iXPÍJ'a
d1• .\g-uiar Viana, Rui Saraini de Sá Oliveira, 1"rl'rl1•ri1·0 .\ugu... t-0 .\lYPS, Sorafi111 .\ul6nio ,]o,; Sanlo'l,
)lamH.•l .Jorge Smilos el1• Olin•ira, Fredeu:i<'o .\11g11"h
elos San to,.. Lei t<lo, .\ uguslo .} osé 'l(]e )Ia<'e<lo BulPl11
)!nta, .José Carlo,.. Pai..; ~[orais, Ff'rna11do ( :onu•.;
( :on1:ahc,;, )fanuel ela Sih-a 'L'em·eiro e Ill·nriqu "
E"'ft'\"l''i Pin•.;; 110 hatalhiio 1ll' <·:11,::ulores n.º i, .J1ílio
Jt:eluardo Ro,-alis e f.;lio cn11dielo <le ~\taídP " )JpJ 1
Valm1ça; elo batalhão cl1• e·açaclorp.; n.º HI, Fen1a11elo
e]p Silos ,clr )lecleiros, )famH•l Lope.; de ()]inira 1•
.\1d611io Oilherto LPvi )[pnd<''\; do hatnlhilo clP llll'tralliarloras n.º 1, Jt;n11•sto da He'lSUITPil,'ão ('f1rlP eo
.\nnanrlo )!pnrlps Lon•na, P, rln hntalhão dP 1·ano..;
li." l, )lr11rnl•l eh• Sousa, ,Joiin 1ll• Faria .Tú11ior P Hi.
1•anlo Piuho )len11t-. rln ('o~la.
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('apiti'io mili«iauo, lir('n<'iaclo, elo n•gimenlo tlc infantaria n.º 12, Antcí11io Uibciro.
Tt>nente milfriano, liC'eneiaclo, do n•gimt>nto ele infantarin. 11. l'.!, )la1nll'l Tavan"«
.\!feres miliciano.;, li1•e11eiaclo,,;: 110 n·i6mento de infaniatia n.º 1, ,João 110 Carmo ('onPia Botelho, .\11tó11io
Barhas )fonti•iro Tôrres; elo rt>gim1•nto ele info11tn1ia
n.º 0, )fa1n1PI F1•rrPira Coelho; elo 1·1•gime11to clP inl'nntaria n.º 8, .J1•sus OmTPÍa Fl>ria, Yergílio Uuillu·nue ela ('1i.;\;1, António Ihta!'lt> 1!1• Canalho ..Josó
.f úlio J?enl'ira l~~rnstino . .J oüo \L1rque..; ela FonsPcn
Barata, .T o.;é ){mia ele Li!,'n \ 1·to . .Ah-aro (\u•tano
dt• Oli\eira ..Jo,_(. .\ntune,; )larti1i.;, Franei,.ro S1•n:io
Cot•lho ele Sampaio, António Hapiista 1le .\l11n·i1la,
.J o:lo .Tos~ <lP ~I oura )fas1•an·n ha,; OaiYão, .J ci-.1; l•\•io
tlc Lemos Y ia na, A 11 tcínio tla Cnlíl \\•1dum, ~\dr i:rno
.\deio c]p ,\ l111pi1la Silvano, .Jorg1• Lilwrtador FP1Taz
<'ruz Amanlt>, .\clnlherto Scahra, .João de l<'n•itas Lop1•s )1011tci1·0, Antrínio Jo,;1• Ilt>uriqUl• .\.branll'~ Fraziio de .\guiar, .\ugusto Duarte Henrique Simõeii,
Emiliano .\11tiínio <la Costa . •\11t1í11io .\ug-u,;to de
~ousa Anchacl1•, António .Jos(. Oaviano ~le Yasl·on1·dos, João )faria Uohalo, A1•1\.1·io li'ernancll·~ da
Sih·a, Antc'>nio dt• Sousa, Aclalhl•rlo tle Andrade, l•'lo'n·1itino )f<•lo <la C'usta lbmos, .Tosl- Gu.ilherml' Ra.to
1ll• )felo e Castro, Cândiclo Alws l•'<·rreira, Anlt•ro
.\ ugusto 8ohral, Fau,;to da Urai;a Barata, .\.ristidt•s
«ioni;alws, Uristiano Carlos Leitão Bandeira, Arman<lo )fort.in,; 110 V ale, .J osl- Lopi>s ~· .J oiio Soai·c•s
rll' Sousa )la!'h:ulo, <', elo batalhão 1lt> mPtl'nlhacloras
n.· ~ ..Jost> Luiz l•'l'agata, .\lhcl'lo Pinto elos Santos,
.\rmanclo Bom11•c•i Y Piga, 1'\•rnanclo Peres da ('usta
('ahral. Eu,t:íq 11 io Uua lhertn (: 01111·s, Pedro .\111hé
1"l'tTt>ira <ll' ('an·all10, Ant<iuio LP:'io Frneira cl1• .\1lllPida, .J 0::1q11i111 FPlTPÍra (':i hra 1 Barho~a l'a ji; do
.\mural, 11 Pllriq111• FrmlC'i ...1·0 rl<h Santos, )[ all\ll'l
.\lherto l{ochignps ill"' Faria, .lo;;é .Toaqui111 tla E111•arna1,"ão l' Sousa, .João das '.'\ 1·v1•s, )f anuel Yi1·irn clr
Ca1·Yalho, .J oilo A ngusto )fanptP~ dl' .Almeicl.1, Anhí11io Holll,'Uln·s l .om·en(,'o. Edua11lo Knopfli . . J o~l>
Baeta C:mlo~o elo Yah•, L11i:1. Dias. António IlP111·iq11Ps
Tan1re..; 1ll• .\1111.·i<la. Carlo~ Fenl"'ira Pinw111t•I. .) oão
Ho1lriguc•.; ('tbalciro, )founcl H:ipu~o :-;err:n·r11to"º•
0
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.Joacp1i111 Ro.;a da Pai:xiio, ,Jo,(. Diogo. Belanniuo <le
Fiµ-11cirf•do, 1fouuel Santana Hiheiro dos Santos, .J o,é
Horµ-t•s <la Gama e 1''ratH·.isco Banigas ele Carrnlho .
•bphautl·-. a ofirial mili<'iano:i, licenciados: do rrgimc>nto de infantaria n." 8, I•~rnesto Rodrigues Antunes, }ifanuel Joaquim C:nvulho dos Santos. Fnrn1·is<·o Esteves Ribeiro e Tiui:r, 14'ernando Barreiros cln
(~o~da Braga; elo regi11wuto ele infantaria n. 0 18, 1Ierherto de Carvalho Banoso 1''rPire Uu::ts, Augusto
.\morim Afoti-.o, OlnYo \"asro Ferreira de T,accnla.
)1 igtH·l .\ntónio de -~ous 1 Soares :llota, Jt'rnncÍ:,t•o
Sou-.a !lo Yale. Strt1írio 1le S:í Simõe;; Dia:< .•\h,'lro
.\ugn,(o Estêviio, Luiz ~\ugusto "Gar<'ia ..José Lopl's
Fraga. Cúncio .Jos1~ Ho1lrig-11es )!Pudes, Fausto Gnn\alws Yentura, .\ugusto \'idt>ira, Hui, Eduardo Haptistn. ,João Feneira JI1•11riq1tl'S clt• )firauda, .\haro
da Fonseca Costn, .\ul!Ínio l•;ugénio ele Brito e )faia.
AntnnPs elo Amaral, J•;v:nisfo Henriques ~f:trtius,
J<'p1·11anc10 .Torgc de 01 i \"Pira :\fartins, José )farc1up,;
Yiol:mte, José T~eandrn. Anlcínio Manuel YiPira 1le
Fig-Ul•ire<1o IJeite .•J o,.;é 'fout'cdo Correia da Fou~wca,
~f :\tio dos Rei;; .AntunPs Yaz, .\11tónio Emílio )fo11tt>iro Pai ... , Freclerico ela Co.;ta N r,·e~ . .Túlio de :.\cíhrcgn lbngel de Lima, Antcínio .José ele Piut-0 Hl5t'IHlc .J tínior, Fernando Pi1do ~],••\lmeicln lIPnriqut>•;,
)Jig-Ut•l )f::tria d1• Bianrhi C'1H'lhn Borges e Yílor )f:illUl'I Di.is CorrC'ia 11a ( nrn; 110 hutalh:io <lc cac;ndot·<',.;
11.n 10, .João Guerra, \(:frio .\hílio eh• Almcitla, ,J oiio
Li1•0 LopPs, Elói clns ])or1•s Cosla e Laje, J,uiz Filipe>
Hott'lho <le Gusmão ('orlPs Hochig-ue..;, .\mihulio )lin111tla H::tposo, .José )laria Afonso Leitão BanclPira,
.Jost~ .\ugusto Tcixei1a .•\11t1í11io .\ugusto da Cruz,
)fnnuel <Juilhennc 110.; Snnlos Jt'iu;m. <1e :Magalhüi-.,
Luir. Filipe Canal110 l'aioh, ~\lvaro Diniz l'al'h,•ro,
.João ~\ntóuio lnfan{p e .Jo~ó 1•\·n1mules de Cnt"Yalho
clt• Sousa Du:ffner, t•, <lo h:1tall1iio de lUt•tralhaclora<:
11.'' ~. Autónio Clemente )l1·lo <h• CarY::tlho, Albano
'fartins da Co~ta, Lniz Filipe, Heliodoro Yitorino
)J ari11i Brag::tn\a, J,ui:r, Filip<! Hoclrigucs ,]e Faria,
J\Hlcínio Augusto Jorge ~lpnclt•s, i\[nnuel )fogro .M a1·lwcln, .Jo~(. Dia-; 1"Pl'l'l'Íra .J 1í11ior, .Joaquim Lop1•:;
(fo11 inho, .\ rmin1lo da 8i 1
Pccho A parfrio, .A 11ri:1110
.\ugtblo ele .Almei1h l'irt>,; e Hnmil'll .\.utónio Pt'l"cira
'l'l'les Urilo.
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Alfere,, miliciano;;, litenciado.;: do regimento ele infantaria n.º 1, J orgc Brito dos Santos, Luiz Carlos
Dunrlc e Carlos Aug-usto ~anches, e, elo regimento de
infantnria n.º 1:L )fateus .\ug'u~to ele Sepúlnclu e
Sampaio, Carlos E<lu:u·,lo Cnnlo'o <los Santos, .T o~é
.Júlio ele )fo1·ais e Almei1la, Carlos Yítor PouC'c Alvarez, Fre<lerico Guilherme ~unes 'l\•ixcirn, 1Eurico de
Castro (Jhan-., :Jlnnuel Alves Coelho, Tristão J o.;;é
Gonçalves Jor<rl'. .Joaquim <l.• Sih·a <lnheia .J1í11ior,
.Albertino Fer~l·ira Ribeiro e J os,'. :\Inria das "\ ne;;.
Aspirantes a oficial milieianos, licenciados: <lo rcgimcnlo de iuf:rnlaria 11.º J:$, Aniceto 1la Costa Snntos,
(h\spar Eduar1lo 8arnll'nto Paracla J,cilão, Comdân1·io .\urélio C.iJ,1110 ~lc OliYcira, )!:\rio de .\lmcida
)fo"11r11lo, .\:ltino Vaz )fonteiro. Yitor Ago:;tinho de
)J t•1Hloc_,a Frnzfío, .T oiio .J os<~ Fnria Cana varro, Fmncisf'n Hanito de Ah1wida J•:usébio. l•'prna111lo Maria
Gtw·i·.; de Pádua. Amadeu da Siha Telluulo. :\Ianuel .Tonquim l~élix Ho1lrig-ue,;, Joiio Leite Hilwiro,
)fa11ucl llemiciues Costa, Alfredo ('rislóYão )foreira,
Luiz Mirancla Po\as, 8ehnstião elo Couto :Machado
eh Siha, ·Gil du )linho, .l osé ~I::111ucl da Con<'ciç~"io
P.iha. )fátio .. \ug-u.;to Palma ele _\ hneicla Braga.
J o:;c )laria. )1achaclo d1• )fatos. )lanuel ~imõcs
Ano:t., .António 'J\•ixeira (l omes, .T osé G ualbnrto dos
Sa11to-. Fran<'o, Honorato Davi1l dt> Abreu )fota,
.Amáif'o ::Uartin:> Duro. Artur Aln" dt' )foura, .José
Firmino ::Uartius Bapti,_t:i Faria, Alceu Ribeiro llufino. ,José )fam11•l Luz )l1•rgulhão, .1 osé Roque Vrag-a,
Josú A ug-u-.to de Sac:11lma Oarcia, Mário Hilwiro
Ft>nPirn da ~ilrn, Ilernwno .Tosé 8Pnl'a de )lc11Piros,
Martinho <h Sih·a. La.n<:a . .Manuel Hufino da C:raça
Dr_u111011il Bor~es, E>ari,to 1lo;; Anjo,; Ferreira, .Joaquun Gomes de Abreu Haptistn, HPnto .José Vreire
Hnrrpfo :\faha )!atoso, E1luardo ~\us\pn <looclm:rn
P.ola 1111 de Almeida, ...\11gusto Gomes 'l\,ixcira, .Jorge
l'1·neira da 1''onscca, LuiY. de Ca~tro SaraiYa, .Jorge
:Xornnhn Teixeira. 11e .\g-ui:ir, ,Joaquim Simão, Basílio .A lherlo L cnPastre ela \1 l•ig-a, ,\utiínio Dia~ Pires
'l'cixl'il":l, .Allll'1·to HoquP 111• Carmona Lourc11c,.o. Ant1í11io Buma\" )lora)e., ~lc los Rio~ 1h Silrn Lcitilo,
.\ntóuio Pn{deute FcrrPira. Peclro )hri:l Qnintüo ele
~O\bll )foura, Mamwl Simõ1·s, .Joa1p1im Lôho dt> )li-
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raucla )falht!Íro de Tá\ora, FrauC'Íseo Ahrt•u S:111tos,

.T oão Dagoolwrto Caiola 'J'ip1·110, :Mário )forques <lt!
:\fotos, ,fos(> Augusto St><tueim ('ôrle Real, Joi-;(> Braz
Fe11nand<•s Ri·is, Salvador A u~usto ele Sousa Harnpaio Ganido, .José da <'rnz Silva, Armando Vilrla
de )!orais Pinho, Rui Ho1lrigoues Leal. Abílio Santiago Cardoso, Alberto )fa<'hado tla Co,,ta ..Jos{> d .\
Cunha J'preira, )fatias ('ola~o Fernancle.s, C'arlos Alberto UotnPs de Abreu Baptista, António )forti11s
).[elo, .J tílio Feij6 <le Saniana O:cxliubo t• .Manuel
Augusio Freitas de 8ou:m; <lo batalhão 1lr <'a~:ulores
n.º 9, Domingos da Sihn Fotdt•s, .Tosé 1la Silva )feireles, ,Júlio Yítor Pert>ira, António .\.llwrto Alws
).[oreira, .J org-1· Euriro Yat. cll' Oliveira }i' t'l'IUUHl cs,
)fário Ft>l'l'Pira ac Fig-uPin•clo. Rui X1rno Conl'ia dt!
Gouveia )fatos, .Tosé )fanucl 1la Horha Leão da Hoclrn Leitt., .Jo,,é Auo-usto Sa1dos Fernandes, António
Co1·rpia MarquPs, A~·rnpnio {'orl'l'l<t «los Hantos I1imn,
FraneisC'o .Manuel I1eitP "ln ('unha ::\favig-nél'. António Jl'p1·11a111\ps ela J!'onsN'n, Arsénio <los Santos Oliveira Couto, ~ilvino ela FousPC·a \alvenle, .\11íh;1\
Agripino Solo )faior ele .\raújo Uêgo, .Joaquim ~\l
>es de Sá, .Toaquim Maria dt• Yasconce]os, .\.ristide5
de Sousa Pt>reira Pimenta clt• Castro, )lamll'l .losé
Viana, ~fonltt•l Fernandes Couto Pereira M a1·q1ws,
José Pinto lto1lrigues ]>i11wnta, Delfim J,niz da Rih·a
PerPira, )f:u1m•l :Martins Ah·Ps, Orlanclo Brngoa <h
li"'onsPl"a, Frarl!'ÍS<'O <le Rousa Hios, Ce1so cl<• C'astro e
Y as<'OlH't' Jo,.., Arnal<lo ..\ mâ 1111 io )fon h•iro <lo '\ asrinwn tn. ~Tanu1•l Reahra . .A1hia11n da Co,..ta Pi11l1t•iro,
Arnaldo Ba.;los )fagalhúi-. .rnaquim I·\·n"<·irn (iue1les, II1•11riq1w )lauuel :\11111•s t' :'lfa11ul'l Hilwirn, t', elo
hatulhilo t\p 1·:1c.:aclores n." 10, Horácio .A ntií11io Oou'·eia, .Tos(. ('al'los dos Rantos !loque de Pinho l' Luiz
llns °XPY<'s .\lnnes.
Centro de mobilização de infantaria n. o 14
TellC•nte' mili1•i:rnos, lil'ell<'iacln,, do teginll'nlo <le i11fa~itaria 11.º 14, )f,~urfrio lh•n1Íl'l' e Abílio L11iz }\•r-

rena.
Alfere:-. mili1·ia110-i, lirenl'iaclos: 110 l'C"'imcnto <l<• i11fantaria ir." l, Artur Lei!t"io Lino N clo e ,] os<• ,\ mn1lo
)lorg-aclo; elo regimento cll' iufantaria n.º l ~. l)plfim
Pinto <le Cnrnpos, Antcínin PPrPil'a <la }t'onscc·a ..Jo;;é
Fi:rnancl1•s Ll'hn·. Luiz Filipl' 'L'clcs ('orn•ia B:nrrfo,
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.Joaquim Ann<·m·pta CorrPia, .Acácio António Bol'g-cs
ele Scnio.;a, Xorhprto ela Siha Pinto, .João de .Ahneida
:Franco, Oscar Duarte cl1• .\lmeicla Faúlha, Antcíuio
TaYarPs ele Pina, .Abel Pm;as de l!~igllt'Íl'('do, Alfredo
~fon1uP::l, Eduardo .A.ug-uslo de Allnu1uerque, .José
)lorgaclo Uosa, .Augusto Ferreira 1le Bastos, .Armurnlo :J.fouuel Igrejas Bastos, .\ntero C.:oelho da
)lota Ilubert Dias ele Son.•a, :Franl'isc·o de :llclo Pe-;sunha Alcoforn1lo, Artur A1h,li110 l•:steves l'az, llui
ele (j usmào :N"ogut>Íra, .Tos(. ~faria 111' ('astro, Dt•lfim
Hermínio ele L:ll'erela ( 1ol'l'l'ÍU, Antiínio de .Jt>sus tlos
Santo ... Uol'ha, .João Duartt> da Siha .Júnior, ~Júrio
Fern·i rn ele '\la tos, e, do ha ta lhào d" ea<;aclores 11., 7 .
•Tosé Duarte Simi'io, Am<-ri1·0 Garc·ia, Albertino dos
Santo~ )fatias t• Ildefon..,o Barroco.
Aspi1-.111tp,.; a ofic·ial milirianus, licc11r.iados: do rPginwnto de infantaria n.º 11, C.:arlos <lo .\..maral, .Jo~é
E111 id io .Figu<'i re1lo )fi.clPi ros, lltní 1 1le Figul'Íl'etlo
Fer11<11Hles, António Dual'tt'. Albano Simões l' N't'Íl'a
da ('osta Sarah·a, .\ driano .\ ugusto dt· .Almei1la Cardoso, Alexa1ulrl' Xieolau SPrpa Pinto <le ) [ esquita
X l'grão, .\.h-aro .\.ugusto tlt> Azewdo ~endcs ])iniz
da F o11seC'a, L uir. Fenrnudl';-; D antas, Sérvio de U ouYeia )laia :XaYil'r, A ntóuio Afonso, L uiz Ah1·pu .Almeiiln CarYalhal. Pe1ho ('ahral rl1• ) l onl'ada, )l:tnucl
da Sih·a ela Olara, Alfn•do .José 1la Cuuha ~oarcs
D uqut', Eduardo Hotlriglll'S )fano, António .Tos<- elos
8n1dos 8oares, Porfírio J)p\g-a<lo, Alhnno de Oliveira
Lop1•s, .) onlão <'irilo dr Fnria Paulino, FranC'i..,c·o CallHlo Uoiliuho Bartof'as, ,J ülio :->ewrino dos Santos
Danl'tO, .Tuinw Hernar1li110 )fartin" Ferreira, Augusto Camilo Dias, Allwrto da C'ost.i Hato, .Tos1; :N"e""" l l l'lll'iques, Hui :JLwha1lo de .A h11Pi1la l'ou to, ,) O'>Ú
I -<irlro Hran1liio, :ll;mul'l A n Iónio .\ fonso L ajPs, .\..nh511io .Joaquim 'l'avarl's, António 'l'elt•s D uarll', bi<lro Folgado ( 'ri"spo .•\.!varo Ho1lriguPs <ln Silva •rnvnl'PS, António Barbosa Ahmnü>s 111' SoYeral, :M anuel
)forqups Ahra1ifps Amaral, 8ilvino cln C'osta )l artins,
Arnaldo Silvé1·io de Sou.;;1 Pai,., C'arlos )la11111•l tlé
)fatos C'ôrh· Ht•al, .\.llwrio Ca ...imiro clt> .Al11wida
D ias, ('aetnno Y icira ( 'a111pos, ~Uvarn Al\'l•s })ias,
) Jamu•I Simõl's ( 'ala<1o, .Júlio ) forti11ho dP l~iguei
l'l'<lo, .To.;é l!'crreira •lc ( 'arvalho . •\ ntónio ) l rnelt>s
clt• Almei•b .•losé 1le _\ lmciila :Jl att>u<;, B1•11to JiCcu~10111;.1 Cabral Pa1·rcira elo .Amaral, .\ nhínio elos San-

134

ORDEM DO EXÉRCITO N. 0 4

2.• Série

tos .Almeida, .Acácio <le Lemos e Gama Castelo
Branco, Eugénio Eduardo ela Silva Miranda, João
das Neves Abreu, Carlos Alberto Lopes da Silva Ferreira, Aires ela Costa Loureiro, José Góis Guerreiro,
Abel Lopes Barbas, Vítor IIugo Marques :Miragaia,
,João Cardoso da Hocha, Cassiano Tavares de Pina,
José Guilherme ele Almeida Cruz, Armando de Figueiredo Pina Cabral, Rogério Ribeiro (le Carvalho,
António André Ferrnira de Carvalho, Dehniro de
Oliveira Manaia, Manuel Eshêla, Romão de Freitas.
José \'"itorino de Seir;a e Santos, Jerónimo Alrnrrã
Grilo, Domingos Duarte, Annanclo Vaz Calclas, Augusto Ferreira Rodrigues de Figueiredo, José Figueira de .Araújo, Constantino l~erreira Esteves,
Carlos Gonçalves Ferreira, Augusto César Alberto
de Seabra, João Ferreira. I>into Bastos, Jacinto Pereira, Humberto José Emílio Soares de Melo, 11aximi:rno Ribeiro, Augusto Yelo~o Cortesão e Augusto
8imões eh Silva, <>, elo batall1;To <le caça.dores n.º 7,
Fernando Jorge ]'ni.ga da Silva, Lui?. Telo, José
Firmino Figueir::i Dâmaso, Francisco <le Sá Cabral,
João Pais de Ayet ele Mascarenhas Leite, José .Augusto de Azevedo, Fernanclo :N'unes, Afonso Temudo
l'erc•ira Barata, Luciano ~fartins do Couto, António
Gabriel Ferreira Lourenço, João António de Oliveira, Júlio António Megre Pires e Júlio Almeida
Correia.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 15

Tenentes milicianos, liceuciaclos, do regimento de infantaria n.º ü, Luiz Emílio dos Santos Sera, Fra11cisco
'l'eixeira ele :Macedo e )[anuel J oaquün P ereira de
Cerveira Piruto.
Alferes miliciianos, lir,{'>nciaclos: do regimento de infantaria m.º 6, Delfim de Soma I~amos, Luiz .Augusto
Dias lJiYar, João Lopes Guimarã.is elos Santos, Luiz
:Ma,rtins 11amso, J osó elos Sa11.tos l•'erreirn Godinho.
Germa1no Joaquim Vena.de, J os.é Farinha ela Conceição, I1úcio El1lleslo Il everenido <la. Conceic;ão, Vítor
iCh Sih·a GaTcia, · José Curry Cabral de Castro de
Ataíde CarV'allwsa, A·ntónio I>into ele Oliveira Júnio:-,
Antóuio Alberto Pint.o de :Matos, António <los 8amfos
Pereira, Camilo de Morais Bernardos Pereira, Eugen io Yic>ira, .José Tiebêlo Ca-;tc-lo Branco da Gama,
~Iigurl tle lfagalhãis Cruz, José Luiz Peixoto, Luiz
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Correia de Xoronha, Ilenrique .\rlur ele }.foura CoL~
tinho de Almeida de Eça <> Albert.o Lopes; do ~·e.gt
men to de infanta ria 1i. º 7, .A.n tón io .Antunes da S11Ya,
e do reo-imento ele infantaria n.º 15, Jo~ Uouvcia l\>
r~ira., J~sé Ro<ll'ig11es Dias, X uno Aurcliruno Furt'.lclo
ele :ll1>ndonc,:a e }.Jatos, F1,andsco A\ntunes, Fra.nc1s,~o
Pcrei•ra, António Cartaxo da l!'onse<'a, José .\ntónin
de Oliveira 'l'ôrrcs Francisco :Saba.is <lo ~\mural,
~lamuel Gualberlo Pereira. Capit.ão, Amílcar Ualad•>
Coelho, .\ntónio José Cascalheira, Ifaúl Faria .]a
:Fonseca, António Belo de Almeida, Saúl Oliveira. -0
Bacílio Alci·n<> Dionísio.
•\spiranles a oficial milicianos, licenciados: do •regime11 lo de infantaria n.º 1, Jorge Ferreira Pinto
Bast.o; elo regiment.o de infantaria n. 0 4, Raúl Cortleiro de OliYeira Jacob·' •elo re<7ime-nto
de infantaria
o
.
.
n.º G, }.[anuel Hamos Guimarãi~, nogério Te1xel'Ta
l(lo X ascimento ..:\ly.es, )ligut>l Augusto Pi111to de ÀleJ1eses, .Josó .\ugusto Campos Jung, Gastão Vnn.,z
Paula, .José Paulo :1Iend€>.-> Rêgo, A1ntónio Yieira tL~
Sou<;a, Cai·los August-0 ){agalhi'iis Gonçalves, J ()'.1quim Ferreira. ~Jarinho, J oaqui.m Vieira )lartins,
.\ntóni-0 Y.alcl.ema.r l3rüt.t Pa.checo, Armindo Agr:i.
Amorim, António )!arques da SilYa, Amaury Oruz
de Carvalho, Evan<lro João Viei1ra Rochigues: .\m,~
rico Luiz Pe<lro Xt'.~l"i, .Jorge E;.ell110 OliYeira da
Cunha, João Felicia.no Lara.njo, 1fo.uucl Joaquim
:-;imõc-s Carneiro, Raúl Brito ]'reire Lira, .\eácio
8evero Alv-es, ~\ugusto ~\n.tónio Teixeirn nlontcir'>,
:Manuel Cm1ha Rama.lho, José Cabral Resende, .A 1<:inclo de Almeiua, Armando .\.ugusto de Anclracle P
Sousa, I<\mnain.do Pinrto <le Oli"Vei:xia, Fernan<lo Bo1·Klalo de Andrade e Sá Donas Bôto, Paulo Sarme.at.1
Cardoso de Carvalho1 César Augusto Peres, Belmiro Neves de P1nho 1 Luiz Esteves <le Figueiredo,
Abílio Silva. Pimentel :Martiins, Alexa.nclre Lopes
Crujeiro Galvão e Francisco A\ntónio de Ordaz Caldei-ra. Lucas; <lo regiment.o lle infantaria. n. 0 1, Luiz
lfal.a de Oliveira; do regimento ,d.e infantaria n. 0 15,
Edmwclo Godinho Coelho, João )forfi.n-s Bekhior,
Carlos l<'ernande>s Camacho, Y ergílio Sih·éri 0 Sou:,a
·<le }.fagallü\is, )Ian.uel N"eves Barreto, Ferna'llclo Fat\)
Ya.btlas, lfaritts )Ienclcs <le Ara.újo, l<'raJ1rio;;co Valério Teixeira de Ba<;tos elas N en•s Pereira, Alhc1·t0
}.fonleu0gro Pi•nto de .\lmeida T~ixeira, )fom.tel
1
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)fouh•iru FPnHmcles, )fon\wl Gome5, Carlos Allwrto

Ribeiro 'J'asso ele :FigUt•irt•clo, ,Jaime XmH's da. Siln.,
António 1cla. Luz ~faia ele Faria, }!ário Yiana Leilãv
Rito, Carlos .1\111t.unes Barroso, Rui 1''e1'lt:\1111lo Heis
Yieira, Anttíuio Yal<lcmnr Lim<.i Gomes 'l'c•ixeira e
l're1leril'o •la Costa X ens, <',<lo hatalhão de• caçadores
n.º 2, Cario,.; Luiz Yieira (luintas, José J>ahna Cabral )fa1lcira, ~Hrio 'l'omaz Ribeiro, ~\!varo Fr:n~
irisco 'l'ranhsos Yalilez Os1írio Del N°<'gro Fcrreir;1,

Gastiio )laufredo ).forais 1lt• Ca.-.tro, Suúl Lc•itão
Silva, .\ foiiso Costa Yallil'z 'l'omaz dos Hau los, .\nlrínio Coc•lho Lopes, Jor~e lfpnriques, João .Tos(. Pinto
Belo d:i Sih-a, .José 1la1xpH·s Júnior, Haúl .Jorge• Pai.-,
Ulpiano ~ia. Fonseca. Xa·winwnto, Belarmino )laria
<la ('o-.t.a Pinto, .João Bar.tia Gagliarclini Ora~a. Iliear1lo :-;ampaio Barraclas ~h· Xoronha, Inolfo cio Rosúi·in, .Jo,.;l- cio,.; Santos 1'\·rn•ira <'osta, .\,1iti>nio Hebêlo Pinto, Pl•clro 1Iaulwl -chi Oliv~irti HPis, ,\ntánio
·de )Jps1ptita Ctu!as ela Si ln\, <'nrlos Goll~alY1·"· ,J otio
<la Costa Dominguf's, F1·rlla11clo Bran>, l•'r:uwis!'O
~íarltlle•s Bauclt•ira. Duarl.c•, fü·neslo .\lherto )lareell)
'" emaus, .\ ugusto ele Ga·d ro Bizarro, J o~é da l!'on-

.r

~e<"a Bizano, Eugénio l'aulo,
oão G-oulart Bettencourt, Fr:uwis<"o Eugénio dos San.tos Tavares t• .\.rmanclo .XaviPr da Mata Santos lJoancla.

Centro de mobilização de infantaria n.0 16

AHerc-. 111 i lic-ia11os, licen<"iatlos: <lo regimen 1n 1ll' in fantaria 11.º I, .\.ug-usto dos :-;auto,, Lt>itão e Yítor )f ;1nud
clt> l'orlug-al ela P.ilwira 'hrtins J>ortug-al; ilo r(';.6mento clt• i11fontaria n.º :;, .Jo:-;é ('anwiro; cio n•:ômento cll' i11fontaria n.º 11, .José Kunes da Cosia Uouveia P .Air<'>i dl' Alnwiila; cio n•gimento dP infantaria

n.º lG, .To~{> .JücliC'e Leo(p ('aYa1·0, António Ba11a .hí11ior, Xisto ~loniz BanPto, ,Jo,.;{> IlainnuHlo Y<tn•hi
Fradinho, Auttínio .To-.é lt;seammeia, .João 11(• \fotos
Ooni;aln•s, .Joa<p1im ~\. ..suui;ão Yar. <lo Xa•wi111P11to.

Aut<ínio Hilll'iro Yaz, )fa11uf'I Leal, ...\.nt<Íniu )[anu,•l
Gon~a )Yc>-; 1"l'l'l"Pim, ~\.na'" ll'I o Honm Ualhanla;;, 'i'<'ófilo Coelho C'oshl, .Ailallwrto clP :Jfolos Silva, .Joiln
Oris1í•..tomo JlonlPiro Antun(·~. Llwiano ~fantu•l DominguPs, 1"l'rna111lo Lop<'s Harn11lns, .Jorg(' clP AzPvedo Hua, (\•)p,.,IÍuo Hd11wl10 Pais e Tito \"ílor da
C'ruz; cio liaialhiio de (":l\ador<•.; n.º 5, )fanuPI C'uti-
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h·irn .Ferreira. l', do batalhão <lo carros n.º 1, A.nihal
do Cnnno Ro,;a lhu 110 •
.\spira1i'tl'." a ofir·ial rnílit·itrnos, lir'l•l11'Íados: 1lo regi111N1(;1
ele infantaria 11.'' 1, Uilberlo de Almeida 1!:e1ules,
l rnn St!rra Co.;ta. Adelino {ln. Sih·a Ho1lrigm:s, Antó11io Barreiro.., 1la Sih·a Gonll's, 11:úrin 1los Santos Xu11c .... Luiz Yalente ..\liramon, Antiínio ~faria Hch~lo
•' ,J ol;o Pedro da Hoclia (';11:,;to; <lo regimento ,Jc
iufantaria n.º G, HiuH•:lo de Sousa l' Fn•itas, A.1m~ri<'o
..\fontciro Dias <la Sih-a, .Alcihi:1th•s Hodrigucs 1h
Silrn, }ih\rio Jlpnriquc Borge~ Cahral. ~lanucl Duurt1•
de Canalhn, lloníi·io Hermínio da <lama 'faYart>s,
Annintlo AzC'\'1•do <la Sih-a, ~\.go,,ti11h11 ~oares, ,\ÍOJl'•O
Hf'nriqnc Fcnt>irn 1!0<; Ilck Ill'lll'Í•plP Uorti"s c:onzalrz. ~\.mfrndio L1•ite <la Co,;la •. J o-é ..\faria Ferreira
Corlho, ~\ lbano Dia!< )forl1a<lo, .\~h·l i no Lopl'S 1ln Uod1a, IIerrnc11c•g-i Ido llenri<p1e d!' Car\'alho 11:nia, 1T l'l'11ani Hilwiro da Costa, .Jfonucl tia Costa, Carlos .\lvaI b Uueclc-; Ynz, .Jo,é ela Siha Olinirn, ,\.nlónio fiino
FPneira .Júnior, .An11i11io chi H1wha FerrPira, Duna!
.\rtur Duuta.; ('artc11<111 llena, .1.\df.rito )foreira Pinto,
1•\;r11nndo Pn<•hero tia Fou;;ecn, An16nio ele .\lmei1la
...\[l'ude.;, :Ma11u1•I FPneira C1wlho, ..\[ tÍl'io PinhPirn <11•
..\l:lg-alhiii,;, .Jfül> ~ogueirn da Hcll'ha ).[elo, ,\1it1ínio
.Jo,,1: Corrl'ia <li' l•'aria, DuartP 1ln Costa OonçalYl'!l du
H:l, Octávio Augusto Ribeiro )fot·l'ira da 8ilvn, ('arlo-. de Brito ('ihte llt•al Xu111•<i 1la Ponte. Abílio Corrl'ÍI\ de )liran1la, Franci·wo ,\11t611io ChnYe:> Brillrnnte . .1.\.rlur Hl·h·n Lima, .\.rrnaiulo ela Silrn )[ourão,
Frunci,..co )f1111uPI )foreira, Hóurnlo I.uiz .Alws dn
Silnl, .To:H1ui111 riana da Fo1uw<·a, C'ado.; .\llll'l'lll
Barros lhwcl1•s, 1\1lolf'o .Torge Yilnr1•s 1la C'ostn, António Augusio Huraiva Borges p .Tost: da Costa; do n•gillH'IÜn de i11f:11daria n.º 1(), ~lanuPl Dario !-\1 \'l'l'O,
Luiz Pereira ('011finl10 ..Jo,é )faria 1\1,.. Santo,;, A11t1í11io Ham(i-. f'arrillw, .\lhel'to Yilhrnil .\r,énio, .Jninw
Pascoal <lC' Britü, .João Feni:111<le:> ~oares Franco,
Ilumhcrto 1la Co.,ta Pl•reirn ..fo<:é ..\lnrques .Tauu:'irin,
.\ llwrto 1Iaria Pi1111•11h•l Sarai,·a ..Josí- .J u,;tiuo 1l1• ,\ 1llll'itla, E1lua1·dn l•\•rmuHh·s .1 ünior, .José Carloi; )fa.
clPi ra, Fcrna 11do ll ihPil'O, A lfn•clo SimÕl!S .\l 1•11<l1•s,
.Jo:111uim ela Silva Pi1il1l•Íro, .Anlt'111io :\f:tnucl Fon·n1lo
(luinta.11.-, l1uiz .\fnrin PerC',lrclo Pinto clt' ~ou-a 0011tinho. ('le111eJ1ti110 _\loniz 1h• So11s<1, )h\rio Uupel'lino
1
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<lP Ofrn>ira, .João .José <la Silva. Barrada", .Joaquim
.Augusto !-;araiva Palmeiro ..João ~\ntónio Ramalho de
:Mira, )lartinl10 Ro!lrigues Pereira, J;winto l~alcão,
,Joaquim Estt•ns Haptista, Firmo Augwdo Frias ele
.\ breu Lúcio da Siha, 1li~uel António )farnu·h•cb,
()arlos Eugénio 1larques P .. nligão, ,José Pedro (~uei
m:ulo Pinto, Sérgio da <lama ll1•nriques, Odorico
'J'avart•s !')em1'<lo, .J ost~ ile Fig-ueirl'<lo Laclciras . ..\11~elo
11'c•rnanclps hlm·pno, António .José dc' Ahrt>u, J osc .fo:1tptim C'alhau 1lt> Brito P )fonuel 1le• Yaseoneelos \oronha )fc.ncses; do batalhão in<lcp1·111le11h• 1le infantaria n. 0 l!J, Gilhc•rto cll' Sousa Anclra11P; elo batalhão clc
e•ai;adon•:-; n. 0 1, 1lartinho ('arnllho Serra e .João .A'.11tuncs ' L'ropa, <'. 1!0 batalhão <li' caf,'atlores n.º 2, :'.\fa1nll'l
3la1·tins, .Tos1~ Dtwi1l, .\ níhal FenPira da Siha l' :'.\1n11ud .Alfredo ~IP )forais )i:ll'tins.
Centro de mobilização de infantaria n.0 17

Tt>lll'nte,; rnilieiano,;. lil'Pncia1lo", do batalhão indt•peuclt•1ite de infontari:1 1i.º 17, Lniíl ('arlos de I1al·Prda
:\unes, A1·tur 'l'nYa!'l's e .losé lliuto <h C'osta )fon-

tt-il'o.
Alferes milicianos, licpnciados: do l'Pg'Ímcnlo de• infa11taria n.º 1, .J oa1p1im 'l'aYarcs Boad•la, e, do batalhão
inclcpe11dente clP infa11luria 11 .º 17, :Maximiuo J<'1•r11anclcs Hoc·lw, Constaiit ino )Jagno elo Amaral .JlÍuior,
Eug-éuio D ia:-; .\l irnucla, Lui.z ~fon·ira Jlininr e Pl'dl'o
P arreira ilc B ruges.
Aspirantc•s a ofic-inl miliciano,,, licP1l<'iaclo~: elo hatalhão intlt>penclPnte cll• infantaria 11.º li, António Bclisúrio 1la l•'o11spc·a YiC'irn, ) l úrio .Jorge'. )fonuc>l )fncha1lo Cola, }~lio Guiocl de Cast.ro, Ant<luio :Furtado
Hamo=>, ,José clc' Fig-1H•ire1lo, Aníbal Co1•lho cll' ) ! elo,
L uiz <IP ,~ asC"oncelos Trepa e Cristóvão ele 8ousa
Lima; clo batalhão clP caçadores 11. 9, .João rtl' Uliwira Botelho, <', <lo batalhão de mc,lrall1acloras n.º 2 .
•\ lfreclo ~folheiro Ut' 8erpa.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 18

T enentes lllilicia110~, licenciado~, 1}0 hatall1uo independentes de infa11turia n.º JS, )figul•l de ~\ lmeida ,Jú11ior, Manuel F raneisco de )l eio .Júnior, Agostinho
.José V ieira de .\reia, Frauci,co ) Jota (\urciro <la
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C:f1rnara, ÜdáYio Hnpti:.ta da Silrn Lemos e João
II i<'kling- .\.ng-li 11.
'l't•11 t•ntcs mi lic·Ütno,; 1le artilharia, li1•1•11<'iaclos: ela haiaria intlept>1ulc·n te ele defesa clt• e•o:;la n. 0 1, ~\lt·ino
Pio tle .Freitas el.t Silva e Carlo,; .T osé Cabral Pereira
<ll' La-Ce111a, e, ,\a b;itaria illliPJlt'll lcnte tle clt•ft>sa
<llt• <t'osta n .º :l, .J oiio Carlo~ Lop1• da Siha )lart in.~ .
•\lfl•l'<'s miliciano,;, Jiet•1wiaclo,;: elo n·g-imento de infantaria n.º 1, .\ntóuio ,Joaqu,im Cahral e Ernesto !Iintze
Ribeiro, r, do hntnlhão indept~11dP11lc de illfau(aria
ti.º 18, lbulino de Sousa Cahral, Duarte C'ahral
Amorim ela Cunha, .Joiio Henrique Cahleírn Bcltcnt·ourt ila Cúmnra, .\lfreclo ~lclo Bento e .João elo E~
píri10 Sa1,tn dt• .\lnll'ícla e Silnira.
Alfc·n·s milic·ia110,; cl1• artilharia, lil'l'He·iados: tia hataria indepPnclt·nlt• de defesa dt• c•ostn 11.º l, Hohl'rto tle
.\nucla, 8t•rafim ' l'aY~11·e,:; Carn·iro, .Joiio ele 8imas e
.\nlcínio .Jlic·onH· Haposo tle ~fc•dPiro~, e, <la haluria
indepenclcntl' <ll' clpft•sa de costa 11.º :3, .José Orn1011cl
dos Santos .

•\spirante;; a ofic·ial milieianos, li1·1'nl'ia1ln... : do l>alalhão
i111lcpenclenll' dt• i11fa11taria 11.º 18, .J\Ílio Luiz Ht'h\.lo . .João Hnpo,..o, Ft-ruamlo )fortins ele :Mecli•il'Os,
.Jaime Ho,a Ft•JTl'Íl'a <la Uama, Fernando )(aria
Barhosa, .João ('ésar de ::lle<h•iros, Annénio Borg-1•s
ela )fota 8oat'l'S, llomero N Ulll's J)avicl, .José li orla
cll' )fenclonçn, .\ ll·xandre .J atll'iro t' Elluardo ('onPia
)LH'hn<lo; elo batalhão de rn<;aclorPS n.º !>, Holanclo
Hl''l'lllle Co-<ta, t'. 1lo batalhão 1le carros n.º 1, l'raui

Paúl 'Yallcnsh•in .
•\-.pirantes a ofit·ial milicin11os dc• a1·tilharia, lil't'JH'Íaclos: clo l'PIÓllll'llto ile artilharia lig-Pira n.º 1, Hui
.J ost~ de (Jljypiru PPg-nclo, e, da hataria i11clepen<lc•11l1•
ele defesa elt, rosta u.º :~, Re11nln cll' Sousa Paz.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Capitão 1nili<"ia110, lirt•n!'Íaclo, <lo hafnlhiío ele C'a<;aclorcs
11.º 10, Flávio .Airt•s ele Frc·ita' . .\ lhmp1erqut•.
'J'!'Jlt•11tes mili<·ia110~. lil'cneiado;<: ilo rt·g"imento 1le infaularia 11." :!, l•'ra.111·isc·o Ern1•:-to ~Iac·liaclo, P, <lo ha-

tnlhão indcpP111l1•nlt• tle infantaria 11.• 19, Ernp:;\o da
l{p;-;:mrrei<;lio Bm·g-es Acciaiolv.
'l'enl•nte milie·iano clt• artilharia: licenciaclo, da hataria
i111h•pendt>1Üt> ele clefe~a de eo,fa n.º ·~. ,Joüo )fanucl
Vieira l'ereira.
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Alferes milicianos, lice11ciauos: elo regimento ele infantaria n.º 1. .Joi.io de :Jieneses Caiado Cabral; elo regimento ele infantaria n.º 5, António Gonçah·es 'Yalente; elo regímen to ele infantaria n .º 6, José Humberto
elos Santos Guerreiro; elo batalhão independente de
infantaria 11. 19, Agostinho Pereira de GouYeia, :llanuel Rodrigues ele Uou'\"eia, João Tolentino Teodoro
de Sousa, :Jinnuel Xm1es ]farinha, .Jaime de Albuc1uerque, José Augusto ele Sousa Tôrres, Im\cio }fanuel ele Sousa, 'romaz Isicloro Pila ela 8il'\"a, João ela.
Cruz Fídélio de Canha, Aubry ele Oli'\"eÍra e Castro,
)fário Gomes Figueira, António :Fernandes da Silva,
.\ntónio Duarte Pereira, e, elo bata lhào ele c·açaclore.'I
n.º 10, Luiz Simeão )lencles.
Alfr1·l'S milic·iano ele artilharia, lfrenC'Íatlo, <ln baturfo.
indepenilc>ntc de defesa ele costa ii.º :::!, António f'amacho Teixeira tle Sousa.
Aspirantes a. ofi<'íal milicianos, lieenciarlos: do batalhão
inclepe11cle11te ele infantaria 11.º 19, .Jaime Fernandes,
Daniel .Júlio Ribeiro Dnuuond, Pedro ..Anlóuio ele
Sousa, l?ilipe Jerónimo .Jardim, ,Jaime ~fales Calcleira Leal e Gilberto Homem ele Freit.ns; elo batalhão
ele ca~aclores 11.º -!, .Toão )Iilitão Rodrigues; elo batalhão de ea<;aclores n.º 10, .João Baplisla )fonclt•s, e,
do batalhão de <'arros u.º 1. Ilenrique José da FonseC'a lbmalho Ortigi.io.
0

Centro de mobilização de infantaria n. 0 20

Tenente miliC"iauo, lieenciado, elo batalhão de carros
n.º l, Henrique Guilherme ela Silnt.
.\!feres milicianos, li<'encia.cl<Js, elo batalhão ele carros
n.º l, Fernando Carlos l•\1ria, :Manuel António ~e
ves, Aclelino Gomes Rios, .Tosé António Caldas Barreiros, )Lumel Honorato l1eite Dias, Vergílio Horácio Antunes, Paulo )faria Nunes ela Silva, ,João elo
~ascimento Pereira, .Albel'to Gocliuho (~ucrido, Mig-uel Hosa, Eduardo Alfredo Keil Carvalho da Silva,
António Ribeiro Duarte Halha, .Joiio )fochudo ele
Barros, Uustavo l!'crnanc1es ela l<'onst·c·a, .José Domingos de Ua1·nilho, .José Duarte Ayala Bôto, .Tosé .\guus
<'ruz, ('arlos Henric1tu•s Auclr«sen ela C'ostn, Floriauo
\·iaua Pereira da Costa e .João Carlos Brueomt Pestana de Ltseoncelo:;.
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Por portarb.t.~ ele U 1/o correnf P mês:
Regimento de artilharia de costa

..Airrre;; miliciano. liclômiaclo. elo reg-~meuto ele artilharia jH•sacla n .º 2, .José da Bncan1ac;ão Corte;:,.
Grupo de artilharia a cavalo n.0 2

..Alfrn•s miliciano,,, lice11eiaelo,;, elo grupo de ariilhariu
a <'aYalo 11.º 1, .\nlónio 1le J>aula Brilo e .\rrnaucln
Hocha Impe" ela Sih-u.
A:-pirante:> u ofieial milil'ianos, li(•••nci;11lo,;, do grnpo cl(•
art.illunin u C'a,·alo n.º l, .\nlóuin Siha Uomcs, :Mário
.\uguslo Boboue ele .\marnl, .J p,;{> :llat uel lle Car\'all.o
)loutciro. :Ft•rnautlo Diu,, Ca,,tt>lo, <:onç-alo Yelho
)foria 11 enriqiws cll' l1encastrc e Pt>dro )fonlwl
Franco dn Co~ta Barros.
Grupo de defesa submarina de costa

'l\•11pnte llliliPia110, licPnC'iaclo, clo reg·i11H•11to clt> al'lilharia de c·o.~tn. Fernando Chaves ch• Olin•ira Sunnento,
..llfrr<•,; 111ilie·iu11os, lic-C'n<'inclos, clo J"eg-imento elt· artilharia. dt· <'ostn, '\uno llintzP Hibt>iro, )l:írio Ye1·issimo n11:1rle .•\1111inio rle Campos ~\n1lrade e· 'lauuf•l
.\f artinho.
Centro de mobilização de artilharia n.º 1

Te11e1ue' 111 il'r·i.. 110-<, licc1e·iacl11<:: <lo re~i11, ..1,10 1le artill1:nia lig1·ira 11. 1, .Jc'"é Seh;btiiio Ti11·n·s Ya1. Freire,
.José tlc> .\1.eY(•elo Xo11ra. Armanclo Hosa ela :-;ih·a,
.Jorg-1• .:\!anuel «arrl'!!'ªl Ft"1r .. im . .Joiío Pinto )Iont1·Í ro •le )[P"J1douç·a, J~uiY. Carl o.; ll'X t>ill <le Bulhões \!
.\ 11 tón io Ho~a clt> Sousa Dias l>mtt·:ulo. c', <lo rrg-Ímt"n lo
,j,. nrlill1aria JH•satla 11.º 1, A ugu-<lo Eclunrdo Pir~;;
!-'01 n111 .. 11ho, Fí!rnando .Mr,,q11i1a Pim1·11te~ 11(: . imas
da Siln•ira G.d1riel, A up;usto ('ahe(,'a \' elcY. ltamos,
.le!iio )lrntins Hie·o. II1•11ritpw Dnmwncl f'a.,tle .Jümor e ·' •"P (:imnes dn ()o,..fa.
Alf1•n·~ 111i.lie·ia11os, liPenriaclos: 1111 l'Pg'Ílllt'llio dP arlilhana ligeira 11.º 1, .J tbtino Ant1í11io 1lo-< S:into<:,
Eduar<lo IIC'nric1ue Kofoc:her de ){cher, .A hei F"rnan1le,; :X.n,·ic·r D.llitns tla :-;ih·a, .Toac1uim Felie·iano Pa·
clrel. .\1dcínio .Joaquim Fra1b(o, l>o111Ín!.!,'os Um1ç;aln, Parente .T1i11ior. ('ado, eln Fon-C'c:n Teixeira,
.i\ 11 t-Oni o Brnte:; J úuior. .J o~{· ('orrein 1la Sih-a, .T o~i>
)Jonkirn, Josí- )fopha1lo ila Cunhn. Guilherme
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Ecluarclo Shcpparel 1Cruz, RalÍ.l 1\.lve~ ela Silv·a e J onquim }foria da Graça; elo regimento ele artilhar: a
•pesada n.º 1, Pedro Duarte, Senrino F·ernando Vozane, José .Joaquim Yilar da. Costa Lima, Eugénio
José ele Campos Picardo, lranuel Saraiva Vieira,
~fanuel :J.Iadei'l'a, Edmundo José Senainl10, Jacinto
Gusmão ele Yasconcelos ]'ranco, •e, do grupo in•<lepenclente de artilharia de montanha, José Antunes Delgado e Xarciso Ribeiro ela Silva.
Aspirantes a oficial milicianos, liceuriados: elo regimento
rle artilharia ligeira n.º 1, :Manuel Brito de Bivar
•Gomes ela Costa, Francisco Gonçahes ()ego, Américo
Augusto Fragata, José Barbas Guerra, Filipe Martinho da Silva Pêra, Fernando .Jorge de ~Ioura Dias,
António Sacaclura Ribeiro tle Albuquerque, Mário
Augusto Tcmutlo Barata, Emílio Centeno Infante da
Câmara, José Reis de 8á Pessoa, Henrique Armando
RoaYcrs Costa Neve~, Augusto Correia t1.e Sousa e
I•'ernaudo ela Conceic;ffo de Sousa Tôrres; elo regimento
de artilharia pesada n.º 1, ~fouuel Carlos Correia
Ferreira Tôrres, José Maria Rosa, Cláudio Fenefra
J:farques de Campos, ~Iário Duarte )forgado Lol'y,
António Ferreira, António Balbino Ramalho Correia,
.João Fernandes Delgado e José Hebêlo Vaz Piuto, e,
<lo regimento de artilharia pesada n. 0 2, Flávio Ferreira Pinto Resende e Augusto Frederico de ~forais
Cerveira.
Centro de mobilização de artilharia n.• 2

Capitão miliC'Íano, licenciado, elo regime11to ele artilharia. ligeira n. 0 2, ,) osó de ~feneses Tôrres.
'l'enente miliC'iano, liC'f'neiac1o, elo regimen{o ele artilharia ligeira n.º 2, António Iloclrigues Amorim.
Alferes milí('iano:.i, licenC'iados: do regiment-0 de artilharia ligeira n. 0 2, Peclro António dos Reis, José
Serrão Coelho de 8ampaio, Mário ltodrigues Gom·eia.,
António Leite Pais de l~aria, .J o,;é Roclrigues :Mendes
Moreira, José Yeríssimo Baptisla, ~fanuel Cardoso
ele Vasconcelos N'op;ueira, Adriano )fartins ela Silva,
.To•<.é J oro>e Baltar :Martins, Franci::;co Luiz <le Melo
:Manuel Siaria )farti'ns Duarte, ,José Freire ela Cunh~
Jlignatelli, AugusLo Patrício .-Ovares, Humberto Lui:.::
"PaiYa de Carvalho, Aulónio Cupertino Guerreiro rlc
Brito, Jerónimo Eusébio elos San los, Desidério Ernesto :lloreau, TJuÍz Rehêlo Torreira de Sá, João
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:Mateus, António José \ieira Júnior, Vitorino Gomes
de Seiça e Santos e Agostinho Pereira N atário, e, do
regimento de artilharia pesada n.º 1, Manuel Leal
da Silrn :Ferreira.
Aspirantes a oficial milicianos, licenciados: do regimento
<le artilharia ligeira n.º 2, António Nunes das Neves,
José Luiz Uodrigues Martins, Manuel Diniz Jacinto,
Dâma;:;o .José da Silva Gomes, óscar elos Santos Amorim, António Peclro ele Matos, Blmano Pinto Fernandes Caleiro, l•'rancisco Augusto Rosa, .José Teles
Limão, Alfredo da Fonseca, Sérgio Yalentim Camacho, J os.é 8oare<; Crrspo, :M:rnuel Augusto da Silva,
Ahiliuo \Ticenle, .Fernando .Augu,;to Soares Seixas,
:Manuel 1faria ele Lacerda de Sousa Aro;:;o, João .Augusto da l•'onseca e Sika, I,ourival Ferreira Yilela,
Leopoldo Faria GouYeia, .João )faria Castelo Bran~o
dt> Altnc'i<la Pinheiro, Manuel fono Pires, .João }fanuel da Rocha C'ascarejo, Edgar Maria da Silva Antunes OliYeira, Yergílio .José )[orais Castro, Eduardo
Abranches <lc )fagalhãis, Xuno Angelo Rodrigues
\a leu te, 8érgio Pereira ela Silva, Alfredo Fernandes
Martins, Au tónio Frias elos Santos Costa, Alberto
~forais Cen·eira, António de Campos Gil, José Vilhena Borrl\go e António Serra. e, elo re(l'imento de
artilharia pesada n.º 1, .Augusto da cui;'ha Guedes
Carvalhal, Acácio .António de Almeida Amaral e
:Francisco da Silva Cardoso.
Centro de mobilização de artilharia 11.0 3

Tenentes milil'ianos, licenriaclos, do rec,.imento de artilharia ligeira n. 0 3, Paulo Antónío F~rreira, Afonso
Maria Cabral de Soveral, Silvestre Au(l'usto Rosmaninho P Agostinho FNTeira Gambeta~
.A.lferes milirianos, lic·e1wiado:>: do regimento de artilharia ligeira u. 0 3, Leovegilclo Qut'imndo l~ranco
de Sousa, .Jaeinto Biruclo Medeiros, Emílio António
J.>imeutel 1:Malclonaclo Pellen António Cordeiro Gomes de Ahreu, Diogo Antó;lÍo J.l'erreira, Domingos
~une~ Yiana, Uemique Teixeira Queiroz ele lhnos,
Hoclng-o António :Fraucisco l'irl''l elo Hio, .João de
.Jcsus Pires, Ilon\t'io .Augusto llamalho Góis, Inácio
.Augusto Anta, .João Paulo Hnptisla, .Anló11io Rodrigues Pinto, GuílhermP Hemique And1·c'sseu ela
C'osta, l?eruaudn J>nrecle" rlP Almeida lleuriques,
Licínio ~unes Yaz, Pe11ro <lo Xnscimento Yascon-
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celos, Fernando Coutinho ela Silveira Ramos, Fernando Gomes da C'osta e Melo, Eugénio de Carvalho
Madeira, Pedro de Freitas Sampaio ·e Castro, Henrique 1facieira de Barros, ,João Augusto Raposo,
Manuel ele Lencastre ele Araújo Dobone, Armando
da Costa Vilaça, Manuel Fernandes e Fernancles,
1f ário de Pina Faria, Constantino Augusto da Silva,
Amadeu Jaime de ~forais, Paulo Augusto Ferreira
de Lemos, João Ilídio ,)Jexia de Brito, António de
..Avelar :Jiarínho .l!'a1cão, Alberto Nunes ela Siln,
Acúrcio Fernandes Uoclrigues, Viriato l!'al"ia da ]fonseca, I•'ilipe Custódio Gouveia, .Tosé PerPs Bol'ges,
Teotónio Pereira .J údice Pargana, António ele Sousa
lhrnos ela Costa e Henrique Rosa Vieira Lopes, e, do
regimento de artilharia pesada n.º 1, Amílcar da
Nilnt Cruz.
Aspirantes a oficial miliciano!', licenC"iados: do teg-imcnto ele artilharia ligeira n. 0 3, Manuel Onalho
Teixeira, Manuel Gonçahes Ribeiro ele Almeida,
J,uiz Augusto Catdoso, .João Gabriel Hiheiro, T,uiz
de Oliveira )fendes da Costa e Sousn., J orgc Alcântara da Luz, ..Uvaro }fartins da Silva, Rui Henriques da Silva, Egas ele Fontes Pereira de )!elo
:Monteiro e Barros, Filipe }farta da Costa, Carlos
Manuel Pinto ela Fonseca Lima de Sousa Rêgo, António 1faria Burnay de Almeida Belo, Vítor Henriques de Sabóia Ferreira Malha, Jaime Barreto
Pereira dos Reis e Alexauche de Vasconcelos )fatias,
e, do regimento de artilharin. ligeira n.º 4, Rui ele Sá
Viana de .A.lvarenga.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 4

Tenentes milicianos, licenciados: elo regimento de artilharia ligeira. n. 0 4, :Manuel ela Ressurreição \icen te, João Duarte Monteiro Duque e Albcrtin o \~::tz
AlV'ares de Carvalho, e, do regimento de artilharia
pesada n. 0 1, Aires de :Faria e )faia Aguiar, Jacinto
Cabral Amorim ela Cunha, José Gou~alYes Pinto
.)foreira e Augusto Ferraz.
Alferes milicianos, l~cenciados: elo regimento de ::triilharia ligeira n.º 4, José Manuel da Uocha C'oelho,
Alfredo }füsio Gonçnlves, Carlos Eugénio Cardoso Pe.reira, António Aiala ele Serpa l>imentel, Carlos ela
Silva 'fenente, .João Póvoas Ramol'l )lagalhãis, .Joaquim I,uiz ~farta, António Manuel l~nes Ferreira, ,J ú-
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lio Jt'n•ch·1·i1·0 Guin1aràis Bicl, )fnmll'l Freir1• )1ellllc.;
C:oclinho. L1•andro ,\u~u~to dos Santo-; Lima e .Joà1>
)faria de 8011-.a Brito. t'. 110 rPginalllo ele adilha1·ia
pesada lt.Q 1, Amíl1·ar cl1• Aguiar F1·nl'ira .
. \spir:rntPs a ofieial mili1·i;1110,;, liC'elll'Íaclos: do rc•iôm~nto de .1rtilhana li"'eira 11.º cl. ,Jo.;é \farh Pereir;1
Gens, .J oào )fortins Y~~z d1• Olin•irn, ~\rtur Sanhrna,
:'.\Iário Paula. Dl-C'io HolllaJto Fc1Tt>Íl'a e Silva. Orl:1ncl11 Yiei1a Ho1lrigu1..,, Hui 1'imcntrl Cout;nho .\1poirn. Alll:no .)os1; Ceia, Fernanclo ~lnrtin1•:11 .lfarti11110 tlc ,\lrneicla. A1ito .io HihPirn C'arrt•ira. Jo-.1;
Coelho ela Siln1 (iil, ,\11t<inio Pinto J>,1,;eoul, .lfá1io
dos Santos (\ndoso . .A1lüo Oollll'" 1h 8ilrn, Lui11
.\ lln1 to l'a,;h•lo Bramo .\.lnwi11.i 11 11lieir11, Humlwrto Ualn i1·l :'.\J pnch•s, .J o:lo ('1·isti110 ..\.nn1ral Jt'>·rnanil1·"· A 11tcí11io !\·reira ele ~ft·in•lps 1ln. Hcwha La<'cr<ln, .Jo,é )!artin.; C'.1no111lu . .J oJo da Fenb1·1'.l
<icOJ'g-('. Anf1ínio ' l\•ixt•ira de Sampaio, ,José ela Costa
)laitius, .Jol':.!l' Hanatlas Corr1•in . )fa11Ul•l Alr".::rnd1·p
lfa1h11!!"a, lt;mílio :Maria Faria Dm:lo. )lário 1lc
.AguiJa;. ~\ tdune,;, ,J o~é ~ Íl'ohi11 de Oliwirn Uoulào,
.\rtur Yasl'o de <:areia, ~f.dl'\1" ?\ulll'"· Carlos Duro
Conln·iras, .José .\ntónio .\lnwi1la, Othoti<lll 11·· So11.;:1

UUt·r11•iro 11:1 Frauça. Bi·nto ));11-in .:'IJ pjrp]ps Lt>ifr
Saltl.111ha 1le Ca-.tro. llnulo .\11tü11io .Arrohuq Crato,

A11t1í11io F1•r11~1111l1·s LtlllHh, .\nuirnlo ('ün1lido 8;111<11· A hnPicln, Fra1ll'Í s1·0 )faria 1'\•io, .José Cri,.;ll>vüo Hemiqm•s t> )fanul'l )fo1ia Pimcntc•l Basto-:.
l'. elo rcgimt•nto d1• nrlilhnria JH•sacla 11.º l, Augu..,to
Yiei rn Pt1l'i o e Ouhrit•l .r unqut>ira Hato.
to;

Centro de

mobiliznç~o

úe artilharia n,• 5

'l'c•nentt•-. milie·i.rno,., li1·t111•iado;;: elo l"l'~.Óllwnto de artilharia pes:11la n." 1, Cu"ftÍ(]io F1•11·t>i1:a da Co,tu liuiltl<ll"iíi-.. t'. 110 n•g-inwnlo 1l\' al'lilhariu lll'il<llla n." ~ .
.To~é ElisLírio 1h <.ii:t\a. 1:ahriel .Jo,.é dos Santos .fií-

.Jos1; ~la1111Pl elo~ :-;antos :-;ilYa .
lllili .. i.111os, li1•1•1wiado.;: cio n·µ-i111l'nlo de arl ilharia lig-eira n.º :-1, Yal1·11tim Hrarn. António .Au:.nislo D0111i11~uc ... <' Ev:11·i,;to ,Jo~l- l'Pl't·irn <la Co~tn
Bnnefo: do regimC'nto 1h• urt.ilhari:i p1>s:itla n." 1.
Lui:11 E<lunrtlo <11• Al11wi11a ..Tu::iquim l>iog-o de ,\z1'vedn l'Pn•i1:1, All1t•rto Bnrhns:i clt> )btns e )l:írio Es-

nior

•\lf(•J"<'"
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IT1•1uicp1...\llwrto Yü·ira Ba~to,,, .João Hilw im Ya111l~wh1wicl1•r Fari;1 )!c•:-;cp1ita, Luiz .\rc·IH•r, 1'\•rnatHlo ela
Hcwlrn l.l':to Soar1•s Yil'it·:1, )lan11Pl )lartin,; 1111\s ,
.\IanuPl .\niónio Hochi:.rtll''· (°Ji,s1•,; (~1ll'Ín•z Xu; I"'•
João de Brito (' ('unha, llonlt-in rnsqnl'-. l't>l'l'll'I,
('arlos .\ llwl'to <la Sih l'Í1·a .\To11ii '11• Castro l' ::\nro11hu, F1•n1:11ulo .:\Líxi:nn d1• .\zeYeclo .\lPÍl'f•lP- ('.1m i a
<"oellto 1• Sou~a .•\lfn•clo )lallaeiro,, Lopp, 1la Sih-:1 .
•J org-l' .J oa11uim 1k ('astro '1 :1 Yares, .J o~t! F1•rna 1ulo Hr ht•lo .\l1111so e Fra111·i,;en Fnnnrlo 1la PmdP.
Aspiranfrs a ofit·inl miliri.1110.;, li1•r111'iados: tlo n·~i111Pnto ilc> :ntilha:ria ligcim n.º ;l, Hi1 ..1r.lo )fartin:; du
Si!Ya Arnújo ..To::-1~ Fo!'\1111a{n l!ila clP ~l:u•c·clo, Antcínio :'.\Iar1111l's tll' S:i C'outo, l•'ranl'Ís1•0 dP ('.1rntlho .JaPintu. Xl'ftali 1la Co-.ta Fon~en1. Lúrio Pinto ('rmlo,..o,
.\ 11<relo .J Ol'"P ele• .\ 1·aújo ?li 1•nd!'s, .\lt ino Dias Fari11h:~, .Toiio i\h,gTi:t ~farÍ ins l' Belc·h ior Gtm·i;1 Lishoa;
do reg-i1111•11lo dt> artilharia )H'':l'la 11.º 1. .)0;111uim J>r•n•ira da Fonseca, .\11tcí11io (;uetle.; Barjona 1l1• Freit:1s
l' Fratll'ist·o )!:111\ll'l Campo-; 1'rcH'a1lo; do l'l'gimPnto
clt> al'lillrnria pPs;111a n." ~. ('ar]o., A hPl .Afrt's, Allwrto
Aln:-; L1·ilt•, Haül de Lima Aires, .J o--é clc· Carrnlho
Pinheiro, .Jo:lo Baplista LPmos ( 'osta, l<\·rn:111rlo .Josll<'ntia Amorim, .l osé C:o111p.; J>PrPira Dias, Anll>nio
.Jorgp ·ll' Oliwira '.\faia, ..\rim· .\d1•io \l1111IC'iro, ;.\hei
.\ IPgrin "' artinc;, .\ lhrrto 1le ~l'l'IH\ Vt>rr:in HPh;.lo,
Afo11-;o <irilo Di:tfi Aido..;, <h1ill11•r1111' IIl'r1·11ln110 F1•r11a111ll's J'pt·Pi1·:1 <11• Andr;Hlt>, .lnq.(·1· .\h1·p11 'l'Pixt•ira ,
;\fa11uPI .Jo:"io .:\liís 'l'PiXPÍra e Hui Hoc·ha Lc>iio Sá
Pinto 1le .\breu ~oto ~faior, 1'. 1lo g-1·upo i11clrpl'nd1•11le
llP artilharia cl1• 111011ta11ha, Ant1í11io '.\Ln·ia Frr11an1lc·s
Bran1liio, .Josl> l'a11!0 Le1ll'ash·1• llilwirn ela Sih·a, 1"1•1·11a11tlo clt• )forai"i 'l'a,·eil'a l' lnorl-111•in Loun•nço Q1wi1

roz.
Centro de
C'.1pitili~

mobilizaç~o

de artilhrria n.• G

mili<'ianos, lil'e11eia1lo~. do rt·1rinw11ft1 i!P nrtilharia pt·-;:11\:i 11." 1..J:11·i1110 ~oYais da ('fimm·n Pt•Riann, \',•rg-ílio da Hcwha Diniz. )l:inup} .J:11·i11to El1íi
;\[011 :z 1iíuior, ,\u,!!ust~1 <'ancela de .\hrPu, .\lherto
11etrr' ('1111ha, )lúl'Ín da <'onc·eiç:io Ho,·ha (' H:iúl ?\arci,..o 11.1 (\,.,ta fi11i111arriis.
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Tenentes mili<'ianos, licenC'iado'<, 110 n•gimcnto ele artillunia iwsncl.i n.º l, .Jaim<> Henrique Dmutc Casquilho, Pedro :JlaTques da Silva, Boaventura <le Almei(la Belo, Ynsco .Alexandre do \Tnle )fonteiro,
:Jfonuel dos 8antos Bl•ssone Basto, 1fanucl Arroio
Estanislau de Barros e )fanuel António Teixeira de

Castro.
Alfer<>s milichmos, licenciados, do regime11!0 de artillrnria pesada n.º 1. Hulílio 'l'ábuas Hodrigucs, J,uiz
Dourado tle Oli'l"eira )fortins, ,Jorge da Ponseca, .Túlio
Arala J>into, Augusto Oomps Pinheiro, Afonso T...ouren(,'o ela Siha e Luiz Cosia l!'aldlo Aranha.
Aspirnnte"l a ofiC'ial milieianos, licenciados, do regimento de a1·tilhnria pesaila n.º 1, Euri<'o Salcs Neves
Chtwe, .Uv:no Baú, J?ernanclo clC' Oliveira Paixão,
Domingos Uamalhete, Bernani António Gomes ele
OliYeil'a, Acácio Duarte CalY<irio, :Jfanuel Eduardo
ele :Jforn"'l'" Alnrcão ]'eneira Bastos, .fosé da Costa
}'urtndo e Hugo Ferreim ~lolarinho Carmo.
Centro de mobilização de artilharia n.• 7

Oapitão miliciano, lic·enciado, elo regimento ele artilharia pesada n.º 2, Cântlitlo Augusto l'erC>ira.
'L\·nen tes milicianos, licenciailo<>, elo reginlC' n to de a rt i1haria p<'snclu n.º 2, l?raneisco ele Se1rn BsteYes de Oliveira, Luiz RibPiro cln Cruz ;\guial', Abílio de Hanos
t• Sousa, .To-;é Pinto Fontes .Júnior, .João Bapiisla
Xmws ·elas ~eyp-; e ,José .Joaquim Simõ1•s tlos Louros .

.AlfL•rt•s milil'iuuos, lil'Plleíados, elo rcgi111Pnto de <Wtilharia pL•sa(h Jl.º 2, Yene·esluu dP Oliveim Pinto,
Fra1u·isc·o da Costa ele Sousa .J[;u·Pdo, António l1uir.
<:uerra ele l-h•abr;l, GasL"io .Tosé <la Rocha Rí\go, Líclio
()ornes Crnz, Haúl .Tor~e Diniz de Banos, Elísio Beça
cle Alnwi1la <' <'a.~tro, )Lurnel Fcrn•il'a clP Brito, D iuíz
Pires ela Silva, '\"arci~o Uuimar;"iis, ,\lvaro Yieira clP
,\Ielo 1lu Cunlia O'ório e Joaquim 1fatleira Pires.
Aspiranh>s a oficial milicianos, lil'Pll('iaelos: <lo regimento <ll' artillunia ligeira n.º 2, 'l'úlio 8ohral l\101·cin1 e .Jlantlt'l l<'urtado de .\11tns )forlins, L'. do n•ginwnto de artilharia pesacla n.º 2. Alfredo Eugénio
!'hmpnio ,\lves, Cristiano .Torge ele Líllla, .J oilo 1le
D eu,; ~Iencles P imentel, António Oonçalves ele Faria,

118

(lllDE)l IJO Exf:rtCJTtJ :\.• t

2.•

~érie

Cu.;tóilio <:i1111~ahl's P:ilma ..\111w1Hlo Coelho Pen•ira
Serl a, Autcínio <Jui·iroz d1• Ya-r 11111•clo,; LPneas tn',

Silvio Arn:i Ido Din iz
Codho da !:>ilva.

~[or:io

e Luiz

~Lrnucl

Banosu

Centro de mobilizaçi'lo de artilhnria n. 0 8

'I'enen !cs mi 1i Í;t Uch, 1i ·en.-: .. ln,;, 110 rPgi nwn lo th.· adilhn ria <le c·osia, 1''ra11C'i.;1·0 1lt· Sou ..;a Pt'rt•ira Cal11nT
P l 1'1•rrHrntlo 'l'omaz Caviq11P 1lo..; Suu lo..;, "· 1lo grupo
tlc• artilharin 1•ouhn :wrnmn'•'' n.º l. J.ui:l•lo ('nhral
H1·nm11cle:i:, .J111p.P ('ha111hN, Pinto e Y:h1·0 ela Foll'le1·a Ualvilo.
Alfen•s 1llili1·i:1110', li1•pnciado-: t1o n•gimc11to ile artilh:n i.1 1lc 1·ostn. Vnl1lemar .J1•rií11irno B:nhas de Pa--sos 1• Sou:-;a, .\n11íuio AlfrPtlo :-..a111·l11•s til' ('a,;tro da
Costa )[a1·pclo, .\utiínio Sohral 'l1•nilt<<: tl1• ~Ia~n
lhiii, Hamnlho, }'r:1111·i-.l'o .Jo~é Y.11. (jup1\es lhl·,.1.11,
Arna\110 Ho11rigu<'S 1\e Sonsa, .Joiio Luit. 1ln Siha
Halllos, 1''ra111·isco .XaYÍ1•r ~ornis 1\p Piua Hiht:ru .
•\rtu1· Xun1•-; Pin•;; 1l11 :Mota, Tnrnnz 1la H1H"ha Leão
1le Son:;a Eiró, Aug-n,,tu C:11·l1i,, Selm·yer Fn·Íre Bandeira, ).lário 8a11los Silva, .:\LrnuPl l~ernalldPs \>!'reira 1la Crn:i:, .:\liírio Uo1li11ho, .\f1 li'io Aurélio
liorg-l'llStci li, .J o-;é Tomaz 00111 ••Jlhl' s.d11110 ele Cal'valho Fontl'~, .Tosí- .Júlio dt• Allll1·idn AlhtH[Ul'rquc,
.Ant•Íll io X ohrc Cai;! ilho, .\ illl'do il.t '-'ih l'ira Ua mo.;,
.\lhcrto Dt•lfirn Lt•Ítl' Ho1lrigue,;, .\rtnr FPn1•r llt>11riqt1t• Bastos elos Heis, .Júlio ~Iu1n11•I :Martins,
.\.!varo .\lt•xm11\n•, l•\•uiamlo Brito Pll'eha, Holll'rlo
)fa111wl Coutinho Charh•ril 1IP ,\zp\'1'<lo ..Jo lç d(• Fig1H0in·1lo ~l1•111l1·s Ba1·ata, .Jus(. Li111:1 1le Sonsa Piulo,
lfanul'l F1111;<p1·a .\l11xa111ln•, Cri,,bív:io .\Ug'U'to Ho11wu Snltlanl1a 1la Silwir:i )f eup-c..;. .Tiílio Yns1·011cc>l11s ConlPi1·0, )f <Íl'io A u~usto ( '01·1·pia da ('0-;(:1,
ITonkio Awlino Hmsilo tl1· Ft1·ilas, )l:í!Ío ErnPsto
FPrn:1ndl·S ila ('uuhu, .João ~lanuel dr Ahl<'U Fnria,
,fo<;é Lopl·~ C:ri..:to, )[n1111Pl ~i111(11•,; .\njo 1• Stttíl J>in·~
rla Sih·a ~l:whadn, P, .elo g-1·upo rlP nriillw1·ia 1·011lra
at>ro11n''<'-' 11.º 1. )ln11uPI A !bano lia ln Ít•l 1ln J>o11t1.,
Máiio F<'lreira (:lodinho, Dinmo111tino .\ugusto 1ln
f'oi<ta :-;o;1n•s, llui Pt·re:-. l>uri'ln, F1•r11antlo .\tw1isto
1le H h•'lHle ~olmd ( 'i 11. .\ lP:o.:a 111h1• .\f 1•-.uier ·~l a1· í7a1lo,
l<'n•dC"i i1·0 Burnay )t .. adonça l' .J o-.:é .\ntií11io X1•n·s
B1aklamy.
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Centro de mobilização de cavalaria n.º 1
Capilifo milicinno, li!'C•ncinclo, do rPgimcnto de cnYalarin n.º G, OahriPl 8l-rgio Osório <lP Bnnos.
TPnenlc milil'in110, liet>nciaclo, do n•gimento de cnvnbria n.º 6, Pernão Couceiro da C'o... ta.
Alforl's milicianos, li1·eneia1lo ... do n•giilllnto <lc f'nvabria n.º (j, .Artur Lopes ).foia, Nicolau Soto )f;iim·
X Pgrão, Ilcnricptt• da Concei~iio Baptista da :-iilva,
Francisco Lniz
1·onrelos Costa(' .:'lf l·lo. José )faria
dP ~lendcrn~a cll• Sousa Cirne, }i'p)islwrlo ,José dp F reitas, Afonso .\I:írio l1igório de ('astro, Eduarclo dl~
Lima Hêgo ::\la<' ha1lo, .José Augusto :lliran11a Homariz, )fanuel ::\[:ncp1c.s ele A111h.l'l·', U:lspnr Pinto ele
CarYal110 Freitas 110 ~\maral, "\ íc ilau Bacelar )lall1eiro Pim~nt:i 1ll' C'a ... tl'O, l>P•ho '\"ola-.eo Ro1hig-\1t•s
)Jartins de (':nvalho, Elluanlo .Jorg1• da Rocha Le:fo
ela Rocha Lt>ih-, Olindo l'into 1la Fonseca },pitão e
António Corrt>in ílon~·alves .
..\spinlllte.; a ofi<·ial tniliciano.;. li1·t'111'i:1<los. rln n•gimento de l'f\Y:ll.1ri:1 11.º 6, Li110 CarYalho <le Limn l'
.A1itó11io Pinio lle _\fc,quitn ile Jlelo )fexia Ya,con-

ra..

celo,:;.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 2
Tl'llPlltes mili<'i:rno."· lir.cnf'iados, 1lo rcg-irnento clP ran1larin n.º 8, Oo11<;alo 0l'istóvão ) f 1 ÍrPlt>s e Clemc1d<• de
,\ssunr,-ão ) [:dos Pinto.
,\ 1fert•..; milícia nos. 1il'encia1los: tln reg-irnento de ra Ynlaría n.º :! ..Jo:;éí Pinto Ferreira e J)io!!o de Olin~ira
Hl>i.ro Chaws : <lo regimento de f':wnl:{ria u.º G.•To:>é
fü>rnnrdo Hamn..; Rilwiro ..José clP <Hinira J,aranjl'ir.\
P .·rpira, ~\nl1ínio )!arques Frngoso, .Tos1~ L opc!'l
81·liiappa F nro 1• !-ii h·a, 'l'annPdo lfoit-0r e :Manuel
) L\l'ques da Silva Soares; do l'l'g"Íllll'llto tle c:walaria
11.º G, .Totu1uim Salt'" Pai~ Yilas Boas, André ele ) l ira
Correia , Fi-am·i<;t•o P1·reira e ~ou nele Sequeira e .\ 11:.!ll,,to Qui11ti110 ile ~\lmeirln Gahritn: du re:?imento (le
1·ayalarin n.º i, Fe.rnaudo àe \''iln )i°o,·a Y:bco111•elo-.
1ll' Barros Yiq.{ olino, ~. do r1•gi11ll'nio ele ca\'nlal'in
0
ll. 8, .António Ho11rigues )fouti11l10, António Pe1lroso
lirrnandrz t' .Jniio Hui P estana )[ 1•1Hles ele . . \ lnwi1la.
Aspirantes a ofü:ial milicianos, lircnria<los: dn r1•gimento de cavnl:wia n.º õ. lI11mhcrln Car\'alho ela ConCl'Í\;àO, )fouuel P alma L enl. C'ri•dia110 Oan-alho <lc
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Alnll'ida ..Jorge Garcia Gago da Câmara. José )fartin,, cll' )[l'llt'"Ps, )fanuel clt> Sousa OliYeira l' \Ianuel
Pedro HPnl'<lito tlc Castro ; elo l'Pgimento ele c·avalnria.
n.º G. Yl'rg-ílio Augmito ]c\•1·nancles )forais, Dilermanclo )!:ninho Pereira cll' (Jarvnlho, Franl'isco .José
Teixl'im clP .\guiar, Antcínio FPrnanclo ele Furo Lo\treiro, Carlos )fonuel Amt111cio ela Silva t' Paulo
Jo.,é P1•i.xotn Baptista dl' LPmo,.;, l'. elo rt>~inll'nto ele
caYa1aria 11.º 8, .Tosé Lnpt•s non('alves Cupelo, .Toào
Correia clC> Sou"a )fagalhiii~. )f:rnuel ele )falos Carvalho ..Antcínio .Tüdice tlP ~lug-alhi'iis dr B:nros Huiào,
FrauPi>1eo ()oneia Xrves. ,\11t611io Carclial "une:;,
.Jo,..é Guillwr111e rle ){,.lo Portug-al e ,Jo,-é rn·in• de
\ a..;1•0111·elo-. ( 'arneiro e :\Ie11cse.;.
Centro de mobilização de cavalaria n.• 3

1'cnenks lllilic·iauos, lic·Ptll'iaclns: elo regimPnln clt• c•ayalaria 11." :i, ,João BPrnanlo Ca ltlc>ira, A HrP1lo Cortês
8imõcs l' Camilo YiPc•nll' .\lrnres; elo n•g-i11H•n\o tle
cavalaria n.º -1, Tude Alhe>rto Pe<lro )loutt'iro, Hamiro Carclig-o ele Sousa. )latia,; Luiz TaYnn•s, H1Hlrig0
Arunut Pomh1•Íro •.Júlio 1la Cfunara Barreiro-., .\ntónio )foria Simõe;;. do Couto, Hoberto Rrito Ft>rn•ira
ela Cunha l' Uui ela (1 âmara Pina, e, do n•g-imc·nto ele
cavalaria n.º 7, Luiz da Go,ia ele Sousa clP .:\fac·c<lo,
.Ant<lnin )fpJo Ferreira clP Aguiar e Anl6nio Coutel
)Jarlin,.; .
.Alfen•s rnilic•innos, lircnPi:lflo"': clo rec?inwnto clt• t'<\Yalaria n. 0 l, .lo-.é )foreira )l:l<'haclo 1'~ria e :.\lnia ..To-.é
lCateu-. de Xazaré eh· .o\lrneicla )Ieudia, Ilumher ~-0
Diac:; ~árria, ,Jo,,é F1•n1:111tlo clp FigueirPclo )loni1•iro
e Guill1.p1·mr Pedro i-;trl't•t Caupers; 110 I'Pg'ÍlllC'll\o <le
c·avularw n.º 2, Manuel Ya;: \'iola .Tüuior, Allwrto
cll' Air<•s )fnlPus, .Antcínio ºM anuel )fonlt> Pl'n•ira,
.José 'l'i11·1ps :Ferrari <' Siln1, .Toão tlo .\m:nal ile
I>a..,.;o, tlt> .Sousa CauaYano, .o\l1·x~rnclre .To,-é da Co:iceir:ào )h•lo Borge<> de Ua~tro, Hui <la Silva Garcí! ..,
I>1•cho l'Prnira da Guulia, .ro~é António Soan•:-. de
J.ima, Clotário Lui;: Supi<'o HilH•iro Pinto, Saúl Dias
Hafacl, .Jti.;1; .\hes cla Cruz F1·neira, '1'1,cífilo Carvalho
elos Sauto~. Augusto CouslantP Pereira, .M nlllll'l Braz
Vernn111le... Oontl'S, .João ~faria ela Costa Cabral )fo<'C'clo. Leopoldo .Jo.,<; Hcítlnlll 'l'ri1ulade, ..\nlcínio ele
Sou'ª Ilol-;tein Heck, Cai-lo,, He .. taui Ho1nuo, Afonso
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Furtado Co. . ta, Luiz ~faria Gil Gom·eia Beltrão, S1'1le Ca.,telo Branco. K mw .r o--é de .\s.,mu:•io
<'anh:lo, Tmnaz :Fernande,, Cnhal, .Torg-e Albert-O Rilwiro de OliYeira n .Tosl> Va-;1•0 Faleão ~acacluro;
<lo n·g-imcnto ele cantlaria li.º a, Hui Pina ~fonteiro
Bapti:·da, Paulo ele Lima clt> Lt>nea-;tre, .Jacinto .Jo..,J.
<IP )lonrn, .Joü:o Dias de Senl"ll UYa, Fnrnci:-;co Luix
Fialho Calaelo, )fatn1s S) rnaria e· 8ousa, António
Pt•rl'Íl'!l .\111aral f'ahral l.a·Cl'nla. )Jauuel ]•'<'no
:\Jarc:al, .\nt(111io Fraueo Pais, A11teí11io Arliwlo Félix
P:l\·ia, .J aciuto Correia Pt•nliglio, .) osú Carlos <le Almeida ~!arque,,; do rt>~Íuwnto 1h• eaYalaria 11.º 4,
Orlanclo lliheiro )fart i 11..... )fan uel tla Cunha Lin.'c
E,l'nbl'lado í' E"tê,·ii<• Siha; cio re~ime1ito de ctn-alaria n.º O••José Yaz C'orr•·ia ~cahra ile Lacerda Pe·
l't·ha Hahan•m ..João dP Ll'lll<h ){ ;u·t>ilo elos Ran tos,
A lhl'1·to Y itor ele Paiva l'ort nga 1, l'. elo regimento dl~
1·urnln1·iu H.º 7, Lui:r. Hcll'ha 'l'ri111la<1P, ,José 1,opes
Bn111qninl10 <lt> Olivt•iru, Frane·i~t·n )lunuel J<'ragoso
Barahona, Ecluarelo LPmch Zag-alo ()ornes Coelho,
)l.111\u•l l'rnen\'n Hohalo J,i,..hon, l~ul'Í<"o Amíkar cl:i
Sí)u l'i<'o, .João Bapli-,ta Hilwiro Uni-.;Hlo, Angelo
.Tow So:trl'' 1le _.\Jhng-arin Forte-., Chíudio Ell\ili,,
Pinto <'orreia )fpncle-:, )[:írio :,\[ :t!?all1i'ii.; Ba . . to, Hon\rio dr1 Sih·a .Martin., .Jünior. Eduardo .\.in~' T.rigo ele
Sou,a, Elisi:írio Luiz Faria )lonteirn, )fanuel clr.
Faria Pl'n·ira Hin1xe Hilwirn '\\111t•,;, ,Jo-;é l[arin
Pin•.; da Sih-a 1Cousinho l•'ig-11L•in•1lo, .Tosé Uoelinho
Onma Barata, Luiz <le .\ ,·il:i <' Castro, )fotnH'l A11l<'>nio Sih·l-rio, Arnalclo .1 oaquim ()\inira Pegu1lo,
Pl•ilro \'ítor ela Gama Salg-ul'iro Costa, ,Joaquim Ang-u:slo Cludinho <le )lira l' Luiz Domingos Guerra de
~.;,.mumlo

Harrn....
..:hpir1111ff'~

a ofieial 111ilil'ianos, li1·Pn<'iaelos: elo regimt>ntn
eh· 1·avalaria n. 0 1, .Jo,..é Petlro Uuviroz de Braganç:-i,
Fr:rnkliu Figutira Fernw, .\mí-lio Gomes Scam,
Yasro .Autcínin S"lg-ueüo .\utunl''· ,Jo,é Faria Bar·
)'(ho <'ocllio Siha , . ..Autcíuio Cario~ Hibciro1le.\.guiar;
do n•gi111cnto 1lc c·:n·alaria 11.º ~. Luiz 1la Câmar:a )lPtlt''l'" .\ lves, Luiz ..Afm1,;u 1ll' )fag-alhãis e )lt'lH'sPs
\'ilar" ~Iauuel ela ('ruz \'c•s1 ia; do n•gimcnt.o 1le l'~n-.1la1ia lt. 0 :i . .\.haro Xu11l'' 11<' S<'I'jHl Hosa, Mário
1lt•111iqu<'s .\h1 1Hlo11~a. C'arlo:. Pena Forte e Gosta,
.\11t1í11io Chita-< )farti11,.., .Jo:1tp1i111 .\nlóuio Gaü~ho,
,Jo,..,~ llollll'lll Proellça, .A1111í11io )J:uia Yila:; Boas
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Pore... , Mauuel Cahrnl \ .ilhena .Jardim, Pedro Lcit:io
1h• Branco e Brito, Frnneis1·.o XaYier Barreto Cal1lcir.l.
Casiel-Branco, .Jo~é 1la Sih-a Pedrosa e Ilenric1uc
•lo n•;.ónwnt-0 de -cavalaria 11.º ·l,
.Anadeto :-:>anches )fc.rg-ulho, .José Santos l>into J.>ereirn Calda1', Hui dt- Sousa Cambeses, .João }fari~
(ia1Yiio )íartinho, ,\ng-rlo Rocles Sérgio, Alexandre
.José Ferreira Pinto Hibeiro cln, Cunha., Manuel Bc-r1rnrclo da Costa de Sousa M:weclo, João G011çalvcs
Yieira, l!'erna111lo .T \Í] io 11(' Leilc Antas e .l oão l1ui:1.
); o:.rueira de )fotos Cm•I ho; elo regimcn to {lc rnvnlaria n.º 5, G-a,hio dr. l1on•11a ele Seves; elo rPgÍmPnlo
de caYalaria u.º G, Ft>rua111lo Bt-ute" Prata Dias, Lázaro (la Con<'eic;ão .Sal1·-., .António Rabaças eh- Carntlho, Eduardo .Jo~Í' lh•lo Correia Pereira, .\nt{íllio
Uo1linho ){ónira, .\llwrto .Jo-,é Xeto Hehélo Maia,
.\ntónio ]>inlo ele }fagall1iii-. ele Oliveira. Roarcs, An1Pro An tón.io Trinclw1ll' da \' P·l ha, E1hw rdo Art n1· Bot ln
C0111le ele Paiva, Luiz ,\ ugusto Grauvaux Barbosa,
A li tón io ).fáximo Horhi g'll<'S \º Pn lura, J ofío Berll ardo
1la Costa l>ereira, ~\nnando .Aug·usto Barreiros 1la
Costa, .Jo,-é Eduardo :'.\Ian1ucs, )fonuel Xeves Huivnl
Sanvedra e Alberto ( lonçnln's Xarciso, e, do reginwn!o
de cavalaria n.º 7, Fernando .\ug-u:;t.o Gonçalves llt>nri<p1e,;, Rui )farhado 1la Cruz, .\nt611io l)ec:lm Bt'll<>g-anl<' Belo, Peilro 1le Brito l' Cunha, :Miguel )!:\rio
.\11rião Rá C'hans, Luiz 1lp '-;ou-.a <la Costa e Olinira,
lTugo 'fomaz tll' r,i111a l' '\oronha, Manuel )larçal 1lc
'.\I ~·nclonc;a Júnior <' II <'li ri1p1t> Lemos }fnrq llPS Pereira.
~\he-. Ilapti-.ta;

Por portarln de 7 elo corrente mês:
Centro de mobilização de engenharia n.·º 1
('apit~li"' miliciai1os, lic•illCÍa~los: do hatalhiio

de· telcg1afistas, )lmrnel :'.\Ion·ira do .\maral, e, {lo haialhão
ele .-;apadores de caminhos •lc ferro, .José )!' 1•nw11tlt>s
Alws de )fa.cerlo e .JainH• .Ja1·into Galo.
1
'l'Plll'llÜ'S rnilicirMrns, li1·1·1H iaclo.~: elo batalhão til' tl'leg-rafi~la,;, '\famu•l 1k Barros Lima, .\bl•l Ho!hig-uc:>
<la Silva. Y~eira r .\ntc)11i1) Ma·ria Pinto 'l'ahonla <Ja.;lt•lo Branco, e, do halnlh;lo <lP sapatlores (lc f'õllllinhos
<lP fpno, Alfrpelo 1la ('osla ~Iar<1ues e .To~é Hiheiro
:-:il rn Lima ,J iínior.

2.• Sério
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.\!feres milicia.nos, licencia<los, do batalhão de telegra:fisl.as, jJvaro ele Castro Bessn. Carvalho, Alberto Yasconcelos Pais de Figueil·~do, :l!' ranldiu Gonçalw:>
~1ari1nhr.tro, ,João Pai~ de .\g-uilnr, José Duarte de
Sou"ª YaJa(lo Hamos .\ rnaud, .\ll l<>nio )Ielo <1e .\rbué:1 )foreira, Paulo dP .\.l111e-ida Freitas, )!;irio dct
Fon,eea Gou(,'alY<'" Pôrlo, Luiz c:uiuapo Fcronha,
Yasco Ecluanlo d<· .\zcwdo .Mavigné 1lP Sousa Yaz,
l!'cl'llanclo J lÍc!ice Saanora da Cunha fü.:a, .\1lalberto
:X unes <la Silrn T1irres. ,foão )faria Barreto FenuÍla.
do Amaral Artur BonneYill<- Franco, lfe11ricpl<' Oscar Fcnl'i;·a, .Fernantlo de C'ast1>lo Branco, .\h·arn
Gmu~alws Lourenço dt' Frnitas , .\lberlo tlc .\guiar
Sih·a l' .J o:;é Oonçah·es nome:- .
.\"pi ranl.es a oficial milil'i ano·<:, li1·<·ncitHlos: do n•gi111c1do cl" t•llh't'nlt:u.ia 11.º '.!. E111ani Hoeha e· .Artur
Haúl da ~iha ~lnl<tUP~.

t'.

do hatalhão ele tt-lcgrafis-

fas, llannel de )lPlo Cabral Vaz Uueck•.o; de Bacelar.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 2
Capitüis milicianos, licen<'iatlos, elo regimento de enge-

,n haria m. 0 :.?. Luiz Filipe ~lo,, ~;wt-0:;, Alfr<~lo \\•ntura F1·rreim Branclão l' .)o;io )l1•t.ra,,,, ele Azen'<lo.
'L'enPll l€" milfriauo,;, li<'l'llC'Í ado:<, <lo regi meu to dt> Pn-

g-en ha ria n.º '.!. Luiz Daniel 'l'rau<'nso Lcotc 1!0 Uêgo,
.\11-.:elmo 1•\•rreira Pi,nto Ba.;lc~. Fnrnciseo Lemos
::'ilace<lo Santo.;, l'r;ull'isco Jo,;é Pe(lrº"º· .Jtílio rt~
CarYalho )lirn.uda, \'iria.to Flor(,ncio Ot~nas, .\ tlgthto .João ~eguro F<·IT•~ira, YeJLcesl:rn de Campos
Unsai:;, i-·h•hastiào <IP Barros .\hn·n t• Cosla, .João Furtado li <'llriques, .\lexanclriuo do:; ~nntos Ha111os,
::'ila1nwl Guilhcrmt• TaYares Car<loso, \"afontim .\11t<ínio (\·rd1•i m, Euri1·0 Teixeira. <le 8ousa e 'l'ornaz
lll•liodoro Pah·art Pinto Ferreira .
•\lfp1·ps 1~iilicia11'os, lic:eul'iados, elo regimento <1<' t•ng-1·nharrn li.º :.?, f'arlo,.. ..\nt1;11io ~ih·a )[artjuho, .\ rmando Sampaio l-IP11a, .Jo"é Pedro Ltício, )filton Alhuquer<pte F1•eire •la. Oruz . .João UuP1Teiro Nu110 e
Yaseo )fonucl da Silwira t!e 8011"ª Bual.
.\,.pirantes a oficial milicianos, li<·cuciados, elo n·gilll<'nfo 1lc eug-enharia. 11.º 2, Fernando Yasqucs Co,,1a,
Eduardo )faria. d(• Brito ) 11•lo e <'astro .\llmqul'l'C}U~
tia Ctbla ~aJema, .\driauo Hchêlo Vaz Pinto, Ynsco
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Bon tlP Sousa da )lota )larc1ues Leite, .\lcx:;ndre
Ribeiro Fl'JTeira Cba:ves, Lniz Guilherme Lougle <l~
Carvalho e ,José Gome-1 ~\lvarez.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 3

Capitiiis milil'iano:-., liccncia<los, do batalhão de tclegrafistas, .\rmautlo 'l'avan•s Harrl•to .\h·es Cas<1uilh.J
e .Toão de Sahlanl1a Pimenlt'l Holim.
'renente milil'iano, licenciado, <lo batalhão dr tt•legrafistas, .João (]risbümo D'Korlh .
.Alferes milicianos, liccn<'ia<los, elo batalhão de telegratist.a-., Paulo Serpa Pinlo )larqur:""· .Jo,(. Fl'eclt~
rico 110 Ca-;aJ Hiheiro ühi<·h, FrauC'is··o .\ llwrto de
Sousa Bt•nt•l<Í P Chtbrit·l C:onsli'in<'io Sobral Dias.
Aspirardes a oti<·ial miliciano~. lil'l•nciado-.;, do lrn talhão
tlc tt·ll'~ra fi-;!as, Rogt;rio ,,\ ugu,,t;> Lei·te Hocl rigues,
João Filipe e Fernando tlP Sou."ª .Ferrt>it-a ('havPs.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 4

Capitàis rnili<'ianos, lieen1·iuclos, elo batalhão de pontoueiro-., Luiz Augusto clt• Sousa Brito e Sah-atlor
(le .\lnwi·cla.
Tenentes miliC'iano:;, licenC'iaclos, clo hafalhiio <le pontollieiros, .Jmio Filipe Lopt>s do Hosário, .Joiio da ('miha
e Sih-a, ,J oito )larc~al Cn1Tl'ga e Elias Dias {'l'nYo.
Alferes milif'i;111os, licenciados, elo b;ttalhão dt> h•lC'grnfistas, L{oo ~[ ng·instein e· .J osó dP Housa Lillo.
Aspirani<•s ti ofil'ial milit·i:rno<:, lieenciados, dn batalhão 1le pontoneiros, .\utcínio Fl•1-reira l>iuto Ba-.t,)
e João l\ 11g-u~to Hêgo Ba~·nm .J tínior.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 5

Capitãis milic·ianos, licenciados, clo batalhão !lc sapadores <IP <'nlllinhos de fprro, Hodrigo de SC'!'JHI Pirnent.el e• Li~círio Cm1as Silw,..fr<' da Silva.
Tenente rnilit-iano, licenciado, do hatalhão de sapadores
de cami11l10s de ferro, .\rb11r da Sih-a.
Alferes milit·ia110..;, licC'll<'Íaclos, tlo hatalhiio tlt• ieleg-1"1fistns, Frankliu clà Costa Pt'l't'Íra, .Tosé .Joiio \·alrle;;
Brilfa l{oqu<' ele Pinho, ,\11lcí·11io Carlos Bem ilP 1->ou;;..i
XaYier ('onh•i·ro, Aldó11io cla ('unha clP )loura )fo.
telo cle ~:ípolP!->, .\ntónio Yasc•o lliutzP I~ihPiro, ~\l
berto ~111110~ de OliYeirn ~ Cario, :llamu•l 'l'ennulo
Barata.

2.• Série
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Centro de mobilização de trom n. 0 1

.\lfercs milic-iunos, li<·t>nciuclos, tlo hatulhão de telt•g-ra.
fi~tn,,, ,José Ilounrato Ougo 1la Cúma1·a :Jledeiros, \'il'entc Tennt1lo 111· ('a,..tro, .\rtur Tell'-.., .J o,..é (~ueiro.:
\'az Guedl's, .JoSt; Pedro <le C'an1pns Pereira . .Jo-<é
PP1lro dr Sa lclu.n lia 11) iYeira e ~ou-..a e Luiz Hicardo
lliutzc Hilwiro .r:mlim .
.\,,pirantes a offrial milieia.nos, li(·.. 111·in1los, <lo batalhão de telcgrafislas, Carlos Peixoto '\unes, .\nnando
Pi1·1•:> 'l'avarrs t' .\ ugusto .\}pgrc )la1·tu.

li - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição
Doclara-so que os aspirantes a oficial milicianos do
nfantaria, do centro <lo mobilização de infantaria n.º ;;,
Diuiz .\ ntónio Bulhão Pato e António Concei~ão Gil,
promo,·idos ao U('tual pústo por portaria de 22 1le Janeiro
último, inserta na Ordf'111 do E;rército 11.º 2, 2.3 ~ério, do
14 do Fevereiro findo, eram spgunclos sargentos mili<'innos do crntro do mobiliza~ão do infantaria n . 0 1. o
nito do regimento 110 infantaria n." i">, como foi puhlicado .

.António de Olil:eira Salaza1·.

Está conformo.
O Ajudante General,

1101
MINISTEf\10 Df\ GlJEf\f\f\

Ordem do Exército
2 .•

N. 0 5

S é rie

15 de Mar ço de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :

....
1- DECR ETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição Geral
~os tlirmos do dccroto IJ·º lü:070, do ~?[) de ~l'tombro
<le ,1928. manda o Goyf.1~110 <la H<.'pública Port11~11osa,
1ielo ::\[inistro da G ucrra, conceder a Ana da Uonceiçfí.6 lll'lll'iques Ribns o a Surn Nazaró Henriques Ribas,
Yiúnt o órfã do to11011te, rd'ormado, Jo!-'1'• Luiz da Concoiçüo Hihas, o suhsí<lio mensal no c1unntitatiYo de 2:~8~~>4.

.:\Iinist1~io dt~ Cl uPrra, 12 de Fe,·eroiro de 10~0. O Sub-Socrotário de Estado da Guorra, Pernanrlo do:s
S unto.~ Cost~.
\
(\"lsndn polo Trlbunnl do Contas em l!S do Fe.-erclro 110 1910. Siio
devidos vmolwuen1os, nos termos do docro10 u.0 :?:?:!..7).

:Xos tPrmos do decreto n. 0 16:0i0, do 2;) de Setembro
de IU28, manda o OoYêrno 1b Hopúhliea Portuguesa,
pelo .:\linistro da Guerra, 1·onccdcr a Tiolona das Dores
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Fernandes e a Margarida das Dores Fernandes, viúva e
órfã do capitão, reformado, António Fernandes Júnior, o
aubsídio mensal no quantitativo de 238,$54.
Ministério da Guerra, 20 de Fevereiro de 1940.0 Sub-Secretiírio de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
(Vlsndn pelo Trlbunnl du Contas em 1 do ~forço de 19-10. São
devidos cmolumontos, nos termos do deeroto n. 0 22:267).

li - RECURSOS

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
Po1· dec1·eto de fJ do con·ente mês:
Dado provimento ao recurso n. 0 2:532, intorposto porante o Conselho de Recursos polo alferes miliciano do
infantaria, na situação de reserni, António :Mário Pais do
Carvalho, e em quo rocorria contra o despacho do SubSecretário de Estado da Guerra, do 24 ·de Janeiro de
1939, que lho indeferiu um requerimento em que pedia
para lho ser concedida a pensão de reserva, contando-se-lhe para êsse efeito como tempo de serviço o tempo
do licença registada e o decorrido de 31 de Dezembro
de 1936 a 31 de Dezembro do 1937, mas apenas na parte
que se refore à contagom na percentagem legal elo tempo
de licença registada, visto não terom fundamento logul as
razões aduzidas em favor da contagem como do serviço
efectivo o decorrido entre 31 de ÜC'zembro de 1936 e 31
de Dezembro de 1937.
Esta decisão é tomuda nos termos do artigo 34. 0 do
regulnmonto do Conselho do Ucrursos, do 12 de Agosto
de 1927.
~---

Ili -M UDANÇAS DE SITUAÇAO

Mínistério da Guerra~ I.ª Direcção Geral - 2.n Repartição

Por portarias de 24 de Ferereiro .findo:
Adidos

Capitãis: do infantaria, Emílio SilYn do Andrade o Sousa
e miliciano, e.lo extinto quadro espccinl, .José da Cru
Ribeiro, I'l'l!pectivamonto, ~ceretitrio o profos:;or proYi-
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sório do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exórcitos de Terra e }for, por terem sido nomendos professores cfectivos do mesmo Instituto, dovendo so1·
considerados no:stn. situação dosde 23 de Janeiro de
1940.
Capitão de cavalaria, em disponibilidade, António Francisco Palermo Leal de Oliveira e tenente da mesma.
arma, no quadro, António Quintino da Costa, por
torem sido requisitados para desempenhar comissões
de serdço dupendentes do Ministério da Educação
Nacional, devendo ser considerados nesta situação
dosde 19 do Fevereiro do 1940.
Capitão de engenharia, no quadro da arma, Eduardo
de Arantes e Oliveira, por ter sido nomeado professor ela 25." cadeira da ERcola do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 do Fevereiro
de 1940.
Tenente, na situação ele reserva, João ela Concei~ão
~fachado, por ter sido requisitado para desempenhar
comissão do scrdço depondente do 1\Iinistério do Interior, na. guarda nacional republicana, devendo sor
considerado nesta situa~ü.o desde 22 do Fevereiro de

19-:lO.

(Anotadas pelo Trllluual do Contas om 5 do lln.rço do

19~0).

Disponibilidade

Capitiio do cavtilnrin, adido, professor C'fectivo do gimn.í.stica e esgrima ela Escola do }jxórcito, J .. ntóuio Francisco Palermo Leal de Olh·eira. por ter sido exonerado daquele cargo, devendo ser considerado nesta
sit1utç-ã.o dosde 18 do FcYereiro do 1940.
(Vls:ula pelo Trihuna! de Contd, com o anota~üo do 1130 sorcm
c.1ovldo~ omolumoutos, no:> tarmos do decreto u. 0 22:257).

Reserva

Coronel ele infantaria, do distrito de recrutamento o mobilizn\ÜO n. 0 4, José Augusto elo :Moura, c:1pitão, cio
regimento de cavala.ria n. 0 7, António Serra de Almeida e tenente, <lo batnlhrw do metrnlhadoras o. 0 3,
:\fonuol Pruncb<:o Candeias, os dois primoiros nos
termos cln aline~1 b) do artigo 1. 0 do decrt>to-lei
n.u 28:404, de 31 de Dezornbro de 1937, l1or torem
sido julgados incapazes do scr\'Íc;o activo 1wla junta
hospitalar de inspccçiio, o o último no~ da allnea a) elo
mesmo artigo, por ter atingido o limite do idade, de-
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vendo sor considcrudos nesta situação, rospoctivamente, desde 15, 7 o 4 de Fevereiro de 1940.
Capifüo do <'Xtinto quadro auxiliar de artilharia, da companhia do trem hipomóvel, ~!anuel Joaquim Gonçalves da Costa, nos termos da alínea a) do artigo 1. 0 do
decreto-lei n. 0 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação dosdo 15 de Feveroiro de 1940.
(Visados polo Trlliunnl do Contns, com n nnotn~ilo do niio sorom
dO\·ldos omolumontos, nos tormos do docroto u. 0 22:267).

Por po1·tarws de 2 do corrente mês:
Adidos

Tenente-coronel, do rC\gimcnto do artilharia ligeira n. 0 3,
V asco da Gama Rotlrigues e tenente, do extinto i·egimento de tolegrafistas, l\fanud Barbosa de i\Intos Chan~s, por terem sido requisitados para. desemponhar
coroissõ0s do serviço clepe~1dentos do 1ifinistério das
Colónias, nos termos, respcctirnmontr, da 2.:i parte
do artigo 2. 0 o do § único do artigo 5. 0 do decreto
n.º 13:309, do 23 do :\forço de 1927, dcYenclo ser
considerados nesta situaçiio desde 24: de Fovoreiro do
1940.
(Anotadn polo Tribunal da Contas om 11 do "arço do 19{0).
Reserva

Capitão do oxtiuto quadro auxiliar do artilharia, do depósito geral d~ material sanitúrio o do hospitalização,
João <la Sih-a, e tenente do infantaria, adido, om serviço no ~linistério do Interior, na guarda nacional republicana, :\Ianuol do N asei monto Costa, nos termos
<la alínea a) do artigo 1. 0 do decreto-lei n. 0 ~8:40+, do
31 do Dezembro do 19:37, por terom atingido o limito
de idade, devonclo ser considerados nesta situac;:!l.o,
rcspocti,·amento, desde 27 e 17 do F'everniro do 1040.
Tenente do cavalaria, uo quadro da arma, João Baptista
Pereira. do Barros, nos tormos da alínea e) do artigo 1.º
do decreto-lei n. 0 ~8:40-t., de 31 de Dezembro do Hl37,
doYendo ser considerado nesta situação desde 20 do
FeYereiro de 1U40.
1
(Vls11dns polo Trlbunnl do Contos, com n nnotnçilo do nno sorom
duvido• t'lnol11u1011tos, uos tormo• do deoroto n.0 22:257).
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão Joaquim Pessoa de Amorim o alferes Ama<lor
1la Conceição Vorlssimo, ambos milicianos farmncOuti·
cos. licenciadoi:1, da 3. ª companhia <lo saúde, nos tor·
mos do§ 3. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 U:Ol7, do
2 de Agosto de 10:?6. por tcrom a tingido o limite de
idade. de,·cn<lo ser considerados nesta situação. rt>s·
poctivamento. desde ~ do Janeiro o ~ de Fen~reiro de

1940.

(A110111~n

pelo 'l'rlbunl\I du ContM om 11 do

~Inrço

do l!llO).

Reforma
(Doapucho de 23 do J'.l\'l•r· Iro cio •ºorrento :ino dn Cl\lxl\ Gorai
de l>opósilos, Credito o l'ru\"ldôncln, publicado uo Diário do
(;Qclr1w n.0 .i:;, 2.ª :;úrl(', t10 ~1 tio mo11mo mê.s).

<; cnoral Francisco Soares dt> Lac1'rda )[achado, coronel
~fanuel Leal 1le• :.\lagalhãis, C'apitãis .Joaquim Inúc:io
1le JC'sus Cueiro o lWseu .\.11tú11io Perdigão Piteirn o
tenente Josó :\lósca Nunes, todos na situaçito do ro·
son·a, nos t0rmos dn alluca a) do urtigo 2. 0 do dccroto·lei n.º 28:40.i. de 31 de Dczf'mhro de Hl37, por terem
atingido o limito de idade. 1levcndo s!'r considcri11los
11esta situa<;r10. rcspectirnmcnte, desde 20, lR e 17 do
.Janeiro tle rn.io e 4 e 19 do Dezembro de 19:30.
'l'encntc-coronol ~lúrio da Costa Franr,a, major L0opoldo
Loal Dias e cnpititis Vicente Gon\alYos do Alm<'ichi e
lhúl Cordeiro Hamos, todos na situação do rOsl1rva,
nos termos ela alínea b) do artigo :2. 0 do dccr<•to-lei
n.º 28:404. 1lf' :.H do Dêzembro do 19:37, por torom
sido julgados incapazes de to1lo o sen·iço pela junta
de inspecção 1la Caixa Geral de Aposentações, dc\"ondo
sl'r considerados nesta situa<,>rto, rospectivaml'n te, dPsdo
o 11 dl' })p;wmhro e 1 do :\Caio do 1930 o 13 do
.Tanciro' do H).!LJ.

:w

(:'íilo carece do \"isto ou l\noln~no do 'l'rlbuonl do Contn•)·

Baixa do serviço

:\[ajores )fotias Boll'to Ferreira de :\fim, Joaquim 1formano Mendes dl' Carrnlho, .Joilo 1\ ntónio da Hilvcirn
Proença, "Jlnn1111l Soares :\Iontt'Íro, 1fonuel .\nihal 1la
Costa 1i1o11tcrroso, José do fl.011sn r~ami , capit:iis .J oão
Duarte de Olh·cirn, Anlbal Dias, :\fnnuel dn :4ih·n dos
~autos Reis, totlos milidanos médicos de reserva, <':l·
pitãis: médil'o :auxiliar do c.xún·ito lle rescn·a ,João
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José ?\faria de Oliveira e miliciano voterinúrio de reserva António Josó Jorge Júnior e tenentes milicianos
cirurgiões dentistas do resen•a João Cardoso e Frederico Jaime de Carvalho Aldím, nos termos do § 5.0
do artigo 61.0 do decreto n. 0 12:017, do 2 de Agosto
de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, i·espectivamente, desde
21 e 26 de Fevereiro, 1 de Janeiro, 23 e 1 Fevereiro,
1 de Janeiro, 6 de Fevereiro, 28 e 17 de Janeiro,
27 de Fevereiro, 30 e 27 de Janefro e 5 de Fevereiro
de 1940.
(Anotndn polo Tribunal do Contn• om 1t de Mn"o do 1910).

Por portarias de 9 do corrente mês:
(Anotadas polo Tribunal de Contas om lS do M~rto do 1940).

Adidos

Capitão, do batalhão de carros n. 0 1, Paulo Bonar<l
Guedes, por ter sido requisitado para desPmpenhar
uma comissão de seniço depondento do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de .Março de 1940.
Capitão do serviço de administração militar, do regimento de engenharia n. 0 2, Fernando Raposo de Oliveira. e tenente, na situação de reserva., Francisco
Inácio Moreira, por torem sido r~q uisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do ?iünistério das Finanças, na guarda fiscal, dovendo ser considerados nosta situação, respectivamento1 desde 11
e 1 do Março de H>40.
,
Tenonte, na situação de reserva, Filipo Augusto do O
Costa, por ter sido nomeado professor ordinário efoctivo do Instituto Profissional dos Pupilos dos J~xér
citos de Terra e Mar por portaria de 8 do Dezembro
do 1939, devendo ser considerado nesta situa<;ão desde
23 de J anoiro de 1940.
Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, liconciado, do
centro de mobilização de artilharia n. 0 5, José Fortunato Pita de Macedo, nos termos da última parte do
artigo 3. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz tle todo o
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serviço pela junta hospitalar de inspecção, dovendo
ser consid<'rado nesta situação desdo 4 de ::\forço de

1940.

IV

PROMOÇÕES

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
Por portai·ia de 17 de Fei:ereiro findo:
(VIJ&<lil pelo Trihuna! do Contas, com a anotação de aerom doYfdos emolumento•, no• termos do dKNIO n.0 l?2:U7).

Adido

Toncntc, o alfores elo infantaria, adido. om serviço no
::\1ioi::;tério das Colónias, Edulno João· Geraldes.

Por portarias de 2.J de Fei:n·eiro findo:
(\' l1n1lns pelo Tribunal do Contas, com n anoln~ão do aorom dovldo• emolumontos, nos lormos do decroto n. 22:207).

Quadro da arma dQ infantaria

Coronol, o tononto-coroncl de infantaria, do regimento
do infantaria n. 0 9, J aimo Rodolfo Novais e Rilvn.
Tenoute-coronol, o nwjor do infantaria, no quadro dn
arma, Luiz António de :-\aut'.Ann.
:\fajor, o capitiio de infantaria, do batalhüo do caçadores n. 0 7, Fernando Inúcio Oomes.
Capitãis, os tenentes de infantaria: da escola prática da
arma, Eurico da Silrn Ataido ~[alafaia, do regimento
do infantaria n. 0 8, António Josó da Costn Cunhal o, do
regimento do infantaria n. 0 11, Leonardo )fon<lcs Fialho Prego.
Regimento de infantaria n. 0 16

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tonento do mesmo extinto quadro, do regimento do artillrnria ligeira n. 0 1, Erluardo Pereira Coutinho.
Quadro da arma de artilharia

'fononto-coronel, o major rlo artilhuria, do regimento <lo
artilhuria ligeira n. 0 4, Haúl (lomcs Saraiva.
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Batalhão de pontoneiros

Tenente, o alfor0s de engenharia )fário J orgo llios <lo
Sousa.
Adido

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em sMvit:o no
)finii;tério <la Educa~ão Xa<'ional, )fário Humberto
Ferreira ~far1p1es.

Po1· portariax de 2 do corrente mes:
(Vlsndns polo Trlbunnl do Contns, com 11 11not11~ilo (.o •orom do·
vldo• omolumontos, 1101 tor1110• do docroto n. 22:257).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Capitão, o tenente de engenharia Lniz "Jlaria da C<i.mara
Pina.
Quadro da arma de infantar ia

Capitãi:,;, os tpnontes: de infantaria, da escola prática da
arma, Alhorto A<leodato Uodrigo o, <lo rogitnonto de
infant:tri:t n. 0 9, Armando .Jorge do Oliveira Saraiva.
Regimento de infantaria n.0 16

Alferes do quadro dos sen-i~os auxiliares do exército. o
sargento ajudante, do r<.'gimonto de cavalaria n. 0 3,
Ernesto Soeiro de Britb, sem prejuízo de antiguidade.
Regimento de engenharia n.• 1

Capitrio, o tc1wnt0 de cngenlwria Amadeu César Leal da

Silrn.
Oficinas gerais de material de engenharia

Capitão, o tcnl'nte de engenharia Adriano Yicira Coelho
doti Santos do ::\Inc~do.

Por porta1·ias de 9 elo corrente mês :
{Vl1&•la, peJC) Tribunal de CC)nta,, CC)m a anotaçllo do sorem dGTI•
doa owolumcntos, ºº' tonnos do decreto o.• 22:'2ái).

Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral - 4.• Repartição

Alferes do quadro dos sorviços auxiliar es do <•xórcito,
o sargento aj udante do oxtinto quadro dos isargontos
do sC'crctariado militar, da Reparti~ll.o Gorai 1lOstc )Iinist1\rio, Joaquim Lopes Pereira, som prejuizo do antiguidade.

:!.• Série

ORDE}I DO EXl:.RCITO N.0 5
1. •companhia de trem hipomóvel

Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia, o te·
nonto do mesmo oxtinto quadro Vorgilio da Costa
Hosa.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

Cupitào do ser\'i<:o de administração militar, o tuncnto
110 mesmo scr\"Í<;o, da escoh prúti<'a de admioii1trn<:r10
militar, José .\lvo de Stl Xognoira :\Ielo Rodrigues
Pinto de Balsemão.

V-
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Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição

Por po1·ta ria de 10 de Fm;erefro finclo :
(Yl•ncln polo Trlbuoal do • Cuntno, com a anot1tr,no do >uron1
dudduM ornolunlcnlo,; 1 no1 tor111oi1 do docroto u. 0 22:2.í?l.

Xo meado o capitüo de infantaria .J aimc .Arnaldo da
\ ' ciga Cardo:;o, instrutor de gimnústicn. e esgrima da
Escola do Exército, para des0mpcnhar cumulutint·
mente as fuuc;õos do in~trutor tio wlocipedia o jogo:.
tlesportiYos do Colégio :\I ilitar.
Por portm·ia.~ tle 2 do corrente mês:
~omeado scc;umlo <'Omandant<' «la Escola do i~xército,
tlcundo exonerado de comandauto da Escola de EJuc:u;ão Física do Exército, o coronel <lo infantaria Viriato da Fonsc'cn HodrigtÍcs.
(\'hnd1t 1•oh> Tribunal du Cun1n1, com ll anota~lo do sorom de·
vldos umolumontos, nos 1orino1 do docro10 n.0 2~:2(17) .

•

Ministério da Guerra - 2.• Direcçlo Geral - 3.• Repartição

2\[ajor <lo sor\'iço do administraçllo militar, <la extinta
2.ª c·ompanhin <lc admioistra<;ão militar, J oaquim Rodrigues Lapa.
Cupitiío do scrYi<;o do admiuistrn<;ão militar, <lo bntulh:w
11<• caçadores u. 0 3, l\Iúrio d«• .Jesus Correia.
'r t'nonte elo scrvi<;o de a<lministra<;ão militar, da oxtintn.
~.i1 companhia <lo administru<;i'lo militar, Lui;-. Fran·
cisco Baptista.
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Regimento de infantaria n.0 1

Cnpitão, do regimento do infantaria n.• 16, Honrique
Guilherme Bastos Horta.
Alferes do quadro dos serd<;os auxiliares do exér<·ito,
do distrito de rocrutam<'nto e mobilização n. 0 ó, J acinto Crisóstomo do :UonoseH e Freitas.
Regimento de infantaria n. 0 2

Capitão, do regimento do infantaria n. 0 15, João Duu.rte
Marques.
Regimento de infantaria n.• 13

Tenente do sernço de administração militar, do 1. 0 grupo
de companhias de subsist~ncias, Armando Pereira
Garcit1..
Regimento de infantaria n. 0 15

Ca1>itlto, do regimento elo infantaria n. 0 2, Augusto Quadros Tolos do Sampaio.
Batalhllo de caçadores n. 0 3

Tonl'nto do serviço do administraçüo militar, <la extinta
2.ª companhia de administraçlto militar: António da
Concoi<;ào :\Iarcelino.
Batalhílo de carros n. 0 1

Capitão, do· regimento do infantaria n. 0 1, Frunc·isco
Holhocbo Fino.
'l'ononte, do batalhão do motrnllLucloras n. 0 1, .Au1ado11
Soares Pereira.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

Exonerado do adjunto o tou<'nto, na situação do roscrrn,
Camilo Joaquim dos Santos.
Centro de mobilizaçlo de infantaria n. 0 li

<'hefo, o major, do regimento de infantaria n. 0 11, Fernando de Castro da Silva Cuuedo.
Distrito de recrutamento e mobllizaçto n. 0 3

...Uforcs do quadro dos sorvi<,:os auxiliares do exército,
do grupo do artilburia a cu,·alo n. 0 1, Ilornuni Piuto
1le Almeida.

2.• Série
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Distrito de recrutamento e mobilização n.0 12

Exonerado do ndjunto o cnpitllo, na situn<:11o de reserva,
Augusto dos Santos Concci<:lto.
Carreira de tiro «Vergueiro-Ducla Soares»

Capitão, do hatalhão de carros n.º 1, José Bernnrdo
l\fimoso Correia.
Grupo de artilharia a cavalo 11.• 1

Tenente do senic:o de adminish·ação militar, do batnlb!to
do sapadores do caminhos de ferro, Luiz Tavares dos
Santos.
t.• companhia de trem hipomóvel
Comandante, o major do t'xtinto qu:idro auxiliar clt• artilharia, <la Oircc<:ão <la Arma de .\.rtilbaria, Júlio )!eir:t
do Amorim.
Tenentes: do son·i<:o de administração militar, da oxtiota
2. :i companhia. de u.dmioistra\ào militar, Luiz da Costa
:\figuel; do quadro dos KCrYiços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n. 0 2, José Carreira. Ah·es
e, da ~. 3 companhia elo saúde, ~foximiano Ribeiro Saraiva; e do oxtinto q nadro auxiliar do artilharia, do regimento do artilharia ligoira n. 0 4, Vorgllio da Costa
Rosa .
.Alferes elo quadro dos serviços auxiliares do ex<•rcito,
do distrito do recrutamento o mobilizat;üo n. 0 12, .\fonso
Dias e, 1la oxtinta 2.ª t'ompanhia du :tdministrr\iio militur, :\lunuel .\.ntão e Pompeu :\Iartios.
Regimento de engenharia n.0 1

Comandante, o coronel, do batalhão de sapadores de
caminhos 1lo ferro, J osl> dos Anjos.
Segundo l'Olllandant(I, o tononte-coronel de eng<'nlrnria,
da dirocc:río do serviço do obras o propriedades militares da 1. • r<>giilo militar, Pedro Carlos .Alexandre
Pezerat.
Capitão mé1lico. do regimento ele infantaria n.º G, )fan uel Nt•to C11bral.
Regimento de engenharia n.• 2

Tent·ntes. do hutalhão <h1 telegrafista~. IIcnriquo Costa
dos Santos Paiva e .\ntónio Augu:-to Areias.
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Batalhão de telegraflstas

Tenentes, <lo hatalhão de sapadores <lo caminhos do forro,
Alberto Simões o Múrio Pinto <la Fonseca Leitão.
2. • companhia de saúde

Tenente médico, 1lo hospital militar regional n. 0 2, José
Libertador Forraz Pereira :\fontciro.
Hospital militar principal de Lisboa

'l'enente farrnucéutico, no quadro, Leão Rodrigues elo
.Almeida Correia.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 2

Chefe, o capitão, na situ:.v;l\o th• reson·a, Josó da Rosa.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 3

Chefe, o t<•1wnte, na sitna\ÜO de reserva, Raúl Enrngelista do Oliveira.
Escola Prática de Administração Militar

Capitão do scn ir;o de administrar;iio militar, do hatalhão
de cac;adoros n. 0 4, )Januel dP Sousa Rosal Júnior.
Colégio Militar

Capitãis: do regimento do infontnrin n. 0 13, Carlos Alberto Gnrcin Alves Ror;adus, do batalhão <lo <'arros
n. 0 1, Josó :\furia Caeiro o, do regimento do artilharia
ligeira n. 0 f>, Romeu Correia t- Cunha NeYos, por terem
sido nomeados, respectivamcntc. assistente:i de estudos,
professor provisório o assistente do estudos, interino:
do me:smo Colégio.
•
Instituto Feminino de Educação e Trabalho

Alferes do qnadro dos so1·vii:os auxiliares do exército,
da Escola PríLtica do Can1luria, Edgar Duquo Adão.

Por portaria.~ de 9 do corrente mê;;:
Ministério da Guerra- 2.• Direcção Geral- 3.• Repartição

Tonentos elo s<'rvic:o do administra~ão militar: <lo regimento do ongonharia n.º 1, .\ntónio l\1an11cl <lon<:alYes Rato e, do 1.0 grupo do companhias d1• suhsistúncias, João Nuno:s Lopes.
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Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral
Arquivo Histórico Militar

Adjuntos, os capiU'lis, na situução elo resena, Jacquos
Hafool f'anlinha da Cunha e Dullio da Silva :\forques.
I.• região militar
Direcção do serviço de obras e propriedades mllltares

Tononto, do rt"gimento dt1 (\Dgenharia n.º 1, Yergílio Serafün Cardoso Pereira; por pedir.
1. • brigada de cavalaria - Quartel general

TonPuto do extinto qundro uuxiliar do artilharia, <lo
go,·(lrno militar de Elrns. ){anuo! Hodrigues Carrnlho.
Regimento de infantaria n. 0 li

:\fajor do infantaria, adido, (\ll\ so1Ti<;o no Ministério elo
<.'omércio o Indústria, no Instituto Geogriitico e Cadastrul, do regimento de infonturia u. 0 :3, Óscar Kol de
Ah·arongn. para os efeitos da alinC'a a) <lo artigo 45. 0
<lo clecroto n.º 17:3i8. cio ~i do Setembro do 19:.?9,
altl'r:ulo iwlo docroto n. 0 Hl:l 75, do 27 do Dezembro
de rn:m: sem dispôudio para a 1·'~1zenda Nacional.
Regimento de infantaria n. 0 12

'l'enl'ntos do servic;o do :1dminh;tr:u:ito militar: da 2:" Repartic;ll.o da 2.~ Dirccr:ão Ourai dôstc _jfiuistório, .. \ntó11io B.wta Lopes e, Ja extinta ~.I\ companhia do admin[strnc;ito miHtar, Xuno do ~loruis Boja.
Regimento de infantaria n. 0 14

Sog1111do comao<laute, o tenclltP-coroncl de infantaria, do
t!Jstrit~ de recrutamento e mohilização n. 0 14, :\!:'trio
~ OV.lll'll':l •

•\lkn·~ do quadro dos :;un ic;:o!' auxiliares do cxércitc
cio grupo iudepondcntc de urtilliaria de montanha,
Dcllim Fernandes.
Regimento de infantaria n. 0 15

Capitão, do batalhão do caç:ulores n. 0 ü, Bnldomoro
Pavão Barbosa.

'

Batalhão de caçadcres n. 0 4

'l'cncnto 1!0 sorviço de admiuistr:u;i'lo militar, da 3.ª Hopartic:no du ~. ª Direcc:ào Gerul dí-::-te :\Iioistério, Frnn-
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cisco Dias Bernardo, para os efeitos do § :l. 0 do
nrti~o 43. 0 do decreto n. 0 li::3i8, de 2í de ~ctcmhro
de 1929, alterado pl·lo decreto n. 0 19:175, de ~7 do
Dezembro de 1930.
Batalhão de caçadores n. 0 8

Capifüo de infantaria, elo comando militar do Elvas,
J~urico Dagoborto Barroso 'l'ierno.
Batalhl o de metralhadoras n. 0 2

Tenente do sen·ic;o dC' administração militar, do rl"gimento <le infantaria n." l:.?, António de ...\.n<lrndc Ferreira <lo Abreu .
•\lfcres do quadro dos ~orviços ~nxiliares do ox(•rcito,
d n. 3. ª Direcção Oeral t!C>ste )(ioist~rio, Rainmuclo tla
Sika Leal.
Centro de mobilização de infantaria n.• 17

Alfores miliciano de infantaria, licC'nciado, elo bntnlhiío
in<lcpendente <lo infantaria n. 0 19, Alberto Pirus <los
Santos, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 5

Tonente do extinto quadro auxiliar do senic;o <lc saúde,
do ho~pital militar auxiliar de Belém, .Jo:só .Joaquim
Uaita.
A lfPru:- do qua<lro dos s<>n-iços auxiliares do oxé1·cito.
do r<'gimento do engenharia n." :?, .\ntónio Ma11ucl
~focha<lo.

Distrito de recrutamento o mobilização n. 0 14

SulH·lwfo, o tenPnt1>-coro11el, do regimt>nto do infantarin
n. 11 1-!, Carlos Fragoso do Hio C.:arrnlbo.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

C11pitào dl' artilharia, no quadro da arma, .Artur .To!it'
Taveira Pereira.
Regimento do artilharia pesada n.0 1

Cnpitlio de artilharia, cm dbponibilidade, BPnto llo Brito
do Hio Abreu .
1.• companhia de trem hipomóvel

'l'Pnl'ntc médico, do lrntall1i·o 1k c·ac;ndon•s a. 0 ü, .\ntónio
1>urüo Leitão. pol' puílil'.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército:
do regimento de infantaria n. 0 14, José de Matos Casaleiro, do regimento do engooharia n. 0 l, Jacinto
Peixoto e, do batalhito de sapadores de caminhos de
ferro, Elias Joaquim Soares.
Centro de mobilização de trem n. 0 1

Chefe, o major, na situação de reserva, António Manuel
Botelho.
Escola Prática de Cavalaria

Alfcr0s do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n. 0 3, Armando 1Iilbeiro
Sampaio.
Regimento de cavalaria n.• 3

Alferes do quadro dos sorviços auxiliares do exército,
do distrito do recrutamento o mobilização n. 0 4, Abflio
do Nascimento Quintinha.
Regimento de engenharia n.• 1

Capitão de engenharia, da direci:ão do serviço de~ obras
e propriedades militares da 1.ª região militar, J..ngelo
Tavares da Silni, por pedir.
Tenente, do batalhão de sapadores de caminhos ele ferro,
.António da Cruz Gromicho Boa.vida, por pedir.
Regimento de engenharia n.0 2

Capifüo, do batalhão de telegrafistas, Flori:.mo Bernardo
elas Noves.
Tenentes: do batalhão de telogrnfistas, Uário Correia
do Sousa e, do batalhão do sapadores de caminhos do
foHo, José Domingos Poros Garrido e António Ferreira ~folarinho Carmo.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutameuto e mobilização n. 0 5, Josc>
Hosa, por pedir.
Centro de mobilização de en'!Jenharia n.• 2

Chefe, o rnnjor miliciano d<' engl'nharia, do extinto quadro
cspccinl, do batalhão <lo tol0grnfistns; Manuel do ~Io
d0iros '[\1ngor.
Adjunto, o c;i.pitl'lo miliciano, nn situaçllo do rosPr\·t1,
, \rma11do j"ijr11esto Abreu Hocha.
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Centro de mobilização de engenharia n.0 3

Chofo, o major miliciano de cngonharia, elo extinto quadro
ospet·ial, do batalhão de tolcgrafistas, Joaquim do
.\raújo Pereira.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 5

Chofo, o major, na i;itua~ão elo rcsorrn, Eduardo Pimentel
::\faltlooado Pelen.
Adjunto, o capitão miliciano, na sitmt<;ão do rcscr\'a,
im·úlido de guerra, Eduardo Ventura Rcimão.

Por portm·ia de 1.1 do t'Or/'eute mes:
Regimento de infantaria n. 0 3

:\fajor do infantaria, no 11uadro da arma, Fernando l núcio Gomes.
Regimento de infantaria n.• 9

Comandante. o coronel de i11fantnria. no 11uadro da
arrua, Jaime Rodolfo Xo,·ais 0 Silni.
.'egunclo coruandante>: o tcn0ntc-coronel de infantaria,
do <li~trito do r0crutamcnto e mohiliza~ão n. 0 !l, Francisco )fonteiro do Carvalho Lima.
Regimento de Infantaria n.0 li

Capitão elo infantaria, no quadro da arma, Alberto
Adeodato Hodrigo.
Regimento de infantaria n.0 16

('a pitão de infantaria, no quadro tia arma, Eurico da

8ilrn .\.taidc :\falafaia.
Regimento de artilharia ligeira n.• 1

Capitão do extinto quadro nuxilinr de artilharia, do rogimonto de infantaria 11." 16, l~<luarclo Poroirn Coutinho.
Regimento de artilharia ligeira n.• 4

S1•g1111do comandante, o tonon lt'-coronel do artilharin, no
c1uadro da arma, llaúl Gomes Saraiva.

2.• Série
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Ministério da Guerra - 3 .ª Direcção Geral - I.ª Repartição
l'or portaria ele 25 de .Jandro do corrente ano:
(Visndo polo Trlbuo11I tlu Contns cm 1 de 'lnrço do 1n10. São
0
de,· Idos omolumontua, nus tormO!t do

~lo1~reto

n. 2:?:257).

Nomoa<lo instrutor c,·entual da Escola Contral do Oficiais o major de acro:1úntica Jorge )fetolo <lc Xúpole::;
~fanuol, sen<lo osta nom1•a<;ão consi<lt•rada de urgente
conrnnil'incia do sen·i\o público, reconhecida por despacho de 18 <lc Jnneiro de 19-1-0.
-

VI
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AUMENTOS SóBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra-1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portaria

d11

1.9 de Ferereiro jinclo:

(Vlsnda lllllo TriLunnl do Conlas om 2 do ~lnn;o do 1910. Silo
dU\'Jdo1 umulumonto•, nus turmos du tl\Jêrutu u. 0 2:!::!:>7).

Concedida a 1linturnid:1dc de que truta o dP.crcto
n.0 :?2:..t:n, de 10 ele Abril d1• 1933, <l1's1le 10 do FtffOroiro d0 1\140, por t<'r presta1lo na sua arma quinw ano~
do serdço necossúrios para rceebcr 50 por cento da
import:incia Ja gratific:H,:üo cio diplom:t, nos termo,, do
~ 1. 0 <lo artigo 3. 0 Jo <lt>creto acima cita1lo, ao capitão de
acronúutica, adido, em ~orvic:o nas oticinas ~erais <lo
material neronáuti<•o, Frl'dorico Coelho cio -;\(olo, nos
termos do artigo U>. 0 elo docrcto-lci n. 0 ~8:403, de 31 <lo
Dezembro de Hl37.
Concoclidas aR vanta~ens cio quo trata o decreto
n.0 20:2.t7, de 24- de .\~osto de 1931, dPsdo a data q110
lhe Yai indicada, ao oficial cm sC'guida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oncialato, desde a data em que e considerado tenente, nos
termos do decreto n." 17:378 1 de 27 de Setembro c.Je
1929, necessarlo para o segundo aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo:

Por portaria de 26 r!t: Fi.in•reiro }indo :
(Vl.<1tdn poln Tnhunnl du Coulllll em , do Mn<·~o ~~..,1,0 IO, SAo
0 ,17).
do,·1t101 ,•molum<"nto1, uo1 t0rruo1 do ducrtto n .......

cnpitão, adido, cru
scnic;o na :\Ia1111tunçrw ~lilitar, Fernando Dias Antu-

Serviço de administração militar -
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nes, nos termos do artigo 10. 0 do decreto-lei n.º 28:40:3,
Je 31 <lo Dezembro de 10:37, de:-.de 16 <lo Fe,·eroiru

de 19-10.

VII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição

1) Declara-se qU<', tendo sido agraciado pelo Govêruo
Espanhol eom a Cruz <le ;\!(•rito Militar com distintivo
branco elo 2.1\ clnss<>, C'ruz Roja <lo )!érito 1\lilitar e
)ledalha <1<' la

Campafi~

o tPneutc-<'oronel do corpo 1le

~stado m:iior, actualmente <'oronel~ José Filipt1 llO Barro!'

Rodrigues, ó-lho permitido, om conformidude com as
<liHposi1:õcs do regulamento 1las Ordcus PortuguPsas,
aceitar aquelas moreês o usar as rcspectiYas insígnias.
~) Dcdara-se que, tendo sido agraciado por Sua ;\lajcstado o Rei <le l titlia ~')lll o grau do conwndador da
Ordem da Coroa do ltálm o tenente-c·oronel de caYnluria
.José Paulino )laroc·o:- lfouliinho de Albuquerque, é-lho
permitido, em conformidade com as disposi\õ1•s do regulamento das Ordens Portugnesas, acoitar nquola morcó
e usar a~ rcspectirns insígnias.

3) Declara-se quo, tendo hido agraciado por Sua :'lfojf\stadc o Roi <le Itália com o grau de curnloiro da
Ordem da <'oron de Itúlia o major do infauturin, actual·
ml'nte teuo11te-coroncl, Rnúl Emldio de C:tr\'f1lho, l!-lhc
permitido, <'m con formidado <'Om as clii;posi<;;ões do regulamento das Ordons Portugnosus, ac<'itar a<111ela mercê
o usar as rcspectiYus inslgni:1s.
4) DPclarn.-se <JHO, tendo sido agraciados p<'lo Go·
vôrno fü·qrn11hol com a Cruz Roja do l\[c>rito ;\[ilitar o
.:'lledalha ele la. Cmupa11a os oficiais a st.'guir <lcsignaclos,
ó·lhes por111itido, cm conformidade com as di~po~ic:õo~ do
rcgula.m<'n tu das Ordens Portuguesa~, acei tnr aq nolm;
11rnrC'ês e 11Httr as resper.ti,·as inslgnins:
)fnjor do corpo do estado maior .Adolfo do Amar:tl
.AbranC'hcs Pinto.
Capitão chi ongonhnria J.,ui?. Hiboiro Viana.
'l'encntes: ele infantaria, ar.tualnwntc capitão, Antúnio
Augusto Tavoira I><•reira o do iwrviço dn a<lministrn~!lo militar ~crnnm .Jacinto clot1 :::)natos.
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5) Declara-se que, tendo sido agraciad'Os polo Govêrno Espanhol com a Cruz do Guerra e Medalha. de la
Campui\n os oficiais a seguir designados, é-lh.os permitido, om conformidade com as disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas, acoitar aquelas mercês e usar
as respoctivns insígnias:
Tonantes do artilharia Tomaz Esmeruldo Nobre o Carlos
Kol de Alvarenga.
Alferes miliciano de infantaria José Santareno de Sousa
dn Cunha Piguatolli.

6) Declara-se quo os oficiais ao diante nomeados
foram condecorados com a medalha militar da classe de
com1JOrtamento exemplar, cru conformidade das disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro do 1917:
Medalha de ouro
Comando militar dos Açôres
~fajor

de artilharia José Inácio de Oliveira.
Comando militar da Madeira

Tenente, na situação do roserni, .Avelino de Aguiar
Câmara.
Medalha de prata
Escola Prática de Infantaria

Tenente Alfredo Amélio Pereira da Conceição.
Regimento de infantaria n.• 2

Tenente médico João do Penha Coutinho.
Batalhão de metralhadoras n.0 1

Tenentes António Rodrigues do Moura. o José Lúcio Possidónio da Silva.
Colégio Militar

Capitllo do artilharia J osé da Craz Mota. Júnior.
Tenonte médico Francisco Manuel de Seixas Serra.
Hospital militar principal de Lisboa

Tenente módico Diogo Gailherme da Sil\'n Alves Fartado.

ORDEM DO EXERCITO N. 0 5

17G

2.• ~éric

7) Doclara-se que, tondn sido agraciado polo Govêruo B~panhol com as Me1htlh:1s ~1ilitnr e de la Campalin. o furriel n. 0 132/E, do hatulhrw do caçadores n. 0 !>.
António do Sousa Araújo, é-lho permitido, em conformichulo com as disposii:õos do n1gnlamento das Ordom;
Portuguesas, aceitar aquelas morcôs o usar as rospcctivas insígnias.
8) Declara-se que, ton1lo sido agraciados polo U ovêrno
Espanhol com a üruz de (: ucrrn o a Jfedalha do la C:1mp:1iin os sargentos o furriéis a seguir designados, é -lhes
pormiti<lo, cm conformidade com as disposições do regulamento elas Ordens Portuguosas, aceitar aquelas mercés
<' usar as rcspcctints insígnias:
Primeiros sargentos: AnicPIO Sorrns Pereira, n." ~>';>/ !•~,
do grupo dC\ artilharia a ca,·alo n. 0 1, o Josó Hosa da
Uunlw Oliveira, n. 0 91 g, do grnpo de artilharia contra
aeronaves (falecido).
Fnrrióis: Da,•id Coelho cl<' Araí1jo, n. 0 2G4 g, do regi.
monto 110 artilharia posada 11.º 1, .Adelino Jfen1l<'s Rodrigues. n. 0 95/g, do roginwnto do cavalaria 11.º 1,
Augusto Krug, n. 0 :-ri:3/ E, da haso aérea n. 0 3, e Luiz
Filipe do Sousa o Paro. u.º 348/ E. da mesma bn~e.

9) Declara-se que o primeiro cabo cl11wjfeu1·, n. 0 :?8\)/E,
PPtlro :\fcrcacho Pereira " o sl';.nmdo cabo clu11(ffe11r.
:\fanuel N'uncs, ambos <lo batalhão do automobilistas, foram rondocorndos polo Go,·Crno J<jspanhol
<·om a Cruz do ~Iérito Militar com distintivo branco de
1. n C'lnsiw, o não com a ürnz do Guerra, como consta du
clcclnrac:ão 8), inserta na Ordem do E:rército n.º 15,
2.ª sório, de 1939.

11.º 231/g,

Ministério da Guerra-1." Direcção Geral - 2.ª Repartição
10) Declarn-se quo os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presente Orrlcm cio Etcército, contam :1
nntiguidu<lo dos sous nctuuis postos desde as datas quo,
respe>ctivamento, lhos vão indicadas:
Infantaria

Uorunel Jaimo Rodolfo Nornis o Sih•n, dcs<lo D do FoYerciro de 1940.

2.•
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Tonento-coronel Luiz António do Sant'J..na, desde 15 do
Fe\·ereiro de 1940.
1\fajor F~roando InilCio Gomes, desde 15 de Fcw'reiro
<ie 19J.O.
Capitãis:
Armando Jorge de OliYoira S:mti,·a, desdo 30 de
Dezembro de 1939.
Alberto Adeodato Rodrigo, desde 29 do Janeiro de
1940.
António José da Costa Cunhal, desde 2 de Feve·
reiro de 1940.
l!ário Humberto Ferreira :\forques e Leonardo l\Ieudos Fialho Prego, ambos desde 8 de Fo\'ereíro
de lü40.
Euz·ico da Silva Atafde :.\fol~faia, desd~ 14 de FeYO·
reiro de 1940.
Tenente Eduino J oito Geraltles, desde 1 do Dezembro
de H>39.
Artilharia

Tenente-coronel Raúl nomes Sarairn, desde 20 do De·
zembro de 1939.
Engenharia

Capitãis:
Amadeu César Leal da Silva o Luiz :\faria <la Câmara Pina, ambos desdo 2:3 de Janeiro do 1940 .
.A<lrinno Vieira. Coelho dos Santos do !!acedo, desde
rn de Ji.,úvereiro de 1940.
Tenente Mário Jorge Rios do Sout;a, desde 1 de Dezembro de 1939.
Serviço de administração militar

Capitão José .Ah-o de Sá Xogueira ~felo Rodrigues Pinto
de Balsemão, des<lo 11 elo Mar~o <lo 1940.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Cnpitãb:
Eduardo Pereira. Coutinho, do~do 15 de Feve1·oiro
de 1940.
Vorgilio da Costa Rosa, desdo 27 de FeYerciro do
1940.
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11) Declara-se que os capitãis de infantaria ao din.nte
nomeados, promovidos pela Ordem do Exfrcito n. 05 2
e 3, 2." série, do corrente ano, contam a antignidade do
actnal pôsto desde as datas que, respoctivamente, lhos
vão indicadas, em substitu'ü;ão das que lhes foram então
atribuídas:
Acácio Borges da Silrn, desde 30 de Dezembro de 1939.
António Eduardo de Oliveira Faria, desde 8 de Janeiro
de 1940.
António Neves e Ernesto Ferreira da Costa, desde 15
de Janeiro de 1940.
João Duarte Marques, desde 23 de Janeiro de 1940.
Gastão de Melo Furtado, desde 24 do Janeiro de 1940.
12) Declara-se que o capitão do infantaria Cristóvão
da Ponte Carvalho desistiu de servir nas colónias no
corrente nno.
13) Decla.ra-so que o tenente do infantaria, adido, em
no :Ministério no 1ntorior, na guarda nacional republicana, José Ribeiro dos Santos, que, por portaria de
3 de Fevereiro findo, inserta na 01'dem do Exército n. 0 3,
2." série, do corrente ano, transitou para a situação de
reserva, dove ser considerado nesta situa<:ão desde 11 de
Janeiro í1ltimo, e não desde 8, como foi publicado.

servi~o

14) Declara-se que o tenente de infantaria Gnilhermino llforgado, que passou à situaçito de adido, em serviço no Uinistério das Finanças, na guarda fiscal, por
portaria de 17 de Fevereiro findo, publicada na Oi-dem
do Exército n. 0 3, 2.ª sério, do corrente ano, pertencia
ao regimento de infantaria n. 0 15, e não ao regimento de
infantaria n. 0 5, conforme consta da referida 01·de.m do
Exército.

15) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria,
do batalhão de metralhadoras n. 0 2, António Augusto
Tavares do Sousa, promovido a êste pôsto por portaria
de 21 de Fevereiro findo, insorta na 01·dem do Exército
n. 0 3, 2.ª sério, do corrente ano, conta a antiguidade
dosde 1 do Novembro de 1936.
16) Declara-se para os efeitos da determinação VI) da
Ordem do Exé1·cito n. 0 2, 1. 11 sério, de 1924, que o coro-

nel elo artilharia Abel do Abron Soto Maior concluiu cm
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9 do 1"cYereiro fin<lo as provas especiais de aptidão para
gouoral, com a classificação do apto~ sondo-lhe apliciwol
dosdo aquela data a designação de coronel tirocinado,
nos tormos da detorminuçüo lll), da Ordem do Exército
n. 0 9, 1. 8 série, do 1928.

17) Declara-so quo o tenente-coronel de artilharia, em
disponibilidado, Artur Gonçah·es Rocha chegou à altura
para entrar no quadro em 24 de Fevoreir? findo .
18) Doclara-so qnt' os capitãis do cavalaria António
Francisco Palermo Leal de OliveirA, Jorge l\Iário Melo
Castro o Sousa, António Joaquim de Castro Maia 1\fendos, José António ::\forais, Ilumberto Bucota Martins,
)lúrio Guimarãis Pala. Luciano grocsto da Silrn Granal<' <' Alfredo de Castro Antas foram nomeados para
frC1qüoutar o cnrso do informação do 1.º grau da Escola Central de Oficiais, quo tevo inicio oro 4 do corrente

mos.
19) Doclara-so quo o capitão <lo rM·alaria Rafael Angugto Alvos L oureiro clt•ixou de estar s uspenso das func:ões do serviço desde :?3 de FeYerciro findo.

20) Publica-so a rclução elos ofi<'iais de engenheria
nomoudos para froq íiontar o curso anti-gás para, oficiais
das grandes unidades, que tem início em 8 do Abril do
corrente ano na Escola Prática do Engenharia, doYondo
sor m:indados apresc>ntar na referida E.scola no dia anterior ao do início do 1·1n""º:
:\fajorcs:
Francisco Eduardo ilaptista, na inspec~i'lo das tropas de comunica~üo .
Joaquim Francisco Alves, no batalhüo ele sapadores
do caminhos do Íl'ITO.
Capitilis:
Eduardo :\forques: na Escola Prútica de Engenharia.
António Casimiro da Co:,;tn, a<lido, profossor da
Escola do Exórcito.

21) Declara-se q1w os capitãis de ongonharia Luiz Vitória de França e Sousa, Inácio Francisco da Sih-a, Luiz
)fnriu Bastos de Carrnllto, )lanuel Josó Estêrão Gniurn-
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nus, João Henrique Branco Pereira. Dias e Paulo Emílio de Brito Aranha froqiientaram no corrente ano lcctivo, com aproveitamonto, ou Escola de Transmissões, o
estágio de transmissões a que se rofero a alínea e) do
artigo 44. 0 do docreto u. 0 17 :378, de 27 de Setembro de
1929, alterado pelo do dccroto n. 0 19:175, do 27 do Dozembro de 1930.
22) Declara-so que os tenentes do engenharia, supranumorários, Ernesto :Jiachado Soares de Oliveira e
Sousa, António da Cruz Gromicho Boavida, l\!ário Correia do Sonsa e Joaquim da Luz Cunha chegaram à altura para entrar no quadro, os dois primeiros em 23 do
Janeiro e os rostantos, respcctinuneute, em 15 o 24 de
Fevereiro do corrente ano.
23) Publica-se a conta de gerôncia do Pavilhão da
Familia :Militar, do llospital ~filit<lr Principal do Lisboa,
relafo·a ao ano económico do 1039:

haport~l~tus

RECEITA
8nldo elo al!lcci-dentc.
II o'!pi taJ ização:
Oficiais do eJCército: 727 dias, a 251 18.1759'00
Pessoas <lo família do~ oficiairl do
exército: 1:140 dias, a 25.,S . . • . 28.500$00
Oficiai:> de Ministérios estranho" e
suas famílias: 91 dia~, a 25~ . . . 2.275~00
A!u11os dos ei;tabelccimontot:õ de cn,;ino do Conselho Tutelar e l'etlagógico dos Exércitos de Terra e
Mar: 1:171 dias, a 25:'> . . . • . 29.275ii)OO

Acompanhamento do~ cloeute,;: 1:127 dia:;, a 20;3.
Operaç·ôes cirúrgicas . . . . . , . . . . . . .
Sala de operações. . . . . . . . . . . . . . .
Medicamento::. fornecidos aos cloentos . . . . . .
Análises e tratamentos, ele., feitos uas co11su1tas.
'l'ransfusue~ de sangue (cinéo) . • . . . . .
AnáJi,cs histológicas (sete) . . . . . . . .
Sen·i~s clíuicos prestados por cspcciali~tas.
Arti:;os de aquartulamcnto inutiliznilo,.

'l'utal . . • •

78.225~00
~2.510§00

83.468,s:m
1.100~00

~.5835b0

2.4 lG·S30
500;){)()

491),500
~o.soo
1 ~00

2·18.fl1Jo132
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lmrortOnclas

DESPESA
Pessoal:
Alirncutação de acompanhamentos 77.18lipi0
Vcnci mcn tos das criada-;:
Salário . . . . . .
Alimentação . . .

10.27:\~00

G.o~;; ~GO 16.:!!JG.SGO

Percentagens paga!! a opcraclorcs
ajudantes . . . . . . . • . . . 32.010·510
Gratiticação ao t1·~oureiro . . . . . 1.200500
Visitas médicat> de especialistas . .
20;iHlO
\fateri:ll, p:1garnento de serdços e cli,·crsos encargos:
Pcquonas reparações de aparelho:;
cin'argicos , . • . . . . . . • .
209,)()()
Renovação, rcpara\·ão e aquisi\·:io tlc
m.1terial de aquartelamento, roupas e outros artigos . . . . . . . 10.730.S7i>
Coanhu,tível para aquccimen to central cio edifício . . . . . . . . . 5.31CHOO
J\lodicarucntos cln l•'armácia Contrai
39.4!);) ..>00
du Exército e cli\•ersos .
.
Aluguer dos contaclores de ;;ás e
electricidaclc . • . . . .
• .
22L~ l1
6.27\J.>95
L:wagem de roujia.s hospitalare~ .
Despesas com te otonr.s . . . . •
3G0,,500
Pr111e11as reparações no cclit'írio e
oura~ clP conserva\·ào .
5.200::>00
Desrwsas a fa:wr com pintur:" que
i,c tornam nccesJ>árias . . . . . . 8.750.SCO
Dcspo~as com o expcdicute, linos,
impresso~, etc. . . . . . .
. . 1.871,)00
Dospc•sas miúdas não comprcrnclidas
na;; dcsigna<;üos anteriores . . . . 1.088~25
Trausfusõc~ de ~ang-uc (dez) . . . . 1.
,§()()
,\nálisr.s histológica~ (norn) . • . .
c:10~00

ººº

----Parn o fundo de trata-

12ü.743p70

81.17;)~36

Coosign:i\·ão ele rccci tn~ mento e que diz n•Mpcito iis an;4liset> e tratamento~, <'te., f,•ito~ nas con~ultas. . . . . . . . . .
Depúsitos - Saldo 'JU" passa :rn ano seguinte

a:.-.1 17-96

To/(ú . • • • • . • . .

2lS.1í13:532

~2..1

IG,B30

24) Drdnra-sc que o capitão farnrncrutico, no quadro,
.Joaquim Varela Gusmão presta scr\'iço no centro de
mobilizar:ão do scn·ic;o de saúde n. 0 :3 desde 1 do corrente mos.

1P2
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~f>) Decl:tra-sc que o <'apitão farmacêutico. supram1 morário, Luiz Gonzaga n ::'ou..;a presta servic;o no contro
de mohilizac;ão do infantaria n. 0 13 desde 17 do Fevereiro findo.

2(i) Declara-se que o t<'nouto formacôutico, suprnnumor[Lrio, António )fantH•l dn ~fotos Vil:'gas de Campos
pn1sta servi,o no c<>ntro <111 rnohilização de infantaria
n. 0 4 desci<' ~ do corrento mê:->.
~7) Declara-se c1uo o tencnto farmacêutico, supranumorúrio, .João Pais Pinh,.iro do Figueiredo prei;ta i;en·i<:o
110 c1•11tro do mobilizuc;:io do engenharia n. 0 a de,.dc ~'
do Fevereiro findo.

28) Declara-se quo concluíram, com aproveitnmouto, o
curso de provisores os tcnentos do servic;o de admini11trac;ão militar José 1\1arcp1os Vioirn do Azevedo, Augusto
Loonanlo Neves. Josó :\faria do Sampaio :\Iariz, António
do Oliveira )[ateus, .Tos(• Fraucisco dos Santos, António
Lindo! fo Ribeiro Borges elo Castro Seabra de AlbnquPr'!UC': Carlos Alberto Sanches de :\liranda Castro Guedes
Dius, Joaquim de Uelo Pórna, Eduardo de Sousa Correia Barbosa: Luiz Franci:-co Baptista e Estêvão <lo .Josus
Cala1lo.

:.?fl) Declara-se que o toncntc-coronol, na situação do
reserva, Luiz António N o~uoira continua prestando serviço na Direcção do Sorvi<:u do Administruçito Militur,
onde estava coloeado 'f11ando transitou para aquela situação.

:lO) Declara-se que o cupiti10, na situação de reserva .
.José Maria Braganç;1 dt•ixou de prestar serviço nu
2 .ª Repnrtiçl!.o da 1.ª Din•cçllo Geral <lêste ){inistério
em 4 do corrente mês.
31) Declara-se quo o <mpitilo, na situação do rosorva,
Jacques Rafael Sardinha da Cunha presta servic;o no
Arquivo Histórico Militar desde 31 <le Dozombro do

193!).

32) Declara-se que o capitão, na situação do rosorvu,
José da Rosa presta serviço no centro do mohili?.açlo
do serviço de saúdo n. 0 ~ dosdo 29 de Fevereiro findo.
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:33) Declara·se que o capitiio, na sitoai;:ão de r1}~erva,
António ele Olin1irn Rodrigues ÜCOlt desligtido do ser·
vii:o <les<lo 21 <lc FeYeroiro lindo, nos ter111os da (1ltima
parto do urtigo rn. o do decrúto·lei n. o 28:40-!, de 31 do
Dezembro de 1937.
3.+) Dcclara-so que o tenontt', na situaç<1o de roscrrn,
António Perfeito Guerra presta servii;:o na Agôncia Militar desde 29 de Fe,·t'reiro findo.

--

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

3;>) Pmb1ios anuais que competem aos oficias a seguir
dosignados, que, nos termos 1111 d1wreto-h•i n. 0 :.?8:404,
de :H de Dezembro do 1937, transitnram p:na a situai;:ão
do re~erva:
Coronel do infantaria .José , \ ugusto do ),[oura, :36.000,S.
Capitão do cavalaria António Serra do Almeida, 21.GOOtS.
<Japitão tio extinto quadro auxiliar do artilharia João da

8ih·a, :.?0.40015.
Capitão do <'Xtiuto quadro uu:dliar de artilharia, :\Ianuel
.Joaquim Gonc:ah·es da Costa. 20.-!00.).
Tenente 110 ca\·alaria .João Buptisto. Pereira do Barros,
~l.333:560. Tem :?O anos de scn·i<;o.

BCi)

Pon~ões anuais

designa1los.

que colllpctem aos oficiais a l'ieguir
nos termos do !$ :?. 0 do :irtigo W. 0 do
!.?~:40-!, tle :n de Dezembro de 1937,

t]Ul',

<le<'reto-1<.'i n. 0
transitaram parn a situação cll' rcscna:
Toncnte <lo info11taria Jfolluel <lo Xascimt•nto ( 'osta,
J:l.44fJ-).tQ. Tem :31 anos <lo senii;o e :311 períodos.
,
Tonontl• 1lc infantaria :\lanuel Francis1·0 Uau<leias,
lli.128;5. Tem 42 anos de ::.crYÍ<;o, 2 aumontus e 2.t
períodos.
37) Pensões anuais 1·0111 que pasl:'nram :\ reforma os
-0fi<·iais, na situiu:ão dn rosc1Ta, ao dinntt1 nonwaclos,
conform<' o clcspuC'hO da Caixa Oernl de J>Ppositos. Cn•dito o Prcvidênci11, publiC"nJo ll•l Diúrio do liurêrno 11.º 45,
2." sérÍt', <le 2.+ tlc Fcv<'rciro lindo:
Ge1H!r:il Francisco Soai«'" do Lnccrtla Jfadrndo,

4 ~.~:>:JtS:!O.

Coronel l\lauuel Leal do .:\fa,;:dhàis. :?i .08!·).
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Tenente-coronel Mário da Costa França, 38.271~.
) 1ajor Leopoldo Leal Dias, 2;>.920;5 .
l'apitão Elisou António Perdigão Piteira, 21.817 ;580.
Capitão Vicente Gonçalvs do Almeida, 20. 736:>
Capitão Joaquim Inácio do Jesus Caeiro, 18.546.560.
Capitão Raúl Cordeiro Ramos, 7 .599.,560.
Tenente J osó l\Iósca Nunes, 13.3517580.

Obltl..'árlo

194.0
Jaueiro
25- General reformado .João Alves Camacho.
Fevereiro 7 - Capitão reformado Antúuio Ro<lrigues Pinto.
,,
13- Coronel, na situação de reserva, Abel .\.ugusto

»

Tôrrcs.
22-Tenente-coronel reformado João Francisco Xavier
Franco.
23- Capitão de infantaria, adido, Raúl Duarte Silva.

"

23 -

»

Alfore::; reformado :M anuel Albino.

António de Olfrefra Salazar.

Está conforme.

O Ajudante General,

11üJ
MINISTÉRIO Df\ GllERRf\

Ordem do Exército
2 .•

N.0 6
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23 de Março de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição
1\Ianda o OoYêrno dn República Portuguesa, polo Uinhitro da Guorra, publicar a lista da antiguidade dos
sargentos aj udantos e primeiros sa.rgontos das <livorsns

armas o sor\'i~os referida a :31 de Dezl'mbro <h' 1939.
)linistério da Oul'rra, 12 de Fevorl'iro do 1940. O Suh·Secrotfü·io <lo Bstaclo tia Guerra, Fenuuulo dos

Santos Costa.

Lista da antiguidade dos sargentos aJudantes e primeiros sargentos das diver sas armas e ser viços,
r eferida a ·31 de Dezembro de 1939
N6mero 1
de
ordem

Colocaç~o

Poatos

1

deod•Data
qaaado
eoatam a aatlnl·
" dade do p4•IO

:Somes

-

1
2
3
4
b
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
!.'()

21

~2

23
24

R. J. 16
R. 1. 6
R. I. 6
R. I. 2
Colónias
B. c. 1
B. 1. I. 19
R. 1. 1
B. C. 3
R . I. 8
R. I. G
R. I. 11
R. J. 15
Col. )1il.
B. C.5
Colónias
H. e. 1
B. M.2
Colónias
B. C.7
B. M.2
R. 1. 10
R. J. 2
Colónias

Sargento ajudante
»

Primeiro sargento

•
»
»

.
»

•
•

»
»
»

•

»
»
»

•..

..

»

•.
•

Infantaria
Jos6 da Silva Pereira . .
António Nunes
Alberto Pereira Gil . . .
Ilouório Henri~ues Leitão
~Ianuel Silva ) onteiro . .
Artur l\laldonado . . . . . .
João Tiago Ferreira da Silva .
José ;\(arques • . . . . . . .
Abílio Josó Tavares .
Alberto .\fonso' Leite.
Domingos Fernandes .
António Leitão . . .
Josó J\Iaria . . . . .
IJcrrnínio Rodrigues . •
•
Henrique Pêra. . . . •
l•'ilipc Churro Mendes
. .
Alberto Hui;so . . . •
Manuel Tôrres Gonçalves. . .
Fernando dos Santos Ferreira.
~lanuel tios Santos. . . .
.José Gomes Barraqueiro .
Filipe ;\Ionteiro . . . • .
Aug11oto )!arques • . .
Sccundino Martins Real

1~

- ....

- --

o

:;ti

..

.....

••

1-8-989
»

!

3-4-918
6-4 . 921
12- 6-921
1-1-922

..

..
23-2-922

1-1-923
»

.

»
'

8-3-92:3
14-6-921 .
1-1-925

ot%j

i::::

o

o

trj
~

..

~

;::::

o

:=â

o

~
o
~

»
»
:

.

»

1-1-926

..

•
•»
»

I~

;·

25
!!6

27
28
29

R. /.15

e.

B.
10
B. C. 4
R. I. 12

30

R. I.10
R. I. 12

~1

Col. Mil.

32
3ii
3-i
85
36
37
38

B. C. 6
R. 1. 4

89

.,
40
41
42
43

45
46

41

Esc. Ex.
B. C.10
B. C. 2

R. J. 3·
R.1.1
R. I. 6
R. I. 15

B.M.3
n. g

c.

R. 1. S
R. I. 10
R. I. 15
R. 1. 7

õl

Colónias
B. C. 8
B.C.9
B.M.2
R. 1. 8

63
5i
55
56
5i
58

B. C. 6
R. 1. 2
R. 1. 15
R. I. 8
R. I. 15
R. 1. 16

•s
49
õO

52

n. e. 10

»

...

•
•

•

..

•
•..
•
»

•
•
•
•»
•
»
•
•

•
•
•
..
lt

»

•»
•

•
•

•

..

Mauucl Rodl'igucs • . . . . . .
Ilorácio ,\/biuo . . . • . . . .
José Me111loaça Chalaça Júnior .
José L óio Cera . . . . . .
llaeílio Marques. . . . . .
Fernan1lo Mendes Campaote
•'
FranciBco Relva~ . • • • •
~lanuel Birra Leitão. . . .
Domingos António Mestre
João Augusto de Lima. .
.
António dos Santos Subtil • .
José Pereira de Sousa Guimarãia . .
António Godinho dos Santos Ram os .
J osé Maria . . . . . . . . . . • •
Manuel Valente da Silva . . . .
António Lourenço :\!agro. . . .
l\lanuel António Correia Zílhão .
António Manuel dos Santos . .
Josb Ferreira Gomes . . . .
Jtilio Gonçalves • . . . . . .
Ra1il da Silva· Gomes Viana
. ...
António )farques Caramujo.
Josó Gri"f iniano de Freitas
António ) anucl Martins . • • . .
António Henriques Cardoso.
Joaquim da Silva Marques .
,José ele Melo . . . .
Dclrniro Pereira. . .
António Curto. . . .
César Dias Ferreira . . . . • . .
Domingos Nunes . . . . . . . . . .
José Octávio do Carmo Gonçalves Costa
José Gasyar . . • . . . . . . . . .
Jacinto~ anuel Piteira Valente . . _ . .

•

....
•..

... .

I~
;·

..»

•
•
•»

. ..

»
»
»

•»
•
))

.
..

.

»
;

•

..
;

~

'

..

.

.
.
.
.
. . •
,_ ••

"
lt

))

•
»
~

o

~

t::i
tri

....""'
o
o

~

X

tr.;ti

o
~
o

2:
o
~

»

.."
"»

..
»

I~

N6mero
de

ordem

59

co

61
62
63
~

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

84
'S5

Sô

1

..
Colocaçlo

R. I. 7
R. I. 7
B. C. 4
B. C.10
B. Carros 1
R. l. 12
R .. I. 14
B. C. .'\
R . l. 6
B. C. 7
R. I. 3
B. :\J. 1
B.C.4
B. Carros 1
.B. ü. 5
R. 1.1
R. I. 13
B. Carro~ 1
R. l. 6
B. C. 9
R . 1. 2
,R. 1. 16
R. 1. 6
R. I. 1
R. 1. 5
R. I. 10
R. I. U
B.Carros 1

1

Po1to1

1

Primeiro sargento

•
•
Primeiro sargento cadete
•
Primeiro"bargeoto
1

"
ll

ll

»

Primeiro sargento cadete

•
•

•
•..

..

Primeiro sargento

·•"
•..

..,.

•
•
•

Data
de•de qaondo
1 oontam a aollg11l·
dado do põHo

'

Nomes

""'

00
li (:JJ

--

Josú Fernandc• da Costa Dias
:\lanuel Pai:; Silvestre Júnior . •
João Correia de :\liranda . . .
Hilário Pereira de Almei1la . .
Cele~tino Américo ~lota dos Santos
Leonel }lartins \'iceo te .....
Baltasar do Amaral Brit.cs . . . .
Armando de Abreu Araújo :\!alheiro .
António df' Almeida . . . .
António Maria Barroco . . •
Arman1lo de Seixas·Gomes . . . . .
Luiz Filipe Pons Dias • . . . . . .
João Simões da Sih·a • . • . . • .
·•
Alberto Carlos da Conceição Serpa Soares .
Luiz :\!acedo Pereira. . . • . . . . . . .
Hl•nrique f''ernandes Nogueira . . . . .
Jaime Horácio Pinto Guedes • . . . . •
Amílcar Augusto Pompilio de Margarido.
Francisco Casimiro de Paiva . . • . . .
Casimiro José da Cunha . . . . . .
António José Carvalho Guerra . . . .
João Casimiro ·Margalbo , • . . . . .
J\fa11uel Pereira • . • • . . . • . . . "
Aires José Luoa de Carvalho Esteves .
Fernando Au.itusto Ramo:> Pinto.
José Simões da Silva Júnior •
Gerooano Felizes. . . . . .
Damião Simões • . • • . •

1-1-926
13-4-926
19- 7 -926

.

2~8-926

.

.

....

..

25- 7 -927
10-8-927
2-11-927
15-12-927
G- 2-928
16-4-928
-t- 7 -928
26- 7 -928
21- 7-929
23-7 -929
29-7-929
3-8-929
5-8-929
7-8-929
27-9-929

o

::e

o
,..

-""'

....,

o

.-.
..

~
~

::;::

o
~
o
z
o

<:>

•
»
»
»

..

..

"

,))

»

•

r
~
:r
~

87
88

R. 1. 5
R. 1. 14

89

R. I. 10

90

H. r;arros 1
Colónias
Goló11ias
J. 1. 18
R. 1. lli

91
92
93
94
95
96
!l7

98
99
100
101

102
103
104
105
106
lOi
10.S
100
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119

120

n.

n. c. 1

Colóui15

R. 1. 6
R. 1. 13

n.

1.15

n. e. 9

B.C.8
f{,

1. 1

R. I. 1
R. I. 13
H.. 1. 5
Colónia,;
Colónias
R. l. 5
R. 1. 14

K l'. I.
Colónias
Colónias

E. P. 1.
B. e: 5

R. 1. 6
Esc. J<:x.
Comp.)foç.
B. C. ó
R. 1. 1t
Calúnias

....

•..
•
•
•

»
»
»

•
•
•
•
•
•

•

»

•

»

•

•
•

•

•"»
»
»

•
»

Primeiro ~argcnto cadete
»

"

F'itmi11CJ Guillicrme Ah·cs. • . • • • . • • •
João Ro,frigucs Catana~ • • . . . . . . . .
Cclestiuo G:inilí1Jo de Figueiredo de Alm~ida.
António Perllira . . • . .
João Elí~io rle Almeida. .
J o~é Patrício . • . . . .
Simeão Inácio da Coota. .
Porfírio Joaquim Pereira.
José Barroso Uoa,·ida . .
Manuel Canhão Fer11:1111les
Joaquim de Jesus • . • •
Autóuio Gonçalves de Froita;;.
João Ribeiro
"lanucl Francisco da Si!\":\ . . .
Lucai de All'gria . . . . . .
António Jooé Borges Rogado .
Elaertc~ dos Saotos • • .
'.
Alfreclo de Miranda Prado
Domingos Autóoio Diniz.
José ~forques . . • . . . . . .
Josó ele Sou~a Ferreira "facedo •
Joaquim da Conceição Yclcz . . ·.
.Tosé 1h Cruz Tôrres • . . . . .
Fr:\ncisc:o Pereira Martins . . .
Carlo1> Ferreira Cascais gusébio
Manuel ele Deus da Loura •
António Ferreira
;
;
Oadd ~lartius Pereira . .
Rodrigo Teixeira Saraiva
Aotóuio ~faria Pôrto. . .
João Vicente Pereira . . . . . . . .
Guilherme de Castro Luazes Santos •
Pedro de Barcelos. . . • . . . . .
Henrique Bettencourt . . . . • . .

»
»
J)

•

J.

~~

;·

D

»
»
»
»
»
»

.

........

.

r=

•

•

..

•"

"»
•

..

~

o
.....

t)

trj

~

t'<}o

?;l

D

(")

))

.
»

:

....
._,

t".l

,»

•
»
•

....

o·

28-Ü-929
22-3-930
24-5-930
17-7-930
18-7 -!!30
19-7.-930

~

e

;l!
o

O'>

-~ ~

.....
Data
dosde quando
coutam a antlgui·
dade do p6eto

N6mero
do
ordem

Colocaç.lo

Postos

Nomes

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
14S

R. I. 14
Colónias
R. I. 2
B.C.1
B. C.1
R. 1. 10
R. I. 13
B. M.3
R. I. 4
R. I. 7
B. C.3
R. I. 6
R. I. 1
Colónias
n. e. 6
R. I. 11
R. 1. 3
Colónias
R. I. 12
R. I.13
B. O. 2
R. I. 7
Colónias
Colónias
B. Carros 1
R. I. 6
R. I. 6
R. I. ó

Primeiro sargento
Primeiro sargento cadete

António Marques Ferreira . . . . . . •
•
José Eugénio Maria Cabral de Sampaio .
José da Conceição Galiano . .
• •
Júlio da Graça Franco. . . . . . •
•
Manuel Mousinho Correia. . . .
. .
Casimiro José da Silva . . . . •
Diamantino Augusto Fernandes.
Cândido Casimiro da Silva . . .
Manuel Domingues Júnior . . .
António da Costa . . . . . . . .
Jaime do Espírito Santo Miranda . .
Guiihermino Gon'i:Jves. . . . . .
.
José de Almeida orta . . . . . . .
Armando LoLes . . . . . . . . . .
Guilherme !\ anteigas Campos. .
.
Guiomar Raposo do Amaral. .
.
.
Anastácio Rodrigues Vicente . .
. •
.J:osé da Cruz . . . . . . . .
• . . .
Angelo Calmou Navarro de Andrade Botelho . .•
Antero Alves da Cunha. . . . . . . . . . .
José Garcia Ribeiro . .
José Maria Simões. .
Francisco de Oliveira
João Tiago . . . . .
Arménio João Pereira . . . . .•
Henrique Luiz Diogo de Carvalho.
.
.
António Augusto Andrade Alves Assis .
Augusto Gonçalves Vieira . . . . . . . .

•
Primeiro sargento
•
»
»
»

»
»
))

"»
»

•"
•
•

•»
•»

"
"
Primeiro sargento
cadete

"

•
"

..

..

.

.

28-7-930
30-7-930
2-8-930
16-8-930
20-8-930
»

24-8-930
11-9-930
20-10-930
6-11-930
10-11-930
14-11-930
24-11-930
15-12-930
»

2-1-931
12-2-931
8-3-931

~

o

~

~

t::I
~
1:::1

o

t::I
~

l"j-

~

o
.....
8

o

;zo
CI>·

•

18-4-931
1-5-931
15-6-931

"•
,.
17-7 -931
»
»

!f

e.

149
150
151
152
153

15t
155
156
157
158

159

1&0
161
162
163
161
165
166
167
168
1G9
170
171
172
173
174
175
176
177
178
1í9
180
181
182

'

JJ.
1
13. C.8

..

R.1. 11
n. C.5
H. C. !í
B.C.f>
B. )l. 1
R. 1. !í
lt. l. 8

»

H. I. 11

H. 1. 15
D . M. Col.
H. 1. 1
B. )I. 3

B. C. 10
B. C. 7
JU. I.17
Colónias

B. C. 6
B. 0.10
H. 'I. 9
B. C.1.
H. J. 9
H. I. 3
B. l\I. 1
R. 1. 7.

»

•

Primeiro sargon,to
»
»

"'
•
•
•
D

•

•
))
))

»
»
»

•"»
D

•
Primeiro sargento cadetu
•

H. l. ·l

»

Colónias
H. I. 1

"»

n. e. a
B. <.:. 7

Colónias
B. Carros 1

B. M.1

»

•

Primeiro sargento
Primeiro sargento cadete
Pr imeiro sargento

......

Mário Diuiz Pacífico do3 Heis
Clotário de Sousa Dias fübeiro de Can•alho
J osé António Gonçalves Bragança
Eduardo da Costa Freitas . . •.
J(11io Uivar . . . . . . • . .
Gior<lano <lo Carmo Bailey . .
'.\lanuol Tôrres . •
. • . .
João Baptista Bruno . . . . . . .
Múrio de Assunção de Barros . . . . . ,
Carlos Ilcrmenegilrlo de Oliveira e Sousa
António de Sousa . . . • . .
•
Alberto ,José Lucas de Sousa .
Ago&tioho Teixeira Tavares
)lanucl Afonso • . . . . . .
Sebastião Augusto Borges . .
Pedro Diniz. . . . . • . . .
Joaquim ela Costa Figueiredo Júnior
.Joaquim .José Anaeleto. • .
.João Autóuio Yieente . . .
•
.
Francisco António Leonardo
Luiz dos Santoi. Co:;ta • . .
'.\lanuel Autúnio Marques • •
Lufa Alberto Ruivo . • . .
Ama<lor da Silva
Jorge Campos Mascarenhas. . •
Rui Antóuio Ventura Rodrigues
Josú <la Horta\' eiga • . . • . .
Gilberto dos Rei:> . . • . . . . .
Jaime \\'heelhou~e Basso ;\forques.
António Goulart Branco . . . . .
Armando )fartins 1le Araítjo
Ernesto Augnsto Antunes
•
Esmcrahlo Abreu Calado.
Josú Gonçalves . • . . .

..

. .. . ..

..

•

18-7 -931

•

24-7 -931
26-8-931
»

r
'

1

'

·.

'fl

~·

~·

1-1-932

..,,
))

.

'•

•
•
•
•

•
))
))

»

8-1-932
22-1-932
25--1-932
30-1-932
5-2-932
4-4-932
22-7-932
))

24-7-932
25-7-932
26-7 -932
1-8-932

-· ~
. . ...

~8-93~
-:

- 11-10-932 -

1

o
::::
~
M
.,...
.....
t:1

o

~

;.-:
t::•

::::>

-à

o

~
o

::>

1~

,_,.
(J:)

Ntunero
de
ordem

183
181
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205
206
207

203
209
~10

Colocação

Poatoa

B. I. 1. l i
R. I. 5
E .. P. I.
Colónias
B. I. L 18

PriJDeiro sargento

B.C.4

Colónias
R. I. 14

B. )1. 1
R. J. 4

B. Carros 1

n. c. 9

B. )1. 3
Colóniaq
R. I. 10
Colónias
R. I. 16
Comp. l\loé.
B. I. 1. 1
n. c. 1
R. I. 11
B. Carro:> 1
B. Carros 1
R. 1. 1

R. 1. 7
R. J. 8

n. e. 7

B.

~I.

3

•
•
•
•
Primeiro sargento cadete
•
•
•
•
•
li

•

Primeiro sargento
Primeiro sargento cadete
Primeiro 11argento
»

"»
"
Primeiro sargento
cadete
•
»
»

•
•
»

..

t.:>

Data
deado quando
confim a antljtUI·
dadu do p6•to

Nomea

..
Alfredo da Silva
Albino ole Jesus Gollles .•
João António Rosa . . .
António da Rocha Alves
Josú do Couto Pereira . . .
llu~o Rafad da Gama Pinto
Pclágio d11 Sousa Barbosa .
•
Ernesto Proença Saraiva . •
.
.
.
Joã.o Humberto Lopes de Meneses Ferreira . •
Francisco de Sousa Serrão •
.
•
António Foscbini Serra
Amândio Ribeiro da Costa
Artur )fosquita . . . . .
João António Alve:; . . .
Rodrig-o )!achado da Cruz
Abel Afonso . . . . • .
Joã.o .losó \'ila Verde . . .
João Roberto . . . . . .
José Luiz da Silva .• • . . .
Eduardo Segundo de Almeida.
Octávio Fernandes Dias . . • . .
Alberto )faria Castclbranco Vieira
)figuel da Conceição Pinto Júnior
Fernando de Almeida . . . • . .
António Lopes Soco Paula Santos .
. •
Diamantino do Xascimento '.\Iorgado
Yergílio José )feio de Carvalho . .
Diogo Souto da Costa Pereira • . .

..

..

29-1~932

30-12-932
1-3-933
2-5-933
19-7 -933
2-8-933
»

•
"•

4-8-933
7-8-933
8-8-933
9-8-933

•

27-10-933
13-11-U33
6- 2-934
31-5-934
4-8-934
15-8-934

•
•.

I°
::e

.~;:::

:; tj

o
1

:.:::

~

t=!~

o......
>-3

o

~
o
C">

16-8-934
17-8-934
»

•

1·.;:;"~

'll

;;·

SIU
212

213

214
215

216
217
218
219
220
221
2<!2
223
224
225
226
227
2213
229
280
231

232

233

23i
235
236
237
238
239
240
2.U
24::!
243

B. C••1
/l. /. 13

H. 1. J,'l

H. M. :J
H. l. 6
R. 1. 1G

R. 1. 8
H.C.9

n. C. .J
R. l. 1
R. L l

n. e. 10

E. P. J.
B. C.1
Colónias
Il.I.1.18
B.C.G
R. l. 4
Colúuias

B. G.5

B. :.'\l. 1
B. C. 4
B.C. 1
n. 1. 1.11
B. 1. 1. 19
B.C.5
Colónias

n. ~1. e.
R. M.1
n. c. 5
E. P. I.
B. C.10
R. 1. 16

..

,.

....

»

..
..
~

Primeiro"sargento
»
»

»
»

•
»

•

...,
»

»

•
»
•
»

»
»
»

•
,,•
»
))

. .

18-8-931

.Amândio ,\ugust-0 Trane-0so . . . . . . .
José Antouiuo da :.'\fota \'asconcelos Beleza.
I1 uiz \'a~co da Veiga Ferreira Pedras . . .
Alvaro António Pompeia Xavier . . . . .
Arlindo Alberto Trancoso Poças Falcão . . . . é
Albieindo Aldino Aurinio Olgarindo Ferreira Pinto
da Cunha.
, Y itor Mar, nt:I l\Iimo~o Castela
Armando da Silva . . . • . .
Alexandre Salgueiro Boavida.
Jaime Augusto Domingues . .
.
João da Cruz . . . . . . . . . . .
António Maria do Nascimento Pombo
Ernesto Duarte Grais . . . . .
Luiz Pru1Hlncio Pereira da Costa
)fanuel Ferreira. . . .
Jo:;é Horta Monteiro . . .
João Antunes l\Iilheiro . .
Vcrgílio Teixeira Lopes . .
Mauuel da Cosra Valado . .
Manuel Ho~cndo Inocêncio .
J osó António Pernas . . .
João ;\loniz Escomilha . . • . .
Luiz Ferreira Machado Drumond .
António Ricardo Felgueiras
.
Casimiro Augusto Antunes . •
Joaquim Ferreira Gou\·eia .
1 João ~oó ~fartin,; . . . . .
.José de Almeida. . . . . .
.
..\!varo Martins de Can·alho
1 Autúnio Inácio Subtil . . . . . .
Sebastião .Marcos :::\ ugas Guerreiro

•
•
•
2~8-934

Fcruando f,i.'!f:O Almcirla Carvalho • . . .
.\Ianuel ,\ntcínio .\ four5o \'az Osório . • . .

..

..

...
..
...

•

{f:....
(!)

21-8-934
24-8-934
17-9-934
28-11-934
1-1-935
10-1-935
15-1-935
U-5-935

•»
»
»

»

lõ- 7 -935
29-7-935
1-11-935

"
10-12-935
16-12-935
28-2-936
15-7 -936
3-8-936
6-10-936
1-11-936

o

~
(j

t'l

....
~

C)

o

trl

:.-1

t;:j:;l)

9...,
o
?'!o
C>

»

•»

!~

......
<.'.>

Número
1
de
ordem

Po1to1

Colou~lo

R. I. 1
B. I. 1. 10
B. C. 9
R. I. 4

R. l. 14
R. J. 9
B. M. 2
n. e. 9
n. e. 5
R. I. S

~<>-

253

25!

R. 1. S
H. I. 1
B. C. 6

255
256
257

n. c. s

E. P. J.
R. J. 15

258

259
260
261
262

:!63

264

261

266
267
2GS
269
'210
'211

J

B. C.10
R. I. 11
R. 1. 8
B. C. 10
E. l'. J.
R. I. 7
B. I. J. 18
R. 1.1
B. l\l. 2
B. Carros 1
R.. l. 'J
R. l. '2

Nom11

1

1

2-H
2!5
246
2!7
2-18
2-19
:!50
251
q-q

1

Primeiro sargento
»
»

»
»

"
"

D

»
»

»
»

•
•
»

»
»
»
»

»
»
li

..
»

.

»
»
1J

.. .

António Adolfo Ama<leu .
..
Manuel Vital da Câmara.
Manuel Lueindo Lopes • •
.João Sales Valente • . .
António de Oliveira . . .
Eduardo Teixeira da CoBta . •
.Joaquim André Júnior . . .
.Joaquim Pereira Cardoso. .
.Tosó de Figueiredo. . . . . .
Aníbal Augu,,to Rcb&lo Brito .
;\Januel Ah'e5 . . . • . . • .
Franch•co de Sales RoJ.rigucs . .
João Dia:; Ferreira. . . . . .
.
.Tosti Vieira . . . . • .
flaúl Pinto de Almeida.
!Jomin~ot> Crêspo Júnior
,\bilio Ferreira Calatré
Jaime do Espírito Santo Arat'1jo.
Cuilhcrrni110 Augu,..to Patrão . .
Aníbal Jor&c Pirc5 .
.
Francisco onÓah·cs .
• •
.José Ferreira abrita
. . • •
João Gil
Rogério d"~ Santo5 Autuam; • • • • •
.Jorgo A JI,. rto X Og"tteira • . • • • •
• •
.Joaquim Ferreira de Oliveira Cocllio •
'.\lanuel António . . . • •
• • • •
•
'.\li.gucl Augusto Barata . • • . . .

1-11-936
»
»
»

•

2.5-11-936
3-12-936
24-1-937
tr>-2-037
15-3-937
i>-4-937
20-5-937
29-5-937
7-6-937
19-7 -937
4-8-937

..

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

desdeData
qaando
contam a aatlsuJ·
daJe do p&to

••

»

'

•

o

~

ot::1
~

tl

o

t=!
~

~

:.i

8
8
o

~

o
a>

3- 9-937
4-9-937
1-11-937
»

."

•

6-12-!137
17-12-937
31-12-937
»

r
rr.

~
....

õ'

R. 1.14
II. C.:;
n. C.10

273
273

274
!!75
276

n. c.10
R. l. S

271
278
279
280

D . .\l. U.
R. I. ·i
Col. Mil.
1-;. P. 1.
Colónias
B. C.6
B. M.3
R. 1. 9
Jt. 1. 13
R. I. 2
}{. (, 9
R. l. .i

281

282
2~

2dl
23.'>
2:)()

287

288
28()
W<l

RI.~

R. 1. H
B. I. I. 18

2tl1

R.

1. 9
B. I. I. 17
B. C. !l

292

~'93

291
295
296

B.C. 7

B.C.9

B. l. I. 17
B. C. 8

2'J7

29.~

R. 1.12

~99

R. l. 1:S
B. M. 2
B. M. 2

300

301
302

303
301
305

.

R. 1. 7
R. 1. 11

R. I.13

•
•
•
•
•
•
•
1)

•»
li

..

....
•
•
..
li

•"

•"
•
•
•
•
•
"'»

..

•

..

"

"

António I,opes Rodrigues .
!tlarcolino l>uarte . . . . .
Artur Martins Coelho .
Amadeu dos Santos Coelho.
Dominiros Teixeira .......
•fosó Alberto dos Santos Costa Pinto
Augusto dos Anjos :\Jartins de ~lira .
Adubai António Calapez . . . . . .
Marcolino Henrique dos Santos
•
António Ferreira . . . . . .
Alberto Alpendre • . .
Otelo Pinto Lar:i,njeira.
\'asco da Costa Ah·ares
Lui:.. Aufiusto . . . . . .
Josb Ro rigues Pimenta .
Fiel dos Sautos Fernandes . .
Florentino do Aleflria Ribeiro
Domingo!! Itoque 3elo . . . .
António Hamos Boavicla . . .
Manuel da Luz Barbosa ...
.losé I~crnandes de Carvalho
.
Pedro \'asco da Gama .
António Hodrigues. . . • .
Autóuio Pereira . . . . . .
João )li~uel Pinheiro . ...
.JoBó de ~leclciros Fosta ,J1ínior
l~ranciijco Tomaz Carrajola.
Manuel Homeiro . . . . . . .
Leonardo Lima . . . ....
\'iccnto Ferreira dos Santo~ .
,Jaime de .Tcsu;; Vieira dn Co~ta Carneiro .
António .)!arques Queiroz: .
,José ~l:\tins da Costa . .
. Hermínio Salgado . . . . . • . . . . .

....

..

...

..

.

.

..

..

1-11-938

•..

..

';..
.......

õ'

"'•
))

10

•
•
•
•..

.."'
..
..
•
•..
..
1)

•
3-11-938

4-11-938
16-11-938

o

~

o

t'1
..,,
.....
~

o

M

~

~

~

(')

~

o

~
o
C>

))

8-12-938

•

19-12-938
20-12-938
21-12-938

•

1~

~

Nàmero
de
ordem

Colooaçlo

l'oatos

306
307

n. ~r. 1

Primeiro sargento

308
309

H . .\1. 1
n. 1. 4
H. 1. 15

310
311
312
313
314

315
316
317
318

319
320
321
322
323
324
325
326
327
3:!8
3:!9
330

331
332
333

B.C.3

B. C. 3

H. 1. G

B. C.8
B.

e. 2

.

D

•
•
"»

•
•
"

R. 1. 5
R. J. 11
R. 1. 13

•
•

R. I. 16

"

H. .\1. 3
R. ). 11

R. 1. lG
B. I. 1. 10

R. 1. 15
R. 1.

R.

1.

!)

5

R. J. 12
B. é\1. 2
R. J. 12

H. J. 7

H. J. 10
B. U. ·1
B. :\t. 1

B.C.2

•
•»
»

..

•"
•
•
•
•
»

"
))

»

Data
dolde quando
contam a an1lg11l·
dade do p6110

lS'ome1

Cúsnr ..\Uximo . . . . . .
Ed11ar1lo Augusto da Sih·a
Olc~:irio Mu11des Patrício.
Joaquim Luiz Romeira. .
Arlolfo Farinha . . • . .
..
~Jauucl Dclruar Ferna11d"S
Aquilino CânJido Tôrrtl" . . . . .
Aq.\'c111iro Cclcstiuo ..\loraii; Sequeira
.João Jo~é Marques d:\ Hilva
Rai1l Snlcs . . . . . . . .
..\lário dos Santos .
José Ca~a110\·a. . . . . . . .
Arrnaudo l•'areleira . . . . .
,\ ntó11io Fialho Tereno. . .
Jo&i; ~faria Pereira da Gama .
.lofío Camcjo ..\lendc:;. . . . . . '.
João FlorPntino Roarc~s Gonçalrn~.
Do111i11gos Pereira . . . .
Joaquim (~omes . . . . .
Jo~é Botelho . . . . . .
Auibal .Jacinto de Frcitn~
Bartolo111cu Luiz \'inagre
~lário Frrrcira . . . . .
..\lauucl ~'crreira.
. . .
Jacinto Barbosa dn Almei1la •
Uriel Hodrigues lhrraulia .
A11t611io Lopes . : . . . . . . . . .
A11tó11io .Joa<piim )\ativi1la1\c Pimenta .

a>

22-12-938
»

.;:::-.......

"»

o

))

.. ..

..

e

23-12-938
25-12-9i\8
29-12-938
1-1-939

13-3-93!.l
12-10-US!.l

..

1-11-93!.l

"»
>I

•

:::o
~

M

;..-:

:::,..

;::::

-ó

o

~
o
C>

»

.

•..

.

..

..

•
•»
»
»

"

.

t.:>

00

...."°'

;·

~

&!U

8M
396

337
338
339
340
341
342

,.

Ll. I. 14

•
"•

R. I.8

Comp.Moç.
.R. I. 3
R. I. !J
R. 1. 12
R. 1. 5
B.C.8
R. T. 4

"»

•
•
•

.1fanuel dos Santos. • • • • • .

r~.;;·~r:r.~

"
"•

José tia Silv:i Hawos. . . . . .
António Peres Folgado . . . . .
.
Emílio Adriano de Faria .Jí111io~
António da Cruz Rodrigues. . .
Mauuel Gomo~ ltascão . . . . .
João <los San tot1 . . . . . . . . .
'fomaz Avelino da Silva .Miguel Pereira •
Joaquim :\obro . . . . . . . . . . . .

11-11-939
25-11-939
1-12-939
20-12-039
»

31-12-939

Artilhar\a
1
2
3
4

5
6
1
8
9

10
11
12

13
14
15
1G
17
18
19
20

21
22

Primeiro t>argento

C. T. H.
Colónias
R. A.C.
R.A.C.
R.A.C.
R.A. L.3

"»
»

•
•

•
•
Primeiro sargento caclcte

G.D. S.C.

R.A.L.2
R. A. C.
Colónias
G. A. C.1
R. A. P.2
R. A. L.3
R. A. L.4
R. A. P.1
R. A.L.5
R. A. L. 1
R. A. P.1
R. A. C.
R.A. C.
E.P.A.
G. D.S.C.

Primeiro

~argento

li>

•
•
•

•»
•
•

•
•
•
1

•

Abel Diniz •• . • . • . . . . . .
Francisco Maria Candeias
Frederico Dias Coelho . .
Joi;é Gasêar Perdigão . .
.
• • • • • .
Haúl de ousa. • . • . . • . . • • • • . •
• ,
José Borges .Machado • . • • • • .
António Lúcio Aguião Valente .
António Gregório Guerreiro . . .
Alberto da Silva Teixeira Baptista
António Joaquim Vicente . . . .
Mauuel Aug-usto da Silva Pire,;.
Manuel António Rodrigues . .
António ~faria Carvalho . • .
Joaquim Santos . . . . . . . •
.
António da Costa Calão . • . . .
Domingos Marques de Oliveira
•
Joaquim Teixeira. da Silva . .
.
José )faria da Silva . . .
.
. .
António Maria Antunes
António de Castro . . . .
Alexandre Vicente Nunes.
Francisco In:lcio Costa . .

..

..
..

.

..

..

o

10-12-924

::o

•

.,,tl

•

7-1-925
20-1-925
8-4-925

~

::i

o

1-1-92~

t<1

21-1-92$
30- 7 -929
27- 9-929

i-<

~

:=ó

o

•
•
•
»
»

1-1-930

::3
o
zo
'

a>

))

»

.

»
»
»

1~

.....
~

N6m•ro
de
ordem

23
24
25
26
27

28
2~

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
41
45
46
47
48

49
50

Coloca-,lo

R. A. P. 2
Colónias
R. /\... P. 2.
G. A.C. 2
G. I. A. M.
R. A. P.1
R. A. P. 2
R.A.L.·1
Col6nias
R. A. L. 2
G.A.C.A.1
C. 'I'. II.
R.A.C.
R.A.C.
R.A.L.5
R. A.C.
G. I: A. M.
R.A. C.
R.A.L. 4
G. D. S.C.
R.A.C.
R. A. P.1
R. A. L.1
C.T.H.
R. A. L. 2
R.A. L.3
R. A.C.
R. A.P. 1

Po1to1

Data
d•ade quando
coutam a aatlgu1·
dade do pija!o

Nome1

...

Josó Nogueira )fonteiro
. Jaime 1'ieea . . . . . .
José Teixeira da Silva. •
»
Manuel Madeira . . . . . .
»
Eduardo Augusto Fernandes .
Pl'imciro sargento cadete José Pinto da Silva Pimenta de Araújo . .
Primeiro sargento
,Jusú ~laria Ferrão. .
.
Josó Luiz Barbosa . . . . . • . . . .
............
Josú Correia
•
José '.\lartin!i . ......... .....
•
Primeiro sargento cadete F cru ando \•ilas Boas llousinho de Albuquerque
Ilermógenes Amâncio Fernande$ . • . . . . • .
•
Primeiro sargento
Joi.é ~leodeb \'ieira . • . . .
. •
José de Almeida. . . . . . . .
Augusto dos Santos Governa .
•
. . .
•I'
Benjamim Angélico • . . . . . • . .
• • •
»
António Augusto Pr<!stes . . .
.
.
»
Secun<lino Gonçalves Araújo .
.
• . .
»
Joaquim Henriques dos Santos .
• . ._ •
)Já.rio Mendonça. . .
.
. .
.
. .
»
Pedro António Beja .
• .
.
. •
João Duarte. . . . .
.
..
Francisco Simão. . .
, .;ear da Silva Conde . . •
Dominffcos do~. Santos Crêspo •
Eduar o da Silva . . . . . .
~
Primeiro sargento cadete ::\Ianucl Joa;b'im Machado Teixeira Ruela .
António Dar osa Mexia Leitão • . . . .
•
Primeiro sargento

1-1-930

•

»"

...

..

.

•

10-1-930
21-2-930
19-7,-930
26-7-930
10-10-930
20-10-930
27-12-930
15- 7 -931
18-7 -931
1-1-932

•
•

"
..

.....

..

. ..
..

..

<:;$)

..•

o

~

ti
t:l

.....
.....
t:i

o

t::
~

:::;...

::o

q

--~

o

o

a>

»
»

..

17-1-932

..

3-3-932

~3-932

5-4-932
29-4-932
30-7-932

..

•

r
·..

..

'l)

' ~

;·

..

51

52
53
M

55

56
67

ô8

59

00

61
62
63
64
65
66
67
~

69
70
71
72

n

74
75
7G
77
78
7U
80
81
82
83

84

1

R. A. P. 1

• G.A.C. A.1
R. A. I.. 4
R.A.L.3
R. A. L. 2
R. A. L. 2
R.A. L.ó
G. A. C. 2
R.A.L.5
G.A.C.A.1
R. A. P. 1
R. A. L.3
G.A.C.A.1
R.A. L.3
R. A. C.
G.D.S. C.
R. A.},, 2
R. A. l'. 1
G.A.C.2
Colónias
G. l. A. )1.
R. A. L. l
G.A.C. ...\. l
R. A. P.2
G. D.S.C.
R. A. P. 2
R. A.C.
E.P.A.
G. A. C.1
Colónias
R.A.C.
R.A. C.
R.A. P.1
R.A.L.2

}'rimei ro sargento

•

.
..

Primeiro sargento cadete
»
»

Primeiro_sargento

•
li

Primeiro sargento cadete

..

»

..

•
D

•
•
•
Pri111eiro sargento
»
»

•

..
D

..

»
»

..•

•
•
•
•

Francisco Aoacleto ......... . .
Francisco Caeiro Romero.
• . . . • . . •
.
António Monteiro .
Luiz Clemenu· l'l'reira Pimenta de Castro .
Henrique Fcrrcr Simües Tavares • . .
Fernando Lc:tl Robles . . . . . . • .
Aníbal )fário Hebêlo !lfarquos . • • •
•
João Baptista Rodriucs . . • • . . .
.
• •
Franci,;co António erroira Hodrigues •
•
.João da Yoiga Moura • . . . . • • .
)fanuel Rodrigucó Elias da Costa • • • • •
Adalberto .H1lio da Kóbrega Pinto Pizarro
Alfredo ~farque,; de Alirou . . . . . . . .
Octaviano 1vo Soares dos 8antos . • . . . .
Edgar Octávio )lorato de Campos o Sousa .
Eduardo )leio de Oliveira . . . . . . . .
Luiz Guilherme )lendonça de Albuquerque •
.foio Jo>Ó Sih·a Ferreira. . . . . . . . •
Alexandro Gomes Ferreira . . •
.'llanuel Teixeira Machado ...
António de Azevedo . • . • . .
Armando Hoaa Treichler Knopfli . •
Manuel Guégués. . • . • . • •
•
Abel do Nascimento Ferreira . .
Manuel Josú da Silva Gonçalv1.:~
Manuel da Silva Rebí:lo Júnior .
,José Cesário Pinto Vilar Santos
Manuel António Card-0so • • . . • •
:
Aurélio Manuel da Rocha
Albano l\Iaria ele Almeida Graça
.\ntónio Pedro Loiras • . . . .
)Januel Alves . . • .
João Félix• . . . . •
Aires Augusto Recto .

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

..

...

. ..

.

,..
26-8-932
15-9-932
13-10-932
·l- 8-933

p..
.....

e,·

7-~-933
»

10-8-933
2l-12-933
1-2-934
29-7-934
15-8-934
16-8-93!

"
"»
»

21-8-93!
23-8-93-1
12-9-931
1-11-93!
14-5-935
15-7 -935
16-12-935
6-1-936
20-7-936
1-11-936
10-11-936
17.-1-937
6-3 -937
20-7-937
1-10-937
1-11-937
19-11:-937
23-11-937

o:;;:)
t:1

""t:I...

M

o

~

~

t:>:-

;;:i

o

~

o

~
o
C)

H~

Dai&

N6mero
de
ordem

85

86
87
88
b'9
90
91
92
93
94
95

96
97

93
99
100
101
102
103
104
105
106

Colocaçlo

I'oatos

B. I. D. C. 3
E. P. A.
Colónia,;
R.A.L.2
R.A. C.
R.A.L.:'í
R. A. L.3
R. A. P. 2
R. A.L.5
R. A. P. 2
G. D. S. C.
R. A. L. 3
R. A.L. 1
R. A. L.1
R. A. C.
G. D. S. C.
R.A. L. 3
R.A.C.
G. A. C.1
R. A. L.4
G. D. S.C.
R.,A.C.

Primeiro sargento

•

•
•
•
•
•
•
"

•
"
•"
•
»

!'

»

•

•»
•
•

José Jc Melo . . . . . . . . . .
•Joaquim António Calado Roque.
Manuel de Je~u:; Co~ta . . . . .
:.\lnnuel Ah-cs da Cruz . . . .
Ah·nro Paulo Ruivo . . . . .
Cândi1lo da Co,ta Reis Lima .
IHdio ~(oniz Barreto . . . . .
Beroardiuo de Oli•eira e Silva
i\ apoleão de Pas5os Correia
Flaviano da Sil-ça . . . . .
...
Guilher1J1e de Sousa . . . .
João da. Graça Caldeira . .
José :\Ianuel :\farques Lemos
l\tanuel José Xunes . . . .
Autónio Inácio ......
António Monteiro Amador .
Auíhal Morais de Andrade . . •
Manuel da Encarnação Falcão
Auiceto Serras Pereira . . . .
José )faria . . . . . . . . .
.Tosó Pnulino Pereira :\láximo .
Manuel Custódio . . . . . . .

•

....
..

...

21-12-937
1-1-938

o

•
"•

;.<

•»

..
li

.. .
..
..
. ..

~

R.C.3
R. C.1
R. C.3

\

Snré,'Cnto ajuda~tc
Primeiro sargento

•

1 Ernesto Soeiro de Brito

. . .
. • ,
Joaquim António de Oliveira . . . • . . . • . •
l<'élix Reb~lo . . . . . . . . • .
. . . • . .

-

•
•
•
•
•

»
»

•

%

'"'
::::

~

....

o
t=:l

~::e
o
::3
o
?-:o
O>

»

»
»

•

1-2-938

Cavalaria

l
2
3

8

desfio quando
contam a antlguldado do p6tto

Nomes

1-8-939
15-12-925
3-2-928

1~..

,._
e;·

9-lUO

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
1G
11
18
19
:?()

21
22
23
24

.,--<>

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

R. G.1
R.C.7
R. C. 7
R. C. G
R. C. G

R. (). 3
R.C.3

R.C.3
R. C.3
E. P. C.
R. C. 4
H. C. 5
R. C. 5
H. C. 7
R. C. 4
R. C. 8
R. C.5
R. e. a
R. C. G
R. C. 2
R. C. 7
RC.2
R. C. 3
R. C. 6
R.C.5
R. C. S
R.C.3
.R. C. 4
R. C. 6
R. C. 7
R. C.1
R. C. 6
R. C. 2
R. C. 2

.
..
Adiuo Homem de Figueiredo . • • .
Srr~io Joaquim Rodrigues Gonçalves
.
•
,Jo.;i· Pc1lro de .\Ioutalvão Fernandes .
Primeiro f(argc11to
Antúuio .Albiuo Pires. . . .
»
Américo-.Joaquim Baleizão .
Aliílio J...opcs Curado Lei tão
•
.
R:1fael Jleuri~ne Alpalhão .
•
Joaqni111 <la Srlva . . . . .
•
José .\!outeiro Alves • . . .
•
Am!lrleu Marques de Can·alho •
•
Jo,ó Rodrigue' de Sou~a . . . • • •
Anílial Simões da Silva Trigueiros
•
Joaquim José Carreira . • . . . . . . .
•"
»
Bos1met Salvador Henriques Domingues
.
José flias do Sousa Júnior . . . . . .
»
»
Alfrcilo de Amorim .......
»
João Garção
...
Joaquim Pinho das Neves . . . .
.\lário Henrique Reis da Sih·eira .
Moisé~ Francisco de Abreu :itatos .
Jo;.:{, Pt1tronilho Reiga . • . . • .
...
»
»
Autóuio Gonçalves. • . . . . . .
li
Joso 8o:ucs . . • . . . . . . . .
Primeiro sargento cadete Artur Avelino de Azeveclo Calisto . . • . •
»
Manuel Roseiro de Miranda Boavida.
»
Adriano Carlos de Aguiar . .
.
Manuel José Lourenço Jt\nior.
Primeiro s:irgento
.
I;'raucisco )Jacbado
•
. .
AI varo de Sou~a. • •
•
António do Carmo . • •
•
.
José Alves Anjo . .
•
•
1 António do Amaral . .
• .
•»
Serafim Moreira • . • • • • • •
Primeiro :;argcnto cadete
•
•

1Autúnio José de Almeida Pereira

28-7-929
31- 7 -929
3-8-929

..

1

»

1-1-930

•
»
•
•
•

..

..........

..

.

.

~

•

,_;

.....

.....

.."

t:1

»

..
. .. .
..

r.1

»
»

1-8-930
2-8-930
21- 7 -931

.

o;:o

»

•
•
•

..

.
.

.,

27-9-929

..

.

1"·e·~

30-7-931
1-1-932

õ

;..<
C::·
;:::
(")

~

o

~
o
O)

»
»

..

•
»
•

H~

X6mero
d•
ordem

3S

39

40

41 0

42
43

41
45

46
47

48

49
liO
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60

61
62
63
61

Coloeaçio

Pouoa

E.P. C.
R. e. s
R. C. 2
R. C. 4
R.C. 5
R. C.5
R. C. 2
R. U. 1
E.P.C.
R. C. 4
R. e. s
R. U. 7
R. e. 5

Primeiro sargento
Primeiro sargento cadete

R. C.1
R.C.3
R. e. 2
E. E.
R. C. 7
R.C.4
R. C. 7
E. P.C.
R. C. 7
R. C. 2
R. C.6
H. C. 2
R. C. 7
R. e. 1

,.

»
»

•

»
»

Primeiro sargento
»
»

»

,.
Primeiro sargento cadete
»

Primeiro sargento
Primeiro sargento cadete
»
»
»

•
•,.
Primeiro sargento

,.
•,.

Data
deado quando
contam a antlgul·
dado do p6110

Xomot

..

.
António Augusto Cabral • .
..
Abílio Coxico Granado . . . .
Artur :'llacieira Cerveira .. . . .
Josó Henriques Neves do O.
.
.
'l'ibório Barreira Antunes . • • • .
Alexandre Mendes Leite de Almeida.
Joaquim Inácio Pereira Vaz J\mior •
António da Encarnação Pardal . . . . • . • .
~fanucl Porfirio Simeão .
. . .
.
~Iário Augusto . . . . . . . . .
José Francisco Lareia . . . . . .
Joaquim Dia5 Valente • • • . . • • . . .
• .
António Augusto de Sampaio e :.\[elo Pereira de Almeida.
João Branco Baptbta . . . . . . .
. • •
Ramiro LoKes Prezado Pimenta. .
.
• •
Francisco i ntunes Boavida . . . • • . . .
Amadeu Cândido da Silva e Coi;ta
Antt'mio Manuel da Silva Martins .
Octávio Rosado Fernandes Coi>ta . .
Ra(1l An~usto Paixão Ribeiro . . . . . .
Duarte I onrique Pinto da Rocha e Cunha .
,Joaquim Pereira Gonçalves . . . . . . . . .
Lui1. X u110 Ferreira do::. Santos JcM ngnlh:ii::.Correia
Francisco Lufa da Costa . • . . . . • . • . . .
Ilomero Lopei> Gonçalve.> .
Jo:;ó Ribeiro Gerah.les . .
João Patrão Dubraz . . .

.

.

...

.

.....

..
.

1-1-932
22-7 -932
23-7-932
25-7-932
27-7 -932
1-8-932
4-8-932
11-U-932
2~9-932

7-12-932
23-12-932
24-6-933
7-l)-933
9-8-933
10-8-933
31-7 -934
15-8-931

~

l.:l

o

~

t:>

tr.l
,_..

....
t:l

o

t:1
'X

..

~

~

-oo
~

.

~
O>

»

16-8-931

•

17-8-&34
20-8-931
24-8-931
6-9-93;)
1-11-93.'í
20-4-936
1-11-936

.

!~

.,....
'f.

;·

6.;
66

6i

6i
69
70
71
72

R.C.7
R. C. 3

R.G.7

n. c. 2
R C.7
R. e. s

H.. C. fi
R. O. 2

•

•
u
•»
»

..

»

..

Manuel Pereira Pimenta do Castro .
Autóuio Joaquim )faltiuha Proença .
Carlos EvaIS?Jista Pereira da Sih·a.
José Pedro ias. . . . . . . . . .
Alberto Teixeira Gulpilhares .
Raúl de Andrade Lopes . . .
José Paios da Rosária . . .
António Fernandes Vozone .

•
•
l!-12-936
15-8-!!37
1-11-!!37

1;·........~

..

. ..

1-11-93!)
»

Engenharia
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
1l

15

16
17
18

rn

20
21
22

23

R.T.

Primeiro sargento

li. T.
R. S. c:F.
R. S. C. 1''.
R. S. )!.
B. Auto.
R. T.
R. S. ~f.
R. S.M.
R. S.M.
E. P. E.

•
•
•
•
Primeiro sargento cadete

R. Auto.
8. ~··
B.
R. S. M.
B. P.
R. S. C. P.
R. S. C. P.
R. S. C.1''.
R. S. C.1''.
B. P.
R. S. C. F.
R. S. )J.
R. S. C. l'.

..•

•
Primeiro sargento
•

•
•

•»
»

•
•

•
•
•
Primeiro sargento cadete
Primeiro sargento

Francisco Nobre dos Santos
Marcos Cruz . .
.
António Maria de Almeida . . .
João Pereira . . . . . . .
João Pimenta . . . . . • .
Raúl doa Santos Nascimento
José Maria da Mota 1''reitas .
Josú ~ºªt1im Pereira Galvão.
.
• . •
Joa9u1m • ernandes Devesa~ . . . •
. • •
Venssimo Pereira da Rosa . .
. . • .
Abel Pereira Afonso . . . . .
~Ianuel Marques da Costa . .
Octbio Fernandes Martins .
Manuel ~foinhos . . . . .
José Lemos . . • . . .
António r'erreira . . .
Carlo1 Pereira de Sousa
João António da Silva .
.
António Carvalheira . . . .
Francisco Augusto TeoJósio
Jerónimo Moura . . . . . . . . .
Mário António Ferreira Saraiva.
António Ramalho •

.. .. .

...
..

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

..

.

..

... . ...

.

..

..

.

1-1-928

o

•
24-1-928
•
19- 7 -929

......ttj

..

20- 7 -929
1-1-930

•
•
•
•

•»
»

..

•"
•
•
28-11-930
13-1-931
16-7 -931
4-9-~31

::e

..

~

t::I

o

t'1
;.<:
~

~

e
.....,
o

zo
O')

1~

~

:Sámero
do
ordem

1

Colocação

1

2-i

E. P. E.

25

R. S. C. F.

26
27
28
29
30

31
32
33
3.t
35

36
37
38

39

40
41

42
43
4-1

45

Poatos

R. 1'.
R. T.
R. S. M.
lL T.
R. S. C. l~.
B. Auto.

B. P.
R.T.
R. S. :\I.

B. P.

R. s. )[.
R. S. :\f.
E. P. E.
R. S. :\f.
R. T.
Colónias
R. 8. M.

R. T.
R. S ..M.
R. S.C. F.

1

Nomes

1
Primeiro sargento

."

Primeiro sargento cadete
Primeiro sargento
Primeiro sargento cad\)te
Primeiro sargento

•
..
•
•"
•
•
•

..•
»

•
»
»

•

Data
desde quando
contam a antlgul·
dade do pôato

4-9 -931
21-11-931

António da Costa . . . .
Artur Afonso Tição . . .
l lídio António da Rosa. . •
Alberto da Silva Campos.
António Cardoso . • . .
Alberto da Silva Santos
João Uapfüta Gaião. .
Arnlncio S~queira. . .
Pedro Po.l ro!la . . . . . · ·
Joaquim )fodesto Júnior .
Jo5é da Silva Diniz . . •
llurnbPrto José . ...
José Duarte. . ....
)Januel Simões Correia .
Edmundo l\liguel Sa(ufo . .
Lui;: de Oliveira Figueiredo
Manuel Vicente . . . . . .
M:\rio do Barros. . . . . .
.José Nune~ Varela . . . . .
.Joaquim António GalharJM
.Joaquim Pire~ Beato.
.
.
.To:o.é Haposo. . . . . . . .

»

2
3

Base A. Ota 1
O. G. l\l. A. .
1 B. A. Sintra

Primeiro sargento

•

»

Arlclino Salgueiro .
Guilherme Vidal da Silva •.

::i:i
t:1
t:.1
,....

•t rj

1-1-939
11-1-939
1-11-939

C>

..

......

t:1

o

~

~

~

o

3

zo

..

•

»

"

.

!~

1 Américo de Ara1íjo Basto!, .
Aug:u~to

o

15- 7 -932
13-12-!J32
3- 8-!l33
17-9-934
5-9-935
H-11-935
30-8-936
1-11-936
19-5-93i
1-11-937
1-11-938

Aeronãutica
1

o

1-1-928
.:

1

•

1-1-932

'F.
,.,..

...

õ'

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
1G

17
18
19

H. A, Sintra
Baso A. Ota
Ba~c A. Ota
D.M.A.
D.M.A.
B. A. Tancos
Ba•c·A. Ota
B. A. 'I'anco~
B. A. Tancos
B. A. Siutra
B. A. Sintra
Ba~o A. Ota
D.M.A.
B. A. Sintra
Base A. Ota
Baso A. Ota

•
•

"
"•
~

·-•••
•
•

•

•
•
•

!

Aníbal da Soledade . . . . •
Manuel dos Santos. • . . • .
António Luiz de Carvalho . .
António )faria· Dias do3 Santos
António Xunes ......
António José Afonso . . . .
i~ntónio da~ Neves Silva . •
Alnro da Conceição Santos
Joaquim Francisco da Fonte
João Xicolau Matos . . . .
Guilherme da Costa Santos:
António do Almeida Monteiro .
)lanuel AJ.>Olinário da G4nha •
Jo!io Permra Correia . . . .
António )fateus Figueiredo.
)fanuel Gonçalves Folgado .

..

.
.
.
.

.

;
;

:

..
..

'

'

.
• • •

.

•

•

•
•
•
•
•
•
22-8-932

2

3
4

5
6
7

8
9
10

11
12
13

u

15

2.• C. Saúde
1.• C. Saúde
2.• C. Saúdo
3.• C'. Saúde
1.• e. ::iaüdo
2.• C. Saúdo
3.• C. Saúdo
3.• C. Saí1do

Primeiro sargento

1." C. Saúde
2.• C. Saúde
3.• C. Saúde
2.• C. Saúde
3.• C. Saúdo
3.• C. Sa1íde
1.• C. Saúde

.."

•»
»

•
•
»
•
•

•
•
•..

...~
C>

18-1-933
14-5-935

"
31-12-937

•

9-6-938
1-11-938

o

;:o
tj

t::
,...
ti

o

Serviço de saúde militar
1

r·
t::·

António Dias da Silva . .
Lindolfo :\fartins Ferreira
Alberto de Campos Lôbo .
Manuel Josó Correia . . . . . .
Domingos Fernandes Barbosa Júnior
José de Matos. . : • , . • . .
.
António Marques Proença .
.
AugustoLuiz . • . . • • •
Joa9uim Ramalho Caçador . •
Dimz Augu~to de Can·all.o .
· Manuel Gonçalves Costa
Acácio :Marn11es Lima .
Agostinho Aguecla. . .
•
.Jos6 Valente . • . • . . . .
)Januel Pereira de )fendonça •

..

21-8-917
»

•"

29-4-918

. . . . . . ..
..

»

»
))

;.-:

t::·
::ti

o
~
o

z

·o·
C>

•»
31-5-923
30-12-924
6-1-926

•

~7-9-929

1~

Data
deadu quando
contam a antlgul·
dade do pôato

NÍlmero

de
ordem

Colo~:içlo

Poal<ls

16
17
18
19

2.• C. Saúde
3.• C. Sa1\.le
2.• C. Saúde
1.• c. ~aúde

Primeiro sargento

Nomes

»

•
»

.João da Silva . . .
Domingos Antunes. •
.losé Ramos . . . •
Luiz Pedro Ramos.

Serviço de ad ministração militar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

21

E.P. A. M.
2.• C. A. M.
2.• C. A. ::\!.
2.• C. A. M.
2.• C. A. M.
E. P. A. :ir.
E. P. A.::\!.
2.• c. A. )L
VC.A.M.
1.• c. A. :'\r.
1.• C. A. l\f.
E . P.A. M.
2.• e. .A. :'\L
2.• C. A. M.
E. P.A M.
E. P. A. )I.
1.• C. A. :'\L
L• C. A. M.
E. P. A. .:'\[.
J.• C. A. M.
E. P. A. :'\l.

Primeiro sargento
)>

»

»
»
»

•
»
»

•

•

Primeiro sargento cadete
»
»

•
,;

•
Primeiro sargento
Priioeiro ~argeuto cadete
Pri1aeiro sargento

•

.
. ..
.

:l

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

José Fernandes . . .
Mário das i\eves ..
José Vias )fourão . .
António Alve:i Pereira . .
Belchior .Maia. . . . . . . .
Acácio Homem de Figueiredo. . .
Manuel do Xascimento . . .
A lfre<lo de Almeida . . . .
Dorni~os Lopes Agostinho.
.João ítor Ferreira . . . .
JoaJuim Ferreira Guedes .
lla(1 dos Santos . . . . . . .
Artur Neves Correia e Silva . . . . . . . .
Lurzólio Coelho da Silva Furtado Saraiva .
Abel Lopes Teixeira . . .
J,udgcro França Carvalho
;
João :'\faria Bento . . . .
Joio Ferreira . . . . . .
.
Augusto Ferreira Raposo
Edmundo Cipriano. . . . . .
Manuel .Maria Frade . . .

..
.

. ..

li§

t'1

a:
t:i

8-- 7 -922
»

•

8--9-922
»

•

o

t;rj
~
~

;o

9....::

7-3-923

ó

•

~
o

1-8-923
14-10-925
7-5-926
9-7-932
15-8-934

C'>

»
»

..

..
.

6-11-933
11-10-935
26-12-936
31-10-936

g

.

16-8-934
11-11-934
14- 5-935
13-11-935
13-12-935
13-3-937

.

~

..

':n

<>

;·

Secretariado militar

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rep. Geral
V. R. ~J. 5
Agílncia l\I il.
Q. G. 1.• R. M.
T. M. T. Pôrto
Q. G.1.• R. '.\!.
D. R. 111. 5
O. A. de Art.
Rep. do Gab.
D. A. Aer.
D. R. J\f. 13
Q. G.1.• R. .M.
D. R. 111.13
Rep. do Gab.
Q. G. 4.• R. M.
E. C. Oficiais
C. A. 3.• D. G.
Q. G. 3.• R.•\I.
C. A. da i.• e V O. G.

24

Esc. Ex.
Q. G. l.• R. J\f.
D. R. i\I. 8
. T. M. T. Pôrto
3.• Rcp. 2.• D. G.

25

Q. G. do G. I. d~ Li<bu

26

27
28
29
30
31
32

Rep. Geral
T. M. T. Viseu
Q. G. 2.• R. J\I.
C. A. dai.• e!.• O. G.

3.• Rep.2.• D.G.

IQ.!.G.• doT. G.1.1.T.deLisboa
Li!hu

Sargento ajudante
»

Primeiro"sargcn to

•
))

»
))

))

»
»

»
»

•

»

•

•
»
»
»
»
»
))
))

))

•..
))

»

•
))

•
•

.

Joaquim Lopes Pereira . . . .
RaCtl Augusto Rodrigues . '
Manuel Luiz J\!orcira .
Sebastião da Fonseca
Manuel Baltasar Soares
José César de Barros.
Valentim Jaime Pereira
Viriato Pedro Antunes da Silva.
J.osé de Jesus . . . . .
Alvaro Ferreira . . . . .
Manuel dos Anjos Pinto . . .
António Augusto . . . . . .
Serafim Martins da Silva . • .
Alfredo da Re!>surreição Roque
José J\Ianuel Ribeiro . . . . .
José Barata Lourenço . . . .
João Pereira da Rocha Júnior.
Vasco da Costa Jacob
Manuel Couchinho . .
José Braz Roda . . .
J\lário de Sá Sabino .
José Barreira Coelho.
Adolfo Gualter da Silva
Augusto Nunes Pereira . . . . . .
José J\faria Pereira . .
João Felismioo Vila Nova
Francisco Mota de Carvalho
Joaquim Pereira Abrantes
José António Correia . .
João Gonçalves . .
Amadeu Henriques.
Alfredo Fernandes.

1-8-939
))
J)

~ f.

27-9 -929
»
»
»

"
))

..

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

•»

o

•
•
»"

t:1
l'=1

~

~
,....,

t:1

»

o

»
»

~

))

»
»
))

•
•»
))

t:i:.1

t::J·
~

o......
>-3

o

zo

a>

»
)) •

»
»

»

»

~~

.
Número
de
ordem

33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

48
49

50

51
52
53
51
55
56
57
58
59

Colocaçio

Po1to1

C• .l. u f.• e!.• D. &.

Primeiro sargento

3.• Rep.3.• U.G.
3.• Rep. 2.• D. G.
1.8 Rep.1.• D. G.
Rep. Geral
Q. G. 3.• R. :\f.
T. M.·T. Viseu
1.•Rep.3.•D.G.
D.S. V.M.
3.•Rep.2.• D. G.
Dtl. 3.• ltp. !.• D. C.
u '·' a. 1.
Q. G. 1.• R. :M.
Cant. do M. G.

H.M.V.P.
C. A. 3.• D. G.
D. R. M. 14
D. A. de Eng.
Sup. T. Mil.
C. P. O. T. e ln
Q. G. i1 &. I. 4t liÜt.I

3.•Rep.3.•D.G.
i.• T. 1. T. Li\~U

Ass. Tub. Ex.
4.• Rep.3.• D. G.
Arq. Geral
2.• Rep.3.• D. G.
Rep. Geral

Nomes

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

•

,.

•
..•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
»
»

•
•
»

"

•
))

•

•
li

•
•

t.:>

Data
deede quando
contam a aatlgul·
dada do p&lo

Autónio Monteiro . • . .
Cario~ da Co:>ta Pereira . .
.José Fernande:; Laça . .
Cristóvão .toaquirn Freire • . .
Fernando ..\!varo da Siha ~lartins
Joaquim ~figuel . . . . . . .
..
Alberto de Almeida e Sousa . . .
Horácio de Jesus Dias Ribeiro . .
Joaquim Esteves Martins. . . . .
. ·
Mareolino dos Santo3 Pascoalinho . • . • • •
Miguel Sequeira . . . . .

. . .. ..

'

..

Armando dos Santos Pinto
António da Silva Cardoso
Manuel Amaral da Silva
,fosú ~larçal da Silva •
Augusto dos Santos ••
Pedro das Neves . . . . •• •
Luiz Duarte Laureano . .
Cipriano Tomaz da Silva.
.João :Mendes Duarte . .
E<luardo Moreira
António Pires Tavare3 . •
Casimiro Dias. . . . . . .
Manuel Rodrigues . . . . .
Afonso Prudêncio da Silva .
Aurélio Augusto de Azevedo . .
Aurélio Cümaco de Mato:; Siha.
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f). R• .\f. 8
Arq. G<Jral
1.• Rep.3.•D.G
l.• Rep. 1.• D. G.
· 1.• Rep.3.• D.G.
D. R. )l. 16
C. P.S.T.e)lar
Ar\ Geral
D. . )I. 1
3.• Rep.1.• D. G.
D. R. .'.\I. 18
1.•Rep.3.•D.G.
D. l{. )f. !
Rcp. do Gab.
D. A. Eng.
D. R . .'.\1. 17
1.-Rep.1.• O.G.
D. K. .'.\I. 16
E. C. Oficiais
T. '.\f. 1'. \'isou
Rop. Geral
3.•Rep.1.-D.G.
2.• Rep.2.• D. G.
D. R. .'.\!. 4
T. ;'\[. T. Pôrto
E. P. de Tnf.

{
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»
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I. T. li1bta
!. T. 1. T. Lisboa
Dei. 3. ª l•p. !.• O. G.
H ~.• 1. 1.
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D. R. ){. 10
Q. G. 1.' R. ~f.
3.•Rep. t.aD.G.
Arq. Geral

»
»
»
»
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Adelino J\Iartios Grilo . • . . .
António Dias Júnior . . .
.Joaquim António Isidoro.
José Trindade Durão . . . .
Joaquim dos Santos Cardoso .•
Cândido Augusto de Vasconcelos
Francisco Manuel Pires . . . .
Domingos de Carvalho Bragança •
1 José <la Costa Ferreira . . .
Seba~tiã.<> Gomes de Oliveira .
, .José Albino . . . . • . . .
António de Almeida .'.\Iendes
.
.Joaquim J osé Bernardo . .
António Fcrnan<les . . . . .
João Lopes . . . . . . . .
~ranc!sco P~rtira Angclino
I· ranc1sco Pires . . . . . . .
,João Inácio Loja . . . . . .
José '.\liguei do Vale Coutinho
.Josó Romão. . . . . . .
.
Manuel de Oliveira Braga
João Grado Nunes Ribeiro
Mário da Silva Nazário . .
"'
.losé Romano Barradas . . .
Rui Carlos Alberto de Sousa
Jaime de Almeida . . . . .
Francisco Alves Pereira . . .
Aniceto Rijo Correia Travassos .
J osó Lourenço Caseiro . . . . .

..
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Luii Adalberto Fernandes
Amadeu Trigo . . . . . .
Eduardo Martinho Cardoso
Luiz Correia . . . . . .
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Nlmero

Colouçlo

Postos

93
94
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97
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99
100
101
102
103
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109
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Q. G. 4.• R. M.
2.•Rep. 2.•D. G.
D. R. M.17
3.• Rep. 3.• D. G.
D. R. )l. ·i
C. A. 4a t.• e~.· D.G.
Rcp. dó Gab.
C. S. do Ex.
Rep. do Gab.
D. A. Art.
3.•Rep.2.• D.G.
:!.• Rcp.1.• D. G.
Arq. Geral
D. H. :\f. 2
Q. G. 4.• R. )1.
C. S. do Ex.
D. R. :\1. 12
D. R. )f. 7 ,
3.• Rek. 2.• D. G.
D. . )J. 13

Primeiro sargento
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Data
deade quando
eontam a anttrul·
dade do p61lo

João da Silva Brito . . . . .
Armando António Fernandes .
.. .
Josó Alves Bertão Júnior
José Fernandes da Silva . . .
Rafael Pedro Pereira ....
Francisco Magro . . . . . . .
.
Yítor Augu5to Domingos da Concei~ão Lopes
Franci~co Rascão Gomes . . . . . . . . . .
Jo~ó )fateus Cabrita . . . .
;\liguei Pereira . . . . . .
Armando Pais Abelha . . .
Joaquim António Bandorga
Herculano Pereira O,,ório . .
Joaquim )faria :\faia. .
J.oão )liguei . . . .
Alvaro de Oliveira
Manuel José Teh:eira
Arsénio Pereira da Silva • .
1 Edt!ardo J?aquim Príncipe . .
Josc Augu~to . . . . . . .
..
Custódio Afonso . . . . . .

..
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Rectlflcaçõee

Na Ordem do Exército n. 0 4, 2.• sério, do corrente ano, p. 124,
l.J17.• e 18.•, onde i;e lê: «Ant6nio Bastos Osório», deve ler-se:
«António Vasques Osório•.
};a Ordem cio Extfrcito n. 0 5, 2.• série, do corrente ano, p. 178,
l. 33.•, onde se lô: ccrnotralhadoras n.0 2.. , devo lcr-~P.: amctralhacloras n. 0 lu.

António de Oliveira Salazar.
Está. conforme.

O Ajudante General,
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MINISTÉRIO ~ GIJERRf\

Ordem do Exército
2.•

N. 0 7

Série

30 de Março de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :
1-DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição Geral
'Xos termos do dC'creto n. 0 16:070, do 25 de Setembro
·1e H)28, manda o Gon)rno da República Portuguesa,
pelo Jfinistro da Guerra, conco<lor a D. mta Cácia Ramos Pir:arra Yilar, YiúYa do tenente Joaquim Vilar, a
l'l'\'C'rsão da cota parte do :;ubsíJio mensal, no quantitativo de 140:$09, cm virtude <le sou filho Josó Pedro Ramos Pi<;a1Ta Vilar htn-cr atingido a maioridnJo cm 28 do
.\bril de 1930.
)Iinistério da Guorra, 4 de l\Iar<;o de 1940. - O SubSocretúrio de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Vl•~dn p~lo 'Mbunal de Contas em 12 do Mnn;o de 1910. Nll.o
0
1!lo dc7ldoa omolu1nontos, nos termo• do decroto n. 22:2117).

li -

RE CURSOS

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

Por deci·etos ele 16 cio corrente mês:
~oga<lo prO\'Ímonto ao recurso n. 0 2:5..J.7, interposto perante o Conselho 1le Hecursos P"lo tent'nte-coronel
do infantaria, actualmente coronel, Gualdino Augusto
Yid(>ira, por falta <lo fon<lamonto legal, e em qne recorria do despacho do t;nb-~ccrctário do Estado da
Guerrn, do 18 de .Julho do 1930, que lho indeferiu o

2.• Si'ri ·
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seu requerimento clata<lo de 17 de Junho do mesmo
ano em que podia que niio fosse prc:torido na promoção ao µôsto do coronol pot· falta <la condição a que
se reforo a. alínea a) Jo artigo 4ú. 0 do decreto
n. 0 17 ::378, de ~7 de .\.gosto <lo rn~9, ;\lterado pelo
decreto n. 0 19:175, de 27 do Dezembro de 1930, com
o fuo<lamcmto de tor requclt"ido cm tompo coropeteoto
para a s:1tbfazcr o não lho caber a responsabilidado
de a não ter satisfoito à clata em quo lhe pertencesse
a promo<:iiO ao roforido pôsto.
Negado provimento ao recur~o n.º ~:óóO, interposto perante o Uonselbo de Recursos pelo tenente, na situac;ão
1!0 rescrn1, António Augusto Póvoas, })Or ser wanifcstamonto ilegal, o om cp11' r0corria do despacho dt•
~[) do ~l'tcmbro do Hli~fl, <JllC lho indeferiu Ulll rcque
rimento om 11uo rPclamaYn do indeferimento dum outro.
om quo podin. para ser reparado do prejuízo que lho
causou o facto do nlio tor sido promovido ao põsto de
capitão, nleg:m<lo ter rnga na <lata em que foi atingido pelo limito <lo ida<lo.

Por rlec1·eto de 26 do corl'e11te

111 B.-i:

0

Rejeitado o recurso n. 2:558, interposto peruntl1 o Conselho <lo Recursos polo toncnte-coronel do infantaria
José :\furcolino, por tor sido interposto fora do prazo
legal, e 1>1n quo recorria do despacho do Sub-Secretário <li' Estado di~ Guerra, do 18 do Dezembro tio
1939, quo lhe indeferiu um requorimonto om que pedia
qur. lho fôsse roctiticada a anti~uidaclo q ll<' lhe foi
atribuída, no actual pOsto, pela Ordem do H:rércitu
n. 0 13, :? •ª sério, referida a ~;3 df' Outubro do ano
findo.

Ili- MUDANÇAS OE OUAORO

Ministério da Guerra - l. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição

Por portaria de 23 do corrente mts:
(Vlsnd" 1iolu 1'rlbu111tl 11~ Cou1ns, co111 a anota~ao do 10<0111 c1,..
vlclo11 0111olwoo11loe, no• termoa elo clocroto n. 0 22:2~7).

Ouadro de oficiais do corpo do estado maior

Cnpitãis, ('O!U o cnrso do e::itado muior, da il.11 Direc<:ito
Geral duste ~Iinistório: 1lo cavalaria João .JosóXavior

2.• Série
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Banazol o António Jfaria :\foira e Cruz o do engenharia António do :Matos )foi<\, por darem ingresso no
corpo do estado maior, nos termos do artigo 24. 0 do
decreto-lei n. 0 28:402, de 31 de Dezembro de 1937.

IV-MUDANÇAS OE SITUAÇÃO

Minis1ério da Guerra -1.:i Direcção Gml - 2.ª Repartição

Po1· portarias de 2 rio co1'1'e1de mês:
Reintegrado no serviço <lo exército, nos termos do
n. 0 :3.º do artigo Gl. 0 da lei n. 0 1:061, do 1 de Setembro do 1937. como aspirante a oficial mili<'iano do infantaria, na situa~ão de licenciado, e colocado no centro do mobilização de infantnria n. 0 l, o e.x-aspit'ante
a oficial miliciano de infantaria ::\Iário <la Costa Pires.
(\'Jsadn 1>elo 1'rlbunnl J• Contns <'ln lG do ~rnr~o 1lo 1910, com
u. auot.nc;ào do sorom dovidOii omolumontos, nos termos do do·
ereto n. 0 22:2V1).

Baixa do serviço

Aspirante a. oficial de engenhuria, do batalhão <le pontonoiros, Alfredo Cardim, no' tormos da última 1rnrto
do artigo :).º do decreto·lei n.0 ~8:-!0-!, tlo 31 de Dezembro de 1937, por ter sido jnlgmlo incnpab de todo
o soniço pela junta hospitalar de inspec<:ão. do~endo
ser considerado nesta situui:ão desde 12 de Fevereiro

ele 1940.

(.\no1ad11p11lo1·r11:Juo'1! do Coulfts

OID

1l do

~l:m;.o do

mio).

Por portarias de 9 do corrente mfs:
Quadro da arma de infantaria
'rt'nontes elo infantaria, adido::;, Raúl da Cruz Poroirn o
José Lniz :Mourão Vaz Osório, quo do regresso, rcspectivamentc, do Mioi~tório da!'\ F'inan~s, por te.r deixado do prestar servir.o nn µ:unrda fiscal, e de comis- ·

si10 militar no ){iuistério d<ls Colónias, :;e apresentaram
om 2 e 4 de ~fnr~o de 19-tO, preenchendo ,·ngn no
ras pct-tivo q nad ro.
(\'I•ndn polo Trlhun:1l d11 Conta•, com n nnotn~úo do nlo soNm
t.luvh.101 emolUJth.TtJto!I, no~ termos llo ducroto u. 0 22:257).

2.• Série
Disponibilidade

Cnpitão Je artilharia, adido, António Marques da Costa,
f!lHI <le regresso de corni-.~ão militar no ~linii.tl'•rio das
Colónias se apresentou <'lll \J do ~larr;o de 1940.
(Vl••dll polo Trlhunul do C'outn1, com n ftOl)tnçlo do uno ser•lll
dovJdos ornolumo11tu1 1 UOlli tormoa do docroto n. 0 2~:267).

Reserva

C0roncl de infantaria, clo distrito de recrutamento o mobilir.ar;ão n.0 2, António Coelho Correia da Crnz l'
c:tpitão chefe ele h:uulu <lo música, do regimento do
infont:tria n.0 12, António cio l'ampos Felizes, nos termos cln nlínea b) do artigo 1.0 cio 1lt•creto-lei n. 0 ~8:-4:0..J.,
tlo :H 1lc Dczemhro do l \J:~;, por terem sido julgados
incapazes do sef\'Í<;o acti\'O pola junta hospitulur 110
in~p1•cc:i'lo, cJe,·en<lo ser <'Onsidoracloi> nesta l'itn:u:ão,
re~pt'c·tirnmento, des1lo 2~ cio Fo,·oreiro o l elo ~Inr~o
elo 1940.
(.'orotl(ll de artilharia, com o curso do ostado maior, do
l'Pgimonto <lo artilharia ligeira o.º 4, Carlos )tjlias da
Costa .Júnior, nos tor mos dn :tlinea e) do artigo l."
,10 decreto-lei n. 0 28:40.J., de :H de Dezembro do W3i,
1lL•,·entlo ser considcrn1lo nesta situa~ão dcsdo 1 do
:\lari;o 1le 19JO.
Cnpitào de infantaria, ndido, !'m servi<:o no :\linistério
do Interior, na polícia tio soguranc:a públiea, Carlos
Alh"1'to Godinho, no:; h'rrnos da alinea a) do artig-o
l .º do docreto-lci n.º :?8:-W~. tlo 31 ele Dozomhro til•
193i, por tor atingido o limito do ida<le, dc\•ondo st'I'
cun:-.idorado nesta situai;iio dcsdo G de Fovoroiro do
1940.
{Vlsndus pulo 1'rlbu1111l do Cou1u, com 1\ 11no1n~lo do ullo sorom
0
do\'ldoit <'llH)lun11111\oa,

nod turmo1

do doorcto n.

2:!t~á7).

Reforma

C'ororwl, na -.ituaçfw de rcsorrn, .\.ugusto Vieira ela Silrn
o tenente Je artilharia, :ulitlo, ('Om licença ilimitada,
.João Josl• Simões, nos h•nqos, rospectirnmflnto, 1las
nllnea:::. a, o b) do artigo :.!.º do clccreto-lci n. 0 2o:40..J.,
de :n de' Dezemb ro de l!J:li, o primeiro por tl'r atin·
gido o limite de iclatlu e o soguntlo por ter sitio j ulgado incapaz de todo o scm·iço pela junta hospitalar
do inspecção, devondo s\'l' c·o11sidorados nosta situai;iio
des1lo 10 de Setembro e 11 1!0 l)pzembro rio 1!l:l9,
niio tendo dir oito a \'C'ncimontos do reforma por su
encontra1·oru excrcondo cargo~ ch·is.
(:>üo cnrecc d 1·1110 ou anotaçfto do TrlbunAl do Conln ).
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Por portm·iai:; de 16 elo corrente mês:
Adidos

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Leonardo
:Mondes Fialho Prego, por ter sido requisitado para
dosompenbar uma comissão de sNvic;o dependente do
::\Iinistério do Interior, na polícia de seguran<:a pública,
do,·cndo ser considerado nesta situaç:ão desde 13 de
::\larç:o de 1940.
Capitão, do regimento de cantlaria n. 0 8, Ferllll.ndo .'. . ntónio Cerqueira da. Silva Pais, e tenentes, do infantaria, do batalhão do carros n. 0 1, Otto IIoffmann Von
Uafe e do aeronáutica, da baso aórea n. 0 2, Armando
de Sacadurn Falciio, por terem sido requisitados parn
dos<'mpenhar comi8sões de S<'rvic;o depcndentos do l\finistório das Colónias, rcspectivnmonte, nos termos <lo
§único do artigo 5. 0 , artigo 5. 0 0 artigo 31. 0 do dt•creto
n. 0 13::309, do 23 de ::\farç:o de 1927, devendo sor con!-'idorados nesta situac;ão, o primeiro desde 2 e os rest:i.n tc>s desde 9 do l\farç:o <l<' 1040.
Tenente, do r<'gimcnto de infantaria n. 0 12, ::\fúrio Lúcio
Inácio de Pairn, por ter sido requisitado para descmponlrnr uma cornissão do servic;o dependentl' do à!inistúrio elo Interior, na guarda nacional republicana, devendo sor considerado nesta situa<:ão desde 12 de
~forço de 1940.
Tenente, na situac:ão ele reserva, .Josó Joaquim Cu1Hlcho,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de servi<:o depcmdento <lo ~Iinistório das Fin:Jnc;as,
na gnarda fiscal, <leYcmlo ~er considerado nc-stu. situai:ão desde 9 <lo l\!arc;o de l\140.
(Anotndn<

p~lo

Tribunal do Contas

~m

2S do )!orço de 1910).

Reserva

Jfojor farmací!utico, no quadro, Tomaz Ah-es ele Sá,
nos tC1rmos da alínea b) do artigo 1. 0 do d<'creto-lei
n .0 28:40-t <lo 31 de Dewmbro do 1\137, por ter sido
julrrado inéapaz do sorvic;o acti,·o pela junta hospitn'1art>do inspecc;üo, doYenclo sf\r considerado nesta situac;üo desde 4 do :\farc;o ele 194-0.
T(lnonto do infantaria, no quadro da arma, Frm1cisco
Sórr.io Parreira, nos termos da alínea e) cio urtigo 1. 0
do decreto-lei n. 0 28:-104, de 31 elo Do;1,omhro do 19:37,

'
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dcYenclo ser considerado nesta situação desdo lb de

J anoiro de 1940.
(\'lsada pelo Tribuuai de Contas, com n anotaç?lo de nao serem
devidos omolumouto<, nos termos do decreto n. 0 22:257).

Oflciais milicianos de reserva
d~ artilharia n. 0 1,
~ntro de mobiliza~ão

Tenente, do centro de mobilização

João Uartins Rico; alfore::.: do
de infantaria n. 0 15, .\ntóoio Pinto de Olfreira Júnior,
do centro de mobilização de artilharia n. 0 3, Leovigildo Queimado Franco de Sous11., do centrn de mobilizaçiw d<' ca...-alariu n. 0 3, Guilherm<.l Pedro Street
Caupers e, da hrigada n. 0 3 de caminhos de ferro,
Jogé António de .\.breu. todos milicianos, licenciados, nos termos do § 3: 0 do artigo Gl. 0 ilo decreto
n. 0 1:?:017, do 2 do Ag·osto do 1926, por torem atingido o limito de ida<lo, dcnmdo ser considerados nesta
sitaação, respectivamonte, desde 3 do illarço f\ 18 o 9
de Ji'e~ereiro de 1940, :?O de Dezembro de 1939 o 3 do
FeYereiro de 1940.
(Anotada polo Tribunal de Cont11s om 23 de 'llarço do lll40).

Pol' po1·tarias de 23 do conente mês:
Disponibilidade

Capitão ele artilharia, adido, .Alhorto Ferreira Macedo
Pinto, que do regresso do comissr10 civil no Ministório
elas Colónias so apresentou cm 21 de l\Iarço do 1940.
{Vl1ntla polo Tribunal de Cont••, com a nnolnção de n~o •crom
de,•idos emolumento•, uo~ teNno& do docruto n.0 !!:2~1).

Reserva

C'oronol módico, director do serviço do saúdo militar,
António de Mendonça :\Iontenegro Pinto do Sousa o
capitão, do regimento do infantaria n. 0 12, António
Augusto .Monteiro, nos termos da alín<>a a) <lo artigo 1. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, elo 31 de Dezembro
do 1937, pol' terem ating-ido o limito do idado, devendo
sor considerndos nesta situai:ão, rospoctkamonto, desde
9 e 18 do :\Iarço de 1040.
Capitit0, do l'('gimcn to <le infontaria n. 0 9, .José Corroía
de Noronha <• :\feuese.s o tenontos: do iufo.ntaria, do
batalhão do carros n. 0 1, Júlio Capelo Franco Duarte
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sor-

Ce {1rio,

no~ termo~ da alíuea a) do :irtigo 1. 0 do dei.:roto-lci
a. 0 28:404. de 31 <le U1.•zembro d~ 193i, por torem
atingiilo o limite do idado: devendo S{!r coo~idorados
ne::;ta sitnaçüo, rütip<Jcti,·amento, desdo 13 e 14: de
::'i!a r\o o 30 de Fe,·orcirn do lü40.
Capitito, do rl'gimento de infantaria u. 0 l~. Uobc•rto :\farfa Alüo Gome~ dos Snnto:- o tonontn <lo son·i~o de
administrnçüo militar. da :3. ª Reparti\:io <la 2. 11 l>irecção Ger.al dêsw .:'lfinistL·rio, António Baeta Lopos,
nos t<Jrmos da aHnoa l1) do artigo 1. 0 do dPcr<'to-lei
n. 0 ~8:40!, de :H de Dozemuro de 1037, vor torem
sido j11lga<los incavazos do i"cn·iço actirn pêln junta
hospitalar do ini>pecçlto. de,·en<lo ser cont.:idcrnt.los
nesta i;itunção. ro.opectivamente, desde 4 o 1:! de
!\forço do l U40.
(Vlsadru; polo Trihuna! de ContM, com n noot1tÇlo <ln 11fo 11rom
doridoa omolmncntvs, noa iormo1 du doe.rolo a.u :!.2.:!!:>7).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do lrntalhiío <lo pontonciros. Elias Din::; Crtl\"O
e ulforoi\: <le infantaria, elo lwtnll1i'io de ca<;:Hlorcs
n. 0 10, Alfn·do Augusto Alves, <lo centro df' mobilizaçüo de infantaria n." 8, Antú11io Pinheiro Faki'io e
de nrtilharin, do centro de mobiliz:11;:ão de artil1111rin
n. 0 4, .To é l\lanncl da Hodrn Oonlho, to1los milicianos,
liccncindos. nos tPrmo:s do § ~.º do artigo til .0 do dücreto 11.º l:!:Oli, de' j de .A;!osto 111' rn:.?ü, por l<'l'Clll
atingido o limito 110 idadc 1 dcY(~ndo sN' consi1l0r111loi:;
Dl'sta situação, respedivamentc, des<l<' 18, 21. :!O e H)
de :\fnr~o de 1!140.
(Anotada l'Olo Tribunal do Coot~ om 27 do llarço do 1910).

Por portariaR de 25 do corrente

Ml1s:

Reforma
(D spacho do 21 do Março do corronlo 1100 da r.alxn e.oral
de Dep6üto.. Crêdlto" l'ro•·ld6ocln, puhllead<> no Dl6.riQ <f'1
G0t:trnQ n. 0 i;n, t.• •órle, do !5 du moam o mAs).

Coronel módico. inspe<"lor da ::!. • inspecção do s1,rvic:o
de saúdo militar, Manuel Joaquim 1ln Sih•a o Mata
Júnior1 11os termos cln alínea b) do artigo 2. 0 do 1lecreto-lci 11.º :?8:404, dl} 31 de Dozemhro de Hl:~i, por
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ter sido julgado incapaz do todo o !'ierviço pela junta
hospitalar de inspecção, dt•\"<'ndo ser considerado nc!;ta
situaçilo desde 7 do :\forço de Hl40.
Coronel António Rodrigues Brancal, capitão .Alberto
Nunes Rascão e toneuto Bernardino Correia, todos na
situação de resen·a, nos termos da alínea a) do urtigo 2. 0 do decreto-lei n. 0 ~8:404, de 31 de Dozorubro do 1937, por torem atingido o limito do idade,
dovon<lo ser considorndos nesta situação, rospectin\·
rocnto, dosde 8, 1 o 9 elo Fcvoroiro do 1940.
Tenentes-coronéis .\..ntónio Carlos Cort~:s o Norhorto tla
Silva Queiroz, major António Augusto Amado e• capi·
tllo António de Oli\'cira Hodrigues, todos na situaçiío
de rc~ernl, nos termos dti uHnoa b) do artigo 2. 0 do
docroto-h•i n. 0 28:404. de :H de Dezembro do 193í.
por torem sido j nlgados incapazes do todo o sorvi1:0
pehi junta da Caixa Gorai do Aposentações, dcvcnilo
ser considerados nesta si tua e: no os trôs primeiros do:->do
27 do Janeiro o o último elPsdo 21 do Foveroiro dL•

19-!0.
Capitão dC' infantaria, ela curroira de tiro e:Yergueiro
Ducla-Soarcs•, _\.lfrcdo Torres Baptista, nos termos
da alínea d) do artigo :?.º <lo decreto-lei n. 0 2 ":4U!.
de 31 de Dezembro do rn:~i' dt'Yendo ser considerado
nesta .situação desde ~ de l•'ornrciro de Hl40.
(Xllo carocem de 'hlo ou anulação do Tribunal do Cou1u.

V

PROMOÇÕE S

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

Por portarws de 2 do ro1·rente mês:
(\'lsadas pelo Tribunal do Contas, com a anolnçio do •orem do·
.-ldoa omolumootu1, 11os 1ormo1 do docrolO 11.• !2:~~7).

• Adidos

Cavitão, o tenente do infantaria, adido, em serviço no
Miuii:;tério das Colónia:-;, Rui Padrão Pessoa do Amorim.
Capitão, o tenente do ca\·alaria~ adido, em s01Ti<;o n<>
)1inistério elas Col<'>nias: Lui1. O onzaga do ~ oronha ela
Gnma Lôho Domony.

2.•

~Jrio

ORDEl\1 DO EXÉRCITO N. 0 i

2:!1

Capiti"to, o tenentP <lo cngenharin, adido, em servic;o no
)linistório do Interior, na Oiim:mt 'Jiunicipal de Li~boa,
Firmino d:i Sil nt.
Po1· podaria.~ de 9 do corrente

mê~:

(\"lsada• polo Tribunal do Conta., com a anolaçio do 1orom
do,· Ido• omolumeulos. uos t rmos do Jecrelo n.• e2:2bi).

Regimento de infantaria n.Q 1

Onpitão chofo elo bnncla de música, o tenente chefe do
banda de música Armando Fernande!'.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

Alteres miliciano de infantaria. licenciado, o n~piranto
•~ oficial ruilicittno de infantaria, lirencia<lo, )fanucl
Dario Se,·ero, contando a antiguidade tlesde 1 de No''ombro do umn.
Distrito de recrutamento e mobllização n. 0 9

Tcnente-coroc1el, sub-chefe, o major de infantaria, adido.
em serYiço no )linbtério do Interior. na guarda nacional republicana, Herculano Cnr<lo:so do .~maral.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 12

Coronel, chofe, o toncnte·coroncl de infantaria, do cfütrito de rocrntanwnto e mobiliznção n. 0 1, )fonucl Fernandes da Costa.
Quadro da arma de artilharia

..

Coronel, o te110nt!'·coronel de artilhari:i, da dirrcc;ão da
nrmn, Sérgio fübciro de Sousa.
Tenento-corond, o major do artill1:1ria, do comando 1la
clofosa 1xui.rfti111n. do Lisboa, Valcriano .\utónio dci
Campos e Sousa .
Fábrica de pólvoras tisicas e artificias

Coronel. adido, o toncnte-coro11ol do nrtilbarin, adido.
<lircct.or, ) {:\rio ela Silwira Guerra Froire Temudu .
Centro do mobilização do cavalaria n.• 3

.1\lfores miliciano de C'andari:1, lil'crll'iaclo, o aspirnnte a
oficial milicin110 ilo ca\'nlru:ia, lic011cia<lo. llenriqu1•
.\ln•s Ilnptistu, 1·untnnJo a untignidndo dti::>cle 1 do
X O\'cmbro de ln3~l.
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Direcção do Serviço Veterinário Militar

Coronol veterinário, director, o tenente-coronel ,·eterinário, director interino, João Henriques Barroso Tierno.

Por po11arias de 16 do corrente mês:
(Visadas polo Tribunal de Contns, com n nnotaç1io do serom dovldo• eutoluniouto•, uoa termo• do docroto n. 0 22:257).

Regimento de infantaria n.0 16

Oapitüo, o tenente do infantaria, do hatallüto de carros
11.º 1, Henrique :\Iaurício Jorge de Lima.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de caxalaria n. 0 4, Artur Duarte Franco.
Regimento de cavalaria n.0 3

Capitão, o temente do cavalaria, adido, em serviço no
?i!inistério do Interior, na guarda nacional republicana, Carlos Alberto de Serpa Soares.
Adido

Capitão, o tenente do cavalaria, adido, em E>erviç-o uo
l\finistério do Interior, na guarda nacioual ropublicana, Amândio 'Manuel Pascoal Rodrigues.

1'01·

parlarias de 23 do corrente mes:
(Vlsadlls polo Tribunal do Contaa, com a nnota~iio do seromdaYl•
dos omolutu.cnto~, uo:; tormo~ do doe.reto 11. 0 !!2:!?57).

Batalhão de caçadores n.0 7

Capitão, o tenente do infantaria, do regimento de infantaria n. 0 9, Benjamim Luiz Pinheiro.
Quadro da arma de cavalaria

Capitãis, os tenentes dfl cavalaria, do regimento de carnlaria n. 0 6, Jacinto Isla do ~fontalvtlO San tos e Silnt
e, adido, om servi<;o no :\Iini:stério elo Interior, na
g11ardll nacional republien.na, }•. ntonino Fernandes Pereira da Cruz.

2.• S6rio

ORDE'.\t
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1~xf:1wrro N.0 1

Quadro da arma de engenharia

-Onpitüo, o tenente do cngenhnrin. do ro~imento de ongonharia n. 0 :!, José Domingos J1crC's Garrido.
Quadro de oficiais médicos

Coronol módico, o tenentt•-coronel médico, da. 1.ª ins1wci;i10 (lo sordi;o 1le saúdo militar, Joaquim Lopos
do Olh·cira e Castro.
'l'o1wntc-coronel médico, o major nu"dico José Francisco
C1'•sar .Júnior.
:\l:tjor m(·dico. o ca11it:'to u10dico, do L:italhão <lo mctrall1adorns n. 0 3. João da :\laia Homão.
Capitão mé<lico, o tenonto médico, do regim<'nto de infantnria 11. 0 4~ Augusto Carlos !'alma.
Extinto quadro especial de ofidais milicianos médicos

:'lfojor miliciano módi('(), do 1•xti11to <ptadro espccinl, o
<':IJ!itüo miliC'iano módico, do mesmo extinto <1uadro,
do rogimeuto de infantaria n. 0 O, António Gomo~ Fcrr<'ira Lomos.
Hospital militar principal de Lisboa

:\fnjorcs milicianos médicos. do 1•:-:tinto quadro ospoc.ial,
os cnpitãis milicianos médico", do mesmo extinto quntlro, ~fanuel Ilcrmonogildo Lourinbo o Alfredo Pereira
tio Sousa.
Hospital militar veterinário principal

)[ajor \ºCterinúrio. <lirCl'tOr, O rnpit:ÍO YCtcrin:ÍrÍO, clir<'t'·
tor intPrinoJ .Júlio Galt•:-. da Costa.
)lajor YPterinúrio, s11b-1lirt>dor, o capitão nitorinúrio,
suh-dircctor iuteri1w. Jollo .\nttmio Lopo!' .\.h·os.
Adido

'l'ononte-coronol médico. o nu!,jor médico, ndiilo, cm scrYic:o 110 )fini:;tério dn..; Ji'inn11Ç8S, na gnnrda n~c11J, .\11ÍÓilÍO Lua7.es ~fontoiro Leite e ~11ntos.

/>01· portai·la de 2:j cio co/'l'e11te

1111'.~:

( \·l1:tdn. 11010 Trlhvnnl llo ~outll!• 1 C"Olll n anoto\lto t1ti &orom
\')tios t.nuohuuoutus, UIJI tormo& du 1ll·~rüh) u. 0 2~:~57).

110·

Quadre de oficiais mõdicos

Coronel médico. o tenente-coronel médico. <lircctor do
lwspital militar principal <ir• Lisboa, .i'\l'tm Pacheco.
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Tenonto·coronol módico, o major módico, do depósito
geral do material sanitário e do hospitaliza<;i'lo, :\íanucl de Sousa :\Ieneses.
)fajor médico, o capitão médico, da 3. ª Repnrti<;ão da
3. 4 Dir<'cr;ão Geral dês te )Iinistério, José Júlio Sousa
Santa Bfirbara.
Capitão módico, o tononto médico, do regimento ele artilharia ligeira n. 0 -!, .\ntónio Por<'irn Queiroz.

Po1· portarias ele 26 elo corrente mês:
(Visada• polo 'l'rlbunnl tio Contn•, com 11 anotn~ílo do •orem de·
Yldos urnolurnontos, nos torruos do docrot.o n. ~2:~57).

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Capitãi-i, os tenentes, com o cur"o do estado maior, da
B.ª Diroc~ão Cloral 1lêsto :\fi11ist1;rio: do artilharia,
J oiio ..\.lborto Pimenta Yilus Boas Cnstol-Branco, .Torg-e
Múrio .. \polinúrio Leal o Dauic>l Alexandre Snrsfield
Rodrigues e do engenharia .\dPlino .Ah·e.s Y<'rlssimo
· e .António José :\fortim; I.citiio. nos termos do ar·
tigo 24. 0 do Jecr<'to-lei n. 0 28:40:?, de 31 do Dezem-

bro do 1937.

VI- COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFER~NCIAS

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

J>or podaria ele :! elo corrente mês:
(Vl<ncln polu Trlbunnl ele Coolu, com a anot•ç!lo elo n&o aerem
de\·ido omotuaneutos, uo ~_.l"fn"' do decr@lo 11.0 2'.?:2.ã7).

Escola Central de Oficiais

Adjunto dn secçiLO tôcnica, o enpiti'LO, do batnlh!l.o de
cnrros n. 0 1, Norberto Ant{mio ~[nccdo Leal.

1'01· portaria8 de 16 do corrente mê8:

Exonornclo de Yognl do Consl'lho ele Hccursos o gcn~rnl
Pranci.sco Sonn•s <li' Lact>nln :\fu<'hado, por tl1r transi·
tado para a sitnnc;l'lo 1lo reforma por portaria ele ~ <lo
COITl'l\tO lllÔS. (A11011ula 1wl0Trlbunal do Coutas em !!3 1lo ~l 1.-;o de UliO).
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X omenclo vogal do Con:sclho de Hccursos o general,
suprnnumerúrio. Luiz .\ngusto Ferreira )fartins.
{\'ls111ln pelo Tribunal do Cootns, cow a anotnçlo de nlo 1trem
de,·Jdos emolumento,, nos cermos do decreto n.0 2:?:257).

Exonoraclo de chefe de équipe topográfica dos sorviços
cartográficos do exército o capifüo de infantaria Alfredo Pimenta Hamos d1• l•'arin Júnior, por tor sido
eolocndo no regimento do infantaria n. 0 1, por portaria df'sta data.
(Anotnda relo Tribanal do CuolH em 23 de )la~o do 1910).

Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral
Serviços cartográflcos do exército

Chcfo de éq11ipe topográficn, o c·npitào, do regimento d1•
infantaria n. 0 1, Ilídio .João Unbral Félix Campeão.
(\'!•ada polo Tribunal cio <'ontaa, rom a aoota~âo do não serem
devidos emulumeoto•, uoa t1•r1001 do docreto n. 0 !?2:2~7).

Ministério da Guerra -1.• Direcção Geral - 3. • Repartição

::\fujor, do rC'gimcnto de infnntnrin n. 0 1, )fauu<>l Fernnndc Barata.
Direcção da Arma de Infantaria

Capitiio. do hatalhio de caçadores n. 0 1, Bento Freire
de '.\lato~ )[ergnlh:io.
Ouadro da arma de Infantaria

Totwnto, do lrntalhão do mctralhnclorns n . 0 1, José d<'
Oli\'cira Vitoriano .
Regimento de infantaria n.• 1

C'apitiio do infantarin, dos serdços cartogrúficos do
exército, Alfredo Pimenta Humo~ de F'aria Júnior.
Regimento de infantaria n.• 9

Cupitiio miliciano de iofantnria, do oxtinto quadro ospcciul, do batulhão de caçadores n. 0 8, Manuel do
Freixo.
Batalhão de caçadores n. 0 2

Cnpitilo do infantaria, no quadro da arma, Armando
.J orgo do Olh·eirn Snrah·a.
Dlrecçlo da Arma de Arlilharla

:M:tior, nn sit11nç1lo de re"-erva, Josó F ernandes.
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Quadro da arma de artilharia

Tenente do artilharia Carlos Vidal do Campos Andrada,
ficando oxoneratlo do professor da Escola de Educação Física do gxército.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, do regimento ele cavalaria n. 0 3, João J~duardo
Gamarro Correia Barrento.
Regimento de cavalaria n.0 1

Capitão, do regimento de ciwalari:i. n. 0 3, lhfael Augusto
.Alves Loureiro, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n.0 4-

Capitào, do r<'gimonto de carnluria n. 0 3, Luiz Alberto
Filipe Ho<lrigues, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de artilharia n.0 1

Exonerado <lo adj uuto o capitão, na situação <lo reserva,
Eduardo Knopfü Júnior.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 5

Capitão do extinto q a adro auxiliar de <'ngonharia, do
batalhão <lo sapadores de caminhos de ferro, Joaquim
da Silva.

Por po1·tarla de 28 do corre,zte mês:
Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades militares

'l'enente, do ba.talhii.o do tolegrufistas, Alberto Simões,
por pedi1.
Regimento de infantaria n. 0 1

Major, do regimento do infantaria n. 0 11, Luiz Gonzaga
Tadeu, por pedir.
Regimento de infantaria n. 0 14

Capiti'lo <le infantaria, no quadro da arma, António José
da. Costa Cunhal.
Batalhão de caçadores n. 0 10

Capitão, 1!0 rC>gimento do infaatarin n. 0 lü, l~tll'ico <la
Silva At~íde MnJafüia.

2.• Súrie
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Batalhão de metralhadoras n. 0 2

Tenente tl<J servi<;o do adminil)tração militnr, da extinta
2.ª companhia de administra<;iio militar, Nuno de :Jforais Beja, por pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.0 3
~Ia.ior, do regimento de artilharia ligeira n. 0

4, .João da

Uosta Teixeira Pinto.
Base aérea n. 0 1

CapiUlo do extinto quadro auxiliar do artilharia, do
grupo de artilharia cootr<1. aeronaves n. 0 1, Francbco

loez.
1. 0 grupo de companhias de subsistências

Aspirante a ofieial do sordço de admiuistraçi'to militar~
da extinta 2.ª companhia llO ::ulministra<,:il.o militar,

.\rmaodo Gonçah·os Pires.

Por pol'tw·ias de 29 do corrente

mê.~:

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

Tenontc do quadro dos serviços auxiliarE.'s do exército,
do distrito ele recrutamento e mobilização n. 0 1, Autónio J oa<1 uim Cândido Ferreira.
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Capitais do corpo do E.'stado maior, no quadro, João Alberto Pimenta \·ilas Doa!! Ca::>tel-Bra.nco, António de
)fotos )faia, Jorgo ~[ítrio .\polinúrio Leal, João José
Xavier Banazol, .J oüo :\faria :\feira e Cruz, Adolino
Alves Verbt'imo, António Josó :\fartins Loitrio e Da11iol Alcxandro Sarstiuld Ho<lrigues.
2.• Rep:1rtição

Alferes do quadro dos serviços auxili:1ros do exército,
<ln. ~. 3 Hcpartiç:'lo dn 1.ª Direcção Horal (lôsto :\Iinis-

tério, Cc:-.úrio da Silrn.
Regimento de infantaria n.• li

Tenente de infantaria, no qundro elo. arma, HatH da Crnz
Pereira.
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Regimento de infantaria n.0 14

'f<'nontc do extinto quaclro de oticiais do secretari~1do
militar, do distrito do recrutamento e mobilizni;ão
n. 0 14, José Hermenegildo Afonso.
Batalhão de metralhadoras n.0 1

TonPnto de infantaria, no quncko da. arma, Josó Lniz
~fourão Yaz O~ório.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

,\spirunte a oficial miliciano, do centro de mobilhmi;ão
do infantaria n. 0
Unrlos do Brito Côrtc Real Nnnc::;
da Punto.

lu.

Centro de mobilização de infantaria n." 10

'l'ononto milicinno, elo lmtalhfto <lo mctralha<lor11s n.º :l,
ggas ~lendas do Carrnlho.
Direcção da Arma de Artilharia

.:\fajor do extinto qu:ulro auxiliar do artilharia, da :?. 11 <'ompanhia de trem hipomórnl. Braz Yieira.
2.• delegação

Chefe, o coronel <le artilharia, no quadro <la arma, l"{•rgio
Hibeiro <lo Sousa.
Regimento de artilharia ligeira n. • 2

CapitiLo do artilharia, cm d isponibilida<lc, António ..\forq uos da. Costa.
Regimento de artilharia ligeira n.0 3

Sogunclo comandantu, o tenl'nte-coroncl de artillrnria, no
quadro da nrma, Y alcriano António de Campos o
Sousa.
2.1 companhia de trem hipomóvet

Comandante, o major do extinto quadro auxiliar do nr·
tilharia, do depósito gorul do material ele guerra, Huiil
Augusto 1\Iartins.
Regimento de engenharia n. 0 2

Capittio de engenharia. no quadro da arma, .Josó Domingos Peres Garrido.

~.· Sérin
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Centro de mobilização de engenharia n.0 4

Alferes Jo quadro dos sen·ic:os auxiliares do oxórcito,
do regimento de engenharia n. 0 ~' Rufino .Autune~
Gaspar.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

Tonento::1: do servir,:o de administração militar, do hos·
pital militar auxiliar do llol<-'m, Daniel António Reis
Hosa o tio extinto quadro auxiliar do son·iço do sa(1de.
da 3. 11 companhia de saúde, ,\ntúnio :\faria de Al·
moída.

-·-

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1.~ P.epartiçao

Por portaria de 21 dP JJe::e111bro do ano findo:
(\'londa polo Trihuual do C'ont.ll •m l:i ,Je 'li•n;v de l~to.
dovldos 01notu111omo1 1 uod teru101 do dour~to u. 0 :?21!?!•7).

S~o

Nomeado instrutor enmtual da Escola Central do OH<·1a1s o coronel de inf:intaria Jonquim :\foria Xt'to.
sendo esta nomea~ão con ... iderada 1lo urgeoto conn•·
niência do serviço públieu, reconhecida por tlesp:1eho
do 16 tlú Dezembro de Hl:.39.

l'or portaria de 18 de .f1nu•il'o do corrente ano:
(\'lsad:t polo Tribunnl do Co11ta1 rm 13 do )lon;o do HllO. S~o
du,·illos umolunlõuto1, nos tl'r111ns tlu dt.1croio u.0 2:?:!!~7).

Nomendo instrutor cYentual 1la gscola Central de Ofictn1s o tenente-coronel 110 t•av:d:iria Afonso Talni:1
Lupa <le :::;ou~a Botolho. :;1~ndo nsta nomcnção consi<loru<la ele urgente com·cniênl·in do scn·i<:o púhlif'o.
rcconheci<la 11or de-.pucho de 11 do .Janeiro 1le lP-!O.

Por 11orta ria,., de 29 rle Fci:erriro findo:
Nomnudo <liroctor do Instituto ilo Alto!:! Estudos ~Jilitn
rl's, nos termos do nrtigo :l.º do decr1,to·lei n. 0 :m:::W.t,
do 10 do .fouoiro de 1\140. o gouernl António Oorj1io
Couccit·o de •\lbuq uerq UI}.
(Aootadu pelo 1•r1t.aoal do Coota1 em IS do llnr<;o de

1~1 0).
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Exonerado do c.'\l'go de profos11or interiuo dn 21.ª cadeira da Escola do Exército o tcncnte-coronol <lo artilharia, nctuahnente coronel, Mfu·io da Silvoira Guerra
Freire Tornudo, desde 7 de Fo,·oroiro de 1940.
Exonerados elos cargos do mestre do gimn:ística o esgrima e de instrutor auxiliur do mestre d<' gimnástica
e esgrima ela E~coln do Exército, respcctframcnto, o
capitão de cavalaria António J•'rancisco Palermo Leal
de Oliveira o o tenente do ciwalnria António Quintino
<ln Costa.
l'fola o do nenhum üfoito a porta ria do 30 do N ovomhro
de 1939, publicada na Ordem do E:i:ército n. 0 17,
~.· sório, do :30 de Dczomhro do mesmo ano, pula
qual foi uomc:1do professor interino da Escola C1mtral
ele Sargentos o tt'nentt' elo sPrYic~o de administrn~ito
militar Artur Cfon~nlves da Sih·oira.
(.\notados pelo 'l'rllrnunl de Contas om 1 üo ~lnn;o

--

ü~

1010).

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por J>01·tari11 de 9 de Fere1·efro .findo:
(\'l•ndn polo Trlbunnl tio C'onln• om 11 do ~lar~o 110 1910. sr.o
tlo,·ldoJI 01nolumeu&ut1, tios tormos tio docr~tu n. 0 ~:.!::.!.">7).

No meado por nrgonto com·cnióncia <lc scn·i1;0, ro<'on hccida por despncho miuiswrinl elo 18 de .Janoiro de
1940, professor auxiliar 1lc gi111n:'1stic:l, interino, do
Colégio Militar, nos termo~ cio urtigo 11G. 0 110 1IP.rreto n. 0 18:G08, ele 14 1111 .Julho dn 19BO, o nrtigo 2. 0
do deereto n.º ~6:341, de í <lo Peqlreiro do 19:16,
tenento de nrtilharia João ,Jo:;é Dorninguos.

-0

Por portm·ia de 15 ele Fe1·r.rf'.i,.o jindo:
(Vluda polo Trlb11u. 1 de Cogtu em 15 do ~lun;o cio 1910. Slo
do1'1dos omolumuntot, 11uf tonuos do decrvlo 11.• !2:21>7).

Nomeado por urgouto connmiôncin do serviço, rceouhocida por tloi;pill'ho miui::1tnrial dti 13 <le l<'c•,·croiro dl'
J WO, professor ]iro,·isório do 1n~tituto Protissi•ln:1I
110~ Pupilos do Exército de 'l'erra. e :.\for. nos termos

do artigo 141.0 tio decreto n.º 18::Si6, de :?:l do Se-
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temhro de 1030, e artigo ~.º do docreto u. 0 2ü:341,
do 7 de Fevereiro de rn:~G, o t<meuto, do hutnlhão de
sapadores do cnminhos do ferro, José Domingos Peres Garrido, ll.C'tualmcnto capiUto, cumulath·amonto com
o sorvic,:o da suu unidacl0, cm substltu'ição do professor
do mesmo Instituto, major tle en;;l'nharia Eugénio J..utónio Duro .Xavier. actualmente prostando um ano de
sorvi~o no butulhüo do tclegrafiistas.

- --e1..-. e VII - AUMENTOS SÔBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
Concedidas n~ vuota~eos de quo trata o decreto
n.º :?0::?47, de :?4 de .\w>sto <le 19:31, dosclo us datas
quo lhos vão indicndas, nos oliciai1> om seguida. dosignados:
Por t er em completado o tempo de permanência no oflcialato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n.• 17:378, de 27 de Setembro
de 1929 1 necessario para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o sOldo:

l'or portto·ia de 14 elo rorrente mrs:
(\'lsndn polo Trlbuunl do> Conta• cm 2G do ~fnr~Q cio lnlO. Silo
do,·tdo• •wolumoalos 1 uos tormot do docuto ,.,• U:~7).

adido, om servi<:o no Instituto Geogr:lfico o Undastrnl, AcAcio Borges da Silva, nos termos do artigo 20. 0 do d<•creto·l<•i 11.º 28:.i0:3, ele :n
do Dezembro do 1937, dl'Hlo 12 <lo :1\forço cio 1940.

Infantaria- capitão,

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
SOido:

l'or portaria de JS du eorrente mlls:
(\'h11dn pelo Tribunal do Contai om 2(1 do ~ln~o dn 1040. Slo
do, Mô1 omolmnónU'9 1 no~ \et11101 du ll1,Crt'lo
2~;~.67).

u.•

Infantaria-capitão, adi1lo. Pm :>rn·ii;o no Instituto Ocogrúlico o Cudnstrnl, Luiz: B:ipti~t:i da Costa, nos termos tio artigo 2U.0 do clocrctu·loi n.º :!8:403, do 31
do D<.'ZOulbro <lo rn:.n. t!L•!Hlo 10 de Fm·oreiro do 1940.
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VIII - CONDECORAÇÕES E LOUVORES
Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição
Por portaria de 4 elo col'reute mês:

Louvado o coronel méJico Antúuio de :\Iendonc;a )fontenegro I)iuto de Sou:-a pela superior compotíincia,
muito zdo o maior interêsso com que tem exercido a
direcc;ão elo sorviço do sn.úclo militar, contribuindo
com a sua inteligonto ucc;ão parn n boa eficiOncia do~
mesmos ser\'i1:os.

IX- DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

1) Tendo i;iJo agrnciado com n )fodalha do AgrndPcimento da 801·it•1la<ll' Portuguo~a da Uruz Yernwlha o
soldado n. 0 1:?0, da :!.ª companhia <lo hatalhão u. 0 1 da
guanla nal'ional rnpublicana. Yiccutc .António, é-ll1c permitido usar a rc>:,;peetirn insígnia.

--Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição
2) Declara-su q110 por despacho de 10 de Fornn•iro
tindo. da Dircc1;ào fTt•ral <la .J ustic;a, do :\Iinistório da
J nstiça, publil'udo no Diário do Uon'rnu u. 0 51, :.?. • sério, do 2 do corrente mê::., foi uxonora<lo, ti sc>u JH'<li<lo,
do lugar de• adjunto tio relato1· do :-;upr~mo Trihu1111l l\filitar, nos tprrnoi; <lo nrtigo :~:?:l.º do dPcreto n. 0 11::?\l:.? 7
do 26 do N o,·cmbro de 1025, o bacharel, jui1. const•lheiro, J o:,;é Hihciro Castanho.
3) Deelara-~c quc> por dcc1'l~to de li de J anoiro último,
publicado no JJiúrio do Gorfrnu n. 0 :?i3, 2.ª sério, dli :?7
do mesmo mês, foi agracia<lo com o grau dC' conwndador da Ordl•111 <lei lnstrn<;ào Pública o major reformado
.João do:; Hoi~ O omes.

4) Declara-:-;o 'lllO o nomri do tenont~ de engenharia.
artualmonte capitiio, condecorndo pelo OovOrno Espa·
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nhol com a Cruz Ro,ia del )!frito :\Iilitar e Medalla de
la Campal'la é Luiz :\faria da Câmara Pina e não Luiz
da Câmara Pina, como foi publicado na declaração 5) da
01·dem do Exército n.0 3, 2.ª série, do corrente ano.
ó) Declara-se quo por decreto de 14 de Janeiro do
1939, publicado no Diário do Gorêrno n. 0 57, 2. ª sórie,
de 9 do corrente mês, foi agraciado com o grau de carnleiro da Ordem :\!ilitar do .\siz o tononto <lo infantaria A ugnsto Vaz Spencer.

6) Declara-se que por decreto de 14 de Janeiro de
Hl39, publicado no Diário do riorêrno n.0 54, 2.ª sório,
ele G do corrente rnG~, foi agraciado com o grau de canileiro da Ordem i\Iilitar elo Aviz o tenente elo carnlaria
)Iúrio Campos Costa.

7) Declara·sc que os oficiais ao dianto nomeados
foram condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, om conformidnde elas <lisposi<:ões do regulamento aprovado por decreto de 26 de Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 1. • Direcção Geral - 1. • Repartição

Tenente, na

situa~iio

de roserrn, J osó :\faria de Sousa.

Govêrno militar de Lisboa
Direcção do serviço de obras e propriedades mllitares

Teuent0-coronol do 0ngenharia .José Cunha Lamas.
2. • região militar - Quartel general

Capitão reformado )fanuel :\faria da Silva Abreu.
Regimento de infantaria n. 0 li

Capitão Alfredo ALol da C'osta.
Regimento de infantaria n. 0 14

Tenente :\foriano Álrnro Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.º 5

:\Iajor Teodoro Vel'gllio da Sih·a Santos.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 3

Tenente-coronel, na sitna~ilo do reserva, 'Valter Lima.
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Regimento de cavalaria n.• 4

c,1pitil0 ..\.lfre<lo de Custro Anta.s.
Quadro de oficiais médicos

Coronol 111ódico Artur Pachocu.
Manutenção Militar

Coronol 110 sen·i~o do administração militar Acíicio .Angusto do .Araújo :Negrão e Sousa.
Guarda nClcional republicana

Toncmto do infantaria .\ntónio Snraivu.
Medalha de prata
Ministério da Guerra- a.• Direcção Geral

1.• Ropartlçiio

Tt•11N1tes ilc artilhnri:i .lonquim <lo J\X<'lar Santos o <lo
cngunbaria :Mariano .\ugusto Lopes Pires.
Serviços cartogrâflcos do exército

..\.lfürcs do quadro dos i;erviços auxiliares elo c."ército
.Jorgo ~!outeiro Varclu Pinto.
Escola Prãtica do Artilharia

'l'e1wnto do serviço do mlmini!:!traçào militar Daniel N1•·
\'l'S ~nlos Grade>.
Regimento de artilharia de costa

'l't'ncntcs :\[ário elo Sousa Portela Tiibeiro. Joilo Po11ro
Correin do :\fotos o I >adnno Pereiru de Bnrro!;.
Escola Prática de Cavalaria

'l'cnonto-: .Jorge <la SilYa OliYClira 'l'ravussos Lopeg o .António :.\faria lfaluciro llC'imão Nogueira..
Regimento de cavalaria n. 0 1

Tonl'nte médico António .\l<'xantlro ,Júuico Parg:urn.
Guarda nacional republicana

To1wnte chefe de hun<la do música Louron<;o •\ h·es Hi-

b1,iro.
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8) Declarn-rn q uc pelo Bolrl.im .!1Iilitm· elas Coló11iax
n. 0 8, do 10 do J\gosto de H>i39, foi condecorado com
a modalha do cohre ele bons sol'\·i~os no Ultrnmnr dt~
<'lasso do ª"~itlu"i<la<lc o segundo sargento do nl'tilharia
.João .\velino Júnior.

Ministério da Guerra - I.ª

Direc~ão

Geral - 2. ª Repartição

9) Declara-se q110 os oficiais ao <liante nomeados,
111·01110\·idos pcln. JH"<'"<'Hte t ),.dem do /-J[r•ét-l'Eto, contam a
nntiguitlndc dos sou::; nctuni, poi.-tos desde as dntas que,
rcspoctirnmento, lhes vão indicndns:
Infantaria

Coronel Uanncl l•'Pl'llandcs da Costn, dostlo ~~ <lu J1'c-

verPiro de HHO.
'l'i,nente-coronr-1 llerculuno Cardoso tio Amaral, dcsdo
2~ de Fo\•erdro de 1940.
Cnpitãi:-:
Rui Putlr1io l'ossoa 1lo Amorim. dcstlo 1.-, de .J anci ro
do Hl40.
Honriq no .:\lauricio .r orgc tio Lima, desde ~() elo .J aneiro do 1940.
llcnjamim T..uiz l'inhoiro, dc•sdo 18 do Mar<;o do
H14tt.
Artilharia

Coro11óis ?!Iúl'iu da Bih·cira G1wrrn l<'reirn Tomnclo o
f'<;rgio fübciro <lll ::iousa, ambos desdo 1 do .Março
do HHO.
'l'cncntc-cor01wl \' nlorian•• António <1c Cnm pO!' e Sousn,
desde 1 de :\forço do Hl40.
Cavalaria

Onpitãis:
Lui;r,

e

Gnnza~a do Xoronlta dtt
Cario~ A llwrto de Serpa

C:nma Lobo Douton.''
$ioat'('5. ambos d1•sdo

· ~ 1!0 Fm·proiro do 1~)40 .
•\m:1ndio )lmnml J>n:-coal Horh·ii;nes e .).rtnr Dunrtc
Franco, nmbos desde '2 do l\farc;o do 1940.

OROE'.\f I>O l~Xl:,ltCl'l'O ~.• 7

Jacinto lsla <le )fontah·iio Santos<' Siln1. e Antonino
Fernandes P<'reirn da Cruz, ambos desclo 23 de
)forço de 19-!U.
Engenharia

Capit1lis:
Firmino da Silva, th•s<le 2:~ elo Janeiro de 1940 .
•Tosó Domingos Ponis Cfonido, dosdo 23 do iliarc:o
de 1040.
Médicos

Coront'is:
Artur Pacheco, 1fosd1' i do :\forço de Hl40 .
.Joaquim Lopes de Olin~ira o Castro. Jc,de O de
:\forço de Hl-10.
Tenentes-coronéis:
:\fonnel do Sousa :\f 1•ncso;;, dosdo í de :\forço do
H)40 .
•\ntónio Luazes :\lonteiro L0ite o ~autos o Josó
F'rancisco César .Júnior, ambos desclt1 \) do :\{11r1;0
de 1940.
:Majurcs:
.Tosó Júlio Sousa Santa Bárbara, Jc,de 7 de :\forço
tlc 1940.
João da )faia Ron1ão. lll•:-do 9 dl' )f:m;o do Hl40 .
•\.ntónio Gomes Fcrn1ira Lemos, .\.lfrc1lo Poreirn
<l<' Sousa e :\fanud 1Termcncgildo Lourinho. milicianos do extinto quadro especial, todos dosdc
9 <lo :\forço elo 1H.J.O.
Cnpifüis :
.\ ntónio Pereira Qul'imz, <lcsdo 7 de :\[arço 1lo Hl-iO.
Augusto Carlos Palmu, 1\os<lll 9 de :\Iarço do l\141).
Veterinários

Coronel João Henriques Bnrroso Tierno, <lesd1' :30 de
Janeiro do 1940.
~f ajorcs:

.Júlio Gales da Coi;ta, do~clo 22 de )faio de Hl39.
.J oã.o António Lopos A lvm1, dosdo 5 do Junho do
19:~9.

Chefes de banda de música

l.!:1pitão .\ rmando Fornn111le!', clesdo 1 <lo )forço <lo Hl40.

2.• Série
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10) Declara-se que os capitãis a seguir mencionados freqüentaram no corrente ano escolar, no Instituto
de Altos Estudos Militares, o curso para a promoção a
major, tendo, nos tormos da última parte do artigo 10. 0
do decreto-lei n. 0 30:288, de 2 de Fovereiro findo,
obtido a classificação de «apto»:
Infantaria

Paulo Bénard Guedes, André Corsino Pacheco, Francisco !\faria da Costa Andrade, Raúl Sátiro da Cunha
Fajardo, Domingos José Santos de Lemos, Armelino
Altniro da SilYa, :\Ianuol de Abreu Castelo Branco,
Ifonriq ue .Augusto Porestrolo da Silva, :Manuel l\Ioniz
ele Resondes, António Augusto :Monteiro, Armando
das Neves LarchN, Augusto Bernardo do Freitas
Júnior, Baltasar Simões Ferreira, Emílio Silva de
Andrade e Sonsa, José Alfredo do Amaral Esteves
Pereira, Josó Ribeiro da Fonseca de i\fondon<:a, Marcelino Pais de Figueiredo Alvos, .\.ntónio Correia Duarte,
Joaquim da Costa Ferreira, António Areosa Correia
da Cruz, Paulo :\Ionteiro J úoior, .José dos Santos Ferreira Júnior, Alfredo Correia :N"obre, Arnaldo Lopes
Ramos, Alfredo Abel da Costa, i\fanuel Joaquim Gonç-ah·es Corucho, :\fanuel Luiz Rodrigues Junqueira,
-:\fanuel Augusto do Melo Cabral, PLúcido 13aptista
Ilravo da Costa, A lexaudrc de Morais, Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco, Artur Augnsto
Yid0ira, João Prreira TaYarcs, Vitorino de Serpa li'aria Peres Furtado Galvão e :\Ianuel :\Iartins dos Reis.
Artilharia

J o:\q uim dos Santos Barata, Armando Patrocínio Guedes, Francisco Freire do :\Ia tos, João Taborda .A.l,-cs
Pereira, Luiz ..António Vicente e Luiz de Sousa.
Médicos

·11anuel de Jesus Fernandes Tõrres e Vergilio Joaquim
ele Aguiar o milicianos, do oxtinto quadro especial,
.Adelino dos Santos Diniz o Alberto Baeta da Veiga.
Veterinários

Júlio Gales da Costa e milicianos, do extinto quadro especial, Frederico Granato Leal 'rorres, João .António
Lopes Alves o Roberto António da Silva.
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Serviço de administração militar

Luiz Cúndido do Passos Poroirn de Castro, Ney Pompílio da Voiga 1\[ata, António da Cunha Osório Pedroso, António José Álvaro d:i SilYa e Costa, Cláutlio
Augusto Tôrros Si!''ª' Adriano Joaquim de CntTnlho, ::\fanuel Carmona Gonçuh'es, Carlos Augu::;to Pereira, .Alberto Sifrano elo Andrade o milicianos, do
extinto quadro ospocial, António Luiz Caria Rodrigues e Eduardo António ~fontoiro.

11) Declara-se q uo o capitão do infantaria, adido, em
serviço no Ministério elo Intol'ior, na polícia do segurança
pública, Carlos Alberto Godinho, que, por porturin d<'
9 do corronto môs, inserta na prosonto 01·dem do E.t'ército, transita para a situu~ão do resorni, continua, na
mesma situação do adido, prestando serviço na reforill:t
policia.
12) Declara-se qno o cnpitito miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, .Joaquim Augusto dos S:tn·
tos Alberto, que passou li situação de adido, por porta·
ria do 17 de Povoroiro findo, inscrta na Ordem do Exército 11." 3, 2.ª série, do corrente ano, doYe ser considerado nesta situação desde 10 do referido mês e não
desde 0, como foi publicado.

rn) Declara-se que o tenente do infantaria Júlio Capelo Frnnco Duarte, que por portaria de 23 elo corrent<'
mês, inserta na prosont(' Ordem do Etcél-cito, pa~sou h
situa~ão do reserva, continua prestando serviço na carreira do tiro do qnartol da Graça.
14) Declara-se quo o tenonte> de infantaria, adido, orn
serviço no :\!inistério Jo Interior, na guarda nacional
republicana, ?ilaolil•l do Sousa Duarte Borrúgo, deixou
de estar nesta situ:tc;ão em 2:3 do rorrcnto mês, continuando, porém, dosdo a mesma data, na sittuLÇi:'to de
adido, mas om serviço no :\!inistório das Colónias, em
comissão militar, nos tor,mos do artigo 5. 0 do tlecroto
n. 0 13::~00, de 23 do :\brço de 1927.
15) De> clara.se que o tenente de infantaria José de
Oliveira Yitoriano, quo por portaria do 1G do corrcnt1'
mGs, insortn na presente 01·ilem do Exército, 6 colocado
no quadro ela arma, prest21. sorvic:o no dcstac.!\mento
mixto do Almada.

2.• Sórie
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16) Declara-so que os tonontos do infantaria. Nicolau
<la Costa Ptwão, Francisco Lima Ferreira de Carvnlho,
Joiio Isidoro da Silrn Alencnstrc, António Rodrigues do
Moura, Joaquim dos Santos )farcclino Coelho, João Dnmai;ceno da Silva Couto, Pedro de Almeida Schiappn
Pietrn, J osó Júlio Vieira, António Clemente do Sousa
Gomos, Lourcni:o Fornnn<lc>s Duarte, Agostinho Soguro
Pereira, José Tavares ~foto Yaz do Rego, Josó Paulo
J?atacho Hiboiro de .Almci.la, Constantino da Conceic:ão,
Ah·aro Augusto :\fortins \ ic<'nte, Josó Francisco :\forquilhas, Josti Domingos C'arapeto, .\bel de Freitas, Homero Anp:u-;to Lop0s das Se,·es, Abílio Gonr:alves dos
Santos, 'Manuel )[achado, Ii'rnnci~co António G onç>aln~s .
.António Coelho do Sampaio, Fernando de ~Iagalhitii-:
.\hreu :\forques o OliYPira. Viriato :'lfonteiro da ::;iln1,
Augusto do Espirito ~anto doi; Inocentes, Raúl ílaptista
Correia, ~fannel de .Jes11:;, )funuel Duarte Areia, João
Aloxandr{~ Caei1·0 Carrasco, .\.ntónio de Santa Clara
Ferreira, )[úrio Lúcio Inúcio de PaiYa, Júlio do Araújo
Forreira, António :\farques de Figneir<'<lo e ~{ário do Figueiredo freqüentarnm com a.pro,·eitamento no corronto
ano, na Escola Prática de Iufontaria, o 1. 0 turno do curso
do comandantes de colllpanhia, sondo os quatro últimos
por o harnrem roqnorido.

17) Declara-se quo o nlfores miliciano do infontarin.
liconci11do, .\ntónio Jaillll' dos Santoi:; Velho da Palma,
colocado no centro do mobilizac:iío do infontnria n. 0 1.
por portaria do f> do corrente mê~, inberta na 01·de111 dÓ
E:1:él-cito n. 0 4, ~. :i séril', de 1~ do mosmo müs, pPrtencia ao regimento do infonta1·ia n. 0 11, o não ao l't'gimonto
elo infantaria n.'> 1, como foi publicado.
18) Declara-se que o wa,ior ck artilharia, adido, .\!varo
Ralrnç:iío Darreto, que por portaria do :?5 do Fo,·ereiro
do H1:38, inserta nu Onle111 do E.cé1·1·ito n. 0 3, ~~." ~érie.
do referido 'ano, foi colocado no rf"'gimento do artilharia
ligeira n. 0 :3, para os Pfoitos da nlinen a) do artigo 45.º
do decreto u. 0 lí:i378, do '27 de Soternhro dn Hl2ü, modificado pelo decroto u. 0 ·rn:liü, do 27 do D0zomhro da 19a0,
l'f'g'l'<'Ssa à sua nntorior sitnaç>iio do professor elo Coló~io
::\lilitar, por t<w complotnilo um ano tle ::>erYiç:o nas tropn:;.
Hl) Declnra·l'H.'

<[UO

o nrnjor

1lo

artilharia, ern

cli~poni

!Jilidadc, Alexandro dos ~antos )!a,ier chegou ll altura
para cntrur no quadro t'm l do col't'ento mês.
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20) Declura·sc que o tenente de artilharia Carlos Yidal de Campos ..\.ndrada, que por portaria do 16 do
correoto mês, inserta na pnisonto Ordern do E.rército,
é colocado no quadro da nrmn, continua desempenhando
as funções de instrutor do gimn:'istica e esgrima na Escola do Exórcito durante o ano lecti,·o do Hm9-Hl40,
para que foi nomeado por portaria de 31 de Agosto de
1939, inserta na Ordem r/11 E.,.ército n. 0 12, :::?." st!rio, do
mesmo ano.
21) Declara-so quo o tenento elo artilharia, com o <'urso
<lo estado maior, .J oito AI b<'rto PimC'nta Vilas Bons Castel-Branco, j ulgu<lo idóneo para o !'en·i~o do e!ltaclo
maior, pussa a contar a antiguit!ado do pôsto llL' tenm1tc,
nos termos <lo artigo 103. 0 cio decreto n. 0 1i ::n8 1 de
2i de SPtombro de 19:.?9. " Plll confonnidado 1lo artigo 23.0 do d!'creto-lci n. 0 :.?8:40:.?, 1!0 31 de Dc>.1.P11il1ro
do 193i, d<'sdo 1 de Dozom bro do 1923, ficando colocado na escala dos capitãis da sua arma imodintamonto
:\ direita do capitão António )fi~uol :\fontciro Libório.

22) Declnra-so que o tcncuto <lo artilharia. com o curso
do estado maior: Jorge )!úrio .\polinúrio L<'al, julgado
idóneo para o sen·ic,:o do estado maior, passa a contar
a antigui1la1lo do pôsto de tPnont<', nos tcrlllos <lo artip;o 103.0 elo <loen'to n.º IT::li8, <lo 27 do Setomhro de
l~l~9. o C'm conformidade do nrtigo 23. 0 <lo <lcwroto-loi
n. 0 28:40~, <lo :H de De1.e1111iro elo 1937, <l<'s<lo 1 de
Dezembro <lc 102(), ficando colocado na escala do!' te1Hmtlls da sua arma imclliutnrnentl' il clireitn do tenente
César Pinto CortGs.
23) Declarn-so que o tenente dn artilharia, com o curso
do est11.<lo maior, Daniel Al<'xandre Sarsfielcl Hodrigues,
julgado idóneo para o scr\'ÍC,:O do estado maior, passa a
contar a antiguida<lo do pô8to 1lt'I tonente, nos tNmos do
artigo 103.0 do decreto n. 0 1
do 27 ele :::;ctcmbro
de 1920. e cm conformidad1' do artigo 23. 0 do <le<'rNo-loi
u. 0 28:402, <li' 31 <le Dezl~mhro do 1937, desde 1 de Dezembro do 19:H, fican<lo colocado na escala dos tenentes
da sua arma inw<liatamente :\ direita do tcnPnto .Torónimo Ribeiro '!'asso do Figuoiro<lo.

i::ns,

2.J.) Dcclara·so que é .António Hoclrigo Pinto 11 não
.\ntónio Hot!rigues Pinto o nomo do alferes wiliciano do
artilharia, liconciuilo, cp1e por portaria ele 6 cio corrPnte
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mês, inserta na Ordem elo E.rército n. 0 4, 2.:i série, do 12,
foi colocado no centro do mobilizac;ão Je artilharia n. 0 3.

25) Declara·SO quo é Eurico Noves Sales Gra\'O o não
Eurico Sales Neves O r:t\'O o nome do aspirante a oficial
111iliciano de artilharia, licenciado, que por portaria d0
G do corrente mês. inserta na Ordem do Exército n. 0 4.
2. ª série, de !:.?~ foi colocado no centro de mohilizn<;i"lO '
do artilharia 11.º G.
~(i) Declara-so 11uc o capifüo de canllarin João Eduardo
O nrnarro Corroia 13urreuto, que por portaria de lü do
corrente mês, insnrta na presente 0J"<!em do EJ·érclfo.
,; colocado no quadro da arma, presta serviço no Depósito de Remonta.

:.?7) Dechiru-:-o <pH' o capitão dL• ca miaria, com o cur::;o
do estado maior, ,João José .Xa, icr Banuzol, julgudo
iclónoo para o son·ic;o do estado maior, passa a contar
a antiguidade do pôsto de tenentP, nol:l termos do artigo 103.0 do decreto n. 0 17 ::3i8, do ~í 1le SetPmbro de
lU:.?9, e rm conformidade do artigo :.!:tº do d<'crcto-lci
n. 0 :.? ' :-10:.?. do 31 do Dezembro <lo Hl37; desde 1 <l11
Dl•Zembro de 19:W, ficando colocado na e~cala <los capitãis <lu sua arma imediatamcoto à direita do capitão
:\la11uC'l de As:-nni;iw Ji'igueiredo.

28) Declnrn-so quo o capitão ele c·avnlaria, com o curso
do <•stado maior, .\ntónio ::\Iaria :\leir<t o Cruz, julgado
idóneo para o serYi~o <lo e-.tndo maior, pm;sn a contar
n nntiguidallo do pôsto de tenente>, no~ t<'rmos do artigo 103.0 do decreto n. 0 li::fi8, tio :?i de Setembro do
1\J:.!D, o ~m conformidadl• do artigo :.!3.'' <lo <lccrPto-lui
n. 0 :.?8:40:.?, do 31 do Dt>zemhto de rn:n, desd<' l clL'
!Jczombro de 1D:.?i, firntulo eohicndo na t•scala <lns capitifoi da sua arma imetliatanwnte à diroita do t'apitrio
Firmo llaptbtn Lúcio da Silrn.
~9) Dedar<1-sc <1110 o capitiio de ongeubnria, com o
curso <lo estado 111:1ior, .\11tónio tlo )fotos :.\laia, julgado
idó1n•o para o seryii.;o do e8tado mnior, pal:l:-a a eo11t:11·
a an tigui<lado cio pô~to do tl•nen tl', 1108 tNmos do urtigo 103. 0 do 1lecreto n. 0 17:3i8, tio :?7 1lo Sdemhro cll'
Hl:.?\l, e em confonnidatle <lo artigo :.!:3. 0 do dccrcto·lui
11.º :.?8:40:.?. de :n du l>ezembro de rn:3i' dcsdo 1 1\1'
Dezembro de lU:.?~>, ficnndo colocnd() nn e:-c.'lla dos capi-
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tãis da sua arma imediatamente à direita do ca1>itão Caetano Maria da Cunha Heis.

30) Declara-se que, por conveniência de serviço, foi
dispensado da freq!lência do curso anti-gás para oficiais
das grandes unidades, no corrente ano, o capitão de
engenharia Eduardo l\Iarques, para que estava nomeado
pela declaração 20) da Ordem dó Exército n. 0 5, 2.ª sério, do corrente ano.
31) Declara-se que é José l\[otrass do Azevedo o não
João Metrass de AzeYodo o nome do capitão miliciano
de engenharia, licenciado, que por portaria do 6 do
corrente mês, insel'ta na Ordem do Exército n. 0 4,
2.ª série, do 12, foi colocado no centro de mobilização
de engenharia n. 0 2.
32) Declara-se que o tononto de engenharia, com o
curso do estado maior, Adelino .1.~lves Veríssimo, julgado
idóneo para o serviço do estado maior, passa a contar
a antiguidade do pôsto de tenente, nos termos do artigo 103. 0 do decreto n. 0 17:378, de 27 de Setembro de
1929, e em conformidade do artigo 23.0 do decroto-loi
n. 0 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1929, ficando colocado na escala dos cnpitiiis
da sua arma imediatamente à direita do capitão António
Jacinto :Magro.

33) Declara-se que o tenente de engonharia, com o
curso do estado maior, António José Martins Leitão,
julgado idóneo vara O SClTiÇO do estado maior, passa.
a contar a antiguidade do posto do touento, nos termos
do artigo 103. 0 do decreto n. 0 17 :378, de 27 <le Setembro
de 1020, e om conformidade do artigo 23. 0 do decreto-lei
n. 0 28:402, de 31 de Dozomhro do 1037, desde 1 de Dezombro de 1029, ficando colocado na escala dos capitãis
da sua arma imediatamente à osquorda do capitão Vítor
Francisco de Sousa Franco.
34) Doclara-se q uo os tcncntos do engenharia, supranumorários, Mário Jorgo Hios do Sousa, .\.rmínio Correia
y Alherty o Josó João Henrique do Salos Grade chegaram à altura para entrar no respoctivo quadro o primeiro em 23 e os restantes em 26 do corrente môs.

:35) Declara-se quo ó J osó de Sena Lino e não J osó
de Sousa Lino o nomo do ulferos miliciano de engenha-
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ria, liconciado, quo por portaria de G Jo corrente mês,
insortn na Ordem rio E.rfrclto n. 0 4, 2. 11 sério, ele 1:3, foi
colocado no centro de wobilização de engenharia n. 0 4.
36) Declara-so que os tenentes-coronéis a st>guir monC'ionaclos frcJC1üentaram no corn'nte ano escolar no Instituto de .l.ltos Estudos )filitares o curso para a promo<:ão a coronel, tondo, nos termos da última parto do
artigo 10. 0 do <lecr11to·lci n. 0 31):288, de 2 do l!~everciro
último, obtido n classifica~ào tio eupto•:
Médicos

Joaquim Lopes dl' OliYC'ira e Castro o António Emílio
Antunes <lo Vasconcelos.

.roão

Veterinário

1Ienri<1 uos Barroso 'l'icrno.
Serviço de administração militar

Francisco

Gou~alve:;

Y elhinho CorrE'ia.

37) Declara-se que o capitão médico :\Ianuel ~foto
Cabrnl, quo por l>ortaria de :.? do corrente mês, insrrtn
na Ordem do E;rército n. 0 ó, 3.ª série, do ló, foi colocado
no regimento de <'ngeoharia n. 0 2, J>l'rtouce ao extinto
quadro cspedul do oficiais milicinnos módicos.
38) Declara-se c1ue os tenen1t1s m{•clicos, suprn11umerúrios, António C:ll'llosu Jos Santos Cunha e ..\ntónio
•le DC'us Jilonga Uo<lrigncs chegaram tl altura parn entrar
no r111adro, rospectirnruentc, cm 7 o U <lo corrente rnôs.
i'l!l) Dcclarn-se que ó .Jaime Bacharl'l e não Jaimo da
Bacharel: r·o1110 foi publi<'ndo, o nomo <lo alferes
miliciano médico, lieenci1ulo, da 3.:. rompanuia de ~mi'1dc,
Jll'Omo,·ido no aC'tnal pfü;to por portaria de 1:3 ele J u11(1iro
~l() Hl:39, in:>erta nn Ordem do E.rérdto n. º ~. 2. ª s1'irio,
<lo mo:;mo uno.
Cm~

40) Declara-se qu<' o major farmacõutico, s11prnn11morúrio, Antí>nio Borge::; Saroto ch<'gou à alturn pnrn entrar
no quadro cm 4 do co1Tonto ml-s.
41) Declar.'\-SC qno o t•npitl'lo inili<'inno farmac~utico,
licenriado, Joaquim Pl'SSOll de Amorim, q11t' por portaria ele ~ do corrento mii~. in~crta na Urdem dC1 E.drcito
n.º f>, :.?!' série, do 15, transitou p:ira u situação do milicinno tle rt111wrva, pertencia i1 :!. ~ corupanuia do saúde
e 111\0 :'! 3. 11 , como fui puhlir:ulo.
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42) Declara-se que na conta de gerência do Pavilhão
da Família :Vlilitar, publicada na Ordem do Exército n. 0 5,
2.:i série, do corrente ano, relativa ao ano oconóroico
de 1939, e no capítulo da despesa e sob a rubrica ele
aConsignação de recoitas para o fundo de tratamento, etc ..
feitos nas consultas», dove ser rectificada para 2.446ó30
a verba ele 22.44M30, que por lapso foi meucionada.

43) Declara-se que fica sem efeito a coloca<;üo no regimento de infantaria n. 0 12 dos tenentes do servi<;o de
administração militar Nuno de Morais Beja e António
Baota Lopes e bem assim a do t<mento do mesmo sorvi<;o António de An<lrado Ferreira do Abreu no batalhão
de metralhadoras n. 0 2, incluídas nas portarias do 0 do
corrente mês da Ordem do Exé1·cito n. 0 5, 2." série, do 15.
44) Declara-se que o tenente do srrvir;o de administrar;ão militar, supranumerário, ~\rmando Poreira Garcia chegou à altura para ontrar no quadro em 11 do
corrente mús.
45) Declara-se que o tenente do serYic;o do admini:>trar;ão militar, adido, com licen<;a ilimitada, .António Simões Fernandes Júnior fica desligado do S<'rviço desde
9 do corrente mês, para oJeitos da última parte <lo nrtigo 15. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, do 31 do Dezembro
de 1937.
46) Declara-so quo o touonte do tiervi<:o do administrar;ão militar, supranumerário, António l\Ianuel do Na::;cimento Ca~ote chegou à altura para entrar no quadro
em 12 do corrente mês.
47) Declara-se que é .Jos1\ de Matos Cnvnleiro o não
José de ".\lutos Casaleiro o nomo do alferes do quadro
dos serviços auxiliares do exército, que por portaria de
9 elo corrente mês, insorta na 01'Clem do Exército n. 0 5,
2. ª série, de 13, foi colocado na V" companhia do trem
hipomóvel.
48) Declara-se que o tenente chefo do banda do música, súpranumorário, Domingos Martins Coelho chogou
tL a.lturn para entrar no quadro em 1 do corronto mêi<.
40) Declara-se quo o tml.'lnte chefe cl0 banda do música, do regimento elo infantaria n. 0 5, Armando do Mendonça Escoto foi mandado prostnr servi<;:o no centro do
mobiliza<;:rio do infantarin. n. 0 5.
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50) Declara-se que o major do extinto quadro do oficiais do secretariado militar, da 1. ªRepartição do quartel
general da 4.ª região militar, Jos6 do Sousa Nunes fica
desligado do serviço desde 16 elo corrente mês, para
efeitos da última parte do artigo 15.0 do docroto-loi
n. 0 28:404, de 31 do Dezembro de 1037.
51) Declara-se que o major médico, na situac:ão do
reserva, Armando Henriques de Carvalho Lima continuou prestando serviço no hospital militar prillcipal do
Lisboa, como chefe do serviço de ostoroatologia, funções
que jú. desempenhava quando passou àquela situação.

52) Declara-se que o capitão, na situação do rosen'a,
Abel Baptista da Sih'a presta serviço tlosde 5 do corronto môs no conselho fiscal dos estabelecimentos produtores dêsto )íioistério.
53) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Saúl da Cruz presta serYiço no distrito do recrutamouto
o mobilização n. 0 12, a que pertence, dosde 12 de Fo\'Oreiro findo.
54) Declara-se que o capitrto, na situação de reso1Ta,
Duílio da :-:lilva -:\forques presta serviço no arquivo histórico militar, ondo está colocado, desde 7 do corrente mês.

f>f>) Declara-se que o capitão, na situação <lo roserva,
.Tosó Vicente Ferreira foi nomoa.do caserneiro du. caserna
militar do Penafiel.

:JG) Declara-se quo o tenonte, na situaçüo do reserva,
António Bnota Lopos prosta sorvic:o no hospital militar
regional u. 0 2, como tesoureiro do consolho administrativo, desde 18 do corrente môs.
57) Ooclara-so quo o tenente, na situação do rosorva,
Jfan uel Fornu.ndes Pelicano presta serviço na com issito
de contas e apuramento do rosponsabilidades tlosde 10
do corrente môs.

f>8) Doclara-se que o tenente, na situação do reserva,
José Joaquim Capucho doixou de prestar sorvic,:o no
quartel gonoral da -1.ª região militar, dosdo 8 elo corrente môs.

:JD) Declarn-so que o tenente, na situação do rei;erva,
Alvaro l Ionriquo Antune1:1 foi mandado prostar sorvir:o,
como te:iouroiro, 110 hospital militar auxiliar do Cha\'os.

~

Ministério da Guerra-1.ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
60) Publica-se a rela<;ão dos alunos que fornm admitidos tt matrícula na Escola do gxército, como
cadetes, nos termos do artigo G0. 0 da lei n. 0 1:9131, de 1 de Setembro do 193i, e do artigo 5. 0 do
decreto-lei n. 0 28:403, do 31 de l><'zt'mhro do mesmo ano:
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EroP:>to António Luiz Ferreira de .\fac.,110 .
Joaquim ffo,Jri~uc~ Alho . . . . . . . . . . . . . . .
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61) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano de
infantaria, do batalhão do caçadores n. 0 9, Josó António
Mona do :Matos, promovido a êsto pôsto por portaria. de
17 do Fovoroiro último, inserta na Ordem do Exército
n. 0 3, 2.ª sórie, do 29 do mosmo mês, era segundo sargento miliciano do centro de mobilização do infantaria
n . 0 8, o não do batalhão do caçadores n. 0 9, como foi
publicado.

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

62) Pensões anuais quo compotom aos oficiais a seguir
designados, qne, nos termos elo decreto-lei n. 0 28:404,
do ;31 de Dezembro do 1937, transitaram para a situação
do resorn1.:
·
Coronel de infantaria António Coelho Corroia da Cruz,
36.0006.
Coronel de artilharia, com o curso dC' estado m~lior,
Carlos Elias da Costa Júnior, 39.000;).
Coronel módico _\ntónio de J!endonça "Jfontt>nogro Pinto
de Sousa, 36.000,6.
)fojor farmacêutico Tomaz AlY('S do Sú, 18.i30t5. Tl'ID
25 anos do sorYiço.
Capitão do infantaria Carlos Alberto Godinho, 10.119;).
Tem 30 anos de sen·iço e 37 periodos.
l'apifüo do infantaria ·~\.ntónio Augusto Monteiro, 18. 726·5.
Tom 30 anos do sen·iço e ~4 períodos.
Capitão de infantaria Roberto "Jforin Alão Gom0s dos Santos, 17.923880. Tom 27 nnos d<' sorYic,:o e õ7 verfodos.
Capitão chefe de banda do música António <lo Campos
Folizes, Hl.400·).
Ton1'nte do- infantaria Francisco Súrgio Parreira, 1G.800;~.
Tom 34 anos do serviço (' R2 períodos.
'rononte do serviço de administraçrto militar António
Baeta Lopes, 10.260,$60. Tom ~2 anos de servic,:o.

63) Pensões anuais que competem aos ofiriais, a sC'guir
dosignados, que nos tcrrnos do § :?.ºdo artigo 16.º do docroto-lci n. 0 ~8:40-!, do 31 til' Dezembro do 1937, trnnsitnram para a situnc,:ão do resona:
Capitito de infantaria .Josó Corroía do Noronha e ~fonc 
ses, 20.93H84. Tem 42 anos de sen·iço e 1 aumento.
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Tenente do infantaria Júlio Capelo Franco Duartü,
lü.128t5. Tem .. anos de st•rvic,:o, 1 aumento e ~fl períodos.
' l'onento do 11orv[c,:o do administnv:ão militar António

rn

Cesário, 16.1286. Tem 3n anos de
tos e 93 períodos.

servi~o, ~

amuon-

64) Pensões do 1·eforma o de soparado de son·ic,:o com
11uo passaram àquelas situa~õos os oficiais ao dianto uomeados, conforlllo o despacho dtt Caixa Geral do Depó·
sitos, Crédito o Providência, publicado no Diário tio Oorh110 o.º Gü, :?. 11 série, do 25 do corrente mês:
Coronel mí•dico :\[a1111el Joaquim 1la

~ilnl

e :\lata .Tíinior,

34.560:5.
Coronel. na situação do rcsL'n·a, ,.\.ntónio Hodrigucs
Brancal, ~8.5:!f>h80.
'l'enente-coro1wl, na situa~ão elo reso1Ta, Norhl1rto da

Sih·a Queiro;.-;, 2f>.05ü;)60.
'l\>nonte·1'oronel. na situa~ão do rN;orva, António Cnrlos
('ortês, 16.70\l;,\ü-i.
'[ajor, na situac,:ão de reserYa, .\ntónio .\.ugusto .\mado,

H'.72BH5.
Capitão, na situ:u;rio de reserrn, Alhcrto Xunes Has!'ão~
18.540,SGO.
Capitão, na situa~ão do resNva, .\ntónio do Olirnira Hodrigues, 18.2201SG8.
Capitão, na si tna~iio ele roscn·a , 1.'omaz J orgo .J Ílnior.
pensão <'omo separado do spn·ii;o, lS.167 ;)85.
<'apitão de infantaria .\Jfredo Torres Baptista, 13.:?48·\,
sit11:1~ão do resen·a, Bernardino Uorroia,

'I'enentc, na

10.258,5211,

65) Pensão anual que compett• ao oficial n soguir 11<'·
1J11e, nos h'rmos do § 2." ilo artigo lti." do dt•·
ereto-lei n. 0 :?8:404, do 31 de llL'Zmnbro de Ul:l7, transitou para a situa~ão de reserva, e por Yirtudc de ter
sido dado pro\'Ímento ao recurso l'lll que p<'1liu a contagem na pcr<'Olltagero legal do tompo 1lc liceni;a ro..istada, conformo d1•croto puhlicU1lo na Ordem do Ea·,:r~ito
n. 0 5, 2." sório, do corrento ano:
~ig-nado,

Alfores mili<'inno de infantarin, 110 extinto <1u:ulro ospfl·
l'ial, António )C:'1rio Pais do Oan·alho. 6.2378. 'l\•m

15 anos de servic;o e 12 poriodos.

2.• Sério

ORDEM DO EX~RCITO N. 0 7

251

Gli) Pensões anuais que computem aos oficiais a soguir
nos termos do decreto-lei 11. G 28:404, de 31
do Dezembro do 1937, om substitui\àO das que lhe foram
atrihulda s:

desi~nados,

I 'ela Ordem do Exórcito 11 .º 12, 2. ª 1u:rie, cl1• l!J39:
Major de aeroníwtica .Jo1lquim Hórgio da Silva, :3~.400-\.

Pela Ordl'lll do Exí·rcito n. 0 17, 2.ª i;érie, d1 lfJ3.9:
'l'onontc de infantaria Àfanncl Simões Rosa, 13.:120·>. Tem
27 anos <lP serviço o :n períodos.
·
Gi) Pensão anual q110 compete ao oficial a seguir <lt'·
signaclo, nos tormoi-; do § 3. 0 cio artigo G. 0 do docroto-lei 11.u 28:411..J., de :31 elo Dezembro de rn37. cm i-;uhstitui\ão ela <1110 lh~ foi atribuída pela Ordem do H.,.frt'iio
n. 0 6, 2." série, do 19:Hi:

Tenente, nu situação elo reserva, .João Correin Bessa,
13.851:5. Tom 35 anos de :;on·i\O, ~ aumentos e :?:~
pcriodos.
Gti) Pensões 1111uais quo com1wtem aos ofieiais a seguir
nos termos do § ~-" do artigo lG. 0 do tlccrcto h'i n. º :?8:404, do :H do DPzemhro tlc 1u:n, <'m
substitu'ição 1lns quo lho foram atl'ibuidns:
desi~naclos,

l'1·la Onh'lll do Exército 11.º .J, 2.ª .'{frie, de 1.938:
Capitão de carnlaria .Joaquim Pinto, 19.GH%::W. 'l\,m 2
aumontos, :~D auoH do sorvi<:o o 15 pcriodos.
l'da OrdC\m do Exórcito 11.º ;), 2.ª .~frie. di• 1939:
Capitão miliciano do infantaria. do extinto quadro o::;pocial, Leovigildo Pt'lúgio Mendonça e Halcs, 10.:t~7·~i'>2.
'fpm 29 anos el<' scr\'i\o, 2 auml'ntos 1• 14 p<'tfotlos.

/'ela Ord(lln do Exórcito 11.º 10, 2.ª .-<érie, d1• 1939:
Capitão Jo infantaria l lonriquo ~fotos da l•'onsoca Rel'r~1,
In.81 G,>80. 'l'om 3\1 anos do :-;on·it;o, :! :u1montos e 21
períodos.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
()q) Declara-se• quo, nos t<'rlllo~ e para os !'feitos do
dispo~to no artigo lf>.º do dPcrolo·lci n. 0 ~8:404, elo 31
de I>..zcmhro do lfl:~i, foi, por d1•spacho ilo 2:~ 1lc )<'.,,o-

2.•

~érie

reiro findo do Conselho de Administrni:ão da Caixa Cloral de Dopúsitos, Crédito e Pnwi<lôncia - Caixa Ooral
do Aposonttu;õcs, puhlicaclo no JJiário do GorPrno n. 0 46,
'.!. n sório, do ~4 tio Ft•v(•rciro findo, concotlida a reforma,
!'Oro a pons:io :rnual <le 13.351;)80, à enfermeira militar,
110 hospital militar rt•gional n. 0 2, ~!ariana Sofin ~far
tins Chova.

Obltu á rlo

l!l:l!l

.\lajor rl'form!\do .\fuuso :\orai,, da I:us:i.

Setcmliro
HllO

.l:111l'Íro

:>-.\l:i.ior rcforma<lo l!l'!1ri11uc Ah·c,, ,],, \taitlt Pi-

111c11ta.
C:oronp\ refor111aclo .\lherto Augusto da Sih :t fh·sl;1111lcs.
»
:!)
.\lnjor reformado Filip1' .\11gu~to.Jáco111cd1•C'a,tro.
F<•\'Crt·iro 17 '1'<'11t•11t1• ti•· n1•ro11áutica, no qua.lro, .\lauu1•\ l',•dro
dt• Sou,a Franklin.
»
'.?t; - 'l'cncntc rcfor111a1lo TiLúrcio X unes da S1h·:1.
\lar\'º
1 - C'urond r<'Í•rmatlo Adolfo Cardo~o ola Fon~C!':\
Lehrc.
»
i
( ':ipitli.o mili<'iauo m•~ilieo ti<• n·~crvn \rnílc:u· .\ugmto Queiroz du :-lousa.
"
8 - 'l'1•11<'11tP, 11a tiitua\·i'lo 1le ru-;una, C'nrlos da ('u·ü:t
Fi i;uei rnrlo .
.,
\l
(\ runel, 11a ~itu:u;:io tlc n•:wrnt, ,\1n:ul1·u 1>:11n:t~ ·
ccnu \'i<Jira de 1'astro .
< '.1pit'.'iu reforu1a1lu \l11erto ,\ugu~t" .Jo \ alll.
»

1G

.,

tt

.i1nt611io de Olirefra S11loz11r.
E~ lá

coufornw.

O Ajudante lit•nrral,
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IBLIOT C
MINISTÉRIO Df\ GllERRf\

Ordem do Exército
2.• Série

N.º 8

15 de Abril de 1940

Publica-se ao 'Exército o seguinte:
! -DE CRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Nos tormos do decroto n. 0 16:070, de 25 de Setembro
de 1928: manda o Govêrno ela República Portuguesa,
polo Ministro da Guerra, conceder a D. J uliaoa Faustina, viúva do alferes reformado Ilt•nriquo Augusto, o
subsídio mensal no quantitativo do 140600.
Uinistério da Guerra, 14 de Mar~o de 1940. - O SohSecretário de Estado da Guerra, Femando dos Santos
Gosta.
(Visada polo Tribunal do ConlM om 4 do Abril do 1910. São
0
da\·idoa omohtm~ntoa, nos termos do docroto n. 22:257).

~---

ll - MUDANÇAS DE SITUAÇAO

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

Por portarias de 30 de J.llarço firido :
Ouadro da arma de infantaria

Tononto de infantarin, adido, Aníbal da Costn, Brotas,
que do regresso do :\[inistório do 1n terior se apresentou cm 25 do Março ele H>40, por ter sido dispensado
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do ser,·i~o da. guarda. nacional ropublicnna, precnchondo vaga no respocti\'o quadro.
(Vlud11 pelo Trlhua:il do Conln•, com a 11not&\!lo dn ullo sorom
devidos emolumoulos, nos turino1 do decreto n. 0 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Tononto do nrtilharin, adido, Mário .Tosé da Silva Travassos Arnodo, quo do rogrosso elo comissão militar
no :Ministério das Colónitts so aprosenton cm :m do
Mu.r~o do 1940, preenchendo ,·aga no respectivo quadro.
(Visada polo Tribunal do Conta., com a anotai;11o do não aerom
0
do,·ido1 omolurnoutos, 1-101 tormos do decreto n. 2:?::?j7).

Supranumeràrio

Texll'nto rné1lico, adido, Zózimo Soares Ramos, quo de
regresso de comissi"to militar no :\linistério das Colónias so apresentou om ~f> cio :\Inrr,o de 1940.
(Vlaodn polo Trll1u11al do C'ontat, com a nnotnçl<> d• n~o sorem
doYldos omolumoutos, no" tormos do docroto n. 0 22:2()7).

Adidos

Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, da 3. ª Direcção Geral dôsto :\[inistório, Francbco
.M aria Ribeiro de li"aria ~algado, o t<'nentes de inf:mtnrin, do batalhão do cac,:ador1'S n. 0 4, Joüo Henriquo
Vioirn Branco o, <la companhia disciplinar elo Pl•namncor, )fanuol João Ricardo, por tor<'m sido requisitados
pnm desempenhar <'omissõe11 <ln sorviço dependentes
do ifinistório das Colónias, o primoiro nos tOl"mos cln
:3.n J>Urto <lo artigo :3. 0 o os ro:;tantcs nos do artigo f>.º
elo docroto n. 0 1:3::30U, do ~:l do :\Carço de rn:n, <lovondo sor considorudos nostn. situação, r<'spcctintnll'ntc, desde 23, :?5 o ~:~ <lo )forço do 1940.
Tononto, do regimento d1' infantaria n. 0 f>, Carlos ~Iar
q1w:;, por ter sido l"l!(]llisitado para dc,..empenhar uma
comiss1'lo de sen·i<:o depcntlPnto tio ~[inistério do Tntorior, clo,·end o sPr consi1lora1lo J\Cl!l ta si tnac;ão <lesdl' 1
do Abril do 193i.
(Aootad•! polo T rihuna! do Coalaa em 9 de Ahrll do 1910).

Reserva

CoronPl elo artilharia, da <'i·wola prí1tica da arma, .Alfreclo
J•~rnt'sto do Sousa Faria J,11111, nos túrmos da aH1wa e)
do llrtigo 1. 0 do d1•c•rc•tn·il•i n.º :?8:-10.J., do :31 do Dci-.omhro tio Hl37, do,·enclo ser considerado nesta situa·
i;-1io doade 11 dC' :.\Inri;-o •lo rn.to.

2.• ShiB
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Tonentl' de infantaria, adi<lo, t'IU ~on·i<;o no :\linistério clall
Fioan<;~, na guarda fiscal, .\ 11t611io J í1lio, nos tt•rmos

da alínl'a a) do artigo 1. 0 1!0 tl1•crdo-IC'i n. 0 28:404, do
31 do Dezembro dn rn:n, por ter atingido o limite do
idade, devendo sor cousidernclo nettta sitnac;ão <lcsdo
H do Março de 1940.
(~ls11da

pelo Tr1huo11I d•• <'ontnK, com n anotação de sorom do·
v-ldos omolumuutos, nos lormo• do docroto n.0 22:2~7).

Oficiais milicianos de reserva
Capitão méJico, <lo regimento do ca,·alaria. n. 0 3, Agostinho Fclicfo Pereira CaP-iro: e tenente!': de engenharia,
rlo centro de mobifüaçào dl' <mgonhnria n. 0 5, .\rtur
da Silva, o médico, da 3." com1u1nhin. 11(." saúde. l,uiz
Hibciro do Almeida, todos milici:rnos, licenciado~, nos
t<•rmos <lo § 3. 0 <lo artigo fü. 0 do decreto n. 0 12:017,
do ~ do ,\gosto <l<' lU:.?6, por tPrein atingido o limito
d<' iclado, cleYondo sPr con:1idtorado:-; nesta situac:ão, ros-

µectin1.monte, destle 14 <lo Sokmbro do 1938 e 27 G
:.?3 <lo ~fa.rto <ln 1040.
(Anoc.ada. rei<> 'l'rllnwn.l cle C'ou ....

~til

9 de Abril de 1010).

Baixa do serviço

)lajores. ml'·dicos Alberto Goru:ah·es de Araújo, Abel Jo
~oosn Lira, J~quim ?IIartLUes Díi .:\fe:-1p1ita. .:\fontonogro
Pnúl. Augn<:to Gernbio Lobato 1lo Carmo, Jo!l.o Trigo
)loutinho, .Torto Casimiro Bad)()S:l 1• António Gouc;:ilvo!'
1!0 kt.evcdo, capitãb 111.>di(•os .1\rtur .\ n.i.bal b'en11:.111clcs
I' Bl~rtlardino Alvf!s d:1 Siln1 e ten<!nte do artilharia
Lo,·i UPusabnt, todrn~ mili('iano:s tio rf!:;pr\·~•. nos t(•rmos
<lo !").º do artigo ül. 0 Jo cl1)crct1' n. 0 l:.?:017, iln :! do
.\gosto 1le 19~!) 1 cleYt>L\d1.1 ~CL' 1•011sid11ra.lo~ ll•"sta sit11a~ão, respcctivmuf.'n-te, 1lcs11-0. 1, ~. 11>, ~~. :.?.+, :!õ,
~Ü: lú e ~O 1lc :\fo.n.:o e l31 tle .Tn1lt·iro de l!J.10.

s

(.\ootadn P"lo Trlbunnl do l'ontu

"'ª 9 da .\lnlll•a l:llO).

/'or portaria8 ds 6 do covrtm.te 711.êr:
9tJadro dos serviço• aaxfflares der exercito

C:qiitito 1To quadro dos spn·i.;os 1111xili:.i.rns ~lo ~.xé1:cito,
:1dido 1 .fos1'• H:1malho, <t111• li<' n•grnsso <lo c•o1111ssito
milit.'\r no ) li ni:>tério das ('0)(1nia~ so apres11ntou um
1.) ti~

,\bril do H1-l:O, pl'l.'1'J1CÍ1f'nclo

\Hlg:t.

no quailro.

(\lsnda pelo Trlbnnal do l'ontu, eom 11 nno111çl~ ~~ "~.? •ororu
da>-W.. 11J11olmnanhn, na.t til'rlllo" db docretu o. __,2,;, ).
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Disponibilidade

Capitão do Cl\\'ttlaria, adido, Luiz Almeida Hiboiro, quo
<lo regresso do :\Iinistório cio Interior so aprOHC'1ltou
em 4 do Abril de 19-!0, por tor deixado do prostar
son·i~o na guarda nacio11<1l rnpublicana.
(\'landn J•Olo Trlliunnl do Contas, com a anot~!io d• nilo aerem
t.lú\·ittos ornolumeott.,•, 1101 lormo1 do decttilO n.• ~2:2j7).

Adido

:\[ajor miliciano, na situac:ão <lo rescm·a, Francisco .Avelino de Hou1-m Amado, por tor 1'ido requisitado pa.rn
desempenhar uma comissão de SC'rvii;:o dopend<'nto do
:\1inistério do Interior, na Cflmara )fnnicipal de Cascais, dO\'Ondo ser considora<lo nesta situa~ão dPsdc 12
do Fevoruiro do 19-!0.
(.\notada polo Trlhunnl do Contas em 11 do Ahrll do 1010).

Reserva

Coronel, do regimento do artilharia ligeira n. 0 3, Gilberto Duarte :\lota, nos t<•rn10s da alínea. e) do artigo 1. 0 do decretu-lci n. 0 :.?8:-10-!, de 31 de Dc•zcmhro
<lo 19:H, do,·cndo sPr considl•rado nPsta situa<;iio desd1•
18 do )far<;o <lo Hl-!O.
Coronel, <lo regimento <le <'ngcnharia n. 0 1, .loHé dos
Anjos, nos tPrmos da nlin<'a h) do artigo 1. 0 do decreto-lei n." 28: !O i, do H1 <lo D0zombro do rn:n, por
ter sido julgado iuC'apaz do snrvi~o activo 1wla junta
hospitala1· d1• inspecc:ão, dt•w•ndo sPr considerado nesta
situação desdP :n de :.\fnrc:o ele• lfl-!O.
:.\lajor vctc>rinúrio, da Direc<,:ão cio Serdi;:o Y otl•ri11úrio
)[ilitar, António Tavarl's LC'hre, nos termos ela nlíncn a) elo artigo 1.º do dccroto-lei n. 0 28:-!0-!, do :n do
D1•zemhro do 10:37, por tor atingido o limito do idade,
dernndo SC'I' c·onsiderado noHtn situa~ão dcsdo 21 de
Mar~o do l 040.
(Vianda pelo TribnnAI dft Contos, com a nnotntlo <le nlo sorcrn
dv\·hlos omolu10011to11 no~ tormoa do docroto n. 0 !~o2!t7).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes miliciano do artilharia, licenciado, do grupo <le
nrtilbarin. a cundo n. 0 1, 1\11tó11io do Paula Brito, nos
termos do § :3. 0 elo artigo GI .ºelo decreto n. 0 12:017,
do 2 de Agosto do 1026, por ter atingido o limito do
idade, d<'n•n1lo ser considl'ra<lo nesta situn~ão clcs1IP 1
do Abril do 1040.
(.\nota.Ia pelo Tribunal 1le Coutas om li do Abril d• 1~10).
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Baixa do serviço
~\ll'eres

miliciano do roser va do engenharia Augusto .Josó
da Cunha Júnior, nos tormos do§ 5.0 do artigo üt. 0
do docroto n.0 12:017, de 2 do Agosto do Hl2G, por
ter atingido o li111it<' de idade, <lovendo ser con1.;idorn<lo
nesta situa~iío dPsd1i 8 de )lar~o do 1940.
(Aoollldll relo Trlbuual do Coutas OID 11 do Abril do 1\\10).

-

Ministério da Gu erra- Repartição Geral
Por portaria de 20 de Jlrm;o .findo :
(.\uol•da 1•olo Trlbuonl do Conl:i on1 30 do llarço de 1910).

Baixa do serviço

*

Alforcs capeliio milil'iano do n•srn·a .José Alexandrino,
por ter atin~ido o limito de idade. nos Wrmos do 5.0
do artigo Gl. 0 do d<>crcto n. 0 1:?:017, de 2 .Agosto de

19:?ü, <lcYcndo s1'r considerado nesta situa<:ão clcs1le
H) do )far1:0 de rn.io.

Ili - PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portaria de 23 de J[arçu .findo :
( \'lsnda polo 1' rlhunnl do Contu, com a ano1a~âo do serem dovl·
dos omolumentos, nos tormos do docroio o.• ~:\!:;7).

Adido

C11pitão, o tononto 1!0 0ngcnharia, a1liclo, em sor \'Í<;o no
~finistério das Ohrns Públicas n Uomunica~õos, Josó
Hafael 13aptista Júnior .
Por portarias de 30 de Jlla rr;o .findo :
(\"l•allu l'~lo Trthunnl do C'~!ltn•, com a onota~ão do •orom •lo·
\"lrln• vrnolumontus, no11 tormut t!u d.,crulo n. :t~:2á7).

Ouadro da arma de infantaria

Capitãis, os ll•11P111l•s <IP info11taria, do hatalhtLO 1!1• <':t<:adorl's n.0 ;>, Francisco Limn Fl'rreira 1!0 l.':1n·nlho, 1!0
hntalhrio do motr:llhndoras n. 0 1, .A11tú11io Hodrignl\<;
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de 1Ioura, e, adido~. em ~(\n·ii;o no :\Iinistério elas li'i.
nun-ças, ua guarda fiseal, J oil.Q Isidoro da Sih-11. Aloncustl'o, o llQ ::\[inistério (}Q lntcrior, aa guarda uo.cional
ropublica1w, João Dunrn.:;cono (la Sih·a Couto.
RegimeutG de infantaria a.• 1

Cal'itão, o tnnonte tle infantaria Joaquim dos Santos
celino Coelho.

~far

Por p01·lt.1 i-irt de O do cor1·<mte 111ê>1:
{ \"J1nJn polo TrihunaL 110 ('1uata~, com n anou1.~no fln llfHOrn tle·
,~Jt.t~•

crnoluruoalvt:, nttt1 lornloa do dine.reto n.'° 12;~57).

1. • região militar
Direcção do serviço de obra~ e propriedades mllllares

'l'cncnte-eoMncl, dirN"tor, o 111:..ior ile <'ngenhari:1, do ro~im~nto do en~<'nltari:i n. 0 1, l•'randsco Nicolau do
Sousa Dim~ OouHlo.
Escola Prática de Cavalaria

Capitüo \'Cteri11í1rio 1 o tenente \'l'lorinário Yital do Lemos
BettC1nco11rt.
Regimento de engenharia n. • 1

Coronel, corna11da11to, o tcnontc·coroncl do engenharia,
do batnlhilo dti tclegrath1tas, I J11iz do J\fonosoH ''"ª1.
Quadro de oficiais veterinários

:\fajor Y('tNinúrio, o l'•1pitüo votorinário. do rogimcnto
de can1lurin n. 8, Roberto António da Siln1.

fOinistério da Guerra -1.:t Direcção Geral - 3.ª Repartição

Pai' porta /'la de

~(J

ele

J!ar~·o

fi7Ulo:

Promo,·idos n n"-pÍrnntcs a ofidnl milicianos do infnn·
tnria. para º" e<•ntros cll- mobili:.rnçiio adiante- indicados,
no:; termo:,; do artigo 35. 0 do de1·rl'to n. 0 ~1 ::\li~>, dll ~~
de •\li ril do 1~J:I:?, <·un tin u ando na i;i t 11ac;1io do 1il'onciadol)
!Ili\

<pl«'

li<'

f'llC'Olltr:HJ}:

P.1r.1 o centro llc mobiliz•u~:io <lP i11fo11taria n. 0 ü, •J solclutlo do roóimcnto do infontarin n. 0 ü, n. 0 1:369!=)6,

2.• Série
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Carlos do Cnstro Sika Barros, contando a antiguidade
dc::;do 1 do Nowmbro do Hl37.
Pnra o centro do mohilizac;ão a que pertence, o solclado
elo centro do mobilizaeão do infantaria n. 0 11, n. 0 680/
32, Vasco Francisco :Morgado Florindo, contando a
an tiguidado dosdo 1 de ~ OYOlll bro do 1937.

IV- CO LOCAÇÕES , EXO NERAÇ ÕES E TRANSFERÊ NC IAS

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarias ele 30 de .Mrm;o findo:
Comando militar dos Açôres

Chefo da sorrotarin, o major, do batalhão indepond<'nte
do infantaria n. 0 18, Gonc;alo Lôbo Pereira Cuhlas
de Barros.
Direcção da Arma de Infantaria

:Mnjor de infnntaria, do centro de mohiliznc;ào de' infnn·
t11ria n. 0 1:?, .fosé .Toaquim l}into MontL•iro.
Qundro da arma de infantaria

'l\'lll'nto, do hatrilhiio do metralhadoras n. 0 3, Luciuno
Homa Tôrrcs.
Regimento de infantaria n. 0 7

Alfl'res de infantaria, da c~cola prúticn da arma, .J oilo
i\ unes de Moura Segurado .
Regimento de infantaria n. 0 12

Cnpitüo, do regimento lle infantaria n. 0 15, .\ntónio
Aruosa Corroin da Cruz.
Regimento de infantaria n.• 13

Capitüo, do hntnlhno do cnçaclorc n. 0 2, Alfredo Augusto
Soares Hih0iro.
Centro de molillizaçllo do infantaria n. 0 5

Exonerado de adjunto o capitão, na ituac;ão do roscrrn,
1\lnrtinho Jo ó d<.' Sousa )1onteiro, 1>or pedir.

2GO
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

Chcfo, o major de infantaria, do centro de mobilização
elo infantaria n. 0 7, Eclunrclo Gomos ::\Iartins Cardoso.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 15

Chefe intC'rino, o capitão, na situn1;ito do roserva, adjunto,
.Joaquim Cordoiro .Júnior.
Adjunto, o capitão, na situação do reserva, João ::\Iontoiro Hoinas Soares.
Regimento de artilharia ligeira n.• 1

Capitãis de artilharia: <la hataria independente de <lcfosa
de costa n. 0 l, José IIonriqul's Lopes Bragança e, ela
E:-;cola de Educação Fisica do Exército, João Jlúximo
'l'assara 1facba<lo, sou do o primeiro por pedir.
Regimento de artilharia de costa

'l'ononte <lo artilharia, no qua1lro da arma, Josó Yontura
Holdrt0, por pedir.
2.• companhia de trem hipomóvel

Cnpitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo tle artilharia a ca,·alo n. 0 1, António Joaquim
do Oli,·cira BandC'ju.
Alferes do quadro dos :;en·iços auxiliares do exército,
do quartl'l general do govQrno militar de Lisbon 1
António J onquim ele 8ous;i.
Bataria independente de defesa de costa n.0 1

Capitão, elo regimento <lo artilharia. de costa, J osó António VizC'to Chagas.
Regimento de cavalaria n.• 3

Cnpitno <lo cavalaria, no quadro tia arma, Artur Dnarto
Franco.
Regimento de cavalaria n. 0 8

Capi tãis: do cavalaria, no q natlro tia arma, Jacinto Tsln
do ~fontalvão Santos o Sih·a o do oxtinto quadro do
ofü·iais do socr<'tariado milit1tr, cio distrito do rccrutamonto o mobili;i;aç-ilo n.º 15, António do Audrado.
Batalhão de telegraflstas

Ca.pitlto, do regimento do <'ngunharia n. 0 1. .\rmu.uclo
Nóri 'l'oixcira.

2.• Série
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Por portarias de 2 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral - 3. • Repartição

Capitão médico, do grupo de defesa submarinn. de costa,
Augusto Carlos Mira da Silva.
Regimento de infantaria n.0 9

Major miliciano módico, do extinto quadro especial, no
mesmo oxtinto quadro, António Gomes Ferreira. Lemos.
Regimento de infantaria n. 0 16

Capitão médico, no quadro, Augusto Carlos Palma.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Capitão miliciano médico, do extinto quadro especial, da
1.ª companhia do saúdo, Júlio Coutinho de Sousa Rofóios.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

Capitão módico, no quadro, António Pereira Queiroz.
Grupo de defesa submarina de costa

Capitão módico, da Escola. do Educa~ão Física do Exército, Francisco fübC'iro Coutinho.
I nspecção da arma de cavalaria

Adjunto, o capitão, do regimento do caYalaria n. 0 3,
D. Domingos .António do Sousa Coutinho.
Regimento de cavalaria n.• 2

Tenente médico, da haso aérea n. 0 2, António Falcão
Marinho de Barros Cortês.
Regimento de cavalaria n. 0 3

Capitão do caYalaria, no quadro da a1·ma, Antonino Fernandes Pereira da Cruz.
1.• inspecção do serviço de saúde militar

Inspoctor, o coronel módico, no quadro, Joaquim Lopes
de Oliveira o Castro.
2.• inspecção do serviço de saúde militar

Iospoctor, o tonentc·<'Oronol módico, do hospital militar
regional n. 0 :3, )fanuol Pinto.
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3. • inspecção do serviço de saúde militar

Inspoctor, o teneute-coronel médico, no quadro, Manuel
de Sousa Meneses.
4. • inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel módico, no quadro, José
Francisco C6sar J ánior.
1.• companhia de saúde

Comandante, o major médico, no quadro, Joito da 'Maia
RomiLO.
Hospital militar regional n.0 2

Director, o major médico, no quadro, l\Ianuol António
Enos Ferreira.
Depósito geral de material sanitãrio e de hospitalização

Dircctor, o major médico, da :3. ª Heparti<;ão da 3. 11 Diroc\ilO Geral dês to )finistório, José Júlio Sousa Santa
Bárbara.

Por portarias de G do corrente més:
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral -3. • Repartição

Capitão do sor\'i\o de a<lministra<:~LO militar, do grupo
do artilharia contra nero11<wes n. 0 1, Rui Augusto da
Sil\'a )fendes, para os ofoitos tlo 3. 0 do artigo 44. 0
do dci.:reto n. º 17 :;378, do 27 do Sctcmhro do 1929,
modificado polo <lccroto n. 0 lfl:175, do 27 do Dozomhro do 1!)30.

*

2.• região militar - Quartel general

Subalterno da forntal~.:to do co11Hm1lo, o alft•n•s do quadro dos ~l'rdr;os auxiliares <lo cxl'.•rcito, da 1. 11 cornpanhia do trom hipomóvel, .:\Ianuol Antão.
Quadro da arma de infantaria

Tonente, do 1rntalhZio til• metrnlhndor:is n. 0 1, .José Lúcio Possidónio da Silva.
Centro de mobilização de infantaria n." 16

A:spirn11te a otici:il milieiano, do ro~imento do iufontnri:.i.
n. 0 lü, Fcrnn11tlo @ias Pimenta <lt.: Sousa.

2.• Série
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Distrito de recrutamento e mobilização n. • 1

Sub-cl1efo, o tononto ~oronel, do rC1gimonto de infontaritt
n. 0 2, António Honres de Androa Forrrira, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 3

Alfores do quadro dos scn·iços nnxilinrcs do exército, do
regimento do infan~iria n. 0 1, Amn<lou .llnrques Uodrigoes.
Companhia disciplinar de Penamacor

Alforos do quadl·o dos serviços uuxili;1res do exército, do
distrito do Tecrntamento u molJilizac;ão n. 0 8, Pedro
Machado.
Escola Prática de Artilharia

Alferes do quadro do-; sei·vic;o~ auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento o rnohiliznçiio n.º :3, Ilornnni Pinto <lo Almeida.
1. • companhia de trem hipomóvel

Alferes do qundro dos son·iços nuxiliares do exército, do
regimento de infantaria u. 0 10, António Augusto Vicente dn Rocha o, ilo r<>gimcnto de cavalaria u. 0 4, .Tosú
Ca~imiro Lourenço <lo .\breu, sondo O.Sto por p(}<lir.
Regimento de cavalaria n. • 4

.Alforos do quadro dos scn-iços ~m:-;iliares do cx(•rcito, do
~rupo do nrtilhnrin n cavnlo n. 0 2, .Túho Frederico do
Mato:-.
Regimento de cavalaria n. • 6

Capifüo do cn,•nlurin, adido, profossor efecfü·o dn Bsoo1a
(lt•ntral do Snrgt>nto~, Snh•ador Catão Fernantk•s, parn
os efoito~ 1h alítll'a a) do urtigo 44. 0 <lo d1•cr<'to
Ji. 0 li::HS, do :?7 dC\ Se1ombro de• rn~ri, uwditi<'ado
pelo decrl'to n. 0 19: 175, de ~i do D117.6mbro <lo Hl:m,
sem dispêndio para. a Fuzondn Nncional.
Regimento de engenharia n.º 2

Cnpitlto do serviço do ndministrnção militar, d:i dirocçüo
do mesmo 801"\'iço, .Josó I<'ilipo 'l'ahonlu <lc 11ornis.
Direcçno do serviço tle saúdo militar

Diroctor, o coronel m~dico, da :>. ª iusp<-'cç.<1o, Alfrodo
Guilhormc de\' ai.;concolos Dius.
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5.• inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel mó<lico, no quadro, Artur Pacheco.
Hospital militar principal

Director, o tcnontc-coroncl médico. sub-dircctor, João
Pedro ~fodeiros <lo Almeida.
Sub-director, o major médico Américo Pinto <la Rocha.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

•

Capitão do son'Íl:O de adminiHtrn.1:üo militar, da ]4jscola
Prática do Achninil:>trac;ão :\lilitur, .Alberto Silvano do
Andrade.
Tflncntes. 1lo ser\'ÍC:O de achuinistrnc:ãu militar, 1la gscola
Pdtica do •\dministra<:ãu :\1 ilitur, :\fanuc>l ,\lbertino
Yarola 8uan'll e Cremilclo Pcreirn :\fatcus.
Alferes tlo quadro dos servii;os :tuxiliares do e:xt'•rcito, da
Escola Pr:ítictt do Admi11istrac,:ão 11Iilitar, lllanuol Ribeiro Conde.
Colégio Militar

Tenente de nrtilharia, da escola prútica da arma, João
José Domingues. por ter sido nomeado profot;sOr auxiliar de gimnústica, interino.

Por J>Ortari'a.'{ de 12 do corrente mê.~:
Batalhão de caçadores n.0 1

Capitão de infantaria, no <p1a<lro <la arma, António Hodrigucs dP ~loura.
Batalhão de caçadores n. 0 2

Capitão <lt1 infantaria, no <prndro 1la arma, João Isidoro
da Silrn .\lencastre.
Batalhão de caçadores n.0 6

Capitão do infantaria, no q11ntlro dn arma, João Dnmns·
ccno da ~ilrn Conto.
Batalhão de caçadores n. • 9

Tenc>ntl' ilc infantaria, no quadro <ln arma, .Anihnl da
Costa Brotas.

2.• Série
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Batalhão de carros n. 0 1

Cnpifüo do infantaria, no quadro 1la arma, Francisco
Lima Forroirn do Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 3

Toncnte de artilharia, no quadro da arma,
Silva Travassos Arnedo.

~ário

Josó da

Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

Capiti10 do quadro dos servi\OS auxiliares do l'xórcito,
no quadro: Josl'1 Ramalho.
2.•companhia de trem hipomóvel

.Alferüs do quadro dos sorvii;os auxiliares do exército, da
Escola Práticu. do Artilharia, AbC'l Roma Tôrres.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão de carnlaria~ cm disponibilidade, Luiz Alml'ida
Uibeiro.
Regimento de engenharia n. 0 1

Major do ongenhiu·ia, no quadro da nrma, Paulino Celestino da Silva.
Base aérea n. 0 2

Tenente médico, supranumerário, ~óz;imo Soares Ramos.

Ministério da Guerra- 3.ª Direcção Geral -1.ª Repartição
Por portaria de 7 de .Jlarço jhulo:
(Vlu1l:i 11010 Trlbunftl de Coutas em 23 de )larço do tnto. Slo
do\' ldu1 ~molumt-ntos, nos tonno• do docrt>to a.0 !?2:2.'>7).

~omoado

o mnjor do corpo do c~tado maior Frederico
da Costa Lopes 1la Sika profpssor adjunto interino
ela 12. ª cadoi ra d:i E:-cola do ICxt;rcito, nos termos elo
artigo 1.º do rPgulamonto para o provimento dos lugares elo magistério <la E~eola :\lilitnr, mandado pür
om ox<'Cll\:ÍO polo <l1•crcto n. 0 1:~:iü4, do 13 do .Junho
1lo Hl2i, u do artigo 2. 0 do dürn3to n. 0 26:341, 1!0 7
do F1m~reiro dl• HJ:3G, no impodimonto •lo tencnto-co-
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ronel <lo mesmo corpo :\fanucl Francisco :\[arques
Ynlente, em sen·ii:o no :.'lfinistério das Colónias, son1lo
esta nomea<:ão consi1lerada 1)0 ur~ento conveniência
do sorvi('o público, reconhecida por despacho do 30 de
Novembro de Hl39.

Por portarici de 28 de Narço fi1ulo:
(Yisndn polo Tribunal cio Contl\1 om 5 do Abril do 19l0. XAo sno
devidos emolumcu&os, nos tormos do decreto n. 0 22;2ji).

No meado definitirnmP.ntP. profPssor da 14. ª cadeira ela
I~scola do Exército. dcsilo 2() do .Janeiro do corrente
ano, nos termos do artigo :?::?. • do regulamento para o
provimento <los lngarl's do magish~rio da Escola <lo
gxórcito, aproV"aclo l' p1'lsto om 1•xPcu~ão pelo dccrnto
n. 0 1:3:7G4, de 13 de .T unho do ln:'!7, o tenentl'·coronel
do artilharia :Miguel PNoirn Continho, que foi nonw~1clo
provisoriamente professor dn mosma cadeira por portaria do 26 de Junoiro do 1!)38.

V- COKDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra -1." DirecçãB Geral - I.ª Repartição
Por

portaria.~ (fr :!.)

d1• Jlan·o .fi11do:

Lo11vtlllo o coronel do rorpo do csta<lo maior JosÍ' Vilipo
<ln Barros Rodrigues porq111•, tendo sido professor-, 1!11rantc cGrM cl<' doze uno:;.1 cla 4.n cucleirn <la gscol:L do
Exí•rcito, <leilicou ao onsino o i-;011 melhor esfõri:o o
inti·lig-ência, rt:üui111lo e coligi111lo numa só <':uleirn
1·onhocimf'ntos que s(} u<'11urnru <lisversos. re\'clundo
noti1niis faculdade!! cio trabalho, muito zêlo e proficiência.

Louvudo o cid:tdr10 Aquiles 1le Brito por dosinteress:ulaJll<'tltc ter pcisto !a 1Jigpo~i<:ão do regimento do cavnlnria
n. 0 6 o t•tliflr.io tlumn unti;;a t':'1l1rica qrw pos:-;110, r•:ll'a
efoito11 de alo,iameniu o i11str11c,:ilo dos disponh-cil'I da
clns~o de 193() e instrn1;?lo do girumí. . . tic:i doH rcf·rutas,
nwolanilo com tnm uoh1·0 atit111ln uma perfeita compreonsão 1lo~ sens de,·ero:s patrióticos.

2.• Série
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VI - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Mi nistério da Guerra - Repartição do Gabinete

1) Tendo sido agrnciados com a roercô da Sociedade
Portuguesa da Cruz Y erruelha ao diante nomeada os oficiais e sargento a seguir mencionados, é-lhes permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelh a de Mérito

Capitãis : miliciano ele artilharia, elo extinto quadro especial, João FolgneirnR o, na situac;ão de reserva, Vicente
L eonardo José da Silva.
Tenentes : miliciano elo caYnlaria Gonc,:alo Cristóvão de
Meireles e, na. situac;ão do reserva, Augusto Carlos de
Brito.
Segundo sargento, n. 0 86 da l.'' companhia de reformados, iranuel Pính<.'iro.

Miaistério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição

2) Declara-se quo por decreto de 13 de ::\forço findo,
publicado no Dicfrio do Goi-êrno n. 0 74, 2.n série, de 30
elo mesmo mos, foi agraciado com o gruu ele oficial da
Ordem :Militar de S. Tiago da Espacl:i. o m:ijor de engenharia Flávio José Alrnres dos Santo"·

3) Dcclara-so que por decreto do O de :'lfarço findo,
publicado no Diário do Gorfrno n. 0 74, ~.ª sério, de 30
do mesmo môs, foi agraciado com o grau elo ollcial da
Orclc>m nlilitar do S. Tiago <la Espada o capitíto do infantaria ...\.loxan<lro de :\forais.
4) Declara-se quo, tc>ndo sido agraciado pelo GoYêrno
Italiano com o grau <lo oficial da Coroa <lo Itália o
capitão d<.' c:walaria D. Domingos .\.ntónio de Sousa
Coutinho, ó-lhe permiticlu, om conformidndo com as 1lisposiçõ0s elo regulamento das Ordens Portuguesa~, aceitar
aq uola morcô e usnr as respoctivns insígnias.
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5) Declara·se que os oficiais ao diante nomeados
foram condecorados com a modalba militar da classo de
comportamento exomplar, em conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regímento de infantaría n. 0 6

'lVIajor Anibal Martins Gomes Bessa.
Regimento de infantaria n. 0 li

1\fajor Óscar Kol do Alvaronga.
Regimento de artilharia pesada n.• 1

::\fajor António de Ornelas e Vasconcolos.
Regimento de cavalaria n. 0 6

Major João Pires de Campos.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

i\fi~jores de ongenharia Alvaro António Boto Machado o
Plínio Oct[wio de Sant'Ana e Silrn.
Guarda fiscal

Tenentes, na situação do reserva, António Rodrigues o
Germano Augusto da Silva.
Medalha de prata
Escola Prática de Infantaria

Tenente médico J osó Simões do Pa~o .
Regimento de ínfantaria n.º li

Tenonto médico i\1iguol :l\farin, Orcck Torres Júnior.
Regimento de artilharia ligeira n. • 3

Tenente Luiz da Costa Campos o Meneses.
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Regimento de cavalaria n.0 6

:\fnjor Tomaz .\.ugusto Salf;twiro Fragoso.
Capitão .Aluertino Carlos i\loutenegro Ferreira. ~forga
rido.
Regimento de cavalaría n. 0 7

Tenente Alvaro

Be~a

do ...\.rngM Ferreira.

Regimento de ergenharia n.• 2

Tenentes Rui TraYassos
Corr~ia Lonl.

~antos

Dias o José Francisco

Escola Prática de Administração Militar

'1'<•ncnto Jo::oé Hogélio da Palma Vuz.
Guarda fiscal

'l'onent1•s: de infantaria .J on<ptim .\.ugusto Xunf>s, i\ ntónio
Hm1tn. Clara Ferreira, .Jos1"• :\I:m·Plino Correia Valarinho o cio <':xtinto quadro 1•spcC'ial da mesma guarda
.Josó Goni:aln's do .\ndratle.
(i) Doclura·se que, polo Bofrtim .llilitw· das Calúnias
n. 0 1:3 do 1V38, foi agraciado rom a ml'dalha <le cohro da
1•lassc tio nssi<luiclado d1 1 sPn·ii:o no ultramar o s<'gun<lo
sargento n. 0 27/87/E, <lo r<'gimcnto do infantaria n.º li,
Domingos do Cnstro.

-·Ili inistério da Guerra - 1. ª Direcção Geral -

V' Repartição

7) Dcclara·so que os coron1~b <lo corpo do estado
tnnior Alberto X~n"i<'t' ela Frun<:a Dória o Fr:rncisco
Aires elo Ahrou contam a a11tiguitln1lo do nctual pristo
clc~do 2U dt' Setembro d11 rn:~\l, cm substittti<:iio da ciuc
lho~ foi utribuída pola Urdem tio E.rfrcito n. 0 17, :?.ªsérie•,
do mesmo ano.
·

8) D<'clura-~o que é .\ ntbnio :.\faria :.\feira o ~·ru)';, 1•
não ,J oiio :\foria :\foira u Cruz, o no mo do cup1tilo do
<·orpo 1lo estado maior quo, por portaria do 29 do )far~o
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findo, insorta na Ordem do E:r:ército n. 0 7, 2. ª sórie, do
corrente ano, foi colocado na 3. ª Direcção Geral dôsto
Ministório.

9) Declara-se que os capitãis do corpo do estado
maior ao dianto nomeados, o quo por portarias de 23 o
26 de Mar~o findo, iosertas ua Ordem do E.1:ército n. 0 7,
2.11. sério, do corrente ano, <leram ingresso ou foram promovidos para o referido corpo, nos termos elo artigo 24. 0
do decreto-lC'i n. 0 28:402, de 31 de Dezembro do 1937,
ficam inscritos o intercalam na respocth·n escala pela
seguinte ordem de antiguidade:
João Alberto Pimenta Vilas Boas Castel-Branco o António do l\fatos l\Iaia, imediatamente à osq uor<la do
capitão l\fauuel Lopes Piros.
Jorge Mário Apolinário Leal e João Josó Xavier Bannzol, imodiatamcnte à esquerda do capitüo Josú António
da Rocha Beleza Ferruz.
António :\forin Meira e Cruz, Adelino Alves Veríssimo,
António Josó Martins Leitiio o Daniel Alexandre Sarsfield Rodrigues, imediatamente à esquerda do capitão
Abel dos Anjos Rocha.
10) Declara-se que o capitão do infantaria, adido, no
:Jfinistério do Interior, na polícia de segurança pública,
:Manuel Nascimento Vieira deixou <lo ei:;tar nestct situação
em 6 do corrente m~i:;, continuando, porém, d~sde a
mesma data, na :;itual;ào do adido, mas <'lll ser"ic:o
no l\Iinistório das Colónias, nos termos do
único do
artigo 5. 0 do decreto n. 0 13:309, de 23 cio Mar~o de

s

rn:n.

11) Declara-se quo os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela. ]H'Osente Ordem do Eorército, contam
a antiguidade dos seus actuais postos desde ns datas
que, rcspoctivamente, lhos vil.o indicadas:
Infantaria

Capitãis :
Francisco Lima Ferreira ele Carrnlho, dosde 1 do
:\lar~o dl' 1940.
João Isidoro da Silva Alencai:;tre, <lei;de 4 de :\forço
de 19-10.
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António Rodrigues <lo )!oura, dcsdo 12 do i\forço
do 1940.
Joaquim dos Santos )farcclioo Coelho o João Danrnsceno da 8ilva Couto, ambos de:sdo 13 do :Março
do 1040.
Engenharia

Coronrl Luiz do ~fonoses Lonl, desclo !?i de ~forço de
Hl40.
Tonento·roronel Francisco Nicolau <lo Sousa Dius Goulão, dl'scle 27 til• ..\farço <lo l!l!O.
Capitiio José Rafael Baptista .1 únior, desde 15 de :\forço
de rn..io.
Veterinãrios

:\fojor Uoberto .\.ntlinio ela Sih·a, de~de 21 de ..\forço
de tH~O.
.'
Capitão Vital dll Lornos Bcttoncourt, doi;do 21 de .;\[arço
de 1U40.
12) Declara-se que o tc>nonte do iofont:lrin José Lúcio
Possidúnio da Sih a, colocado no qunrl ro <ln urma por
portaria do G do 1•01Tonto m(ls, inscrta na pr"scnt<' Ordem
rio E.rército,. Jll'l'"Ía son·i<.'o no <lcst:icanll'nto mixto do
Alnrnt!a.

1:3) D l~clara-so quo o tt'nt•uto do infantaria, adido, no
..\(inisti•rio do Intorior: na guurcla nacional republicana,
Antimio do Oli,·oira Lilierato d"ixon elo ('~tar nPstu situa<:ão cm G do corrente mês. continuundo, porém, desdo
a mesma data, nu 8itu:u:ão do :1<lido, mas <'lll !'l'T\'iço no
~ [i nh•tério das Col<'>nias, nos tNmos do artigo f). 0 do decreto n. 0 1:3:30fl, do :!3 do ..\[nrço do H>27.
14) Declara-se que o toncnto elo infantaria, aclido, l'ffi
serviço no :\[inistt>rio das Fin:inç~s, na guanla li'lr.:tl~
.\ntónio .Júlio. cp10, por porturiu do :~O do :\for<.:<> tinclo,
iu~erta na prC!'OUtO Ord1•m do /i:;rército, transita para a
situnc:fw dn reser,·n, continua no sen·ii,:o tln me:>nll~ guar<l:t
e na. nH'sllla situnçiio do adido.

15) Doclara-so que os nlfC'ros milicianos do infnnturia
Vergllio Ouilhcrmo da Co tn, António Dunrto <lo Car\'alho, Jo::.ó Júlio FPrrcira Faustino, .João )!ar1{11C's da.

,_
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Fonseca Barata, José )laria 1lc• Sci~a Neto, .Ah-aro Cao·
tano do Olin~ira, Jos1> .\ntunes ~fartins, Francis<'O SL'rrão
Coelho de Sampaio, 1\ ntónio B 1ptista de Almciclu, .João
José ele ~loura ~fosC'aronhas Oai\·ão, .José Feio de Lomos
Viana, António da Cru;1, \'entura, Adriano Acácio do
AlmPida Silvano, Jor~o Lihertndor Ferrnz da üruz
Amante, Adalberto do Soabra, .João de F'roitas Lopes
1\lontoiro, António .Tosó lfonriquos AhrantPs Frnziio chi
Aguiar, Augusto Duarte Ilt>nriqnes Simões, Emiliano
António da Costa Campos, ~\ntónio Augusto tle Sousa
An1lra1lo, António .lost• Oa\'ino de Yasconcclos, .João
Maria Uohalo, Achcio Ft>rnandos da Silva, .\ntúnio do
Sousa, .\dalberto cJ., Andr111le, Florentino ~feio ela Costa
Ramos. José Guillwrmn Huto do )[cio o Castro, Cânclido
Aln's Ferreira, Antero Au~usto ~ohral, F:111sto Or,a<:n
Barata, Aristides Oonc:alves, Cristiano Carlos Leitão
Band1•irn, Armando Martins do \'ah', José Loplls o .João
Soares do Sousa .Machado, 1·olocados no centro do mo·
hilizn~iio de infantaria n. 0 12 pnla 01·de111 do R.r-1lrl'ito
n. 0 4, 2.1\ i:;ério, cio corron tn ano, pNtenciam ao rngimento do infantaria n. 0 t:?, 1• não ao regimento cl1' infuntnria n. 0 8, como foi pu blil'aclo.

Hi) Decl:irn-so <1uo o c·11pi1ão <lc ca\·alaria, com o curso
do oi:;tudo maior, adido, .\ngPlo do .\guiar Fern•irn dt•i·
xou do prestar sPr\"iço, a scn pedido, em 21 d<' Fov<l·
reiro último, no regimento do ca,·alaria n. 0 7, ondo foi
C'Olocndo pola Ordem do l~'.rilrcito n. 0 3, 2. 11 sóril', do
1938, para os efeitos dn nllnen B) do artigo lCi.0 do
decrc•to-loi n. 0 28:402, dP :n do Dezembro d11 tn37,
rocolhPndo à sua anterior situaçiio de professor ofoctivo
da Escola do Exército.

1i) Doclara·SCl quo o cnpitiio clt~ Ca\·alaria Carlos
.Afonso de Azo\·eclo Cruz Clrnhy, prof<>ssor pro,·islirio do
0. 0 grupo das disci1rlinas do Uoló~io ~(ilitur, p:u;sou a
comandar, cumulatin11nc11te, a forma~ilo do comarHlo do
mesmo Colégio om 4 do 1·orrente môs, pnrn os c•foitos
Jn. allnen a) do nrtig-o 4.t.º 110 docroto n. 0 li:3i8, <lo 27
do Sotombro do Hl:.?H, nltorudo pelo decreto n. 0 Ul: 175,
do 27 ele Dozombro d11 tu:m, d1•ixn111io provis1',riamonte
nquolo comando o cnpitào cio cavalaria Dé1·io Tito dn
Silveira F'rcitas, q uo licou n l'Xllrcor unicamonto as fun·
<,:õos de instrutor de c~q uitn<,:i10.
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18) Declara-se que o nspirante a oficial miliciano, do
regimento do cavalaria n. 0 G, Augusto Quintiuo de .Almeida Cabrita, colocado no centro de mobilização do
cavalaria n. 0 2 pela Ordem do Exército n. 0 4, 2.ª série,
do 12 de Março último, foi por lapso mencionado na referida Ordem como alferes miliciano.

19) Declara-se que o mujor de engenharia, em disponibilidade, Paulino Celestino da Silva chegou à. altura
para entrar no quadro om 27 do Março findo.
20) Declara-se que o alferes miliciano médico, licenciado, Cai>imiro António ela Hocha foi autorizado a usar
o nomo de Casimiro António Ribeiro da Hocha, devendo
portanto sor inscrito nos rcspoctÍ\' OS registos com esto
nomo.
21) Declara-se que o capitão farmacêutico, supranumerário, Hilúrio do Lima presta serviço no distrito do
recrutamento e mobilizac:ão n. 0 8, desde 10 do Fevereiro
último.
22) Declara-se que o tenente farmacêutico, supranumerário, Josó Ferreira Gomos da C'osta presta serviço
no distrito de recrutamento e mobilização n. 0 1, desde
1 do corrente mês.

..

23) DC1clara-so que o tonento farmacôutico, supranumert'lrio, J oaqnim Capelo do Carvalho Boa.vida presta
sOr\'iço no distrito do recrutamento o mobilizaçtto n. 0 15,
dosdo 28 de Março findo.
24) Declara-se quo o tenente farmaCOutico, supranumenírio, António da Costa Torres presta serviço
no rogirnonto do infantaria n. 0 14, desde 21 do :Março
findo.
:?3) Declara-se que os cnpitãis votorinários João Antó·
nio Lop<>s AlYos o Roh('lrto António da Silrn pertencem
ao quadro permanente, e nilo ao extinto quadro especial
do oficiais miliciano:; votorinários, como consta da decla-

27l
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raçüo 10) da Ordem do E.t·ército n. 0 7, 2. ªsérie, do corronto ano.

2ü) Declara-se quo o alfores miliciano veterinArio,
liconciado, do regimento do artilharia ligeira n. 0 3, I•'ornando dos Santos Furtado üoolho, classificado n. 0 l no
concurso para oficiaii:; vetori11í1rios do quadro pornrnnonto, que tevo lugar no ano tin<lo e a quo aludo a rlol'lara<Jto ~1) da Ordfm do E.rfrcito n.º 17, 2.ª sório, do
H)Hfl, desistiu <lo ingresso no mesmo quadro quaodo tal
lho competisse.
::?7) Declara-se quo o capitão 1!0 son·iço elo ndministração militar Eduanlo António ~Ionteiro pcrt<'llcO ao
quuclro pcrma11cnto, o não 110 0xtinto quadro especial <los
oficiais milicianos do s<>rvic:o do administração militar,
como consta da doclarnçiiu 10) clu. Ordem do 8.rfrcito
n. 0 7, 2.ª sório, do corrento uno.
28) Doclnra-se que concluirmn, com aproYoitamcnto,
o curso elo proYisores os tenentes do sen·iço de admiuistrnc:ão militar Artur Gon<;al\'os da Sih·eirn, António Lopes, Humberto do Sousa Arat'1.io: Cupertino .Ah·cs Gomes, I•:rnesto Ferreira Gomes 'l'omó, .João Duarto Pcrry
<lo .\lmoi<la o Brito, Américo .\ugusto do J..lm<'idn CÜlu.do, Luiz Branco Ló, Jo8l- Diniz :\Iorão, Arruando Pais
Gaspar e Norborto Lacor1la Benigno.

:?9) Declara-se quo o <'npitilo ch0fo <le banda <lo música, do batalhão do cac:aclorPs n.º 9, Francisco Pereira
<lo Sousa, e os tenentes chefes de hancla <le música, supranumorários, <lo regimento do infantaria n. 0 8, .\ntónio ~faias )feira. o <lo hatnlhào de cac;a<lores n. 0 6, António Francisco )forques. foram mandados prestar sorvic;o
nas suas unidades como auxiliarc::. <le bibliotccúrio.
:30) Doclara-so que o capitll.o chofo do banda <lo músicn
António do Campos F oliz<':;, quo por portaria do 9 do
Mnrc:o fi ndo, insorta na Ordf'm do Exército n. 0 7, ~ . " i;ório, do corrooto ano, passou h situação de rosorvn, ostani
coloc·udo no quadro do oficiai::1 chefes de banda do músic·n,
o não no regimento do infonturiu n. 0 12, como foi publicado.
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31) Declara-se qno o capitiLO, na situação de reserva,
Luiz das Dores Santos deixou de prestar serviço na carreira de tiro «Yerguoiro-Ducla Soares» em 1 do corrente
mês.
32) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
José Vicente Ferreira desempenha o serviço de caserneiro militar do Penafiel desdo 27 de ::\forço findo.
33) Declara-se que o capitão, na situação do reserva,
Jacques Rafael Sardinha da Cunha prestou serviço, nesta
situação, no Colégio 1\filitar, desdo 3 de Novembro a 31
de Dezembro do ano findo.
34) Declara-se que o tenente, na situação de reserva,
José Francisco ::\fou rão Ferro passou a prestar serviço
na 1.11 Repartição do quartel general do govôrno militar
de Lisboa desde 1 do corrente mês.

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 3 .ª Repartição

35) Declara-se quo os aspirantes a oficial milicianos de
infantaria Ivan Serra Costa o Luiz Valente ~1iramon,
promovidos ao actual pôsto, para a unidade a quo portenc<'m, por portaria do 22 de Dezembro de 1939, publicada na Ordem do Exército n. 0 17, 2.:i série, de 30 do
mesmo mês, oram soldo.dos cadetes do regimento de infantaria n. 0 11, n. 0 ' 737/37 o G88/38, respoctirnmente, e
nito n. os 1 :301/37 o l :493/38, do regimento de infantaria
n.º 1, como foi publicado .
36) Declara-se quo os primefros sargentos <lo infantaria Vicente Forreirn dos 81rntos e J aime do Jo::;ns Vieira
dn. Costa Carneiro, n. 08 301 o 302 do ordem) respoctivamonte, da. lista da antiguida<lo dos sargontos ajudantes
e primeiros sargentos, publicada nn Ordem do Exército
n.º G, 2.ª série, de ~3 do ::\for\O findo, pertencem uo batalhão do ca\adoros n. 0 2, o não no batalhão de metralhadoras n. 0 2, como cousta. da referida lista.
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37) Declara-se quo o primt>iro sargento do infantaria
Casimiro José da Sil\':1, n. 0 l:!ü do ordem da lista da
antiguidade dos sargentos ajudantes o primeiros sargentos, publicada na Ordem do E.rército n. 0 6, 2.ª sório, do
23 do Jforço findo, pertc•nee 1to batalhão do motralha<lorns n. 0 2, o não ao regimento do infantaria n. 0 10, como
consta da referida lista.

38) Declara-se qu<> dosistiu da freqüência do curso da
Escola Central do Sargl'ntos, nos termos do artigo 48. 0
do dccrf'to n. 0 22:1Gg, dP :? do f<~eYereiro de 193:l, o primoiro sargento, do bat:dhiio n. 0 4 da guarda nacional
ropuhlicana, Teodósio Gago.

Ministério da Guerra - 2. :t Direcção Geral- 3.ª Repartição

:30) Pensões anuais quo competem aos oficiais a seguir
dosig-nados, que, nos termos cio decreto-lei n. 0 28:404,
do 31 <lo Dezembro de lQai, transitaram para a situação
<lo reserva:
Coronel <le artilharia Alfrrnlo Ernesto de Sousa Faria
L1•:1l, 37.200.:5.
Coronel <le artilharia Gilberto I>narte :Jiota, 37 .2006.
( 'oronol do engenharia .J osú dos Anjos, 37 .2001).
~l 11jor Yeterinário António Tnvaros Lobre, 27 . 000~ .
'l'orwnte do infantaria António Júlio, 12.133/$20. 'l'om
2G anos do seniço.

40) Pensões anuais que <·ompotom aos oficiais a soguir
designados, nos termos do il1•1·rC'to-l!'i n. 0 28:404, do 31
ele Dcz1\mhro de 1937, em suh:-;tituiçüo das quo lhos foram
:1trihuldas pela Ordnn <lo H.rfrcifo n. 0 7, 2. ª s6ric, do
corrente ano:
Coronel do artilharia, com o curso do estado maior,
Cnrlos Elias da Costa .Jírnior, 37.:.?00,~.
Cupitiío chefo do hnncla cio rníti;ica António do Cumpoi-;
l•'olizes, 20.400·5.

*

·U) Pt>nsõos anuais que <'OlllJH'tmn nos oficiais a !lüguir
dosignatlos, no:; termos do
'..?.º <lo artigo 16. 0 do de-
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c·roto-lci n. 0 28:404, de 31 do Dezombro de 1937. em
suhstitui~ão das que lhes foram atribuidas:
,
l't>fa Ordem do Exército
rente ano:

11.º

5, 2.ª série, do cor·

TC1n0nto do infantaria ~fnnur.l <lo Nascimento Costa,
14.G13:SGO. Tem 37 anos <11' sNvi~o, 1 aumento o 30
porlodos.

!'ela Ordem do Exército
rente ano:

11.º

7, 2.ª série, do cor-

Alferes miliciano de infantnri:i. do extinto quadro espc1·ial, António ~Iúrio Pais dP Carrnlho, 6.861;). Tem
15 anos do ser\'i~o o 12 perio<los.

~

VII - BALANCETES
cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano

Nos termos do arti~o 45.0 do decreto n. 0 :!2:199, de 15 de FeYereiro de lü33, publica-se o balancete
do referido Cofre relativo ao 1. 0 trimestre de 1940 :

o

;:o
:::i

Receita
Saldo do antecedente:.
Titulo;, de divida pública
(\•alor de compra) . . 15:815.lf>SplO
Obriga<;ües da Companhia
tio~ Camiuhos de Ferro
<lo :'\ orte de Portu~al
418.000:500
(valor de compra) : .
1:00!l..13:lp00
ll~!pósi tos à ordem
IHnheiro em caixa
i:S8:J
Cotas:
Hecebidas duraute o trimestre.
Jur.Js:
Uos títulos de <lívida pública . . . . . . • .
Das obrig3.,:ôes ela Com11anhia do:; Caminhos
de Ferro do Xortc de
Portugal . . . . . . .

15~1.()38i382(5J

10.~25JOO

....t<l

Despesa
Subsídios:
Pagos durante o trimestre, a liquidar
Idem, de subscritoreg
falecidos no trimestre . . . . . .

o
o

M

·10.000,00

185.000100

;.<
t=:::.i

:!25.000,SOO

o

li :::3
o

Rendas vitalícias:

17:272.fí(l1iS93
418.;>51iS!.l3

Pagas durante o trimestre, a liquidar
Idem, vencidas no trime~tre . . . . . .

~
o
· l3()~20

710175

Despesas de expediente:
Liquidadas .Jurante o trimestre.

00

l.158rfü5

li

45M5

li
Cotas:
Restituídas por terem ~ido pag:ig a
mais . . . . . • · · · · · · · · ·

!-":>
,.

-.
u ~-

•'ll
...

iítOJ80

do decreto

11. 0

:?:?:199,

de 15 de Fcnm~iro <lo
1933 . . . • . . • . •
Dos depú;ito:i à ordem,
relativos a 193~ . . .

1.8G7,HO
6.23GS37

Receitas eventuais:
Inclcmnizas-õcs nos termos do artigo 2.i. 0 cdo
decreto n.0 2:.!:rn9. de 15 ele Fe\·erciro de
1!.133. rccehidas d1Írantc o trime~tn! . .

178.967/,;i9(.'í)

3GO.B10

·.

1-!1

Saldo que pass:l:

.Vos termo:; do nrtÍ{!o 5. •

Títulos de divida pública (valor de compra) . .
. . . . 15:8-!5.153S10
Ohrii:açõe5 da Companhia do:; Caminho~
de Ferro do Norte de
Purtugal (\'alor de
411.000~00
eompra) . . • . .
1::>81.56'3p00
Depósitos à orclem .
Dinheiro em caixa • _ _ _ _,,_2_!i:_
5l 17:613.72613:>:5)

w
,.._

...

õ'

o

;:::i

1i:8i0.4714Yi(5)

17:870.1i1~5i:5J

' -'
~

~

o
o
~
~

:-::.

5
~

o

!;?!
ºo
00

~

.....

o
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Obltuárlo

19·10
[?evcreiro G- Coronel refllr111a1lo ,\ ntónio Joaquim 8anh Chra
Júnior.
:.\fnrço
29- Capitão, ua situas·ão de re~erva, :\fartinho Pincho
Nogueira.
Abril
5-Tenento farmacíl11tieo, supranumerário, António
Josó Paulo Valente.

Rectlflcações
~a Ordem do Exército n. 0 1, 2.• t>éric, do corrente ano, p. 129,
1. 1:3 •, ondu ~o lê: •Liç:i11, <IU\'C ler-i;c: n8ciç:l», e!. 23.•, onde ao
lê: "Gavia11011, deve lor-.- e: «(h1vino.. ; p. l:lo, l. 3G.•, 01ulc se Hl:
«Assunção», deve ler-se: ode .\i>s11111;ão.,, e J. 39.•, onde tie lê: «A1lalbertou, deve ler-se: nEdalbertu» ·I p. 1:!7, 1. 38.•, Olllle se lí\: «Humberto da Costa Pereira11, devo f'r-se: «Humberto elo Castro Pereira».

António de Olil:eira Salazar.
Está conforme.

O Ajudanto General,

l//:A. ~h
).~

11 !} j
MINISTÉRIO Df\ G!JERRf\

Ordem do Exército
2.•

N.º 9

S é rie

30 de Abril de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :

1-DECRETOS E PORTAR IA S

Ministério da Guerra - Repartição do Gahinete
Mandn o Gon3rno da República rortugursa, polo Ministro da GuPrra, nomear os oficiuis a seguir designados
para irem ti Inglaterra, oro missito do estudo relacionada
com o plano de roarmamento do exórcito :
Cnpifüo do aeronáutica Carlos irário Sanches de Castro
da Costa :\!acedo;
Alf'cros do infantaria adido, na arma de aeronáutica, João
Saraini Cõrto Ronl.
Alóm d:1s desprsas com transportes, sorá foito a cada
um elos oficiais acima n.,feridos e a titulo de ajuda cio
custo o abono diário do t 2-10-00, tudo pa~o prla
Yorha constunto do capitulo 25. 0 , artigo üG9.º, do or~a
mento elo ;\linistório da Guorra para o corrente ano.
Ministério da Ouorra, ü do ,\bril do Hl40. - O f\uhSccretúrio do Estado da GuN-ra, Ji'erncwdo dos Scwtox

Goiita .

{l'i!lo cnrcco do. vleto ou 1111otaçi10 do Trlbunal do Contns).
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no 1·:xlmcrro

N. 0 9

2.• Sfrio

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Nos termos do decreto n. 0 Hi:OIO, de 25 de SetPmhro
do 1928, manda o Govêrno ela República Portuguosa,
polo Jiinistro da Gue!'rn, concotlor a Francisco da Silva
Pnlnwiro, órfão do toncnto roformndo Jlanuol .Joaq 11 im
Palnwiro, l'<'prosenta<lo por sua tutora Ermelinda [ijugi'nin
<ln ()ruz do Jesus, a revorsl't0 ela C'Ota parte do subsidio,
no quantitativo de 140:ou, om virtu<lo do falccimooto do
sua mài, Clara Joaquina da 8ilva, om 17 do Setembro
do rn:ln.
:\Iinistério da Guerra. 10 de Abril de Hl40.-0 SnhH••cretúrio do Estado cb G111'rra, Peniando dos Santos
C'u:Jlrt.

(Visada pelo Trlh111111I do ('<>ulns om 16 de Al>rll <le l'.>10. :-illo
:1iu dovldos 0111olu111cnlo1, 1101 lorauo• do dccroto n.• ~~:~~7).

li -

RECURSOS

Ministério da Guerra - 2.ª Direcçao Geral - 3.ª Repartição
l'ur decreto de J() do 1·orre11te 111és:

Dado provimento ao recurso n. 0 ~::3í5, interposto perante o Conselho de Rcl'nrsos polo tenente reformudo
,Josó Jlartins, por ter fondameuto legul, o cm que l'C\·
corria do despacho ministerial do 2~ de Abril do 1Q;l5
quo lho indoferiu um roq1lllrim<'nto cm que pNlia purn
sor anulada a aplicaçii.o do urtigo 23. 0 do <locroto
n. 0 '.?0::!47, do 2-1- do Agosto <lo 1931, foita ao:; sous
voncimentos do reforma.

Ili-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - 1.• Direcçao Geral- 2.ª Repartição

Por portm·ia de 30 de .Mm"<;o .finrlo:
(Visada polo 'l'rlbuunl do Cont~•, com n nnoti~lio do 11 ~,, •oroui
dovífltHI omu lumuutu,.. 1101 tur1110• do docruto n.º :.?2:2:17) .

•,fantla o Govôrno da fü•pública Portuguesa, pPIO
Jlini~tro

da Guorra, qno o oficial ao diante norn<•uclo
recolha ao :\linistério da Onorra, a fim de exercer outrn

2.• Série
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com1ssao do sorviço, deixando de ostar na situac,:ão de
adido, om serYiço no Ministério da l~ducação Nacionul:
major, na situação do rcscn·a, Iforeulano Amorim F1\rrcira, nos termos do arti~o 8. 0 do decreto-lei n. 0 ~8:402,
de 31 do Dezembro do IU3i.

Por portariru; de 13 do cor1·e11te

mê.~:

Adidos
~fajor

do infantaria, ::mb-clirector do Colégio :\!ilit11r,
lfonriqtw Augusto tio Lacor<la; capitãis: do infantaria,
da 3.n fü•partiçílo dt~ 1.n Diroc<;tlo Gl1ral dCisto ~[inis
tório, .Josó António ela Silva e miliciano do ser\'Í<;o do
administração militar, do extinto q11a1lro especial, do
regimento de infant:1ria 11.º 16, Jo:-ó ~lurtins dos ::3antos
Loureiro; o teoento, do r~gimMto do artilharia do
costa, l\f úrio de Sousa Portela Hibeiro, por torC'm
sido ro11uisitados parn clesemp11nhur comissões do serYiço dt>pendcntes cio ~linistério das Colónias, o primeiro nos termos do ~ único do arti~o 5. 0 , o último
nos cio :nti~o r>.º e os restantes nos do artigo :H. 0 do
clecroto n. 0 13:30\), cio~;} de J{arc,:o iJo 10:?7, d1W(lllclO
ser consi1lorndos nesta situação dosdo 6 do Ahril do

19-10.

(.\ao1ada 1•olo Tribunal olo Cu111u cm l!l do Ahrll clv 1910).

Reserva

General, suprannmf'n\rio, atlministr:ulor geral do <'xército, Luiz Augusto 1"Prrr.irn )forti11s, nos termos da
ui Inca a) do artigo !. 0 cio dccrl'to-l1·i n. 0 ~8:·10-1, do
:31 do Dezembro <lo 1~>37, por tor atingido o limito do
i<ln<ll', dovendo !\t>r considerado nest:i situaç;ão desde
7 de ~\hril de H>-!O.
'l'cnl'nh', llo harnlhão tln c:a~adorcs n. 0 5, António elo
Olfreiru, nos tC'rmos da ulínl'a a) cio artigo 1.0 do
<lecreto·lt•i n. 0 ~8:-tO.t, do 31 1lc l)pzcmbro de HJ:37,
por ter ntin~ido o limit11 dn i,la.Jt>, dm·cnclo li<'r <'Oll·
sidcr;ido ucsta situa<;iio 1lc~de :!Ü do ~Iarr;o do 10-!0.
(Vl101!111 r•elo Trlbu11al do Coa1&1, com a nno1n.çllo do nlo urem
dv,·ido1 01oolumttn\o ... no!Ôi t"nnos do .tutJrtitu o.• 2~:t~7).

Oficiais milicianos de reserva

Alferes milici:mos <ln infantaria, Jiccrwiados, elo hntnlhi"t0
do cnr;a<lon•s n. 0 7, J\ rnnl1lo U11rcleiro, do c1•ntro de
mobiliz:u;ão de infnntnrin n. 0 Q) ~lanucl Gonçal\'es Se-

OROEl\I TIO

281

g:•drncrro

~.· ~

2.• S6rie

rOdio Júnior o, do centro eh! mobilização do iofantari:l
n.º 10, ".\fanuel .Nunes F'urinha, nos tl•rmos elo§ :tº do
artigo Hl. 0 do decreto n.º 1~:017, de 2 de Agosto de
Hl~Li, por terem atingido O litnitO de idade, dP\'C'Jlt)O
sN consid1•rados n<'sta sitnai:ão, respcctivamento, dos<lo
~J, 1~ o 13 de Abril cio 1040.
(Anotn1la 1wlo Tribuno\ do Contas om 19 do Abril do lnlO) .

Por portarias de 2() elo corrente
.Nula

mê.~:

de nenhum efeito :1 parh• da portaria d<' 2:l do
findo, inserta trn 01'1ft>m do E:rér<'ito n. 0 7,
~.ª s(•ric, do corronto ano, q1w passou à situac:Tto cio
rt•sorrn o alfor<'s miliciano dn infantaria, liccn<"i:ulo,
do batalhão de caçaclon•s n. 0 10, Alfredo .Au~usto Alvos, por se ter roconhPci<lo quo uo mesmo ollci:d portl•ncia a promoção uo posto imediato, antes do atingir
o limite do idade.
l'

~larço

(Anotada 110\0 Trllmual do Coot:ia om 25 de Abril de

1~10).

Adidos

Capitão, do regimonto de engenharia n. 0 1, All>ano :\[orcirn de Almeida e tcn1'11tcs: clo regimento do ca\'alaria n. 0 2, Luiz Soares do Oli\'eira, do roginH•nto cio
engenharia n. 0 2, Urhano Augusto Pires BPnitcs o cio
t><'l'\'i<,'O do administrac;iio tnilitar, da 3.ª Hepnrtid"to
ela 2." Direcção Gornl dCsto 1\[inistório, João fü1h(•lo
Simnos, por terem sido roquisit.ndos para closomponhar
comissões de son·i~o dP(H'tHl<'ntos do l\finistério das
Colónias: o último nos termos do artigo 5. 0 l' os rf'stantos nos do artigo 31. 0 do decreto n. 0 1:3::mn, do
~:~ <l<' :\farço do Hl:.?7, ch•\'Onclo ser con.,,idorados nesta
situação desde 13 do Abril de Hl40.
Capiti10 m{•dico. do rcginwnto do carnlaria n. 0 :?, .\1fn•do ..\ntónio Barl>ieri de FignoirNlo Baptista Car.Joso
o tPnonte, do hatalhiio do cac:udorps n. 0 V, Ernesto
~f ontPiro Góis Pinto, por tNt•m sido roq11isit:11los para
dc•somponhar comissõos do 11on·iço cl<'p<'lHlont<>s do
l\(inistório do Interior, na guarda 11ac·ional ropubli<·nn:t,
don•ntlo sor consiclc•rn<los ll<'sta sirnnção, rospl'cti\'a·
monto, elos de 1~ o lli do .Ahril do Hl-!O.
(.\ootllila polo Trlh111111l dQ Coutas em 2~ do Abril do \\HO).

2.• Série
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Reserva

Coronol, do rogimcnto de artilharia ligeira n. 0 5, Fornan<lo Pimontcl <la )fota :Jfarq ues, nos termos da alínoa e) do artigo 1. 0 do <lecre:to-loi n. 0 28:40.!, ele 3 t
de Dezembro de 19:37, dc,·en<lo ser considerado nos ta
situac;ão desde 5 de .\.bril do Hl40.
Capitão <lo engenharia, adido, om son-iço no ~[inistfrio
das Colónias, Vítor Barbosa da Silva Carntlho o tenente de artilharia, adido , com licenc:a ilimitada, António .\.ugusto Lico, nos termos do artigo 4. 0 do decrrto-lei n. 0 28:402, de 31 do Dezembro de 1937, sem
direito a p<'nslio JH'lO )finititério <ln. Guerra, nos termos d<i última parte do mesmo artigo, devendo ser
considerados nl•sta situac,:iw, rcspectinunonto, desde
1 o 7 de .\.bril <lo 10-!0.
{Visados pelo Trlhunnl do Contas, eom n nnotnçiio do não soront
d~vitlo:i. omolumor1los, uos teirrnos do dccroto n. 0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos, licenciados: do infantaria, do batalhiio de cac:a<lorPs n. 0 10, ~\.lfredo .Augusto Aln"!s e de
artilharia., do centro do mobilização de artilharia n. 0 7,
João Ba pfüita Nunes das ~fows, nos termos do § 3. 0
do artigo Gl. 0 do decreto n. 0 l:?:OL7, Jt' 2 d<' .Agosto
do 10:!<.i, por t(\l'Cm atingido o limite do itlade, dcwcndo
spr consiclerados nosta situação, rc~poctivamente,
desde 21 de ~forc;o o H> do ~\liril de 1940.
(Anotndn polo Trlbunnl do Conta• om 2;; do Ahrll do ID-10).

-Ministério da Guerra - Repartição Geral

Po1· po1·tarla t!e 4 do corrente mês:
{Ano1udn polo Trlhuunl do Cuntna om 10 do Abril do 1910).

Reforma

Capitão na situa<:ilo <lc re~on·a, mutilatlo por motivo de
st•n·i<:o, l•~dunrdo Vl•ntura Hoi111iio. nos termo:; ela alíneii b) cio arti~o 2.0 <lo clt>t•reto-lei n. 0 28:40.J., do 31
de J)pzembro do rn:n, por ter sido julgado incapaz
do todo o ::>Orvic,:o pela junta hospitular dt1 in~pl'c\ilO,
clovt>ndo ser considerado 1wsta situac;i'lo dcsdo 18 de
:Mar<:o do 1940.

'
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2.• Rério

Por portal"ia de 5 rio cor1·e11te mês:
(Anotada 1•clo Tribuna! do Contas cm 10 do Abril de 1010).

Baixa do serviço

.\!fores cu.pelãis milicianos de re"erva IIorroíuio AntnnN1
e ,Joaquim Augusto, nos termos cio§ õ.0 do artigo Gl. 0
do d(lcreto n . 0 12.017, cio 2 cio Agosto de lU:W, por
Íl'rom atingido o limito de idado, devendo ser considerados nesta situnc;ão dcsclo :! do Abril do H)40.

IV - PROMOÇÕES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2 .ª Repartição
Por portaiia de 30 de .Março .findo:
(Vlsadn polo 1'rlhunnl do Contn<, com n nnotaçilo do 1or1•m dovl ·
dos omoluml!11lo11, no• turmo~ tlo docroto n. 0 22:2.J7).

Batalhão i ndependente de infantaria n.• 19

Capitüo, o t<'nento de infnnt:1rin, do batalhão indopendl•ntc de infantaria n. 0 18, Xicolau <la Costa Pa\·uo.

Por portarias de 13 do 1·01Te11te rnê.s:
(Vhi:n.dns polo TrlhUtu\I tio Contas, com a anoln'=ão t.n aorurn de•

vidos

0111olumo11tu1 1 nu1

lormos do decreto u.6 22:~57).

Quadro da nrma de infantari a

:\fnjor, o capitão <le infantnrin, 1lo batalhão indC"pon<l<'nto
de infantaria n.0 18, An<lrl- Corsino Pacheco.
Regimento de Infantaria n. • 15

C11pitão, o tononte do infantaria Pedro do Almoicla
Schinppa Pietrn.
Adido

Major, o cnpitüo do infantarin, a<liclo, <'m servi'.'o 110 ) li11istt'•rio <lo Interior, na guarda nacional repulili1·a11:1,
Paulo Bcnar<l Gucdl·~.

2.• Série
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/'01· jJOrlarias de 20 do rorrente mPs:
(\'i•adn.s 1•elo 1'rlhunnl de Cuntas, com a anotação de oorom de·
Yidos emulumou\o•, nc Ui mo do decreto n.• 22:257).

1. • região militar

Direcção do serviço de obras e propri edades militares

Onpitão, o tenente do engenharia Vergilio Serafim Cardoso Poroira.
Batalhão de caçadores n. 0 1

Tenente miliciano do infantaria, lircnriado, o alferes miliC'iuno de infantarin, lict'ncia<lo, .\.lfredo .Augusto AlYes, contando a antiguidatlo desde 1 do D1•zemLro de

rn3".
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

:Mnjor, o capitão de artilharia Joaquim dos Santos Barata.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 !>

'l'enonto-coronel, segundo c·onrn.ndauto, o major do artilharia Josó de Alarcào Vela~qnos Sarmento.
1.• companhia de t rem hipomóvel

.AlforC's \'Cterioúrio, o prinwiro sargento cadoto, do centro cio mobiliza~ão do carnlaria n. 0 3. Josó .Joaquim
Correia Monteiro Júnior, nos tormos dos arti~os :3. 0 ,
:~O.º e :H. 0 do dl'creto-!Pi n. 0 18:il6. de 2 de .\gosto
de H>30~ sem pr1:jufzu li<' nntigtti(ladc.
Depósito territorial do material veterinário

:Major miliciano vett>rinúrio, do l'Xtinto quadro ospccial,
o capitão miliciano voteriniírio, do mesmo oxtinto quadro, F'rodorico Grana.to Leal 'l'ôrrC's.
Adido

Coronel, o t(mentc-coronel de artilharia, adido, <'lll sC"rvi<;o no ~ [ ioistério dns Col6nia:-, João José Soares ~i
lhiio.
V-

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRAHSFERtNCIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

l'or po1·tai·i'a de 28 de

J/llr~·o .findo :

l\'ls:11lt1 polo Trlhuual 110 C'uutn• cm 11 1!0 Ahrll do l!lfO, :"no 1:io
de\·Jdo1 emolu1m·1110 , 1101 torrnv• du tforroto u.v :?:J:~á7).

HPcOrHluzi<lo por mnis tlois 1111os no cargo do promotor
do justi~;1 do Trilrnual )lilitnr g:speciul de Li~boa, nos

OHD!rn DO EXÉHCITO :\.0 9
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tormos do § 3. 0 1!0 artigo 1:1. 0 elo decreto n. 0 2:3:203,
do 6 ele ~ovomhro <l<> Hl:m, dPsdo 18 do Abril do
<'Orrente ano. o tcncnto-coronel, na situação do rcsC\r\'a,
Artur Pinheiro Coelho.

Por portari1t de lJ do corre11te
(\'loatla

mP.~:

"º'º Tribunal tio Conta..

NU

18 do Ahrll do t:JIO. ~~o

tluviito11 omolumunto~, IJOS tornms c.Jo d\;•'l"\JtO n.0 2".h~~7).

N omca1lo para o car~o do amanu<'nso da secção do Lii;boa do Tribunal :\[ilitar Esprci:il, nos termos elo§ :L0
do artigo 1:3. 0 do d1'crnto n. 0 :.?:3::.?03, do 6 do No,'<'111bro de H);3:3, O primeiro sarg1•11to do extinto C[lléldl'O
cl<' sarg<'ntos do secretariado militar Alfredo du Hessu rreição Hoq 1w.
Por po1·ta1·ia de 10 do co1Tl'11te nu's:

Demitidos, a sou porliclo, nos termos elo rlii:;posto no artigo Hl. 0 do decrPtO n. 0 8.G98, do !l de :\forço de !D:.?:3,
os teuoutcs equiparados do quadro pri,·ati,·o da Crui
V crmelha PortngnPsa, da dclegaçüo do Pôrto, António Ferreira Fiantlor e -~ntúnio Peres Júnior.

-·Ministério da Guerra -1. :\ D1recçao Geral -1." Repartição
l'or porú.1ri1t rle .9 do correu te mh{:
(\'l•A•ln

""'º TrlLunal do <'onta• lr!"..,...
aro !2 de .\IJrll d., 1010. :\lo
.... • do d,..,.rcto o.• V!:2.l7J.

1\o tlrvld''' om'\IUmt ti"•. no

Conselho Superior de Disciplina do Exército

l•~xonorado

tio 'ognl o general ,\ 11 tónio !\faria do l•'1·oi tas

14oaros.
Vrgal, o gcncrnl :\Cnnuel ela Coi;ta Latino.

Por porta ria de

1fj

do corrente mêlt:

(Vllftcln polu Trlhunnl do

('011111• ""'

2:1 doAhrll

clu\ ttlu11 t'inolt111wu101 1 nu!t tormo• do ducruto n.º

''º

1910. l)Jo

2:.!:2~7).

Supremo Tribunal Militar

Nomeado pnrn o rargo do adjunto do rnlator o juiz
d1•:-;cmharg:1<lor, 1!11 H<'laçllo til' Lishon, António Hodrigues de Almeida Hiboiro.
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Ministério da Guerra - 1." Direcção Geral - 2. ª Repartição
l'or JJOrl<ll"ia tle 30 de .lft11·ço findo:
Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral - 2. • Repartição
:\fajor, nn situai;rlo tio rcsl'1Ta, llcrculano Amorim Ferreira.

l'or portaria.~ de 1/3 do corrente

mê.~:

Xomc:ulo sub-dircl'tor do Colégio )lilitai: o major, cio rcginwnto <lo infantaria n. 0 :3, Rodrigo Alvares Pl'roira.
(\"lsada polo Trll•unal do C<>nt1u, com a anotnçllo do 1orom do,·ldoa cmu?umento1, uos tcrmQ& do decreto 11.• 22:257).

Exonerndo do ofidal <le serviço do corpo elo alunoi:; ela
E"cola do Exército o tl•ncnte 1fo infantaria Fernando
Yiotti do Uarn1lho, por tPr siclo colorado na :L• Dirccçiio OClrnl dêsto ~l inistório por portnria desta data.
(Anulada polo •rrlt•unal du ("untas

0111

IO •le Abril <lo 19t0}.

Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral
'l'cnentrs de infoutnria. no quadro da armn . .Tosó dn Oliveira Yitoriano l', da Es1·ola do Exército, Fernando
Viotti <ll' C:ir,·alho.
Distrito de recrutamento e mobílização n.0 5
Exonerndo dP adjunto o «11pitào, na sit11:11;fio do rcsNYa,
A pn rfcio dP Paula Paclwl'o.
Adjunto, o tenente, na situac::io do reserva, .Tosú Antulll'!', ficnndo exon('rn1lo do ignnl cargo do distrito do

n•<·rutanwnto o mohilizn<;i\o n. 0 1.
Distrito de recrutamento e mobilização n. º 13
A1ljunto, o major, na sit11aç-ào do res<'r\'n 1 Allrnno Anst•l1110 llaía da Costa Lí>bo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.º 18
Adjunto, o cnpitão, nn situai;iío d11 rcscrvn, ~Inn1wl do
Amnrnl dn Estrl'ln.
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Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

Tenente do son•iço do ad1ninistração militar, da 3.ª Repartic:ão da 2.n Direcção Geral dõste l\Iinistório, António Vaz de AI mE1irla, para os efeitos do § 3. 0 do artigo 43. 0 do derroto n.º 17:378, de 27 de Setembro
de 1029, modificado polo decreto n. 0 19;175, do 27 do
Dezembro do 1930.
Centro de mobilização de artilharia n.0 1

Chflfe, o coronel, na situação de resena, António Joaquim do Faria.
Centro de mobilização de artilharia n. • 6

Exonerado de chefe o major, na situação de reserva,
João Vitor Ferreira da Fonseca.
Chefe, o major, na sittrnção de rosorva, António Alouso
1\foreirn.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, do rP~imento de cavalaria n.0 3, Pedro
António da Costa Robocho.
Depósito de Remonta

Alferes do quadro dos isor,·iços auxiliares do exército,
do rE1gimcnto de cavalaria n. 0 3, Bernardino Fernandes Coelho.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Temente farmacêutico, supranumerário, José Ferreira Gomes da Costa.
Direcção do Serviço Veterinário Militar

CbPfo da 1.ª Repartição, o major veterinário, no quadro,
Roberto António da Silva.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

Tenente do s0rvii,:o de administração militar, do grupo
de artilharia a cavalo n.º 2, Josó dos Santos Trnbucho Júnior.
Centro de mobilização de administração militar n. º 2

Chof0, o nrnjor, na situa<:ão do reserva, Alexandre Soares Ferreira. do Loureiro.
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Depósito de publicações do Ministério da Guerra

Adjunto, o tenente, na situaç:"to de reserva, Josó Pinto
Duarte.
Por portaria.-r de 20 do corrente 11111.~:
Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral

Capitiio, do batalhão inclC\pcndcnto <lo infantaria n. 0 Hl,
Armando Amaro de Freitas.
Centro de mobilizaçilo de infantaria n. 0 3

Exo1wrndo do adjunto o cnpitilo, na situação de reser va,
Abilio Adriano Branco.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 1

Adjunto, o tenonto, na situaçiio do reserva, António
Maria ~fendes Cardoso.
Distrito de recrutamento e mobilizaçào n. • 9

Adjunto, o tenente, na sitnnçiio de reserva, .Joaquim
Valadares.
Distrito de recrutamento e mobilização n, • li

Adjunto, o tenente, na situuc;üo do rl'sOr\'a, Francisco
António Diogo.
Regimento de artilharia ligeira n. • 5

Capitão miliciano do artilharia, do extinto quadro ospccial, ela C\Xtinta escola do o<lucação fbica do ox(•rcito,
J ai mo li'orroira Coutinho.
Depósito geral de material de guerra

Sub-dircctor, o major do artilharia Francisco do Paula
1foctido tlo Portugal e Castro.
Regimento do cavalaria n.º 3

Ségundo comandante. o tcnenl('-cOroncl do Ctffalaria Artur .\ugni:>to Correia :.\latias.
Conselho administrativo dos tribunais militares de Lisboa

Cnpit:Ui do servic;o 1lc adminbtrnc;:to militar 1 ela :t ª HPpartic;llo dn ~.ª llircc<:iio (:prnl c.ltl~to Miui:;tério, .Josó
Oonc;al\'cs Palhart'S Jí1nior.
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l'or portaria3 de 2í du corrente

mê.~:

Ministério da Guerra - 1. • e 2. • Direcções Gerais
Conselho administrativo

'l'cn<'nto do sen·ic:o 1lo iulrninistraçüo militar, da B. 11 Ropnrtiç:'to da 2.ª Dirocçilo (foral dêsto Ministório, "fa·
nuol <la Silva l\Ien<l('S.
Ministério da Guerra- 2.• Direcção Geral -1. • Repartição

::\fojor, <lo reginl<'nto eh' artilh:1ria ligeira n. 0 1, Francisco
Xa,·iC'r Pavão de )forais Pinto.
3. • Direcção Geral - 1.• Repartição

Cnpitilo miliciano, na situação de reserrn, Raúl Guy <ln
Costii Oli\·eira.
Regimento de infantaria n.0 2

l\ínjor do infantaria, no quadro ela arma, Andró Corsino

Pac·hoco.
Regimento de infantaria n.• li

::\[ajor, do regimento <lo infantaria n. 0 ~-Caetano Alberto
do llarcolos, sem dispendio para a Fazenda ~acional.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 7

Cl11 fo interino, o capitiio, na situac;Tto de reserva, Josú
Hiheirn da Silrn.
1

Direcção da Arma de Artilharia

:\fnjor do artilharia, da 1." lll'p11rtic;ão da 2. 3 Direcção
(l pral <lôsto :\[inistério, .J osú do Pina 8abral.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 2

Capitiio miliciano de artilharia. do extinto qund ro r~pl'·
cial. 1!9 regimento do nrtilharin ligeira n. 0 1, João
.J o~é Amaro.
Bataria independente de defesa de costa n. 0 2

Capitão do :irtilharia, da inspcc<;ão do artilharia do
<'Ornando militar da :\ladPira, i\lanuol Costa.
Regimento de engenharia n.º 2

'l'cnl:'ntP, do batalhüo Jo tc·lcgralistas, .\ntónio Oonc;al- .
\'<'S Barata Galdio.
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Centro de mobilização de engenharia n. 0 3

Adjunto, o capitão, na sitnac:ào de res<'rnl, Jos6 :\faria
da Costa, fica1ulo exonerado do sen·i~o que prestam
na Agéncia :Militar.
Comando geral de aeronáutica

Adjunto, o capitão, n<i situai:ão d<' reserva, Tadeu Lopes
da Siln,ira, ficando exon<'rado do sen·ii;o que prestaYa na Agên<'ia Militar.
Agência Militar

Capitão, na 1>itunção do rese1·nt, )fonucl Francisco Vid<1l Lopes.
TC'nonto, n1t situnc:ão de r0serva, António de :\Iatofi Bugalho, ficando c•xoncrado do son-iço qu<' prestava na
2.ª fü•parti<;ão da l." Dircc<;1'io Geral dêste )linistério.
Hospital militar principal

'rcnento do extinto quadro auxiliar do serviço do saúdo,
do distrito de recrutamento o ruobili;-;n~ão n. 0 f>. José
Joaquim Gaita.
Depósito de material de aquartelamento do Põrto

Exonorndo do <'hofo o cnpitrio milicia110, na situuçl1o de
reserrn, Alfredo Pereira do Carmo.

VI - CONDECORAÇÕES E LOUVORES
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
l'o» portari"a.~ de 17 do corrente mês:

LounHlo o tcnent<•·coroncl do nrtilhnria FlaYiano Eugénio
da Costa porque, no exercício do cargo de prcl'id!'ntc
da comissào c111·arregatla de receber no cstrangP.iro as
11rntrnlhudoras Jfrcrla p11rn. o exóreito, ro,·clon notáycis qualida<l<•s de intelig(•ncia. po1uler:11;ão o compoténcia técnicn, pn>stundo nl':-im com i1w.xce1lf\'OI zl'lo e
detl ic11çiio scrvi<;os considerados importantes e 1•xtruordinúrios.
Lourndo o te1wntc do infonturia .\lfrl'do Amélio PNeira
<la Concei<,;ilo porcpie, na sua q11alida1l1• do \'o~:il dti
comissão encarregada <la n•cepção do material do
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guerra no estrangeiro, mostrou possuir muita competência técnica, qualidades de trabalho apreciáveis, zêlo
e dodica\ão em todos os servi\os de que foi encarregado, os quttis devem sor considerados extraordinários
e importantes.
Louvado o tenente de artilharia António Augusto Lopes
porque, na sua qualidade de vogal da comissão encarregada da recepc;ão do material do guerra no estrangeiro, mostrou possuir muita com potência. técnica, q ualidados de trabalho apreciávpis, zêlo e dedica\ão cm
todos os servic:os de que foi cnca1TPgado, os quais
devem ser considerados extraordiuários e importantes.

--Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Por portaria de 12 do corrente mês:
Louvado o gf'norn.l Luiz Augusto Ferreirn l\Iartins pela
superior compett'ncia, muito zôlo e desvelada dedica\ÜO com que r:xcrceu o cargo de administrador grral
do exército, nwelundo s0mprc a mais esclarecida intoligí'ncia no d0scmpenho elas suas funi;:õos "o melhor
interêsso pela divulgu\ito de assuntos militares.

VII - DECLARAÇÕES E DI SPOSIÇÕ ES DIVER SAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Tendo sido agraçin<los rom as mercês da Socie<lado
Portugue~a da Cruz Vorn~elha, que llws vão indicadas,

o sargento e prac:as ao diante nomeados, é-lhos permitido usar as rospl1ctivas int;fgnias:
Cruz ver melha de Mêrito

Primeiro sargento, do hatalhão indeponclente do infantaria n. 0 19, l\Ianuel Yital Câmara.

29.)
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Medalha de Agradecimento

Soldados: da cumpunhia de depósito do
infantaria n. 0 11, 11.º 10, Albino Tomaz
n. 0 l;)J, Guilherme Marques Fortunato,
panhia de saúde, n. 0 400/8, José Podro
nior.

regimento do
do Oliveira, o
o, da 0.ª comJa :\fouta. Jú-

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

!.?) Doclara-so quo por decreto clC' 9 do J\Ial'<;:o findo,
puhli<·ado no /Jiário do Govfrno n. 0 80, !.?.ª série, do 6
do corrl'nte mêg, foi agnll'iado com o ~rau do com(•1Hlador da Or<lern :.\[11itnr de R. Tia~o dn I·:~pada o coronel
elo infantaria João Augusto do Fontes Pcrciru de ~leio.
3) D<'clara-se quo por decreto do :?:l dt> .Janeiro último, publicado no l/uletim Jlilitat d1111 Colónias n. 0 2,
do 10 do Feverniro do corrente ano, foi agraciado com
o grau do comendador da Ordem )filitnr d<' Aviz o
actual toncoto-coroncl do infantaria Y1tor Hugo Antunes.

4) Dt~clarn-so q u(', tendo siclo agr:wiado pelo GoY(lrno
E:-;p11nhol com a ~kdalha .:\lilitar Uolectiva e )fPdalha
)lilit:ir o capitão cio artilharia Augusto I>antns Pimenta
S<•1Tilo do Faria Poroirn, é-lho pPrmitido, em conformidudo com as dii;posiçõ<'s do rc•gulanwnto <las Ordont>
Portngut'sa:;, aceiwr aquelas rnorcôs o usnr as ro~pc>cti
vns in:-;ígnias.
f>) Declara-se que por decreto do t:l <lo :\far~o findo,
puhliciulo no Diúriu do Goi·êrno n. 11 8:3, :!.ªsérie, d<' 10
do t•11rn•11to m{ls, foi agraeiado com o grau do caYalciro
<la Ordrm Militar do H. Tia~o da I<:spada o tononto do
infantaria Armando I•'rancisco Páscou.
()) Doclara-so quo os oficiais ao 1lianto nomeados foram cQn lccorado:-; 1•om a medalhn militar 1ln cl:al<sO do
comportamento exPmplnr, <'lll conformid111lo com a:; <li!.-poskõ<'s do regulunrnnto apronldo por clel'rl•to do 28 cio Setembro do HH 7:
Medalha de ouro

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral - I.• Repartição

Coro1ll'I do corpo do cstn1lo mnior José Filipe de 13nrros Hodrigues.
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2. • regillo militar - Ouartel general

Tenente, na situai;ão de rcscrni, J<~rancisco Sérgio Parreira.
Regimento de infantaria n. 0 1

l\fajor Joaquim Auroliano Soares <ht Silva.
Regimento de Infantaria n. 0 2

Alferes do quadro d,is scrvil)OS auxiliares do 0xército
Josó Luiz Rodrigues.
Regimento de infantaria n. 0 10

Capitão José dos Santus Fl'rrcira .Júnior.
Regimento de infantaria n. • 15

Majorcs Carlos Augusto Dius Costa e António Gormano
Scrrito dos Heis .Júnior.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 1

'l'ononto-coronel .Toaquim Dias I3n.stos.
Guarda nacional republicana

)fajor do infantaria Fran<·isl'o .Josl'.• da SilYa Santos Júnior.
Medalha de prata

1.• região militar - Quartel general

Alft•res do quadro dos sP.rvi<,:os auxiliares do ·1,xórl'ito
~[i'lrio Ezequiel Lohtio da Urnz.
Regimento de infantaria n. 0 1

'l\mente do quadro dos son iços auxiliar0s do oxl•rl'Íto
Francisco do Assis ){esquita Vasques Garcia.
Regimento de cavalaria n.• 2

'l'oncnte ).liguei António do C:mno de Paiva Co11<'eiro.
Regimento do cavalaria n.• 7

~\lfercs do quadro dos sorvi<,'os auxiliares do cx1;rcito

Luiz Fornandcs Gonc;a lnJs Bragan~a.
7) Doclara·so que, tendo sido agraciado polo Go\'t•rno
Espauhol c·om a Cruz Hoja del ~lórito i\lilit11r o furri<'l
11.º :!GJ/ g da 4.ª hntaria do n'gi111ento de urtilh11ria pu·
sada 11.º 1, Da\'i1l C'ol'lho <ln Araújo, ó-lhe permitido, etn
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conformi<lado com as disposi<:õcs do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mN·cê e usar a rospoctiva insígnia.

Ministério da Guerra - 1.:\ Direcção Geral - 2.' Repartição
8) Declara-si• quo os generais o os brigadeiros no <li:mtc
nomea1los cc,ntam as antigui1latl1•s quu lhes Yào <lt•signadas, orn sul>stit11·i..;1'10 das que anteriormente lhes foram
atribuídas :
Oonerais :
.António :\[mia do Freitas Soar<'s, Carlos )fari<t Pereira dos Santos. Tasso de :\Iirandn Cabral, llernardino Pirt>" Frnnco e :\la1u11•l C'ml;elino Correia
Oue1les, i'stt• último :1ct11al111t•ntt• na sitnat.;ão <ll'
rest·r~·a,

1l1•stlo :?o do :\Ian;o 1lL' 1938.

Fornan1lo An~nsto 13orges .Júnior, desde 12 de :\[aio
1lo l U38 o do brigadeiro, <l11sdo 14 de :\[arc;o do

HJ38.
Josó Yítor Franco, desd<' :?:3 do ~Ian:o do rn:lO e
de brigadPÍro, dcsd!' S de J)czembro do 1fl:l '.
.\..ntúnio Oorjão Couceiro de Allrnqnerr1ue e .\ ntúnio
.\lfre1lo do :\[agalhãis l'orn•ia, dos<lc ~3 do :\l:trc.:o
de rn;~n.
João do .\ zl\vo1lo ilfontoiro 1!0 Barros, dostl<' ~7 do
Julho do rn:H).
J osé 'l'rist:io do Bettencourt, dosdo 22 de Dezembro
do rn:lü l' do brigadeiro, dcsdo :?9 <le St•h•mhro
de rn:~ü .
.T úlio da C'onceit.;ão Percirn Lonrcni;o e .AnnC'i<'to
Domingu1•s dos Santos, dcsdl' :?~ de Dezembro
de

rn:3H.

Manuel da Costa Latino, d0sdc :.?~ elo Dczrmbro ele
1U3U l' dP brigadeiro, dosdo G 1h~ :\foio do rn:lS.
Infantaria

Brigndl'iros:

Uenriquo dt• :\IC'lo, Lui1. Jost'i da :\fota, Jo1to C:1rlos
Pire:> Forn•ira Ohan•s, .\gostinho Barreto Hodrio·urs do Olin•ira, .Joaq11i111 dos Kantos ( 'olT<'Ín,
J.:rnesto do Frani:a MP11dt>s :\laclrndo o Luii
~alD p~tÍ0 1 tll'Sdll ~U dt• ~O!Plllbl'O dC' }fl:l!l.
~\lfn·do l ~rnusto da Cuuhn, desdo :!!) do Dezembro
tle lf)3!1.
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Cavalaria

Brig:Hleiro Abílio de So_usa Xamora<lo, <lestlo 2!) do Sotcmhro do 1939.

9) Doclara-se para os ofoitos da dotcrmina~ão VI da
Ordem do Exército n. 0 ~. 1. 11 sérj(', do 19:?4, que o coron<'l llo corpo do estado maior .Alrnro Tolos Fcrroira do
P:issos concluiu om lü do corronto mês as JH'o\·as Pspo('iais do aptidão para general com a clas::,ificac;ão de
a: apto» .
10) D<'clara-sc que o~ ofil'i:1is ao clianto nomoa<los,
promo\'i<los pela prcsPulc Or<Ít>m do E:rército, contam a
uutiguiclaclt~ · dos !>Cus actuuis postos dcs<lo as datas que,
rospcctinunontc, lhos \'ào indicadas:
Infantaria

Mnjorcs Paulo Don:rnl Cl uo<los o André Corsino Pach1•co, <los<lo 6 do Abril do Hl-10.
Capit1iis:
Xicolau da Coi:>ta Pa,·ão, desde 15 de FcYcreiro de

Hl-10.
Pedro de .\.lmcida Schiappn. Pietra, desde 6 de ,\Lril
elo 19-10.
Artilharia
Coronel .João Josó Soar<'s Zilhão, closdo 1 do l\far~o do

19-10.
'l'on<'nto-coronel J os6 <lo A lnrdo Vol:uiq ucs Sarmento,
drns1lo 5 de Abril do 1Ç)-10.
~fajor .Joaquim dos Santos Barntu, desdo 5 do ..\bril do

HJ.W.
Engonharia

Capitão V orgílio Serafim Cnrdoso Pereira., desde
A hril de H.!40.

1~3 do

Veterinãrio

)fojor miliciano, do oxtinto qua1lro <'Rpccial, Frnd<'rico
<iraunto Leal TOrros, dPs<lo 17 do )lur~o do H>.JO.
11) Doclara-se quo os <·apitiíis do infantaria n seguir
ll\CtH'Íonados foram nomeados para frPqihmtar o curso
dn co111andantcs de batalhão, que tom inicio na Escola
Prútica do Infanta ria Nn 1f> de .Junho próximo, dc\'onclo

2.• Série
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os oficiais nomoucloR efccti,·:1r a sua apresenta<:i10 em
14: elo mesmo mês na reforida Escola:

J osó

(l onçakos da Sih n, no regi meu to do infan turia
n. 0 lf>.
Josó Correia do Paírn Júnior, adido, em serviço no ~Ii
nistério das Colónias,
Carlos Augusto .\rroclwla Lôho, :11li<lo, Pm ser\'ÍÇO no
illinistério d:ts Obras Púhli1•as e Comunica<;õos.
David Hodrigues Neto, miliciano do extinto quadro espe<·inl, aprc~ent~ulo no qunrtt>l gonornl da 4.ª região
militar.
Fernando _\.ugusto .\breu Oonçah·<'s, a<lido, l'lll seniço
no Ministério do Cona'•r<'io o Indústria, no Jm1tituto
Geog rúflco o Ca1lastral.
Frnn('isco Guilherme Elliling Leal, no rcgimc>nto de infantaria n. 0 5.
Porfírio llipólito Aze,·edo ela Fonsc>ca, miliciano do extinto <1uadro ospecial, apn•sentndo na Repartii:ão do
Gahincto do 2\Iinistério da Guerra .
.Amâncio Yelez Cora<lo, no regimento til• infantaria n. 0 1~.
José dos Santos Donato. no regimento do infontaria
n. 0 rn.
Josó Eugénio Santos chi Lemos, acli1lo, Pm serviço no
:\Iinistério do Comércio e Indústria, no Instituto Gcogrúfiro o C:itla:-;tral.
Jorgo (\ísar Gaiola <la )fota, adido, <'m sen·ii:o 110 i.\Iinistório elo Comórcio o Indústria, no l nstituto Ooográfü·o o Cadastral.
.\.rtur Ernesto Campos de Oliveira Pinto, no r<'girncnto
de infantaria u. 0 1.
Forna11clo Augusto Rodriguei;, no batalhão do metralhadora$ n. 0 1.
Lui1: <:0111:aga da . Sih·a Domingue!:, atlido, em i;crdço
no :\linistério <lo Interior, na gunrda nacional republicana.
:Manuol Celestino ela Cruz, adido, om i;crYi<;o no l\linistl;rio das Finanças, na guarda n~cal.
João )foniz 1la Ponte Júnior, no h:itnlh1to independente
do infantaria. 11. 0 18.
Bento Freire de Matos ~ll·rgulhão, na Diroc<;ão ela Arma
tio Infantaria.
Pilipo d:i Conceiçiw Ro<lriguc.;;, profo ~or pro,·isc'1rio 110
1nstituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos ele
'l'orrn o :Mar.
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Pompeu Lôbo do 8ousa, adi<lo, cm serviço no )Iinist(•rio
cio Interior, na polícia <lo sc~urança pública.
Vitorino llodrigucs Corvo, mifü·iano <lo extinto q11:11lro
l'spccial, no regimento do infantaria n. 0 4 .
.Aníbal dos Reis Chaves Tarrinho, adido, em serviço no
~[inixtério do lntNior, na policia do segnran<;a públic•a.
António Oonçaln~s Pin•s, miliC'iano elo (\Xtinto quadro
c•spol'ial, no batalhão cio motrnlhadoras n. 0 :3.
Gusta\'O .\.dolfo <lo Ooun•ia, milit·iano do extinto qundro
ospcC'ial, adido. cm xorvi<:o no :.'l(inistério do lnt<'rior,
n:i guar<la nacional n'JH1'1li1·ar1:1.
Francist·o Pinto Vl'iga, adido, em sen·iço no )finistório
.tns Colónias.
Fernando Ó:;car \Yilton do Ú Pereira, nos serviços c·nrtogrúficos do exérC'ito .
.José 1lu ~lota :\Iarqu<'s, at!i<lo, om scn·iço no :.'IIinistério
das Colónias.
Cândido Pinto do Figuoireclo, no batalhrt0 de cnçadon's
n. 0

:3.

Filipo Cândido do ~ousa Dias Hibeiro do CarYalho, no
batalhão de caç:llloros 11.º :~ .
.António .\n1ílcar Botelho Coelho, :ulido, em scn·ic,:o 110
)[inistério elas Colónias .
.Joiio .Josó da Sih·a Duarte, :1di<lo, cm son·iço no :\linistt'·rio tias F'inanc,:as, na gunrtla thcal.

1:3) Declara-se que os tencntos do infantaria a soguir
moncionados foram nomeados para freqüentar o sPg1t11do
turno do curso do 1·011wnda11t<'S cio c•ompanhia, quo tom
inicio na Escola Prútica do 1nfantaria em 30 d<1 KL'll'lll·
hro próxirno, do\·ondo os oliciais nomN1<los e>ft·<'ti\'nr a
sua npr<'sontaçüo em 20 1!0 mesmo mOs na rPfi.•rida 1•}1cola:
l [cnriq1m Hoad Frnzüo, no batalhão in(lopcndcnt<' do infontarin n. 0 18.
)fanuol :\laria Ramos Lopes, adido, l'lll serviço 110 )linislt'•rio dns Colónias .
•Josú .Joaquim do Almeida, :uli1!0, om scn·ic,:o 110 :\fi11ist(·rio das Colún i11 s.
Hítl><111 <tomes, adido, 0111 sorvi(:o no J[inishírio das
Colónia~ .
.Júlio dt> .:\lorais Alrto, 110 l'<'girnontn <lo infantaria n. 0 t:t
)li1rio Emílio Bertrand, no t•orpo <lo alunos da Escola
do Exército.
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.Joaquim Ü:>ório <la Cunha D[L Jl<'sq11ita, no batalhão do
ca~adores n. 0 ~Alfrodo NC'wton I•'ranco, adido, om son·ic;o no )[inist0rio
elas Colónias .
•\ntónio Jl'róuimo .\rmrto T:w<'ira da Paixão )fotp)o,
:idido, com lic1'n1:a ilimitada (.\).
Carlos Barreiros Pais de .\.tuide, adido. em sl'r\'iço 110
l\Iinistério das Fin:m<:as.
l•'rnncisco Pedro Simões Siln1, ndido, om servic;o no :'lli11 istório das Colónias.
Alfn>clo Pelicano elo Brito o Abreu, adido, om sorvi<,>o 110
:\[inistério do Interior, na guarda nacional ropuhlicana (.\) .

•\ug11sto C1•~ar Antunes do Sousa Dins, adido. l'rn sC'r\"i<,:o no :\[inistl•rio elas Fin:m<,:ns, nn guarda lisl'al.
O as par Pen•ira Hodrigues, a<li<lo, em sorTiço no :\linistório das Colónias.
,Júlio da Silrn l\ladcira, no regimrnto 110 infantaria n. 0 f> •
.Joaquim :\!outeiro do Freitas, adido, Plll sen·iço no l\linistério do lntcrior, na polícia do sl'guran~a pliblica .
.Júlio EufrA:-io. no batalhão de• 111ctrnlh:11lorns 11.º ~ •
•\ntóuio Joaquim .\hruuhos:i, no regimPnto de infantaria
n." G.
Sah·ador Baptista Hibeiro, no liatalhão ele motralh:ulorus n. 0 ~.
Hicanlo ela Custa fn•ns Ft•rrn, adi1lo, <'lll spn·i1:0 no
.:\[i11istfrio do lntPrior, na guarda nuciunal rC'puhli<'ana.
Luiz .Joaquim ?lloutinho~ 110 n•girncnto do infantaria
n. 0 G.
António .\u;;usto do Nascimento, 110 batalhão de t"açadurcs u. 0 ll>.
l\[anuPl António Tomó, no regimento do infantaria n. 0 B.
A n ihul Ilor:;Ps, no n•gimouto do in f'an t:iria n. 0 1:3.
llidio .\ires Est<>n>S, aclido, em serd1:0 no :\linist<írio elo
Interior, 1111. guarda naci9nal rcpuhli<'ana.
~[:111111'! Xa\"Ícr l'or1•ira Simões, adido, <'lll sor\'iço 110
?llinistfrio 1l11s Colt1uins.
Ahilio Salcs l\lnrtins, no reginwnto 110 infantaria 11.º li .
Cositriu 'l':wnr1•s ( 'oP!ho, no hatnlhl\o 1IP 1·aça<lor1•s 11.º li .
.João da Costa .:\1 oroi ra, adido, <'Ili :;or\'i<,'O no ~1 i11i:; tório
1las Fina11\as, na guarda fis1•al.
l lt•rc11la110 Siw Bon,·<'ntura do .\zon•do, n<litlo, 110 ~'fi
ni~tério dns Fin:in~ns, na guarda fis<'ul.
Júlio :Martins Mourão, adido, cm srn·i<,'o no )f inisti;rio
das F'inaru.:ns, nn guarda focal.
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J ai mo Pt>ruira <lo Carrnlho, no <J 11n1lro ela arma, pr<'Stan<lo son·iço no dcsrncamPnto do Alto do I>uquo.
J.,uiz Artur 'l'ci:-wira, adido, om serviço no ;\fi11ist0rio
das Finanças, na guarda lhical.
.\níhal da Costa Brotas, no hat:ilhão do ca<:adorcs n. 0 O.
António Sarai,·a, adido. cm sl•n·il,'o no :\Iini~tório do Interior, ua gn:ll'!la nacional rcpnhlicnnn.
Carlos Pereira )!artins do Ó, no hutalhão do c:11,:n<lorcs
n. 0 5.
Jo1'10 Uosado 1h Sih·a Hijo, no hatnll1üo do cnçnt!orcs
n. 0 4 (J\).
,Jorge Ah•xantlrn Freire Garcia, no corpo do alunos da
Escola 1!0 Ex{•n·ito.
Hodrigo Carlos Donlio Uo!-<ndo th• Figueiredo Pcrl'ira
llotf'lho, no hnt:tlhiio de c:u,:ailores n. 0 8 .
•Joiio )(i~u~l Rocha do Abreu, adit!o, cm serYiço no )[inistério das Colónias.
As nom0açi'los acompanhaclni,1 da anotação (A) i:;ó so
tornam dPfiuiti,·as se os oficiais u quem <li;1,c111 rospoito
obtiverem :1pr0Yoitamento na escola do recrutas quo estilo freqüentando.
t:l) Dccbrn-so que o tcncnto dn infantaria, adido, om
serviço no i\Iinistfrio das Finun(,'as, na guarda liscnl,
Samuel da l•'onsl'ca deixou do estar nrsta situa<:ito l'lU
13 do corrento mos, continuando poróm, desde a mesma
data, na sitn:u;l\o do adido, mas l'lll sorvi<:o no )linistério
<las Colónins. nos tl'rmos do artigo 5. 0 do decreto
n. 0 13::30\), do ~:3 do )forço de lU:.?7.

14) Declara-se qno o tenonto do infantaria, no qu:Hlro
da arma, ,Júlio elo Olh·cira Oidr1,iro <leixou do estai' suspenso <lai:; fun1;õL•s do scn-ii;o dosdo :?:.? <lo corronto mlls.
1:->) DN·larn-sc que o cnpitiio do artilhnria: cm disponibilidade, Bento do Brito do Uio .\hron chegou;\ alturn
parn entrar no quadro em :> do currpnto mês.

lG) Üí'C'lara-so quo ticou suspl•nso das fonr:ões do servic:o dt'sdo l:.? do t•o1T1•ntP míls, nos t .. rmos do artigo 170.º
do regulamento de di~eiplina 111ilitnr, o tPncntO·l'ororli'l
110 ca,·al11rin, no <1u:1dro da nrmn, Pedro Antúnio dn
Uosta Rohocho.

~.·
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17) Declara-se q no os ca piti:iis do c:w:tlaria a seguir
mencionados foram nomeados para fh·qücntar o curso
elo comandantés do grup0 de es1piadrõPs, que h'm inicio
na Escola Prútica do Cavalaria om 15 cio Junho pró:ximo, cl"'·eodo os oficiais nomeados efoctuar a sua aprost>ntac;ào em 14 do mesmo môs na referida. Escola:
.Jorge de Faria :'ifathado ViC'ira Sampaio, adido, no .!\finistério dns Colónias, prostan<lo ser\'ic:o no rogimento
do cnrnlnria n. 0 ~.
Artur Augusto )fascnreolws da Piedailo, adido. no ~fi
nistério tio Interior, na gnard:i. nacio11al rPpublicana.
Luiz Almeida Hiboiro, na I >irec~l10 da Arma cio Cavalarin.
I•\1rnando Alh<'rto Pc:;sanha Charula do )!elo, no n'gimonto de ca\'alaria n." f>.

18) Declarn·so <1uo os tt>ncntes do caYalariii a s<'guir
mencionados foram nom<'ados para frcqii<'ntar o curso
dl' comandantes do esquallrào, que tem i11icio na Escola
Prática cio Cnrnlarin t'm 1 de J uuho próximo, do\'E'n<lo os
oficiais non1E.':ulos ef1•ctuar a sua :1prese11tac;ão <'lll 31 do
Maio na referida Esc:ola:
:\f úrio Campos Costn. :idido, no :\linist01·io elas Colónias.
Francisco ?ilartins, adido, 110 :\li11istório do Interior, nn
~uarda nacional rl'pnhli<•nna .
•\.ntónio )Caria Peruira :\Inrtinho, no regimento do cavalaria n. 0 1.
António Josó do Araújo Leite do Castro Sampaio Vaz
Yil'ira, adido, uo :J[inistério <lo Interior: na guarda
nacional republicana.
Joaquim António Hamos, no rogimonto do C'iwalaria
n.º 1.
António .Tosó Hamalho XaviPr, adi1lo, no jfi11istério do
lntorior, na guarda nacional rPpu bl icana.
Carlos ,\ lberto da Costa Botelho, adido. no )[inist~rio
cio Interior, na guar1la nacional ropublil'ana.
Francisl'O J o:,;ó do Faria Jliutzo Hiliciro .Nunes, no rPgirncnto de <·avalaria n. 0 J.

Hl) Declara-se que o tenente milidano do l'arnlaria,
1lo rt'gi11H•nto til' c:walnria 11.º :!, Leopoldo Jusó Ht'i1liio
'l'rin<l:1d1•, colo<'atlo 1111 <'entro do 111ohiliz:11:1io do cavalaria n. 0 n peln Ordem do j._':rércilo n. 0 4, :!.º sériP, de 1!!
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d<1 :\farc:o último, foi por lapso mencionado na referida
Ordem como alforos miliciano.
20) Declara-!'(' quo o alfl'n's milici:ino ele cavalnria,
do contro <lo rnohiliz!H::io do ciwalaria n. 0 13, Luiz Domingos U uerra de Barros, promo\"ido a ~sto pôsto por
portaria de 30 de Dezembro do 1~ 1 39, inserta na Orde111
do E.i:ército n. 0 1, ~.n série, cio corn•nto ano, conta a
antiguidade d!'sde 1 cln Novembro do 1033, o não 1le
Hl38, como foi publicnclo.

21) J)<'clar:HH' que os capititis do <'ngenharia Artur
Quintino Hoga<lo. Ferna111lo clt• .\rruda, F<'rnando ~ales
Lougaros, Acprilos Jos1i de Oliwira P Lniz Gonzag<t tios
Santos ::\loura froqürntnrnm no <'orronto ano escolar, no
Instituto de .\ltus Estudos :'IIilitares, o curso para a pro.moc:ão a major, tl'ndo, nos t<>rmos da última parti• <lo
artigo 10. 0 do clecr<'tO ]pi n. 0 no:~88, de 2 do Fü\"C'l"l'iro
elo éorr<'nte ano, obtido a classificai;~w ele «apto».
~2) D<'clarn-so quo o tenonto-coro1wl de aeronúutica
Carlos Fernando da Cunha o AlmPida desl'lllJWnha o

cargo d1• Yog-itl
cumulativarnl'lltfl
<'lll cq1bstitulç:io
José Hihoiro da

da cornis~ão do contencioso mi!itar,
com o M'rvic:o actualnwnto a s<'u curi.ro,
do lirigadoiro da llll'Slll<l urma Teófilo
Fons11ca, quo deixa de exercer at11u:las

funt;Õt'S.

.r

:?3) I>er.lara-sc que o major méllico .Jost'i úlio Sousa
Santa Búrbara, quo por portaria do :m de :\l:m:o tinclo,
inscrta na Ordl'1l1 rio E.rfrcitu 11.º 8, ~-1\ :-érie, elo corrt'nte
nnn. foi colo<'ado no d1•1•úsito f{C'rnl ele material sanit:'trio
e elo ho~pitali~ar:ão, estava <'Olocado 110 quadro <los ofi<"iais m01licos. o nilo 11a :3. 11 R .. partic:iio da :Lª Diroc<:ão
neral tlêste l\f inistério. c·omo foi pu hlicado.
2-i) l>oclara-s0 quo o tenC'nlo móclieo, acliclo, eom li<'Cn<;a ilimitadu, Fernando .Jaiuw :'llal'haclo 1"<1ria deixou
cl<' estar 11esta :-;ituac:ão 1les1l1• ü <lo 1·orn•nto mf>s, continumHlo, por(•m, n:t llll'Srn.t situac:iio, mas om :scn·ic:o 110
l\lini:-tc~rio d:is Colóni:ts e rl0scle a lllC\sma dat:1, por ter
sido rl'qnisit:ulo para tlc•~em1H'llhar uma cornis~no tio ser\'Íço na colónia de ,\n~ola, nos tNmos do artigo ~31. 0 do
decreto n. 0 rn::\09, de '.,?:l de ~lari;o ele J9:?i.

2.• };c'·ric
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:!;,) DPclara-so quo o capitão farmat'êutico, supranumt>rúrio, ~\ntónio da Costa Torres presta scrYi<;o no
distrito do rPcrutamouto e mohiliza~ão n. 0 14 desde 21
do )for~o findo.
A prt>sonto dPclarac,:ão sohstitue a q tio sob o n. 0 24)
foi in~erta na Ordem do Ea:ér1·ito n. 0 8, 2.ª série, do corrente ano.
:!G) Declarn-!'e que cone! uirnm com :iproYeitamento no
corn•nto ano o curso H·c11il'o cio 2. 0 ~rau, no liospital
niilitar Yotorinário principal, os C'apitãis YOtorinúrios l\Iítrio Au;,?;usto da Costa. José António cios Santos Farraia
e Artu~· Gomes Aln·s.

27) Declara·so quo 6 tencnto o não <'apitão o oficial do
scn·;~o

do ndministrn1;ão militar .José Filipe Tnhorch1 de
:Morais, qu<', por portaria dt> G do corroutl) mês. ins<>rta
na Urdem rio. E.'.Cército n. 0 8, ~ .11 só rio, de lf), foi colocado no rcgiuwnto d<• engenhnria n. 0 ~.

28) DC'clarn·se qun concluíram com aproYeitamcnto o
curso dP proYisoros os tencntl'S do sel"\'i<;o do :ulministra<."ão militar ...\rtur Gonc:nh-l•s da !-iih·cira, Antóuio
Lopes, Ilumlwrto do Sousa Araújo, úupertino Ah·os
Gonie~, l·~rnesto Fl•rrPira nomes TonH•, João Duarte
Perry do Almeida e Brito, .\mt'•rico .\11~11sto do Almeida
Cala~lo, Lui;r, ela Costa :\Iiµ;u('], .\ntt'inio ela Conceic:ão
)larl·Plino. Hodolfo .J•J!'l; Br:11lt'o Ló, .Jo:-t'.• Diniz ~forão,
Armunclo l'nis C:aspar o ~orhcrto Lacc•nla llnui~no.
A prC's1•ntt1 declan1c,::'10 su\i:-;titue a que sob o n. 0 28)
foi publicada ua Ordem rio Ea.·ército 11.º 8, :!.ª si•ric, do
corrL•nte ano.
:!n) Del'lara-:.;e que o tenente do scrYi\O cio ailministrni:ão militar, suprnnumerúrio, ~l:111ucl ~ \lbertino \.areia
Soares clh'~ou à alturn para entrar no qu:idro cm 13 do
corrente ml>s.
;~O) Declarn·sl' que o nwjor do extinto qnutlro de ofici:iis do Sl'<'rNariado militar José Cílr1<1iilo da Conrei<:iío
Buião foi nom<'ado pura pro,·i!;i'1riamcmto d!'sctnpPnhar o
cargo de vogal do júri para U\':iliar ali prorns l'!IJH•ciais
d1• nptidiio para nrnjor dos cupitãis do mesmo extinto
quadro, durnnto o impodimPnto por moth·o <ll' doenc:a do
major do r<•ferido extinto qundro Antônio Isidro Gamn.
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31) DC'clara-se quo o tonento-coronel, na sit1111c:ão do
rcserrn, Luiz António :No~ucira d<1ixon do prestar serviço na Direcção do 8<•rYiço do A<lllliuistraçilo ~lilitar
clcsdo 1:-> do corrPntc mês.
3~) Dodara·se que o capitão, na situação do roscrva,
Abílio .Adriano Brnnco fica desliguclo do scrvi~o nos
termos da última parto do artigo D.º do dccroto-lei
n. 0 ~8:-104, do 31 elo Dezembro do 1937.

33) Declara-se que o capitão, na situação do reserva,
Carlos GomPs Fernundes passou a fazM sorvic:o na s0cção do mobiliza~ão da ~.n companhia de trem hipomóvol
dcs<lo 17 do corrente mês.
34) Declnra·se quo o tenente, na sitnacão do rPsNva,
Francisco Alvos Viloln prosta servi<;o mi secr.i'lo do mobiliz11çr10 da ~.ªcompanhia de trom hipomóvol desde 28
do ~forço do corrente ano.

35) D<'clnra-so quo o toncmte, nu situação do rosernt,
José Ribeiro dos Santos continua adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
desde 11 elo .Janeiro do corrente ano, data em que passou àquela situação.
36) Doclara-so qnr o tenente, na situa<:ão do rPRPrva,
António do Matos Bu~alho pr0sta sl'rvic:o na~.ª fü1partição da l.ª Direcção (lpr:tl dêsto :\Iinistório desde 27 do
)forço findo.

--

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 3.ª Repartição

3i) Dt>clara-~e que se chama .João da ::\Iouta Domingos e .\raújo, o não .João 'lc ~loura l>omin~os Ara(1jo, e
crn n." 41~/:3D do batt1lhào <le nwtralhadoras n.º ~'e não
();)4;;3!) da Ji:scola Pr:ítica cl<' Infantaria, como foi p111Jlicado, o soldado ca.dcto admitido h matricula na l•~sc·ola
do Ext!reito, incluiclo na rclac:ão ('(JllStante da dpc•laração GO) ela Ol'(lem do E.rércilo n .º 7, ~. ª sério, do 30 <le
)[im;u findo.
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Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral - 3." Repartição
38) Pensões anuais <j uo compot<'m aos oficiais a. RC~uir
desi~nados, que, nos torm0s do decreto-lei n. 0 28:-10-i,

do :31 ele Do:tombro do
ção de rOSf'l'\"<1 :

rn:37,

transitaram parn a situa-

Gom'ral Lui;r, Augusto Ferreira )íartins, .)-i.000:5.
Coroud de artilharia Fernando PimentC'l <la. :\lota :\farqncs, 37 .~oo~'·

30) Pcus!lo anual qno compete ao ofil'ial a sPguir designu1lo, que, nos termos Jo § 2. 0 do artigo lô. 0 <lo decreto-lei n. 0 ~8:40-!, do ;31 do DezPmbro do HJ:37, transitou para a situação do rcsornt:
TenC'ntc do infantaria António do OliYnira, 15.280·S20.
Tem 38 anos do seniço, 1 aumento e 12 perio<los.

40) Rectificada so publi<'a a pPnsão do oficial a seguir closi::tnado, quo passou :'t si111nção de reforma pela
Orcfrm do Exército n. 0 7, 2 .ª sórir, do i31 do ·Maio elo
193"i:
Toncnte-coronel do ac-ron[llltica. Alhorto Leio Portt>la,
3:Ul8.J.~'· 'fpm ..tG :mos de.: sen·i•:o, l:Gi5 horas o 45
minutos do vôo o
perio<los .

:?;,o
.
41) Pon.;ão anual <JlH' compete ao oficial n s<>guir de-

signado, nos termos do tlec·rcto-lci n .0 ~8:40.l., de iH <le
Dezembro de rn:3i, cm substitu"ição da que lho foi atribuída pela Ordem do b';rércitu n. 0 :~, :?.ª sl-rie, do corrente
ano:
Capitão miliciano do artilharia. do Pxtinto quadro p:;pcci;d, Frnncisco .Axelino da Fonseca, lü . ~0!;)80. Tom
~li anos Jo scn·i~o e 20 perio1los.

-·Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - I." Repartição
-!:?) DP<'lara·se que foi alt<'rada para 30 de Sett-mbro do
corronto ano a data tio infrio <lo st'~unclo turno do curso
de comandante,; da compn11hi:1, a realizar na Jt:scol:1 Pd.tica cio Infontariu, fil'anclo assim rcetili<'acb nP:sta parte
o c)pclarn!.'ão 70) da Ordem elo E.rército n. 0 l:?, !2.n s{•rio,
do rn:Jn.
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VII I - RELATÔRIOS
Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano
Relatório do conselho de administração
referente ao ano de 1939

Em obo<liência uo disposto no artigo 43. 0 do docroto
com fôrc:a de lei n. 0 22: Hl9, do 1f> do l<'e,·orciro do rn:3i3,
o cons• lho d<' ndministra<:ão do Cofro de Providência elos
Oficiiiis do Exército )fotropolitnno rl'lata o s<'g-nint<':
Durant<' o ano de Hl39 foram iuseritos 1:m suhscritorPs, sendo J()J do exército <' HO da armada, parn os
subsídios que vão a seguir indicados:
l·:·"-"rdlo

Suh•ldloM

-

-

I>c 7.000:)
10.000~

:.m

Do 12
J l(' t:í.00(),5'
l>1' lH.000:)

1
1
1
;3;3

De

ono:S

J>e 20.000 ,)
So111a.

-

.

103

-

-

-:H

·1

!.?7
1

l>u !l.000;)

'l'otu\

Armn<ln

--

-9
-1
16

1
·1~

1
2
1
ti\)

1aa
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Destas in::;crit:i11•s resultou o ;111m1•11to de capitnl subscrito clc l:li80.000~) e o do :!:-1.0S:.!·5-H> da coti%a~Tio anual
1·01Tespontlonlt', isto é, 1,49 por cento <lo :iumonto <lo
capital subscrito.
O número de subi-critorcs qnn houvo conhecinl<'nto de
terem falecido cm 10:39 fui d11 H:?, a sab('r:

l·:x~rcho

bubs!.ilos

..

llc f>.OOO!í.
llP 10 (){)()~.
1lc 20.000~ .
Snm11

12

,\rmnün

Ext. <i. I'.

--

--

1
8

I-'.

e.

2

TotAI

15

fi!')
rn
2:!
-------73
12
2
92
17

,,...

30:3

- --------=- -=Dois subscriton•s, elo exérC'ito, um 1lo 20.000:5 11 outro
de ;>.000·\, nao chegaram a adquirir direito a legar
subsídio, denlndo fazrr-so a n•!;tirnYc:ão 1las cotns que
pagaram, nos tNlllOs cio artig-o 11. 0 do dencto n. 0 ~~:199,
elo lf> dll l•'eYC'l'PÍ 1'0 de 1\Ji3:3.
Um suhscritor. elo exón·ito. de 20.1)00;5 con\'ertC>n o
subsidio cm rendas \'Ítalícia:-, nos termos do <irtigo 31.º
do me:;mo diploma.
Um subscritor, elo exc'rcito, do 10.000·) foi nbrang-ido
polo di:-iposto na última parte do artigo ~:3. 0 , fim foco do
que cstahdeco o artigo -iü. 0 • deixando, portunto, o subsidio
re1l11zi.to i\ rcscn·a matl'mátic:1.
Constam do mapa 11.º 3 l'strs 92 suhs1·ritores, com indicac:ão das id1ulc!-1 com qu(I falocernm e das causas da
sua morte, classili<-adas segundo a nomenclatura ahrc,·iada adopta1la pela Con,·c•nc:ão lntC'rniwional ti" l\J:?9;
o 1lo mapa n. 0 1 c·onsta o quantitatin> 1los subsídios deixados polos mosnws i;uhseritorps o 1·or1·1·spondento coti·
zac:ão com quo contribuíram pnrn o Cofr<', constando do
mrsrno mapa tamln'.•m, por :mos cfri~, iJps,Jo a criac:ão
do Cofre,· o número de s11l1s<·ritorc;; falceiilos, o <p1antitatiYo 1los subsídio:; quo clcixur:nn o a corrcspondento contrih1nc:iío.
Fi<'aram cxistin1lo, em ;31 do Dl'Zcmhro do 19:30,
6::?ü8 subscritores. sendo ;>::.?;)I,) do cix(•rcito, 81 ·! da
arm:ida e 195 do l'Xtinto quadro pri,·ativo das fôr~as
coloniais.

Únrante o ano do 1939 aumentaram suh:-;ídios :~~ subs-

critores, sc~ndo :!i do exército
no 5.000 ~

e ;,

da armada, a i;abcr:

Do t0.0006

Sotnn

-,..."
Q

Para 10.000;S .

Para rn.1100,; •
Pura :!O.OO l;).
Soma

1
1

1
1
~1

22

.."

!.!7

5

1
1
30

32

O a11111f'nto n'sultanto do capital subscrito é, portanto, <lo 3.J0.0001.'), sendo do 7.ôt30SCO o corr,•sponclento
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aumento de cotização anual (2,26 por conto do aumento
do capital).
Aprovoitaram-so, om 1939, do disposto no artigo 24. 0
do decreto n. 0 2:?:199, do 15 do FeYcreiro do 1933,
3 subscritores, todos do exército, do 10.00015.
No mesmo ano roadciuiriu os seus direitos, nos termos
do citado artigo 24. 0 , um subscritor do 10.000/$, da
armada, do quo resultou o aumento do 8.206;5 das responsabilidades do Cofro o o do 1265 da cotizn('ão anual
correspondonto (1,53 por cento do aumento do capital).
Reduziram subsidios cm 1939 4 subscritores, todos
do exórcito, como a seguir vai indicado:
Do 10.0001$ Do 20.0001)

-Soma.

---

-

1

1

3
1

2

2

4

2

Para 5.0001
Para 10.000~

Total

Resultou destas reduções a <l<-'minu'i('ão de 35.00015
do capital subscrito o a de 679520 (1,94 por cC'nto) da
cotização anuaL
Forum reduzidos em 1039 os subsldios a 7 subscritores, sondo G do exórcito (1 do 20.000$ o '5 elo 10.000.~)
e 1 da armada, do 5.000:), nos tnmos do artigo 23. 0 do
decreto n. 0 2:.?:rn9, do 15 do Fov<'roiro do 193:3, resultando a deroinuição do 44.930·) das respons:1bilidados
do Cofro o a tle 1.799iíGO (4 por conto) da correspondente cotização anual.
R<>vorton para o Cofre cm 1939 a quantia do 59:590,
nos termos do artigo 35. 0 do decreto n. 0 2~:1JD, saldo
da conta do rendas Yitalicins a liquidar, respoitaoto u
uma benoficiál'ia falecida om 1038.
Os 1rnpéis do cródito oxistont<'s cm :n do Dozombro
do H.)39 constam do mapa n. 0 2, com indicaçiio do pro~o
por quo foram adquiridos o com qno figuram no balan('o
e com monção do seu valor pela última cotação do 1939,
assim como o rospecti,·o rendimento no mesmo ano.
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Foram rccmholsaclas nrnis 30 ohriga<;i'\cs da Cornpanhia
dos Caminhos do Ferro do ~orto elo Portugal, por sort<>io r('aliimclo no 1. o iwmostro do rn:m, além das 80 sortoadas no 2.º Sllllll'Stl'O de l!1i38, O cujo \alor, elo 8.000~),
veio a ser l"C'Cl•hido Clll Hl:H). .No j.º :-;cmestro de l\l;)!I
foram sorteadas mais 40 ohriga<;l'lcs, cujo rnlor nominal
total. de 4.0005, será l'l'Cmbolsndo om · H>40. Em :H do
])pzpmbro do lU:l!l !'Xistiam, pois, ·!::370 obrigaçi'll•~ ela
rt•feri<la Companhia, do Yalor 110111i11al total de 4;r; .000:.1\
(das quais 40 jú sorteadas parn rcomhôlso), sondo do
418.0UO:S o capital do Cofre em pregoado uPlas o do21.8f)0;5
o respcctivo juro anual (menos 11.000;5 que o capital
omprogado om :H de Dez('mbru de 10;38 e menos f>50,)
<lo jnro anual).
Em 1930 ad1plirirnm-so 840 ohri~n<:ões cio ernpróstimo
con:-olidado do :~ 3/ , por ec>nto, l n:>n, do capital nominal
tot;il ele 840.000:5, por i87.080:5. resultando dci'ta opera<;i\o o aumento do juro anual do :.!H.!1:!5i5, do<luzido o
imposto de r:;nc·oi;sões e doaçõt1s.
A conta de d0púsitos h ordom lig11rn no balanço com
a q uautia de 1 :OO~L t:~O:S! nüo 'f.c'i por a cotação doi' títulos
om CJlll', nos termos do artigo ~::?.º cio decreto com fiirc,:a
elo lei n. 0 2:?:Hl0, do i;) de Fc,·oreiru cio lf\33, o cnpitul
do\'e :wr cmpr<'gado uiio dar jnro !<Ulic·iPntemento n•rnnnorndor, corno também por o consPlho de aclministra<;iio
tor julgado COll\'<'lliPnto aeurnular disponibilidadlis para
Ol'orrer aos 0111présti111os aos subsC'ritorcs, conformo propostn que adianto vai trnnscrita, do que teria rt•sultudo
vantagem para o umpri·~o do c:ipital do Cofre, C\'itundo
n n•111la do titulo:; jú exist('utes, a <Jnal só se cons<'g11iria
cm cou(li•·õt'S dpsfo,·orÍlY<'Ís, tc111lo tomado esta ill·libor:11;i10 po; contar com a solur;Ilo rúpida que tam intportan to assunto rcq ueria.
A tl•r-sP realizado psta preirnnc,:ão, o pr<'julzo rei'ultanto
da,a<'uu11tla<;ão de capital cm clopó!<itos sL•ria compl'nsado,
o hern. pelo :;m1 omprí\go uos empréstimos, e teriam us
cotas dos oliciuis ultimamente iu~critos sido já calculadas
à t1txa dl' 4 }IOI' <'Pnto, om n'Z <lo f> por cento, como, com
pr~juizo pnrn o Cofre, sucedeu.
l•'oi nesta ordt•m do idoas qnc o l'Onsolho de a1lmi11istraçi\o não a~uanlou a oportuni1l:ul1' dOsto relatôrio parn
propor supcriornH•11to :ts nltcnu.;i'los dns disposições lo~niH
quo julgou conw•nicntp-; o i111füpPnsi1,·cis para a soli1lez
o garantia du instituição 1 conju~nndo-ns <·om os intcrl'sses
do Cofre, dos suhscritores e dos sous herdeiros, tcllllo
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ontrPguc cm ,\gosto último a S. Ex.ª o Suh-Sf'cretário
do Estado <la Guerra, ucomp:111hada <lo parecer pn::-soal
do gl•ncrnl presidente do conselho do admiobtra~iio .to
Cofrl', a fim do Sl'r submotida :\ apreci:u:ão ele :::>. !·~:-;.ª'
os )linistros da Guerra<' ela )lari11l1:1, a proposta e• sua
justiticnc:iio, que, nos tt•rmos tio artigo 4:3. 0 do c!Pcrrto
com fôre:a de loi n. o ~~:mo, cio li) do FeYeroiro do rn:m,
roitora neste rolat6rio o quo a seguir se transcrcrPm.
Justificação da proposta de alterações
ao decreto com fôrça de lei n.u 22:199, de 15 de Fevereiro de 1933

.\ taxa de 5 por conto a que foram calcul:ulns ns cotas
pagas polos suhs('ritores do Uofre •k• Pr<•vidf>n('ia cios
<)fil'iais do Exército )fotropolit:mo ú jú hojo ditkil do
n•alizur, p<'lo que hú nl'c1•s ... id;11lo do altorar estas cotas,
rufcrindo-as à taxa cio •1 por cl'nto, nilo só p:ll'a os s11hscritor11s <JIH' do futuro so iuscre\'alll como ta11ili(•111 pura
os 11umentos elo s,ubsiclio quo os nctuais suhsl'ritor<'S
c111Piram ofoctnar. E IH'C<':<S:Írio, cio mesmo modo, altl'rar
para ·l por eento a taxa da taliPla n. 0 :.! anexa no clPcrl'to
com fOri:a de lei n. 0 :?:.!: HI~), do lf> do Fcn'n•iro de rn:~;j,
rl'lati\'a a rendas ,·itaiícins, <' a taxa a quo so ref1•rn o
artigo BD.º llo mesmo cliplumn. para o cúlculo da;:; rl'sl'r,·ns mntom:íticas, p:1ra que e~tas constituam in<licai:ão
iwgurn ela situuc:ilo do Cofre.
Por outro lado, rcnclc•ndo ~r:in<h1 parte do actual capit:d do Cofre menos dl1 !'"> por conto, pela sua coloeac:ão
ohrigatúria nos tormos do :artigo:?:?.º do reforillo d1•c1·pto,
tom do prucurnr-so parn t•sso c11pit11! c·olocac:ão 111:ais \'<ln·
tajosa, 1·01110 so tom clito < 111 :tntNiores relatórios anuni!I
do C'Onsolho do administrnc:ào, optando-1,;c•, c·tmfonuo
sugl'stiio 1!0 1937, pelo P111prõgo cll' p:1rtc do c·npital c•m
t>lllprc~stimos aos suhscritorPs, o quo \"1'111 sPnclo prnticatlo
com re>sttltnclos \':mtajosos na outrn instituição :rni\loga
elo :\linistfrio da Gu1•rrn 1 o Cofre• tle Pro,·idêncin dos
Snrgl•11tos <lo Torra e ~for, pn tcn'cll•11Clo-so s<'~uir prol'Os~o semelhante, com a 111os111a forma d1' nmor•iz:u:llo
dos <'lllpréstirnos por e!Psl'onto dns prl·stac:<1cs nos \'P11ci11u1ntos, embora com algumas difl 0 r<'11 1:as cprnnto a ~arnn·
tins o <(Uantitalivo. Limita·so <':tda <'lllpréstimo, c·o1110 na
Cuixa 1!1• Prt>vidência do ~linist1º•rio da l~1lt1l'at;ilo N:1c·ional, a 11111 quinto do suh~lclio suh~crito, dentro ela g-:irantia cstal>Plecida, qun i;c•ria cln sPgur:1111_-n tdisoluta limitur
1~ rnspectirn ros~n·a muto111í1ti1·:1. Esta ó, puróm, e•m
1

1

2.• Série

ORDEM DO EXÉRCITO ::\.0 9

313

bastantes casos, muito deminuta; o, para quo fique sempre garantido aos bene6ciários rl'foridos nos n.º' 1.º, 2. 0
0
o :3. 1' do artigo
, por morto do subscritor, o subsidio
mínimo de ó.000;$ ou o corresponclonto à resorvu m11teWtLtica respecti\·:i, :wgundo os cusos, ficaria ainda maiti
reduzida por se lho dPduzir a reserrn relatint a 5.00UtS,
do que re::;ultaria, pràticamente, ficarem muitos subscritores pri\·ados do tontntir empróstimos. Por isso so
experimenta outro. limitação, ostubclccoudo-se quo cada
<'lllpréstimo não possa oxcedor o !lubsídio reduzido à
reserva matemática correspondente :t difereo<:a outro o
tiubsídio subscrito e o mínimo, do 5.000;5.
Sendo a iodmnniza<:ão a quo se refere o artigo ~:3. 0
do citado decn•to com fõr<;a de lei uma compensu<;il.o do
projulzo resultanh' de pagamentos em atraso, ó justo
que o acréscimo do 1 }lOr conto se aplique a todas as
quantias entradas uo Cofre depois do decorrido o prazo
legal para seu pagamento, como agora fica estipulndo na
nova rodaci;ão cio mesmo artigo.
Como as cotas a pagar pelos subscritores foram <'alculadas apenas em fun<:ãO <los subsídios a garantir, não
se tendo nelas incluldo qualquer acré:-;cimo para ol·orrer
a despesas <lo a<lministrar;ão, o como o Cofre, por d<'terminn<;ões recentes, deixou <le bPneficiar da isen~iio <le
encargos relativos a tlospesas do c>xpodicntc, anrnnuonsos
da secretaria e outros do somonos importfrnci:i, torna·so
bojo necessário que todos os subscritores contribuam
com uma prquoua quantia para ocorr<•r a essas des1wims,
o <JUO justifica o § único do artigo lG. 0
As dispusi<;llt•s que se acresct•ntmn ao artigo :36. 0 não
implicam aumento do pessoal - au nw11to q 110, afü1s, so
justificaria p<•lo ucréscimo do sorvic;o r.csultante d.a co1.1c!'ssào dos empróstimos-, toudo por hm apenas rnclu1r
num único artigo o pessoal snpNior do Cofro.
'l'en<lo alguns oficiais qul• n:io puderam faz'.1r n .sua
ins<·rit;ão no Cofre, nas oportunidades que para l!l~o tl\"0·
ram, mostr:ulo dt•sejo de ufoctuar<•m essa inscri<;iio, nlio
vô o conselho d<' admiuistra<;iio in1·onYcniente l'nl quo
lh<'s s1>jn facultuclo êsse benefício, dentro <los prinelpios
gerais da constituic;üo <lo Cofre.
. .
~
•
1
Nestes termo!!, o COfüi<'lho 110 :1<lm101stra<:ao do CoJre
do Prcddôncia dos Oficiais <lo gxt'•r<"ito Metropolitano
submete à apreci:u;ão do 8. Ex ... os )linilltros da Guerra
e da )farinha :1 juutn proposta do nltt>ra<:ões ao <l<'crcto
com fôrr;a <lo h'i u. 0 :?:?:199, de 15 de Fc,·ereiro <lo H>33.

rn.

314

ORDEM DO EXERCITO N. 0 9

2.• Série

Proposta

Artigo 1.0 São alterados os artigos 16. 0 , 17.0 , 22. 0 ,
23. 0 , ~8. 0 , 33. 0 , 3G. 0 , 38. 0 e 3\J. 0 tio docreto com fõrça
de loi n. 0 22:199, de 15 do Fornroiro do 1933, que passam a ter a seguinte redacção:
Artigo lG. 0 As cotas a cujo pagamento ficam obrigados
os subscritores quo de novo se inscreverom ou aumontarem subsídio depois de . . . do . . . de ... (data do
docroto a publicar) são as coostantos da tabela n. 0 1-A,
que fica fozondo parte dôsto decreto, correspondf\ntes à
sua idado na data da inscrição ou do aumento do snbsitlio,
e que, para êsse ofoito, será a mais próxima do dia 1 do
mês em quo começar a Yigorar aquela inscrição ou aquele
aumento. Os actuais subscritores continuam obrigados,
quanto aos subsídios subscritos, ao pagamento das cotas
constantes da tabela n. 0 1.
§ único. A importância da cota mensal a cobrar de
cada subscritor serú, em todos os casos, arredondada
pura a dezena de contavos imodiatamcnto superior.
'fodos os subscritores pagarão mcnsahnonte, nos termos dos artigos 17. 0 e 38. 0 , além das respectivas cotas
da tabela aplic{Lvol, mais ·530 para ocorrer às despesas
com expediente, remuneração aos funcioncírios auxiliares
da secretaria, limpeza. desta, etc.
Art. 17. 0 Os débitos ao Cofre serão pagos cm numerário:

ªl ....... .
b

•..... . .

e . . . . . . . .
Artigo 22. 0 Os fundos do Cofro sor(w empregados 001
títulos do <lívida pública. ou outros qno ofere<:am garantia,
ou cm oropréstimos aos subscritoros, e ser~to depositados
na Caixa l~conó1nica Portugumrn e na Caixa Económica
do Lbboa, emqu:mto nrw tiverPm aplieacão.
§ l.º O quantitativo de cada empr6stimo não podorá
excrder o subsidio reduzido corrcspon<lonte à reserva
matemática da parte <lo subsídio vencido oxcedonto a
5.000·S, nem 20 por conto do subsidio subscrito vencido.
§ 2. 0 O recmbôlso <lo empréstimo far·se-á em prrsta~ões mensais sucessivas, até 2-t., pela forma ostabolechla
no artigo 17. 0 O r!:'spectivo juro serA ele 5 por conto ao
ano, sendo a totnli<la.de do Juro a pagar clescontad1t no
acto do empréstimo, sem dirt 1 ito a rcstitui'ção. A nenhum
subscritor podorú sC'r concodiclo novo ompr6stimo som
ter liquidado o empréstimo anterior.
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Por morte do subscritor mutui'trio será descontada na
importfmcia do subsídio n pnrte do empréstimo por liquidnr.
a. 0 As cotas só s<' consi1lcm1111 piigas quando derem
entrada. no Cofre <l<'ntro cios prazos estabelecidos nos
artigos 17. 0 e 38.0
Art. :?:3. 0 As importfincias dovidas ao Cofre que não
dorom nntr:ida neste nos nwsPs u. que digam respeito serão acrescidas, clC'sclo a data do V<'ncimcnto, <ln indC'mniz:u;ão do 1 por cento ao nü•s. Quunclo o subscritor dever
as cota-; de quatro me:-e!'> o não liquidar no mês im<>cliato
o S<'ll débito, acrescido da r<'ft'rida indl'mnizac:ão, o subsidio serit rc1luzido à imporhlncia a quo correi;pondcr a
rcsl'rva matemática calculada na data cm que cesi;ou o

*

pa~nmcnto.

Artigo :?8. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ único. Os snbscritorC's qno l<'nhnm contraido empréstirnos não poderão reduzir o i;ubsldio S<'tn que os tenham
saldado.
Artigo 33. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ único. As rend:1s vitalfcias calculadus postcriormouto
a ... do ... dt' ... (data do decreto n publicar) sé-lo·ão
pola tahl'la n. 0 2-A :1nt•xa a êsto decreto .
.Artigo ao.º O conselho dtl tulministração do Cofro
SC'rá constituído por um prc.,idt•nt<', ofic·iul genoral, <1uo
scríi um cios directores gC'rais do :.\finistério dn GuC'rrn,
um vi1·e-prcsidente, cororwl, o trf>s \'Ogais, oficiuis supc·
rion~s. todos do exército mctropolituno. d<'wndo o vice·prc>sidento o os Yogais ser suhscritor<1s do mesmo Cofre.
lJm dos \'ogais, escolhido pelo cons<'lho, desempenhará
o <'argo do tesoureiro, sendo suhstitu!do nos seus impedimentos por outro vogal, tumbóm oscolhido pelo conscl110 •

•\ sccrot:irin terú por dwfo um t•npiH'lo ou tenente, que
terá a seu cargo a escriturnr:l'lo, a contnbili<ladc e o nrqui,·o n•speeti\'O e desi>m1wnhurá ns funções de secretário do conselho do ndministru<:iio. o como adjunto
outro <'apitão ou tem•nte, q uo suhi;titu1rú aquolo nos seus
imJH'<linwntos o o auxiliarú nos i;on·i<:os a seu cargo.
§ 1. 0 A nomca<:ão dos oli<'iais a que ôste artigo se
rofon1 <\ foita pelo ~Iinistro da Oucrrn, sendo de dois
anos a duração do mandato do vico-prPi;idl'nte e dos vog:Lis, que podem :-;cr l'Pconduzidos por igual período sompn' que as circunstâncias o nconsolharl'm, não devendo,
porém, nunca ser substituídos 0111 número superior a doi:-;
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de cada vC'z. O primeiro biénio começa a contar-se no
dia 1 do Janeiro de 1933.
§ 2.º . . . . . . . . . . . . . .
. . ..• .
Artigo 38.0 A importância dos descontos feitos para o
Cofre nos vencimentos dos subscritores e as respectivas
rela.c:ões numéricas e nominais, cm duplicado, organizadas separadamente as do cotas e as de prestações para
amortizações de empréstimos, mencionando-se nestas o
númoro de prcstnc:õcs ainda em débito porrada subscritor, serão remetidas ao seu destino até ao dia 10 do mês
imediato àquele em cujos vencimentos êsses descontos
tonham sido foitos.
TABELA N. 0 1-A
(Artigo 16.0 )

Cotas mensais correspondentes a cada i.OOOa de subsídio
Idade do

suh~crilor

1

.
. ua ditta.
Cota monsal
do 10~crH;!to ou do numPnto
do •Uh"írlio

Até 20 anos.
Atú 21 anos .
Até 22 anos .
Até 23 anos .
Até 24 anos.
Até 25 anos .
Até 26 ano~ .
A t•; 27 anos .
Até 28 anos .
Até 29 anos .
Até 30 anos .
Até 31 anos.
Até 32 anos.
Ató 33 anos .
Ató3la110~.

Ató 35 anos.
Até 3G anos .
Até 37 anos.
Até 38 anos.
Até 39 anos .
Até 40 anos.

1~08
1~12
]~15

Ul8
H22
1.)25
1~29
1~33
1~3i

H41

1s 1(j

Ui>O

1~55
h~61

li;166
U72
1;:578
H85
1-~92

1;599
2;607

ldndo do suh~rrltor
na ctnta
de iuscri~!lo ou do nu monto
rlo subsidlo

Até 41 anos.

2~1;)

A ti'· 42 anos .

2~2J

Até
Até
A ti•
,\ té
Attl
Atr
Até

2;333
2:;)J2
2,<;53
2$G.l
2H5
2.,'187

43
44
45
46
47
48
49
Mi· 50
Até 51
Até ;,2

anos .
anos.
anos .
anos .
anos .
anos.
anos.
anos.
ano:; .
anos .
.\ti" :í:) ano:1 .
Ati" 54 anos .
A t.I ;35 anos .
,\te" 56 anos .
Até 57 anos.
At1: 58 anos .
Atú 59 anos.
Att'• 60 aao:; .
Até 61 anos.

3~mo
a~H

3-S2\'l
:1~45

:h561
;~~79

:H98
4118
4~40

HC.2
4$87
ií;>t3

i'í;}ll
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TABELA ~.º 2-A
do artigo 33. 1

(§ único

0

Rendas vitalícias anuais, pagáveis mensal ou trimestralmente,
correspondentes ao subsidio de t.OOOt
lclnd1•s

:3
·1
li

G
7
8
9
10
11
12
13
H

15
16

17
18
19

20
21

22
2a
2·1
25
26
27
28

l 1 t1 nsõ··~

lclmlt.• s

·17"!28

29
30
31
32
33

47-5~0

47$52
47~G·1

47~88

48.>12

48~1/'\
48~72

59~76

lO

62,528

·11

G3~l2

42
43
44

45

l1 46
.fi

48
l9

50

53~28

fil

53:>6!
541H 2

52

51~18

57~12

60§60
GU4..t

39

I'

:iG;iiií2

:~s

4!1"51'!0

ii0;)40
50,576
51,SOO
51tl3G
5h560
51-584
52,520
52Mt
52;ii68
53,501

55~92

5H72
58:'132
5!"Jii)0!

49,508

ó0;)1G

54~96

55,544

31

35
36
37

Hl~l!

Pensões

f>3

51

64,520
65~16
GG~2l

679511
GS-576
7Qo)08
71 ;>52
7215!:16

Idade<

55
56
57
58
!
:i9
60
61
62
11 63
64
65
66
67
68
69
70
71

74~1i2

76;S20
77i:S88
79,568
81~60

li

72
73
7l
75
76
77
78
79
80

Ponsõo<

83~G4
8;'5~80
8~:'120
90~72

93~3G
96~2-l

99p3G
102:.572
106,544
110$-10
114-i>GO
119~16
121~08

129:'148
135,)2!
111 iii36
llP4!08
lii5$16
1G2;S96
171:524
180;500
189gS48
199p68
210~48

22U88

231-536

Como preito de justiça, o conselho de udministra~ão
não deve deixar de salientar a dedicação com que o pessoal da secretaria do Cofre dcsempenbo11 o serviço durante o ano de HJ:3!l, sob a intoligt>nte dire~c;:ão do sC'u
chefe, o capitão de infantaria Camilo de Sena de Oliveira,
que, pondo ao servic;:o do me!\mo Cofro a sua lúcida inteligf1ncia, as suas inoxceclívcis fac·1ldadcs do trabalho e dcdicac;:ilo, continuou a facilitar a ac~fio do referido conselho.
Lisboa, 30 do :\Carc:o elo 19-W. - O Conselho ele Administraçito: Luiz ~!ugu.~to Ferreira J.lfartin~, gen0ral, prosidcntC'; VergUio Aw·élio Ilenriq1u•s do.~ Santos, coronel,
vice-presidonto; Jor,qe A11gu.-1to Rodrigues, coronel, vogal; Jaime Vito1· Ribeiro de .Meneses, tenente-coronel,
vogal; 1lliguel Tm:are1J Blanco, major, vogal-tesoureiro.
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1
Porccn
l3'.t'em

NlnnC"ro
do

Ano,

~ubscri·

tores
faleci·

Quantias
coro

lmportânt·ias

dos
que contribnírnm subsidios rospoctivos
pnra o Cofr~

dos

das
eontri .boY~f,t•S

º'"

roln~no

Diforenças
entro subsídios

e ns
conlrihutçõos
corrospondeutes

llOt-J

!-.llhSi·

- -1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
193:)
1936
1937
1938
1939

5
51
37
62
63

!9
61
59
67
58
78
69

dio:-;

-897~no
15.161~50

2t.Gf\7 ~20
55.26x~70

72.160.§65
67.623MO
98.31()19,)

1 l5.285~30
139.756~li0

92

12G.26H66
23'l.608.S60
239.Q:i6;565
29Uíl5i880
336.30.HlO
375.5921535

923

2:l 96.141iP56

85
87

-10.000~00
131000~00

897

1ú1

151.000$00 16,02
361.000~00 l;"),31
477.000,500 15,01
442.000~00 lfi,30
539.000=500 18,2!)
510.000~00 21,3:)
582..163-500 23.99
484.841.§00 26,01
787.WHOO 29,91
(a) 81:>.000»00 20,:~3
(b) 1:000.207.;00 29,10
l :0-15.000,00 32,18
(e) 1:035.036$00 36,28

9.102~90

l 1!-l.838.550
129.332.$80
:~o.5. n1 ~3 o
fü1.839iP35
374.3i6~60

440.659~0:5
421.714~70

442. 70G,~40
358.579.$34
552.148MO
575. 943iP35
706.051P:.l0
708.694~90

6.)9 .413~65

8:407.301;500 26,12 6:211.162;5<14

Recapitulação

Subsídios legados . . . . . . . .
Contribuição corrospondontc.
1Jifcrc11çci

8:407.301~00

2:196.141.556
6:211.162~

(a) Do•ta importAncia foi convo1•lldn om rondas ''llalíclas a do GO.OOOfl.

(b) Idom, id•·m n do 15.0001).
ll do 20.0001'.

(e) !dom, Idem

u

)L\PA

~-º

·.

2

1.-:>

..,.
...

U2

Ynlor nouúunl
Qu:u11ldados

Valor
pela úlllma cotação
de 1939

Valor d• compra

;~

Rondl·
moo to

}~spl·do

Por
unidade'

Por
uni dado

Total

Total

1

Por
unidade

om 1939
Total

1:781
1:2~7

i:Q(I()

J:Sü3

4:370

Ol1ri1rnç!ks 110 fundo do 5 1/ 1 por couto do 1\133 (Cou· 1
1
solidado -1933), cor1illcado u. 0 9:892 . . . . . . . 1.000fiOO
&2:;.000~001 9SG 1)!10
Obrignçõt:·s do umpr~stlm.o r:oosolidado de 4 ,/. por
1
<1ento de 11\;JJ, corlilleaclo 11.• 19 . . . . . . . . . . 1.100000 1:!162. Hl0,)00 1.100,)98(2.'í)
1
Obrigac:õt•s do emp1•li"-tfmo l'onsolidado do -1 /s por
1
1
rl'nto de 1933. <'ertiticado n.0 200 • . . . . . . . . 1.000i'QO 1:227.0C0500
997,}7G(51)'
Ohrl~at;'Ões do ('mpr1~stimo consolidmto de -j por cento
cio 1~31, certificado n. 0 93 . • . . . . . . . . • . . 1.0ó0,)00 7:G90.000,)00
ll5S§81(20t
Ohdgou;êu;~s do muprf:stimo t"Ont>olidndo do ;\ "/. po1·
0
.
C<•UIO du l!l:lll. cortlfic"rlº 11. 20. . • . . . . • . .
1.00~.~oo 4:SS.3.000 ~00
9j5,)Gll(73)
1Obrlirat<I••' ela f'omp:o 11hla dus C:imiuho' du Forro do'
);o no do Portugal . . , . • . . . . • . . • . . •
100.>oo
l~i .000,jOO
9:ii$G."•(2ZJ
IG:S21.100~00

6l6.s12,s:;o

l
,

t::j

UH2 1500

G<il.2:;0,)00

1:9Gl.152880 1.137,)0ll

2:028.·l08,)00

1:22J.2j7~>!0

1

7:3i3.2GJ,?OO

!

11s.00<1,)00

!

jl6:21l3.l•l>,'.-10

32.656,520

j

88.553,)10

~

t1

o

52.4j4i)20

t::j

7:;j9j. i'.?0~00 . 2!11.220,$00

!13."··,}0ú

1:565.GOó ;oo

ti)
~

104JOO

451.400,}00

1

1

1

1

9SS~OO

J.020,)00
1

l:G•l6.GiO,)OO

ª

t1

~~~~-,~~~~~

_,,
G•>·

1:251.5!0 ~00

tG::.J9.00.3,)00

l IGG.475,;3o
1

1

22.200,500

,G;".:;ss~so.

X

s.....,
o

z

"o

<D
Ob1err<1~,;.,.

\"vrifkn se que o rnlor dos títulos pela última cotação do 1939 (16:5fü.OQ;li)) excede o rnlor de coinprn dos mesmos títulos por que
entram 110 balanto (IG:2•l3.15~ 1510) em 28.'i.SH.)90.
-

O)

1--'

<D
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MAPA

Mapa das causas da morte dos subscritores, a que se refere o relatóric,
adoptada pela Convençã1>

26 '.!7
-

1 Febre tifoide e paratífóiclc
10 Tuberculose <lo aparelho
respiratório .
14 Outras <lu.cr~~·:is infecciosa.;
e parasita.rias . . . . •
15 Cancro e outros tumores
malignos
18 Diabete'! .
l'J .\lcooli s mo crónico ou
agudo
20 Outras doenças gerai s e
envenenamentos crónicos
22 Hemorragia cerebral, embolia ou trombose cerebral
2:~ Outras doenças <lo sistema
nervoso e dos órgãos dos
sentidos.
2·i Doenças do coração . . .
25 Outras doen~·as tio aparelho
circul ntório
27 Pneumonias.
28 Outras tloenças do aparelho
respiratório, exccpto
tu bcrcu loso
31 Do1!nça!l do fígado e das
'ia:; biliares
32 Outras cloen~·as do aparelho
<li~estivo . . . . . · ·
3:3 Ncfrites . . . . . . . . .
a.1 Outras clocnças cios :ipa·
rclhos urinário e "cnital
42 Morte violc11ta ou acidental, c:s:ccpto sui·cídio e
homicídio . . . . . . .
Jgnora-se
'lotai.~

-

-

-

31
-

131
-

--·

-

3G
-

110
-

12 1l 15 16 17 18 19 50
-

-

-

-

-

-

-

-1---

- l

1 1 - - 1
-

-

-

-

-

- - - 1 - - - - -

- - - - - 1

-

-

-

-

-

- - - - - - - 1 -

-----1-----1
I

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -i
1 - 1 1 1 - - - 1

- - - -

-

-

-

- -

1 1 - - -

- ,-

------ -

,-1- -

-

-

-

l

1

1 ~ - .--- -- -

t -

~!~ ~I; ~[~: ~ : 1 ~ ~:

1 3

321

ORDE11 DO EXERCITO N. 0 !>

2.• 8érie

N.• 3

hlassificadas segundo a nomenclatura abreviada das causas de morte
Internacional de i929

Idl\dos eom que fnlocornm

51 52 53 , 54 !'>5 5G 57 õ8 59 GO Gl G2 63 G·I 6:1 GG 67 68 70 72 73 74 76 79 80

- --------------------~ . -

1
1

I·

-!-

-

-

-

1 1

1

8

1

-

- -1

1

1

2

1 1

- 1 - 1 t -

1

\)

1

2

----

1
1

1--------------

1 - - - 1 1 2 2
1

-

1

1

- 1- - - - - 1
---4 1

1

-

1

- - - -1 -1 -1 -- -2 - - -1 - - 1- -- -1 -2 1

-

3

1

1

1 - - - -

1

1 1

- - - -

11--------

1

2
27
4
7

1

1 - - - - - - - -

3

G
4

1
1 - 1

- 1

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - -- ·-- - - --- - ·------ 1 --- 1 ~
:l :l 3 3 ·I 1 5 ;, 1 4 2 :l ::3 1 4 3 2 l 5 :l 3 :l l l l
1

2
7
4

!>2

;.>
t.:>

Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano

1.:;

Balanço técnico referido a 3i de Dezembro de i939

Caixa:
Dinheiro existente.

PASSI\'O

ACTl\'O
1~3

Titulas em carteira:
Ccrtiticarlo de dfrida inscrita
n.0 9:892 do fumlo de f> 1/zO/o
do 1933 (Consolida1lo), do V'alor nominal de G::!i1.000i . • 616.8121650
CcrtifiM1lo do dí\'i.la inscrita
11.0 4!1 do empr~stimo coni;oli<Ja.lo de 4 3/i % 1le ll);)I, do
valor nominal de 1:!IG:!.41)()~ l:!JG t.l:l21S80
Ccrtilic-a1lo 1lc 1lfriila i11seritn
n. 0 200 do cmpró~timo consolitla<lo de ·11;,, % 1le 193:-l, do
valor nominal ele 1::!27.()()();'í . l :2:? L!?57 ~80
Certificado do dívida in~critn
n. 0 U3 1Jo empréstimo consolidado de 4 O/o de
1,
valor nominal cio 7J3UU.000,S 7:3i3.2G5.600
Certificado du dívi1ln inscrita
n. 0 20 do cmpróstirno con~o
lidado de 3 3/1 °lo de l!l3G, .to
"ator nominal do ·1:33:1.0llOJ ·l:GGG
4::!70 obrigações da Companhia do' Caminhos de !•'erro
do Norte de Portu~al 1 da

ma

"º

r.rnioo

Subsidies a liquidar:

o

8ubsídios legados por subscritores falecidos e ainda uào pagos . . . . . .

Rendas vitalícias a liquidar:
V cncitlas e ainda 1150 pagas . • . . .

-

.....
G5.03G,500 1: ~

::::
~

;jli;,Hú

r ...º
1 -

:--:

Cotas a liquidar:
Pazas a11ianta1la111cnte
s~ul>scritorcs. .

...

..

~~

por

di ,·crsos

!!S. l.'í7 p70

'. I

ó

Rendas vitalícias :
::ialt!o do rcsp!•ctin• Fu1ulo, 1·011stit11í.!o
por subsídio,; convertido:; cm rondas 1:
considerados pagos • . . . . • .. .

Reserva matemãtica dos subsídios . . .
Reserva matematica das rendas vitalícias . . . . . . . . . . .
.
Reserva extraordinãria . . . . . . . .

--

:::§
~
o

1

o

U7.73!lJ70
l-1:811.317 ~7:~
81.223~18

2:301.C10:!1' 49

li

.

!~

".{:
.,
:'>

5 º/o. do ,-:ilor· 110111í11:iT total
__
1fo -1,'li.(100,> . • • • • • • •_ ·fl8.0flOUXI W:!!1.i.:J.L.íi3JW

Juros:
\'coei dos

ff

r.:>

-.f.

;;·
f>:

t'UGl.&:~7

uiio rcecuido ..

Cotas a liquidar:
Devidas por suu5critorcit • • • • • • • • •

68.:i.W,JG:í

Depósitos :
À ordem na Caiu~ Geral do
Ocpó~ito:1 . . . .
:íH\.':!'8600
Idem no )lontcpio Geral •
4t•:3.5Rt~oo 1:oro..rn:;~r.o
·•. 17:3;>~.:!~3p!15
Soma

-2
.....

....

Soma .

1i::\:>S.~!>3,W5

~
~

l~isboa, :?O do )larço do 1U40.-0 Yo~al T0soureiro, .Jliyuel TarcireH Blmu:o, nrnjor. -O Chefe da
Secretaria:- Cu.mi/o de 8enl( dt: Oliteira, capitão.

o

r-!

;.-:
~

::<:l

()

.....
~

o

..

z

<.?

,
CI)

l-:1
~
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Obltu á r lo

.:\o,·cmhro 16- Coronel r1!forrna1lo ;\lanucl Juácio 1fa Rocha 'l'cixeira.

mio

Abril

"
"
"

..

Capitão reforrna<lo, inv;íli1lo <lc guerra, .Jo,é To111az '.\loreno.
10- Capit:lo reformado, indlitlo 1!1: guerra, João da
l'ilva Gaio.
11 - '.\lajor 11 aerou:íutica, no <1nadro, Celc,,tino !'ais
de Ramoi.
12-Tcnentc-c:oroncl, na situação de re:;erva, .To,<) .\laria G<.'ral<le:> Leite.
17 - ,.\lfon'~ mili1·i:1110 110 infantaria,licenciatlo, '.\lanud
Caürita '.\latias.
!} -

R ectlfl cação

.:\a Ordem do E.rb-cito 11.º 8, 2.• 'série, do corrente ano, p. :!807
u:i\.s,,u11ção111 1 cfo\C Jor-~c: n.\~Cl'll~ão,, .

}, 1~.•, 0111Jc Be lê:

.A11tó11io de Olii;eira Sul11::ar.

Està conforme.

O ,\jndaulo General,

11.!)1
MINIS TERIO Df1 GUERRA

Ordem do Exército
2.•

S é ri e

N. 0 10

15 de Maio de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :
I · -MUDANÇAS DE SITUA ÇÃO

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2 ." Repartição
Por portaria.>? de 2 7 de

~ 1 bril

findo :

Quadro da arma de infantaria
Tenente do infuutaria, acli<lo, J oi:;ó Nogucirn dn Coi; ta
Branco, que, 110 rPgrosso dl' comissão militar no :\li·
nistério das Colónias, se af'rl'seutou em 25 <lo Abril
de 1940, prct•nc·hendo n1ga no rcspecth·o quadro.
(\'l1ad:. 1•elo Tribuual do Contu, •oin a anota<;!óo do nlo ••rom
do\ idu1 ctuoluwoutos, uoa tq:rmul do tléetttto o. 0 '22:!57).

Adidos

'l'cn<'ntes : do hatulhão do nwtrnlh11clorns n. 0 1, .Jono
ViPirn Renw);ido e, na situar;ào d11 r< sc n ·a, Fornu11 do
José Lopes, por terem :;ido r11quisitndo:o; para 1lt•:,om·
pcnhar romis:>ões de servi~o cleprndent<'S do :\li1ti:-tó·
rio <las F in1111<:as, na guarda tb1•:d, dc\'Cudo M'r C'Onsi·
cleraclos Ot>sta situar;ão, respecti rn111ont~, desde 1U o 18
do Abril elo 10-!0.
1

( .\ nolndn polo Tribunal olo Co111n1 om 7 do .'lulo du 1!110).

T cnonte elo son·i1:0 do admiubtrac;ão militar, no qua1lro,
C:1rlos da Pu rifit•a<:iio do ~:1:-<'Ílll<'ll!O Santo:-, por tl'l'
:-;ido requisitado para pn•star :wrvii;o nas oficmas gerais
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de fardamento e calçado, devon<lo ser considerado
nesta situa~ão desde 18 de Abril do 1940.
(Anotada polo Tribunal de Cootns om lS do Maio do 19·10).

Disponibilidade

CoronPl de artilharia, a<lido, Daniel Augusto Pinto da
Silva, que, de regro~so de comissão militar no Ministério das Colónias, se aprosentou om 25 de Abril de
1V40.
(Vianda pelo Tribunal do Coutas, com 11 nootnçllo do oii.o sorem
dovidos omolumooto•, nus termos do decreto o. 0 22:257).

Reforma
(Dospacho do 2S do Al>rll do 1910, dn Cnbcn Gorai do Depósitos,
Crédito o l'rovld~ntla, puhlkndo uo Diário do oo.amo o.• 96,
2.• sórlo, do 25 do mesmo mês).

Coronéis, na situa<;iio de reserva, Luiz Pinto de Ascensão l\Iuroira e António Martins de Andrade V rlez,
nos tPrmos da allnea a) do artigo 2. 0 do decreto-lei
n. 0 ~8:40-!, de 31 do Dezembro de Hl37, por torem
atingido o limito de ida.chi, <loven<lo sor considorados
nPsta situnçiio, respoctivamente, desde 17 e 19 de
J\ bril de rn . w.
CoronPl de infantaria, do distrito de recruta.monto o mobilizac;rw n.º 19, João Peclro da Silva; capitüis: do
regimento de infantaria n. 0 4, António l\lil Ilomons
Correia o, m~ situação ele reserva, Abílio Adri<tnO
Branco, João Sabóia Ramos o tenente do S<'n'iço de
administraçiio militar, adido, com lic<'nça ilimiturla,
Ant611io Simões Forn<tndos J úuior, nos termos da alínea b) do artigo 2 .0 do drcreto-lei n. 0 28:-10-1, de 31
do DC1zombro de H);H, por terem sido )ulgados incapazrs de todo o serviço, o trrcciro o o quarto pola
junta do inspecção ela Caixa Gorai do Aposentac;ões e
os restantos pela junta hospitalar do inspecção, rlevendo sur coosidorados nesta situação, o quarto doscle
18 <le Outubro do 1939 e os restante:;, respectivaruente,
desde 30, 12, 20 e 9 de :\farço do 1940.
(Niio caroco do vl1to ou

nnota~ilo

do Tribnnnl do Conta$),

Por zJortarias de 4 do corrente rnês:
Quadro da arma de caval aria

T enente do cavalaria, adido, J osó !\faria Guod<'s Cabral
do Campos, que, de regre8so de comissão militar no

2.• Série
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Ministério das Colónias, se apresentou em 30 de Abril
de 1940, prePncheodo vaga no respecfo·o quadro.
(Vlsndn polo Trlhunal do Contas, com a anotução do nno serom
de,·ldos omoJumoutos, nos torinos do doeroto n.º 22::t57).

Adidos

Capitão, do regimento do infantaria n. 0 15, Gastão de
Moto Furtado o tenentes: do regimento de artilharia
ligeira n. 0 ó, Amílcar da Ressurreição Diogo de Carvulbo e, do ro~iroento do artilharia de costa, Luiz
Joaquim de Sequeira :Manso Couceiro Leitão, por
torem sido requisitados para desempenhar comissões
de servii:o dep<>ndentos do ~Iinistério das Colónias, o
primeiro nos termos do ~1rtigo 3l. 0 o os restantes nos
do artigo ó.º do decreto n. 0 13:309, do 23 de l\far~o
de rn:n, dovondo ser considerados nesta situa1:ão desde
27 de Abril de 1U40.
{Anotada polo Tribunnl do Contns om 11 do ~!alo do rntO).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente do infantaria, do cE1ntro do mobilização de infantaria n. 0 14, l\fouricio Ilerni<'r o alfer11s: do infantaria, do centro do mobiliza~ão do infantaria n. 0 1,
AlfrPdo Gonçalrns Dias o do artilharia, elo centro do
mobiliza~ão de artilharia n. 0 :3, António Cordeiro Gomes do Abrou, todos milicianos, licPnciados, nos termos 1lo § 3. 0 <lo artigo Gl. 0 do decreto n. 0 12:0 l 7,
do 2 do Agosto de 192G, por tNcm atingido o limito
do idade, deYcndo sor considerados nesta situação, respectivamPnto, desde 1 de )ii aio o 28 de Abril de lD40
e 23 de N ovcmbro de Hl38.
{Aaotada polo Tribunal de Contas om 11 do Maio do 1!>40).

li- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição

Por portaria de 27 de Abril .findo:
{Vlsnd11 polo TrtbunRI do Con1ns, cotn a nnotntiio do serem
do\'ldvs emolurueut.os, nos lermo!i do docroto u." 2:?:2b7).

Batalhão independente de infantaria n.• 19

Capitão médico, o tenente giédico Juão Gon1:alves Valente.
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Batalhão de caçadores n.• 1

Capitão, o tenento de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. 0 18, José Júlio Vieira.

P01· po1·tm·las de 1 do corrente mês :
{Vlsad48 polo Tribunal do Contns, com n auotnçiío do sorom dovldo:> ouiolumontos, nos tormos do docroto n. 0 22:257).

Batalhão de caçadores n.0 2

T en0nto miliciano de infantaria, o alfPres miliciano de
infantaria Emili<mo Alfredo de Viisconcclos Meneses
l\Ionteiro, contando a antiguidado dosde 1 de Dezembro do 1939.
Batalhão de caçadores n.0 7

Tenente miliciano do infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, João da. Cunha Tel<'s,
contando a antiguidado desdo 1 do Dezembro de 1938.
Batalhão de caçadores n.0 8

Tenente miliciano de infantaria, liconciado, o alferes miliciano do infantaria, lircnciado, Vítor dos S<1ntos, contando a antiguidade desde 1 do Dezembro do 19:.38.
Centro de mobilização de infant aria n.0 6

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria António Ferreira Baptista, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1930.
Centro de mobilização de cavalaria n.0 2

Tenente miliciano de ca,•alaria, o nlfcros miliciano elo cavalaria li'r:1ncisco Pereira e Sousa de Sequeira . contundo a antiguidade desdo 1 do D ezembro do 1939.

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1939:
Batalhão de caçadores n.0 4

Tononto miliciano do infantaria, licendado, o alforos miliciano de iufanturia, licon.ciado, João Barroso Gomos
Runches.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 5

Ten(lntes milicianos <le infantaria, licenciados, os alferes
milicianos do infantaria, licPnciados, .Joaquim do Souto
Patrício e Dvrio llenriquo Valente Raimundo.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6

Tenrntes miliciano<; do infantaria, licenciados, os alferes
milicianos do infantaria, liconciados, :\Iiguel Artur
Garcô:s de Lencastre <la )fota o Joaquim )fonncl Castelo Gala.marra.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 9

Tenente miliciano de infantaria, licPnciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, ~Ianuel BcrnurJo Pinto.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

Tenente miliciano de infoutaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, João l\Ionteiro da
Costa Pereira.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Tonento miliciano de infantaria, liconcia<lo, o alferes milir·iano de infantaria, licenciado, Jaime do Albuq uorq ue
Gon<:alYes.
Contando a antiguidade desde 1 de XoYcmbro de 1939:
Batalhão de caçadores n. • 3

Alfores milicianos do infantaria, os a!:pirantes a oficial
milicianos de inf11ntari.a Porflrio Afonso da Costa
Paiva, ,\m6rico Oliva, )fonuel Bismarck de Melo, Eugónio Sílio Peixoto do Canto Brandão o Custódio José
Lopos Carneiro.
Batalhão de caçadores n. º 8

AlforPs milicianos cio infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos tio infantaria Arnaldo elos Snntos Duarte,
Manuel Gomos Ricardo, Abílio Augusto Gurção Alcan'a, Vasco Amaro <lo Sousa e Silva <la Costa e João
da Cruz Quintino.
Batalhão de caçadores n.• 9

Alferes milicianos do infontat'ia, os a!:pirantes a oficial
miliciano<1 de infantaria Henrique Amaral ~fones e.
:Manuel Riboiro.
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Batalhão de metralhadoras n. 0 2

Alferes miliciano do infontaria, o llspirante a oficial miliciano de infantaria Eurico Sovoro do Carvalho Saldanha.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Artur José Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Aníbal Vicente Martinho.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

Alferes milicianos do infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Júlio José Junqueiro Gonçalves de Freitas o José :\fanuol da Cunha.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6

Alforos miliciano do infa.ntaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria .Manuel Casimiro Tavares <la ::)ilrn..
Centro de mobilização de infantaria n. 0 9

Alferes miliciano do infantaria, o a~piranto a oficial miliciano de infantaria Manuel Álvaro Al\·es Pimenta
de Oliveira I3raga.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 10

Alfrres miliciano de infantaria, o aspirnnte a oficial miliciano do infantaria Henrique AiJos Pereira Lemos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Adelino l)essoa dos Santos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

Alfer('s miliciano de iofontari:t, o aspirante a oficial miliciano do infantaria niiguol António de Sousa Soares
da l\Iota.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Alfores miliciano do infootariu, o aspirante a oficial
miliciano do infantariu .:\Iíguol Augu::ito Froitns do
Sousa.
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Centro de mobilização de cavalaria n.0 2

Alfl•res miliciano d1-1 canliaria, o nspiranto a oficial miliciano de cavalaria António Fornando do Faro Loureiro.
Centro de mobilização de cavalaria n.0 3

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a ofü·ial milicianos de cnrnluria .José Pl•dro <IP Queiroz 13ragan~a,
.Joaquim António Gancho, Josó )faria Burroso Coelho
ela Silrn, Antó11io :\faria Vilas Boas Potes e l\Iiguol
l\fúrio AdrittO füt ChaYos.

Contando a nntiguidndo desde 1 do Xovcmbro elo 1039:
Batalhão de caçadores n.• 3

Alferos miliciano elo infantaria, liconcin<lo, o aspirante a
oficial milicia110 dn infantaria, licoucia<lo, Júlio Augusto
Pereira <la 8il rn Reis.
Batalhão de caçadores n.º 4

Alferes milicinno thi infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano do infantaria, liconciado, Américo
Luiz <lo Audrado Viegas.
Batalhão de caçadores n.0 8

Alferes milicinnos do infantaria, liePnciarlos, os aspirantes a oficial milicianos <l11 infont:1rin. licenciados, .:\~os
tiuho Ribeiro, Fruncisco dos Santos Pinto e Haúl Hosn

rorto Duarte.
Batalhão de caçadores n. 0 9

Alfer<'s miliciano de infantaria, licenciado, o aspir:mte
a oficial miliciuno do infantariu, licc11ciado, Aristino
'l'iPlas Frugn.
Batalhllo de metralhadoras n.º 1

Alferes milicinno 110 infantarin, Jicom:iado, o nspirnnto
a oficial miliciano tlo infantaria, lil'cnciado, Darwin
Oonc:al\'CS Munt<'iro.
Batalhão de metralhadoras n.0 2

.Alferc!> milicianos do infantnrin, licenciados. os nspirnnt~s
n oficial milicianos do infantaria, fü·cnciaJos, Fernando
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do ~feio Vieira Ponces d11 Carrnlho, )forcf!lo I!Pinzelmann Correia Ribeiro, António \'itorioo Xamorado,
.\ntónio )fartins Hibeiro, :\lanuel Carneiro Dm·csa,
Fn•<lerico )funucl I•'ontc's Pcn•ira do :\!elo.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirnntPs a oficial miliciano:; do infoutaria, licencin.dos, .Jnlii10
Gouvoia Pinto L('ito, Vasco Ventura Outeiro, João
C:il1le1rn dos Heis ~faia, .Jo~ó Soares Galiza Carneiro
o Elbio Pinto do Oli\'t>ira t' Sú.
Centro de mobilização de infantaria n.• 2
Alfor<>s miliciano do infantaria, licenciado, o aspirnnto
n oficial miliciano <lo infantaria, licenciado, António

:\forquos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3
1\lf<'ro!I miliciano do infantaria, licenciado, o aspiranto
a oticial miliciano do infanturia, lícencia<lo, António
Joaquim Cortês Limu.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4
Alfores miliciano de infantaria, licenciado, o aspiranto
n oficial miliciano de infantaria, licenciado, Schasti:io
'l\Icndonça Garcia.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 5
Alf'oros milicianos elo infanturia, licencindos, os 11spira11tes a oficial milicianos do infantarin, licflnci11<los,
Abraham Bl'noliol, .rost'• Augusto Luiz Lo1ws o Josó
Sil\'(•rio Lucena da Sil\'a.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6
Alforl's milicinnos de infantaria, liccnciarlos, os n<:pir:1ntos a oficial milicianos do infantaria, lic(•nciado~, .Joaquim Bernardo Ta\'aros, .\lcino do Sousn. Coolho o
Francisco do Sousa Pinto Cardoso :\Iachaclo.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 9
AlforNi miliciano do infontarin, li<'Onciudo, o aspirnnto a
oficial milidano de infantaria, licenciado, Oct(l\·iv 'l'oi:xeira do Oli,·oira.

oRnE:\r no Exfrncrrn x. 0 10
Centro de mobilização de infantaria n. • IO

..:\.!foros miliciano do infantaria, lieonciado. o aspirante n.
oticial miliciano do infantnrin, liconciado, Josó :\foria
cio OliYcira Gouveia.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

Alfcrns milicianns de infantaritt, licenciados, os nspirantos a olicial milicianos do infantaria, licpnciados, Sertório dt' :-:lú Simões Dias, J\ ugusto Amorim Afvnso
o l lorherto de Carntlho Barroco Freire Ruas.
Centro de mobilização de infantaria n. 13

.Alf<'rcs milicianos de infanturia, lil·enciallos, os nspirnnt<'t> a oficial milicianos 110 infantaria, liconciailos,
Alhl'rtn \facha<lo dn. Costa o Vítor .Agostinho <lo ~fon·
doc:a Frazão.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 15

Alfcrt•s miliciano de infant:1rin liccncin.do, o aspirante
a oficial miliciano do inl'anturia, licenciado, Carlos
.Alb1 1rto Hibciro Tasso do FigueirC'<lo.
Centro de mobilização de infantaria n.º 16

.Alferes miliciano de infantarin, lit·1inc·i111lo, o aspirante
a oli<•ial miliciano <lo infantnria, liC'onciado, Joaquim
Viana 1la Fonseca.

l'or portarias de 2 do col'l'e11te

s:

n111

(\'1.,udta-t pelo Trlhunal 1lll Contn..1111, cum a nuotn~ilo rlo serorn <lo ·
\'Jdu• 0111ulu111emo1. nus t"rmos clu do~roto n.0 22:257')~

Centro de mobilização de artilharia n. 0 4

Tt:'nl'ntc milit•iano do artilharia, liconciutlo, o alfer<'s miliciano dt• artilharia, licc11ciatlo, António Aia la d<' :)t'rpa
Pi 11wntol. contando a antig11hliul1\ dos do 1 do Dezcm·
bro do 1038.
Centro de mobilização do cavalaria n. 0 2

Alfl'l'<'S milicianos elo caY:llarin, os 11!-ipiranlos a oficial
miliC'innos do caYaluria Vnq~ilio A11~11sto F1•rnanclol>
~!orai~ e Fr<•ncisco .Josó T1'ÍX1 irn cio J\guinr, contando
a :1ntiguitlado desde 1 dl' Xo\'(\lllhro do 193U.
1
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Centro de mobilização de cavalaria n.• 3
.Alforc~

miliciano do ca,·nlarin, liecncia1lo, o aspiriinto n
offrial m;Jiciano <lo cavularia, licenciado, ~Iunuel ~for
çai do ~f endonça .J Ílnior, coutando a antigui<lado
dosdo 1 do Novembro dCI Hl3~.
Centro de instruçilo e treino de pílotos aviadores mílicianos

Alft>rt's pilotos aviadores milicianos, licrriciado~, os aspirantes a oficial pilotos nviudores milicianos, liccucit11los, Francisco .Jos1\ ,\ njos Ribeiro Fern•ira, lo\•rnan<lo llu~o :\faria O'~Pill, .João Pinto Coelho, Hui
Cnrlos cio Laborciro da Tôrro do \'ale e Franci:;<·o tio
Sousa Botelho do Alli111111crqne. contando a untiguid!ldo desdo 1 do Xo\'cmbro de 1939.

Contando a antiguidade 1lcsdo 1 do Novembro do Hl39:
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alf1•res milicianos de infantaria, lieenciados, o~ aspirante~ a oficial milicianos do infantaria. licenci1Hlos, Luiz
Carlos Chaves do Lacerda ~unes, Arman1lo dn Costa
Faria o Aureliano Esh'\\'ào Pais Peixoto Tantrcs.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6

Alferes milicianos d<' infn11tari11, licl'nciaclos. os aspirantes n oficial milicianos cio infantaria, licenciados, .Jouo
Simões Yilhona o António Albino Pereira.
Centro de mobilizaçilo de infantaria n. 0 7

Alferes milicianos do infantaria, lirenciados, os u~pi
rantcs a oficiul 111ilici1111os do infontaria, lirPnciados,
A bol .\ugusto Dius ~e,·es, António H1•hocho Filipl\,
Guilherme Gonçah·cs do~ Santos ILtaJhu, Júlio do
.T1•sus :\fartins, .António Jo_ó de Sousa o Josó dos
fü•is Rodrigues.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 2

All'ercfl miliciano do artilhnria, licon<"ia<lo, o aspiranto n
oficial miliciano ele :ntilharia, licenciado, .Arnwndo de
Almeida Uincstal :\[i1chado.
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Centro de mobilização de artilharia n. 0 2

Alfores miliciano <lo artilharia, liconc·iudo, o aspiranto t~
ofici:1l miliciano do artilharia, liconcin<lo, Dâmaso José
ela Silva Gomes.

Por porta1·ia de ·l do corrente

mê.~:

(Yl•n•la rolo Trihuna! de Con1a.s, com n anotação de •orom do·
Yldo"C; emoluml"loto~, no~ tormui> ~o tlocnuo u. 0 22:'257).

Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenento do infantaria, ndiclo, em ser\'ic:o no
'J1i11istério d11s Finanças, na guarda fiscal, António
Clemente de Sousa Gomes .

.. .
Ministério da Guerra - 1.~ Direcção Geral - 3.ª Repartição
Por portarias de 2 rio corrente mfls:
PromoYidos aos postos adiante in<lic:ulos, nos tormos
do nrtigo 35.0 do dt>r.rcto n. 0 :? 1::3ti!», de 2:? de Ahril do
Hl;}~: contando a nntigui<la<lc desilo l de Xovcmbro <lo
l!J:38 o continuando na situac:ão cio licenciados em quo
fiO encontram, os seguintes primc•iros Hargentos graduo.dos cadetes do corpo <lo cadetes <lo exército:

.A nspirnnte a oficial miliciano de infnnturia, para o centro de mobilizu<:ilo do infautaria n.0 6: Fornaudo J os6
da Silnt.
A aspirante a oficial miliciano do nrtilharia, pnra o centro do mohiliza,ão do artilharia n. 0 3: .Josó Horta
o Costa do Azcreclo Vasconco!os.

P romo,·idos a n~pirnntcs a oficial milicinnos do infantaria, para as uni1ludes o centros d<' mobiliza<;ão ntliantc
indicatlos, nos tormos do nrtigo :3;>." tio clecreto n. 0 2l::Hi;,,
do 22 do Abril do 10:32, continuando na situação do liCPnciados em qno se oncontram, os seguintes segundoH
sarg1•n tos milicianos:
P nra ns anidndos n. quo pertencem: cio hntnlhllo elo c:1c:adores n . 0 5, Leonardo Fcrrwndes dos Santos Ilhiio
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o João da Silva Guimarãis, contando ambos a antiguidade desde 1 do NovPmbro do 1936; do batalhão do
metralhadoras n. 0 2, António Frritas da Silva, contando a antiguidade desde 1 do Novemhro de 1036.
Para os centros de mobilização a quo pertencem: do
centro de mobilização do infantaria n .º 1, Luiz ilfortinez ~foitinho do Almeida, contando a untiguidade
desdo 1 de Novembro de Hl34; do centro de mobiliza<:ão de infantaria n. 0 11, l\Ia.nucl Bertrand Vila Nova
e João Josó de 1\Catos Botica, contando a antigui<lado,
respoctivamento, cl1>s<le 1 de ~oYombro de 1934 e
1 do Novembro de 1935.
Para o centro de mobilização do infantaria n. 0 1: do rogin)onto do infantaria n. 0 1, Diniz Pacheco Botelho
e .Alvaro elos Santos, contando ambos a. antiguidade
desde) 1 do Novembro do 19:~6.
Para o centro do mobilizaç-iio de infant3ria n. 0 10: elo
regimento de infantaria n. 0 10, Francisco da Costa.
Sorrão Júnior o 1\falllwl Simões Guerra, contando ambos a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.
Para o centro de mohilizac;ão do infantaria n. 0 11: do
rogimonto de infantaria n. 0 11, João Carlos Sousa.
Rocha, !\Iário Pereira da Sih'a, Josó da Silva Buptista
e Alberto mói Borges Cardoso, contando todos a an·
tiguidade desdo 1 de NovPmbro do 19:36.
Para o centro do mobilização do infantaria n. 0 12: do
regimento do iufantaria n. 0 12, Josó Ezf'quiol Costa,
Vasco Cardoso do Barros Taveira e Adolfo Augusto
Tinoco do Almoida, contando os dois primeiros a. antiguidade dPsde 1 de No,'ombro de 1V36 o o último
Jesdo 1 de No\'omhro de 1037.

Por portaria de 7 do co1-rente mês:

Nula e elo nenhnm 0feito a parto da portaria elo 2:3 de
Dezembro do 19:39, publicada na Ordem do E.rército
n.º 17, 2. 11 série, de 30 do megmo mês, quo promoveu
a aspiraoto a oficiul miliciano do infontaria, para a
unidade a que portonciu, o solclado cudf'to, do r<'gi·
monto de infantaria n. 0 3, n. 0 821/38, ~Iário Duarto
Fcrn•irn Pinto, por so r0conhoccr quo o mesmo tinha.
sido admitido à matrícula na Escola do Exército, como
cadete, em data anterior li da referida portaria.
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Ili - COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

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

l'or portarias de 20 de Abril findo:
Nomoaclo oficial elo servic;-o do corpo elo alunos da Escola
do Exército o cupitão, do rPgimonto do infantaria.
n. 0 B, ?!Iário Alberto Soares Pimento!.
( Vl,nda pelo Trihuna! do Coula•, com a :motnçiio de •ororu
d.,,·ldus emolumeo\os,
t~·rmo• do decreto n.0 22:257).

ºº"

Oficinas gerais de fardamento .e calçado

Adjunto, o tenente do servi<;'O de admini-.tra<;'ãO militar, no
, qunJro, Carlos da Pnritica<;'ito do i\ascimento Santos.
( \'lsa<lno polo Trlhun•I 1le C'unt11s, corn a anota.ção do •orem de·
v1do.t:t omolumoutus, nv• turmoa do docroto n. 0

2:.?:2~7).

Por portm·ia de 4 do corrente mês:
Ministério da Guerra-1.• Direcção Geral
2.• Repartlçfio

Capitr10, na :>itua<;'àO de rcscr\'u, .\lhcrto .Alfredo elo
U u::;miio.
3,• Repartição

Capitão, na sitna<;'ão do rcsl'rrn, Francisco de Oli\·oira
Coelho.
Regimento de infantaria n.0 9

Toncnto do sC'n'Í<;'O do ndministrnc:ão militar, da 3." Hcp:irLii;ão da 2.n Dirocção Gorai clôstn ~finistério, António Bnptista ela Costa, para os Qfoitos do § :3. 0 elo
arti~o ..i.:3. 0 do decreto n.º li::~78, de~ ~7 de Setl•mhro
cio l\J~fl, modificado pelo tlccroto n. 0 Hl:l75, de ~7
de Dl•:t.c•ml>ro de 1U30.
·
Regimento de infantaria n.º 10

All't•res do quadro 1los s<'rvic;os auxiliares <lo <'Xt•rcito,
<lo regimento de infantaria n. 0 lf>, .Joüo Baptista l\Iarcptcs, som di::ipêudio para a Fa:t.cn<la Nacional.
Batalhão de carros n. º 1

Alforl's do q uaclro dos sNvic;os auxiliares do exército,
cio dt>pósito geral do mntoriul do guerra, Hafacl da.
Puz Vim..
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Comissão técnica da arma de artilharia

Vogal, o tenonte-coronel do artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n. 0 1, José do Carmo da Silva
Dias.
Instituto de Altos Estudos Militares

Chefe da secçrto técnica, o major de infantaria, da Escola
Central do Oficiais, Fornando Diniz ele Aiala.
Adjunto, o major de infantaria, da Escola Central de
Oficiais, Jaime :i\Iartinho Ferreira Leal.
Adjunto da secção técnica, o capitão do infantaria, da Escola Central de Oficiais, Norberto António :i\foco<lo Loal.
Dosenbaclores da secção técnica, os capit~ds de artilharia, <la Escola C<'ntral do Oficiais, Áh·aro Tavai·es
Afonso dos Santos e Mál'io Norborto Nunes.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, da
Escola Contrai de Oficiais, Francisco António Vic>gas.
Capitão do oxtinto quadro do oficiais do secretariado
militar, da Escola Central de OâciHis, Acácio Antunes.
Tcnont~ módico, da Escola Central de Oficiais, 1!Iário do
Paxiúta e Quina.
Tenente do ser,'ir,:o de administração militar, da Escola
Central ele Oficiais, Josó do .Almeida Amaral.
Tournto do extinto quadro de oficiais do sccr<'tariado
militar, da Escola Central do Oficiais, llfonuol de
Sousa Vitoriano.
Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exórcito,
da Escola Contrai do Oficiais, José Vicente füboiro.
Agência Militar

Tonento, na situação de reserva, António Gomes Rocha.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Ministério da Guerra - V

Direcção Geral - 2.• Repartição

Major de engenharia, da escola prática da arma, Ricardo
Poreira Dias.
Regimento de infantaria n. 0 16

Uapitito de infantaria, no quadro da arma, António ClemMto do Sousa. Gomes.
Batalhão de caçadores n. 0 5

Tenonto do infantaria, no quadro da arma, Josó Nogueira
da Costa Branco.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

Aspirante a oficial miliciano, dA iofanturia, licflnciado, do
centro de mobilização do infantaria n. 0 5, Caetano de
Andrade Albuquerque Bettencourt, por motivo disciplinar.
Centro de mcbilização de infantaria n. 0 6

Alferf's miliciano de infantaria, Jicenciudo, do contro de
mobilização de infantaria n. 0 1, .Manuel Vaz Pacheco
de l\Iiranda.
Centro de mobilização de infantaria n. º 8

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do rogimonto
de infantaria n. 0 8, Manuel Vioira Ja Luz.
Centro de mobilização de infantaria n.0 19

Alforns miliciano do infantaria, licenciado, do batalhão
indopoudonre de .infantaria n. 0 Hl, Alberto Pires dos
Santos.
Centro de mobilização de infantaria n.0 20

Chefe intorino, o capitão, na situação do resorva, João
do Soui;a Soares.
Adjunto, o capitão, na situação do reserva, David Cirilo
Leitão Gon'"alves.
Escola Prática de Artilharia

Comandante, o coronf'l, tirorinado, do regimento elo artilharia pei;a<la n. 0 l, Abel de Abreu Soto .Maior.
Quadro da arma de artilharia

Tenento do artilharia, da 2.n Repartição da 3.ª Direcção
Geral dêstfl illinii;tério, Antero Cavaleiro.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Tenento, da bataria independente de defesa de costa
n. 0 1, João Vítor Toixeira Bragança.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 1

Alfnes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento o mobilizaçito n. 0 16, Belarmino ;\!arques do Almeida.
Bataria independente de defesa de costa n.• 1

Alfores, do regimento do artilharia ligeira n. 0 1, António H.ibeiro.
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Escola Prãtica de Cavalaria

Tenente de cavalaria, no <1uadro <la arma, J o::;ó :\faria
Guedes Cabral de Campos.
Regimento do cavalaria n. 0 6

Capitão médico, do Jni,.titnto Feminino de
'l'rahalho, J oão Garcia Corroia Ribeiro .

Educa~ito

e

Cent ro de mobilização de cavalaria n. 0 1

Aspirante a oficial miJi,·iano cio cuYalaria, licenciado, do
('entro de roobiliza<,;iio elo cavulariu. n. 0 3, ~fanuel Gama
Pereira Pimenta de Custro.
Base aérea n. 0 2

Major do aeronúuticu, dn. baso ai'.· roa n. 0 3,
Curdoso.

~Ianuol ~ (:.i ria.

1.• companhia do saúdp

'remonte módico, do regimento de cavalaria n. 0 G, António Cardoso dos f\antos <.Junlw.
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronl.'l de infantaria, 1!0 distrito dl' recrutamento e mobili1.u<,:;io 11.u 9, llc>rculano Ca.r1loso do
.Amarul, por ter sido nomt•ado profo::.sor efi.•ctivo dos
cursos para a promoc:ão a major e a coronol.
Agência Militar

'J'onon t<', na situac:iio do rosorva, Joaquim J osó Alves
da l\!ota.

--·- -

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Por portarias de 7 de ;l!rtr<;o do cor1·e11te ano:
Exoncrndo de professor do curso do. csta1lo muior o
coronel <lo corpo <lo estado maior Alvaro Telos Ferreira <lo Passos.
(Anotncln pvlo 'l'rlh11111<\ do Contas om 17 uo Ahrll tio lU 10).

Nom<'a1lo diroctor do cur:;o do estado maio1· o Cllronol
cio corpo do ostullo maior Ah·aro Teles Ferroira <lo
do Pussos.
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Nomeados professores efectiYos do 1. 0 grupo do matórias
<lo curso do ostado maior os seguintes oficiais do corpo
do estado muior:
:1\Iajor )fanuel Gomes de Aralijo.
Capitão Aníbal do Faro Viana.
Nomeados proft•ssores interinos cio 1.0 grupo do matérias
do curso cio estado maior os seguintes oficiais:
Coronel do engenharia Carlos de Barros Soares
Branco.
Tenonto-coronol de engonhuria Luiz da Costa de
Sousa do )facedo.
Tenente-coronel de artilharia 'Miguel Pereira. Coutinho.
Capitão do corpo do estado maior José António da
Rocha Boloza Forraz.
Nomeado profossor interino do 2. 0 grupo de matórias
do curso do nstado maior o capitão do corpo do
estado maior João Carlos <lo 8á Nogueira.
(\"l•••IU polo Trlbunnl de Contu ern 1 de ~lnio tio 1!110. Slo
clu,idoa e1nolumt:u10111, noM tvrmo• do doe.reto n. 0 ~2:257).

P01· portw·ia.~ de 1-J de .,lfar<;o do co1Tente ano:
(Vi111das pelo Tribunal de Couta• em 1 do )falo d• 1~10. São
tlo\"lclos emolumentos, nos termos do decreto n. 0 2~:2S7).

Nomeados professores efecti\"os do 2.0 grupo do matérias do curso do estado maior os seguintes oficiais
do corpo do estado maior:
CorC\nC>l .Tosó Filipe do Barros Rodrigues .
Tenente-coronel Luiz Pinto Leio.
:\Iajor J Ol'Ó Viana Correia <111c1les.
N omcado profossol' efocti\·o cios cursos para a promoi;ão
a major o coronel o major tle infantaria, a.ctualmonte
tonente-corom•l, Horculano Unrclo:io do Anrnrnl.
:N'omeado instrutor do equitação cio curso do estado
maior o rnpiti"10 ele ca,·:1lari11 António Carlos flurcia
do Olivoira Heis.
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Por p01·taria de 25 de Abtll findo:
(Vlsl\dl\ polo •rrlhunal do Contu em 2 do :Maio de 1910. Nilo
alto devidos omolumoutos, nos tormos do decreto n.• 22:2:>7).

Nomeado de:fioitivamonto professor da 0.ª cadeira da
Escola do Exército, desde 21 de Abril de 1940, nos
termos do artigo 22." do regulamento para o provimeuto dos lugares do magistério da Escola do Exército, aprovado o mandado pôr om execu~ão pelo
decreto n. 0 13:764, de 13 do Junho de 1927, o capitão-tenente da armada Eugénio de Barros Soares
Branco, quo foi nomeado provisoriamonte professor
da mesma cadeira por portaria de 21 de Abril de 1938.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de 30 de Jfan;o do co1"1·ente ano :
(Visada polo Trihunnl do Contas om 25 do Abril do JOIO. Si\o
devidos ornolumontos, nos tormos do docroto u. 0 22:267).

Nomeado profi~ssor auxiliar de educação física o esgrima,
interino, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Torra o l\Iar, nos termos do § ~. 0 do artigo 77. 0
o artigo 95.0 do decreto n. 0 18:87G, do 23 de Sotombro
de 1930, e artigo 2. 0 do decreto n.0 26:341, de 7 de
Fevereiro de 1936, acumulando com o serviço da unidade a que pertence, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia posada n. 0 1, A lberto Feliciano
Marques Pereira J ánior, na vaga do tenente de cavalaria António Quintino da Costa, que fica e:xonc>rado
do referi<lo cargo por ter passado à situac;ão do adido
em sorvic;o dependente do 'Ministério da. Educ'lçã.o
Nacional.

IV - CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Por po1'tarla de 22 de Abril findo :
L ouvado o capitão do cavalar ia António Francisco Palermo Leal de Oliveira, por, como mestre de gimnâstica e esgrima da Escola 1\1ilitar e da Escola do
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Exército, cargo que exerceu cêrca de onze anos, ter
demonstrado qualidades de ser um técnico di!'tinto,
elevando a um nivel superior a educação física dos
alunos da Escola, onde deixou uma obra de real valor, digna de todo o elogio, prestando assim ao oxército serviços o:xtraordinários o importantes.

V- DECLARAÇÕE S E DI SPOS IÇÕE S DIVER SAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

1) Transcrevem-se as seguintes portarias, emanadas
da Direcção Gora! Militar, do Ministério das Colónias :
Portaria de 22 de Janoiro de 1940, anotada pelo
Tribunal de Contas em 24 o inserta no Diá1·io do Gov~rno n. 0 27, 2. ª série, de 2 de Fevereiro do mesmo ano :
Capitão do corpo do estado maior Humberto da Silva
Delgado-exonerado, sob proposta do chefe da
Missão, do cargo de adjunto da Missão :Militar às
Colónias.
Direcção Geral Militar das Colónias, 25 de Janeiro
de 1940.-Pelo Director Gornl, .Jacinto José do Nascimento 1.foU?·a, major.
Portaria de 19 de l\Iarço de 1940, visada polo
Tribunal de Contas em 27, inserta no Diário
do Govêrno n. 0 76, 2.ª série, do 2 do Abril
do mesmo ano:
Capitão do corpo do estado maior Josó António da
Rocha Beleza Ferraz-nomeado para fazer parte
da 11issão .Militar às Colónias, como adjunto, nos
termos do artigo 1. 0 do decreto n. 0 28:220, de
15 de J.\.1arço do 1938, modificado polo decreto
n .º 28:7:36, de 4 de Junho do mc>smo ano. (Não
são de,·idos emolumentos, nos termos do decreto
n o 99,90-7)
Direcção Geral Militar das Colónias, 28 do :Março
de 1940.- Pelo Director Geral, Jacinto José do
Nascimento Jloura, major.
'

...JW •JiJ
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2) Tendo sido agraciados com a ·Medalha de Agradecimento du. Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha o segundo sargento n. 0 364, da 3.ª companhia do batalhão
de cac;adores n. 0 5, João Rodrigues Guinote, o o soldado
n .0 118.• da companhia de depósito do regimento do infantaria n. 0 11, Carlos Jeremias Espada, ó-lhes permitido usar as respectivas insígnias.

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 1.:i Repartição

3) Declara-se que, tendo sido agraciado polo Govõrno
Espanhol com a Cruz do Guerra o tenente-coronel do
cavalaria Francisco José da Fonseca Coutinho de Castro, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do regulamento das Ordens Portuguesas, acoitar aquela
mercê o usar as rospectivas insígnias.
4) Declara-se que, tendo sido agraciado por Sua l\!ajestado o Rui de Itália com o grau do oficial da Ordem
da Coroa de Itália o capitão do cavalaria Josó Gil de
GoU\·eia Beltrão, ó·lho permitido, em conformidade com
as disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectiYas insígnias.
ó) Declara-se que, segundo comunicação do l\finistério das Colónias, foi agraciado com a medalha de prata
da classe de assidui<lado de sorvi~o no ultramar, em
conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decroto do 7 do Novemhro de HJ13, o capitão
do serviço <lo ndministração militar João dos Santos
'rôrres.

6) Dec1ara-se qne, tendo siJo agraciado pelo Govôrno
Espanhol com a Cruz de Guerra o Merlalha. do la Campana o tenente do artilharia l\fário dos Santos, é·lhe
do rc"'uPermitido, em conformidade com as di~posic,:õ('s
.
o
lamento das Ordens p ortugue:;as, ac('itar aquela morcô
e usar as rospectivas insignias.
7) Declara-so que os oficiais ao dianto nomPados
foram condecorados com a medalha militar da classe do
comporta.monto exomplar, em conformidade com as clis-
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posi~Õl'S elo regulamento apro,·ndo por decreto de 28 elo
Setombro do 1917:

Medalha de ouro
Regimento de infantaria n. 0 2

Mujor André Corsino Pacheco.
Batalhão independente de Infantaria n. 0 18

Capitão Manuol :Moniz do fü•sen<ll•s.
Batalhão de caçadores n. 0 5

Capitão ,\ntónio Correia Duarte.
Regimento de cavalaria n. 0 4

AlforPs do quadro dos sen·i\os auxiliares do exército
Júlio l•'redorico de Matos.
Guarda nacional republicana

Capitão do infantnria Paulo Afonso.
Medalha de prata
Regimento de infantaria n. 0 6

Cnpitiiis: Joaquim Cardoso cio ~loura BPs!'a e miliciano,
<lo extinto qu<tdro especial, Xorborto _,\!bano :\Iúrius.
Guarda fiscal

Toncn te do infuntnri·1 J oi:'w Duarto l'asq uinho.

8) DPclnra-so quo, t<mdo sido ngraciarlos polo Govôrno Espanhol com a Uruz de Ouorra o ::\fedalha do ln
Üampaiw, o i:wgnndo sar~<'nto eh• f'ngenharia José Quintino elo A Yol:1r e' o furri1•l de nrtill1aria Custódio Josó da
Costa ,\h·os. é-lhes permitido. Plll c·onformida1lo com us
disposic:iiPs do rPgulamcnto elas Ordens Portu~uPsas,
nct•itnr aquelas morcês e usar as n•spPctiYas insígnias.

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.n Repartição
U) Declnr:t-im para os •'feitos da ,Jetflrminac;i:'to YI)
da Ord1'111 cio E.rército n. 0 :?, l.ª :;éril', do 192.t.. que o
coronel do corpo do est:ttlo nrnior Vasco do Carvalho
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concluiu em 30 do Abril findo as provas espPciais do
apli1lão para general, com a classificac:ão <le cmuito
apto•.

10) Declara-se que o capitão do corpo do ostndo
maior Josó Filipe da Silrn Novos foi exonerudo, a sou
podido, do adjunto militar do C'omando Gorai da Lrgião
Portuguesa, onde serviu com zólo o dcdica<,:ão, o pam
que foi nomeado por portaria do 12 de Julho do ln39,
conformo consta no Diúrio do Govêrno n. 0 97, 2. ª sé>ric,
do ~ü do ~\..bril do corrente ano.
11) Dc>clnra-se qno os oficiais do infantaria a. seguir
inencionados freqüentarnm com aproveitamento, no corrouto ano lccti\·o, na gscola Prútica. do Infantaria o
curso do oticiul do informac:ilo do regimento, tl'ltdo
obtido a classificac:ão do rnpto a desempenhar as funções
do oficial do informação»:
Capitüis: J oã.o XaYiC1r da Costa Pina, Raúl HibPiro
dos Santos, Joaquim .Tosó l3astos Antunes Forreira,
Eduardo Francisco Hibeiro, Armando Esten,s, Bal-

domero Pavão

Barbo~a,

Alberto Adeodato Ho<lrigo

e António Josó da Costa Cunhal.
'fonentes: Rodrigo Carlos Donlio Rosado de FigueirNlo
Pereira Botelho e .António Joüo Duurto Crnveírinha.
Alforo8 llenrique Illdio do Oarciu. Pereira.
1~) Doclura-so quo os oficiais adianto nomeados, promoddos pela prosonto Ordem do Exército, contam u
nntiguidade dos uctuais postos desde as datas que, respocti\'amonte, lhos vüo indicada~:
Infantaria

Cnpitüis:
.José .Júlio \'ioirn, dos1lo G do Abril de 1940 .
.António Clemente do Suusu. Gomes, desde ~7 de
Abril de 1940.
Médicos

Capit11o João Oonçah·os Vulcnto, desde 12 do Ahril do

HHO.
1:3) Declara-se qno o toncnto miliciano do infnntnria
Alfro1lo Augusto Ah·Ps. prom0Yi1lo a (lste pôsto por portaria do 20 do .\bril findo, iuscrta na Ordem elo E.i·ército
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n. 0 9, ~-ª sórie, do corrento ano, pMtoncia ao batalhão
elo cac::ulores n. 0 10 o ni\o ao batalhl'lo do caça<loros u. 0 1,
como foi publicado.

1-!) Declara-se que fica sem efeito n colocac:ão do alferPs mi lida.no de infanta.ria A llll'rto Pires dos Santos
no contro ele mobiliza<;ão de infantaria n. 0 12, constante da. Ordem do E.i·ército n. 0 4, 3. 11 série, elo corrente
ano.
15) Declara-se que os alferes milicianos do infantaria
Rui Gomos do OJi,·cira o .Joaquim Vaz Ferreira, quo, pela
01·dem do Exército n. 0 4, 2. ª série, do corrente uno, foram colocados, rc::qwctivanu>nto. nos centros dP mohiliza~ão do infuntaria n. 0 ' 1 o~. foram por lapso mcnt•iona<los
como uspirantcs a oficial nas r1•:.pccti\'as portarias de
colocai;ão.
lG) Declara-se que os alfores milicianos de infantaria
João :\fondes Correia. do Pai\'a e .losó Tramela Conde,
coloca1los no centro de mobilizac;ão do infantaria n. 0 2,
pela Ordem cio EJ.·ilr1·ito n. 0 4, 2.ª s1;rie. do corronto ano,
o Augusto 'roles do l-trn :\!achado, Ilonriquo Possoa
Lobato Uortesllo, Porfirio Peroirn da ~ilva o ,Josó do
Carmo Car\'albo Dnun o Lon•na, colocados no centro
do mobiliznc;ào de infuntnriu n. 0 D, pola mesma Ordem
do Ea:ército. foram por lapso mencionados como aspirantes n oficial nas rospectivas portarias do coloca~i\o.

17) Declara-se que ó )fonucl Agostinho Soeiro do Almeida \'ida! da Gama, o não )[u1111Pl Agostinho SoPiro
do Almeida Gama, o 1101110 do aspirante a ofü·ial miliciano tio hatnlhi\o cio <'nc:atloros n. 0 7, quo, pPln Ordem
do E.rércilo n. 0 4, :.?.ª st',rio, do corrm1to ano, foi colocndo
no Cl'ntro do mol.Jiliz:u:ilo de infou tarin n. 0 2.
18) l>••clara-so quo ficn sem efeito n colocação no centro de mohilizac;ão 1!0 infantaria n. 0 1;) do aspinrnte a
oficial miliciano do infantaria F rmlcrico ela Costa Neves,
como consta na Ordl'm do Exército n. 0 4, 3.ª st'iri11, do
corronto ano, por o rt>foriclo aspirnnto a ofici11l portoncer ao contro do mohiliza<;:ão do infantaria n. 0 lj, ondo
foi colocado pela mesnrn Ordem.
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19) Declara-se que é Jaime de Albuquerque Gonçalves, o não Jaime de Alhuquorque, o nome do aspiranto
a oficial miliciano de infantaria do regimento de infantaria n. 0 19 que, por vortaria de 5 do :Março último, inserta na Ordem dv Exército n. 0 4, 2. ª sérifl, do corrente
ano, foi transferido para o centro de mobilizu~ão dó infantaria n. 0 19.

20) Declara·se qu<' o aspirante a oficial miliciano de
infantaria l\Iário Ferreira de Matos, que, pela Ordem do
Exército n. 0 4, 2.ª série, do corrente ano, foi colocado
no contro de mobiliza('ão de infantaria n. 0 14, foi por
lapso mencionado como alferes na rospoctiva portaria de
colocação.
21) Declara-so que a promoção a major elo capitr10 elo
artilharia Joaquim dos Santo8 l3arnta, constanto da Ordem do Exércllo n. 0 9, 2.ª sério, do corrente ano, d0\re
Rer considerada para o regimento de artillrnria 1ígcira
n. 0 1, e não para o regimento do artilharia ligeira n. 0 4,
como foi publicado.

22) Declara-se qna o tenente de artilharia Antero Cavaleiro, que, pela presento Ordem do E.-r:ército, ó colocado
no quadro da arma, presta ser\'iço no destacamento mixto
de Almada.
23) Declara-se que 6 Filipfl l\Ialta da Costa, e não Filipe 1\Iartn da Costa, o nome do aspirante a oficial miliciano do artilharia, licenciado, q uc, por portaria da G ele
1far~o último, insrrta na Ordem do E:rército u. 0 4, 2. ª série. do corrente ano, foi colocado no centro de rnobilizar,ão do artilharia n. 0 :3.

24) Doclara-s<' que o major, do re~imonto elo cavalaria n. 0 8, Eurico do Castro Grar,a Z11zarte drixou de
bstat' suspenso das funções de serviço desdo 29 do Abril
findo.
25) Declara-se quo os cnpitãis de engenharia José
Caetano Vieira Lisboa, Orlllndo Valdóz Tomaz do,; Santos, Jorge César Oom o Erulrcio Leão ularia l\Iagno
Toixeira Pinto frpqüenturam, no corn•nte ano lrctivo,
corn apro,·eitamento, na Escola Prática de Engenharia,
o curso do chefos de servi~o.
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26) Declara-se que, teodo sido considerados pilotos
aviadores e observadores do exército do ar alemão o
capitão do aeronáutica Ilumb<'rto da Cruz e o tenente
da mesma arma José António de Almeida Costa Franco,
ó-lhes permitido usar o rospectivo distintivo.
27) Declara-se que conclulram com apro,•oitamonto o
curso técnico a que aludo a alínea b) do artigo 44. 0 do
decreto n. 0 17:378, de 27 do Setembro de H>20, modificado pelo decreto n. 0 19:175, do 27 de Dezembro de
1930, os r,apitãis módicos Vorgílio Joaquim de Aguiar
o i\tanuol do Jesus Fernandes Tõrres, e milicianos, do
extinto quadro especial, Ad<'lino dos Santos Diniz o Alberto Baeta da \T eiga.

28) Declara so que o tenente médico, suprannmeràrio,
Josó Noto Milheiri~o chegou à altura para entrar no
quadro om 12 do Abril findo .
20) Declara-se que o tenrnte chefe de banda do música, do regimento de infantaria n. 0 8, António l\Iaias
11Ieira foi mandado prestar serviço, som dispêndio para
a Ii'azenda Nacional, no r<'gimento de infantaria n. 0 6,
como auxiliar do bibliotecário.
30) Declara-se que concluíram com aprovt'itamonto as
provas especiais do aptidão vara a promoção ao posto
do major os capitãis. do extinto quadro de oficiais do
secretariado militar José Vitorino dos Santos, José Bl'rnaniino Tôrros .Júnior, António Marques Guimar~1is e
José Carrnlho Pereira.
31) Declara-se que foi nomoaclo o coronel, na situação
de reserva, António Coelho Correia ela C'ruz parn pro·
sidir à comissão que dove estudar as altor11çõos a fazer
no regulamento geral do sordço do exército.

32) Declara-se quo o major, na situação do r<'serva,
Josó da Cruz Viegas deixou do prestar sorvko no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exórcitos do Torra o
Mar desde 1 do corrente mês.

33) Declara-se que o major miliciano módico, na siArmando Iknriq ues de Can•nlho

tua~ão de reserva,
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Lima deixou de prestar serviço no hospital militar principal desdo 30 de Abril findo.
34) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Abílio Adriano Branco, a quem so refere a portaria de
20 de Abril findo, publicada na Ordem do Exército n. 0 9,
2. ª sório, do corrente ano, foi exonerado de adjunto do
centro do mobilização de infantaria n. 0 13, e não do centro de mobilização de infantaria n. 0 3, como foi publicado.
35) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Eduardo Knopfli Júnior fica desligado do serviço, nos
termos da última parte do artigo H>. 0 do decreto-lei
n. 0 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, desde 27 de
Abril findo.
36) Declara-se que o tenento, na situação de reserva,
António Gomes Rocha deixou de fazer serviço na Agência
Militar desdo 2 do corrente mês.
37) Declara-se quo o tenonto, na situação do reserva,
Abel Cotrim l\faia desempenha as funções de diroctor da
carreira do tiro da guarnição de Portalegre dosdo 5 do
Dezembro de 1939.

--

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
38) Declara-so quo pPrtoncia ao regimonto de infantaria n. 0 1, e não ao regimento ele infantaria. n. 0 5, como
foi publicado, o soldado ca<loto n. 0 1:211/30, Carlos Alberto Gonçalves, ailmitido à. matricula na Escola do
Exército como cadete em 1 de Novembro de Hl39 e incluiclo na rolação a quo alude a declaração 60) da Ordem
do Exército n. 0 7, 2." sórie, de 30 do Jforço último.

Ministério da Guerra - V\ Direcção Geral - 3.ª Repartição
30) Pensões anuais com que passaram à reforma os
oficiais ao adiante nomeados, conforme o despacho da
Caixa Geral de Depósitos, Cródito e ProYi<lõncia, publi-

2.ª Série

ORDEM DO EXERCITO N. 0 10

351

cado no Diário do Go-i;êrno n. 0 9G, 2. ª sórie, do 2õ do
Abril findo:
Coronel de infantaria João Podro da Silva, 34.5604.
Coronel, na ~ituaçilo do reserva, António Martins de
Andrade Velez, 35.09%-10.
Coronel, na situac:ão de rosorva, Luiz Pinto de Ascensão
Moreira, 31.621 '580.
Major, na. sitoa\iLO de reserva, J osó de Sousa Nunes,

25.200:$.
Capitão de infantaria António filil-llomens Correia,

20. 736;5.
Capitão, na situação de reserva, António Afonso Terroso,

24.191t540.
Capitão. na situação de reserva, Abilio Adriano Branco,

22.202'540.
Capitiio, na situação do reserva, Joã.o Sabóia Ramos,

20.736,S.
Tcnento do servic::o elo administração militar António
Simõos Fernandes Júnior, 7.1G8tS.
Ten<'nto, na situaçiio do rescrrn, João Josó Simões,

12.000;'.l.
TenC'nto, na situa\ão de reserva, ';\fanuol Augusto Soares,

7.267620.
---~eo----

VI -ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magistério

Nos termos do artig-o 13.0 do decreto n. 0 12:704, com
as rectificaçõos do decreto n. 0 13:G57, de 2[) de Outubro do 1926 (Ordem do EJ.>ército n. 0 G, 1.ª série, de 15
de Junho de 1927), rectificado polo decreto n. 0 18:883,
do 27 elo Setembro do 1930 (Ordem do Exército n. 0 lG,
1.ª sório, de 1930), e para efeitos do rcspectivo pro,·imento, fa1,-so público quo pelo conselho do prof0ssores
efectivos foramt declarados vagos os lugares de professores das:
4.ª cadeira:
Organiza~ão dos ex6rcitos. Orguuiza~ão militar
portuguesa. Estratégia, geografia o história militar.
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5. a cadeira:
Balistica interna o re::.isWncia das bocas do fogo.

12.ª cadeira:
'l'útica geral. Funcionamento dos diY~rsos serviços cm campanha.

14. ª cadeira :
Execução do tiro, tittira o serviços de artilharia.

17. ª cadeira:
Comunicações militares. Tittica do sen·iço elo
t ransn1issões.
~o. a

cadeira.:

Aços o ligas mctúl icns. 'l'ccnologia moran1ca,
industrial o profissional. Organização o dirccçt"to
do oli<' i nas. Fabrico elo rnatorial do guerra.

27. ª cadeira:
l)ontos. Túneis. Trabalhos marítimos e flu,·iais.
Portos.

Os candidatos aos referidos lugares deYom satisfazer
às condições prescritas no artigo 2. 0 e seu §.único do
regulamento para o provimento dos lugares do magistôrio da Escola do Exéwcito, aprovado polo cloc·roto
n. 0 1:3:76-1-, do 13 do Junho do W~7 (Diário do Got•érno
n. 0 1:!1, l.ª série, do 13 elo .Julho do 19~7).
Os can1lidatos do\·em aprcs11 ntar na secretaria desta
Es<·ola, ató às quinzo horus do clia :~o do Junho de rn.to,
as suas doclarai:ões. foi tas cm papel selado e dirigi1las
ao comandante da Eseola. instruídas com os docume11tos a qu<' se refcro o' artigo :~.º" :-1'11 § único do citado
rc•g11l:11nen to.
Rala elas Ressões, 25 do ~\hril do 1940.- O Rccrct:'Lrio, J)/111ali Lupe.s dP. .1Íf/lliw·, <'apifüo do ..'\rtilharia.

Declaraoii.o de vacatura

Nos termos do artigo 1-i.t• do dt'Cl'(>to n. 0 12:í0.t, de
2~> de Outubro do rn:?ü, com a r<•ctificaç1io do dccrPto
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n. 0 13:657 (Ordem do Exército n. 0 6, 1.ª sério, do 15 de
Junho de 1927), e para efeito do respcctivo provimento,
faz-se público que so encontra vago o lugar de mestre
de gimnástica e esgrima desta Escola.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas na allnca a) do artigo 2.0 do regulamento para. o provimento <los lugares do mestre de
gimnástica e esgrima, mestre do equitação o de insh·utores auxiliares de gimnástica, esgrima o de equitacão
da Escola do Exército, aprovado pelo decreto n .0 15:294,
de 30 de Março de 1928 (Ordem do Exército n. 0 3, 1.ª série, de 31 de àfaio do 1928).
Os candidatos deverão apresentar na secretaria desta.
'Escola, até às quinze horas do dia 30 de Junho de 1940,
os sous requerimentos, feitos em papol selado e dirigidos
ao comandante da Escola, dovitlamente instruídos com
os documentos a que so refere o artigo 3. 0 do citado
regulamento.
Escola do Exército, 23 de Abril elo 1940.-0 Secretário, Dima.~ Lopes de Aguiar, capitão de artilharia.
(Publlc11.<los no Diú.rio do Gotfr110 o.0 HH, 2. 1 sórlo, do 6 do l\lnlo do
HHO).

Obltuárlo

1939
Outubro 31-:'lfajor reformado .João Jorge Cccílio Koll.
1940
Janeiro 19 - Coronel reformado Simão Pena Pacheco.
25 - Capitão 111iliciano mMico do ro~erva António Augusto Pires.
Março 29- Capitão reformado Guilherme Augusto Dias Rebêlo.
Abril 13-Tenente-coronel reformado Salnstiano do Sousa Correia.
))
2l - Coronol reformado 'fristão da Câmara Pestana.
))
2l- Alferes miliciano do infantaria, licenciado, Francisco
Xavier CalPjo.
2-1 - Coron<>I reformaclo Fernando Augusto do Carmo.
»
25- Capitão miliciano médico do reserva An<lré 1\H»
rancla.
::?!l - Capit:lo, na situação do reserva, António Maria de
Magalhães.
.
7 -Tencutc de artilharia, no quadro, Artur Vicente MenMaio
donça de Canalho.
))

))
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Rectlncaçoea

Na Ordem do Exfrcito n.• 4, 2.• sérit', do corrente ano, p. 111,
1. 20.•, 011de se lê: «:lfota11, elevo ler-se: n~fata»; p. 124, 1. 20.•, ondo
so lê: 1tArtur l\láximino ~araiva de Aguiar•>, deYe Jer-1;0: «Artur
l\l{lxiino Saraiva de Aguilar"; p. 121, 1. 25.•, onde se lê: aGacbimoiro» dovc ler-oe: nGachinciro"; p. 118, l. 2.•, onde se lê: n.\lanurlu, dnvo lcr-8e: «Miguel».
Na Orde1n do Exército n.• O, 2.• série, do corrente ano, p. 209,
1.14.•, onde se lê: «Josóu, deve ler-se: 1tJoiiou.

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.
O Ajudante General,

11.91
MINISTÉRIO Df\ G<JERRf\

Ordem do Exército
2.• Série

N.º 11

27 de Maio de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

1-DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
)!anda o Govôrno da República Portuguesa, polo :mnistro da Guerra, nomear os oficiais e sarg<'ntos a seguir
designados para, em missão do servic;:o público, irem ao
estrangeiro proceder a estudos relacionados com o rearmamento do exército:
Capitã.is de artilharia António Cimo Rodrigues Pacheco
o Josó Tolos da Sih·a Palhinba.
Tenentes elo artilharia Tristão ela Cunha Caltloira Carvalhais, Vítor Maria Santos de :\loura Coutinho do
Almeida. de Ec;:a e Nuno Guilherme Roriz Hubiro.
Primeiro sargento mecttnico l•}ngónio elos Santos Pedro
Boavida.
Kegundo sargento mccànico Carlos Ferreira.
Furriel mecânico Josó João Busio .
.Além das despesas com transportes sed feito aos
referidos oficiais o sar~entos, n título de ajudn de custo,
o abono diário do ~75;5 aos primeiros e 1106 aos segundos, tudo pago pela verba constante do capitulo 25. 0 ,
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artigo ü60. 0 , do or~ameuto do :\f inistério da Guerra para
o corrente ano.
:\f inistério da Guerra, 8 de :\faio de 1940. - O SuhSecrotúrio de Estado da Guerra, Fernando dos Santo.'<

C'osta.

prno carncu cio ,.l•to ou anot.iç5o do Trlhunnl do Contl\5).

:\fanda o GoYêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da n ncrra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem ao estrau~eiro <'ln missão de sen·i~o público
relacionada com o plauo de rearmumento do exército:
Capitã is <l<' cavalaria IIum lwrto Buceta :\fartins e .\madN1 do Santo .\ndr1; Pereirn.
Tononto tlo artilharia FranC'i!:lco .\ntónio Gon~alves Cardoso.
Altirn das despesas c·om transportes será feito aos
•ref<'ridos oficiais, a título <lL' aj nda Jc custo, o abono
<liitrio de '2756 a cada um o mnis i3.i300;) para despesas
do rcpresentai:ão ao primeiro. como chefe <le missrt0,
tuclo p:1:;0 pela Yerba con;;;tante do capítulo :?5. 0 , artigo fi69.º, do or~amento do :\tinistério da Guerra parn
o <'orronte ano.
:'llinistt~rio da Guerra. 10 de :\faio de 1040. - O S11hSeC'rPtúrio <le Estado da G1wrra, Feniando dos Santos

Cu.~la.

(:\llo caroee 110 'I sto ou nuotnçilo do Tribunnl do Contas).

11 - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra - l.11 Direcção Geral - 2.ª Repartição

J>o1· portarias de 22 de . Abril }indo:
Aumentado ao serd~o do ext>rcito, como tenento miliciano médico na situuçito elo lironcia<lo, o tonentt' módico da rosorrn. naval Fomando Augusto B elo Pereira,
om virtude de tor sido demitido da. roserni da arnrnda
por so 11rt0 achar incluído 001 rwnhumas <las regras elo
docroto-lei n. 0 :?0:!393, de 18 do Setembro do rn:m,

2.• Série
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sendo colocado no centro de mohiliza\ão do sen·i~o
de saúde n. 0 3 e devendo ser 'considerado nosta situa~ão desde 15 de Mar\o de 1940.
(Visada polo Tribunal do Coutas, com a nuota~ilo do scrom den·
dos omolumentos, nob termo:; do decreto 11.0 22:2.j'i).

Baixa do serviço

Tenente miliciano médico, licrnciado, do centro de mobiliza('rw do sorvi~o d0 saú<le n. 0 3, Fernando Augusto
Belo Pereira, por ter sido julgado incapaz do sen·i<;o
acth-o pela junta ele saúde naYal, devrndo ser considerado nesta situa\àO desde 19 de Abril de 1940.
(Anotada polo Tribunal do Contas oru 2 do

~!nlo

do 1010).

P01· portarias de 11 do co1-rente mês:
Reserva

Tencnto·corouel de infantaria, adido, em se1Ti('o no
}finistório das Colónias, Paulo Augusto do Rêgo,
nos termos da alínea e) do artigo 1. 0 do decreto-lei
n. 0 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, som direito
a pensão p0lo :\rinistério da Guerra emquanto receber
os ,·encimontos pela colónia de Mo\ambiquo, devendo
ser considerado nesta situa~ão desde 9 de FeYereiro

tle 1940.
Uapitão, do regimento ele carnlaria n. 0 3, Raúl do Xascime11to dos Santos Heis, nos termos da alínea b) do
artigo 1. 0 do decreto.lei n. 0 28:404, de 31 do Dezembro
do HJ37, por tor sido julgado incapaz do serviçú
activo pela junta hospitalar cl0 inspecção. devendo ser
considerado nesta situü~ão desde 27 elo Abril de 1940.
Tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 7.
Domiu~os Fernandes Pedro o. adidos, no i\Iinistério
das Finanças, na guarda fiscal. _\níhal Ah·es i\foreira
e, no Ministério das Colónias, Colcstino Sisenando
Baptista, o de ca\'alaria, do regimento de caYalaria
n. 0 3, Josó Gonçah·e.s Rogado. nos termos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lei n. 0 28:-!04, de 31 do Dezembro d<' 1937, por terem atingido o limite de idade,
de,·enrlo ser considerados nesta situaçrt0. respecti,•amonto, desde 28, 26, 19 e 25 de Abril do 1940.
(Ylsndn• polo Tribunal do ConttLs, eoin a lltlOtnçlio do n11o sorem
dovldos omolumootos, nos termos do docrolo n.0 22:257).
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano ele artilharia, do contro de mobilização
do artilharia n. 0 6, Raúl Narciso da Costa Guimarãis;
tenentes milicianos: de artilharia, do centro do mobilização de artilharia n. 0 6, Podro Marques da Silva e,
de engenharia, do centro do mobilização do engenharia n. 0 1, J osé Ribeiro Silva Lima Júnior; o alfores
miliciano do cavalaria, do centro de mobilizaçrto do
cavalaria n. 0 1, Felisberto José de Freitas, todos licenciados, nos termos do § 3.0 do artigo 61. 0 do decreto
n. 0 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite do idade, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamonte, desde 1, 3, 8 e 10 de ~faio
de 1940.
(Anotadt1 polo Tribunal do Contas ow 20 do Mo.lo do 1940).
Reforma
(Dospncho do 23 do A l>ril do In10 da Calxn Gorai do Dopósllos,
Crédlto o ProvldGneln, J>Ul>lleado DO Diário do oo.~nw u.0 9G,
2. • sórlo, do 25 do mos1no mês).

)fajor do extinto quadro do oficiais do secretariado militar, do quartel general da 4.ª rogião militar, José de
Sousa Nunes, nos termos da alínea b) do artigo 2. 0 do
decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz de totlo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo sor considerado nesta
situaçrw desde 16 de ~Iarço do 1940.
(Xllo earoee do visto 011 anotação do Trlbunnl do Coutas).

Por portaria~ ele 18 do con·enle mês:
(Anou1da> polo Tribunal do Cou1ru; em 23 do ~!alo do 1910).

Expulso do serviço do exército, o alferes miliciano, do
batalhão do cac:udores 11.º 7, Cândido Inocêncio Caldas Amado, nos termos do § único do artigo 31.º
do Código do Justiça ~Iilitar, deYendo ser consitlorado
nesta situação dosdo 27 de Janeiro do 10-!0.
Adidos

Tenente, do batalhão do metralhadoras n. 0 2, Felizardo
Pacheco Sarmento da Concoi~it0, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente <lo l\linistório do Interior, na polícia de
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segnran\a pública, devendo ser considerado nosta situa\ào doscle 14 de 1\faio de 1040.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira u. 0 1, Almor
Branco Baptista, por ter sido requisitado para desc>mpenhar uma comissão do sen·i~o depenelc>nte do )[inistório das Colónias, nos termos do artigo f>. 0 do decreto
n. 0 13:309, de 23 de )Jarc:o ele 10~7, do,·endo ser
considerado nesta situação desde 11 do :.\Inio ele 1040.
Oficiais milicianos de reserva
~\lferos

miliciano de cavalaria, licenciado. do centro de
mobilização do cavalaria n. 0 1, Nico lao Soto Maior
Negrão, nos termos do § 3. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter
atingido o limite <le idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de :.\!aio de 10.J.0.

--

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Por porta1·la de 9 do co1Tente mês:
(Anotad& polo Trlb11n&l do Contas om 17 de l\Inlo de 1910).

Separado do serviço

Capitão reformado Sccondino D omingos, nos termos do
artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar e nos
do artigo 9. 0 do decreto-lei n .º 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, com direito a 70 por cento do vencimento, sendo considerado nesta situação desde 6
de ~!aio de 1940.

Ili - PROMOÇÕES

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

Por portaria de 27 de Abril findo:
(Visada pelo Trlbun&l do Contas, com a anotaçllo de serom do·
vldos emolwnentos, nos termos do decreto o. 0 22:257).

Base aérea n. 0 3

l\Iajor, o capitão de aeromiutica Fernando Carvalho
T ártaro.
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Pol' portarias de 11 do corrente mês:
(Visndns polo Trlbunnl de Contns, com n nnotaçllo de sorom de·
vidos emolumontos, nos tormos do decroto n. 0 22:257).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral- 1.• Repartição

::\Iajor do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o capitão do mesmo extinto quadro, do quartel general do govüroo militar do Lisboa, José Vitorino dos
Santos.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

)fajor miliciano módico, <lo extinto quadro especial, o
capitão miliciano médico, do mesmo extinto quadro,
Júlio Coutinho de Sousa Refóios.
Regimento de engenharia n. 0 1

::\fajor miliciano médico. do extinto quadro especial, o capitão miliciano médico, do mesmo extinto quadro, :\Ianuel X eto Cabral.
Regimento de cavalaria n. 0 3

Alferes do quadro dos sorvi~os anxiliares do exército,
o sargento ajudante, do regimento de infantaria n.º 16,
José da Silva Pereira, som prejuízo de antiguidade.
Tribunal militar territorial do Pôrto

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o tenente do mesmo extinto quadro Raúl dos
Santos Correia Diniz.

------

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 3 .ª Repartição
Por portada de Jrj do corl'ente mês:
Promovidos aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, ele 22 de .Abril ele
1932, continuando na situaçito de licenciados oro que so
encontl'am:
A aspirantes a oficiais milicianos médicos :
Para o contro de mobilização do serviço do sa\1de
n. 0 1, o segundo sargento miliciano Albino
J orgo de OliYoira o :\faia e os soldados cadetes
n. 08 154-/33, António Pires Monteiro Carrapatoso,
e 190/38, Pedro Augusto Soares :Monteiro do
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Sampaio, todos da 1. 11 companhia do saúde, contando a antiguidade, respocth·amente, desdo 1 de
Novembro do 1036, 1 do Novombro do 1938 o 1
do :N'oYcmbro de Hl39;
Para o c(>ntro de mobilizaçllo do serd~o do saúdo
n. 0 H, os soldados ca<letos, <ln 3. 11 companhia do
saúd(', n. 0 G0,34, Tomó Georgl' Vilar, e do nwsmo
centro do 111obiliza~ão, n. 0 ::?;>8/33.•\.lbano ~u!IOs
de :'ifolo, contando ambos a antiguidade <losdo i
de :N' ovem bro de 1938.

A aspira.nto a oficial miliciano farmacêutico, para o ccmtro de mobilização do sen·iço <lo saúde n. 0 :?, o sol1laclo cadete, da 2. • companhia de saúde, n.() 149/:38.
•\mérico Vurcla. Geraldo. contando a antiguidade
destlo 1 de XO\'(•mbro de rn:lu.
A aspirante a ofi1·ial miliciano wtPrinúrio, para a unidade a qno pcrtonce, o soldado cadete, do rt•gimonto
do cavalaria n. 0 2, n. 0 175 1:3-t., .João Rodriguos ela
Silva Santos, eontando a antiguidndc desde 1 d<' '\o,·embro do rn:39.

Por portaria.~ de 2.J do corre11t1•

mf.~:

Hei n tegraclo no ;-;cr\'Í\o elo C>:'<\én·ifo <' promoYielo a nspirante a ofi<-ial mili1·iano (lt• i11f:rntal'ia. para o halalhiio <lt• .caça1lon•-. n. 0 :), fil'ando ua ..;Ítuaçilo (lc li1·Pn<·inclo. o t•.x-pri111<·iw "ªl'l!<>llto aluno n.º 004 ela Mitiga
E,-1·ola ..-le nuPITH ••b1t611io )(anncl )faria )fo1·t1•11=Fc>rriio (iome.; ''ª )Jat~l. <·ont~rndo a antiguitladl' <Jp;;de
1 ele Xowmhro tle lf):J!).

PromoYitlo-. a n-.pirante,; a ofi<'i.1i..: miliciano" <lP i11fn11farin. <'on1i11un111lo nn -.itual,'iio dt' li1•t•11eir1elo" t•m iiuo
-.(' <•neontra111, º" -.ar~e.nto..: e prnc;n" em :•eg-ui<ln iudi-

<'aclo,;:
l'ura o batalli:'io 111· <'H\n<lon•s n. 0 :i, o sol1l111lo, 1lo
.
l
1 . t• • ·
" »~G 1
'.!.º <rJ'lJ)lO (1I' 1'0111\':lll J11<1-i
( t' ~li 1-.1.; ('Jl('}~b, li. <li) ,
:1!l. ~\11lcí11io .\ ug-11.;to <lo .\111.1ra l Fig-uE>in•d11:
l'nra o hntalhiio de 111etrnlliaclorn-. 11.º 1. º' -.ol~laclo-<,
1la E ..coln l'n\tiC'a dt• .\dmi11i-.tr.1çiio )1ilitar, 11.º 4S:'1/
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'.!!), J,uiz Quartin nroc;,1. e lo centro •
Jhiliz.1çã(\
de iufautnrin n. 0 11. ..\lfrl'do ..\n· d1 ... ~. ~ o..;:

P.1rn o 11.1talhào de 1nt•trnllirulorn,..· 11.• ;J, n prim1•iro
-.arg-t>11to ea lE"h'. elo <'l'lllro de rnolnlizar,;iio de infa11t:1l'Ía 11." 1, )lauul'l ,Jo,.,é L111'as {l(• Sousa. e o "'"gu11ilo
sarg-rnito rnilil'iano, (lo l'Pg"in1t•nto i1e infantaria n.º G,
Eru(•,,10 E1luanlo ~oto )Jnior Hicou;
Parn o halal11ão tle <':11Tos 11." 1, o pl'ime-iro ..;argPntn
• 1·:11lef P, <lo eentro de nwliiliza~iio 1lP artilharia n. 0 :~,
FP1·11n1ulo Sprath•y :.\larqttP';
l'nra o 1·t•ntro <le mohiliz u;iin ili• infantaria u.º 1. o ,p.
gu111lo ... arg-ento. <lo <·entro <lc mohiliza~ão de '"n.11aria n." :i. .foão P~1lro Bellcg:u'llP Belo: e lh ..;oJdn<lu-:
<ir rr~imcnto <lc iufantnrin 11.º 1. 11.º :~:J9/40. A11g11,tn
Lima l' .\llrnquerqnc, 11.º !HiO/-W, .João Penha nan·in.
11.º :wt I rn. Ilídio )lal'iz ~i111ÕPs, n." :3(i2/40. :.\founPI
~la C'úmara Leme T('ll'~ ili' y llS('Oncelos. u.'' :rn:i 1rn,
.\lanuPl Frnuça Yigo11, n." :3~>8/40, .José YnlclC'z }>p..
11al\'n Cumpelo Frnnr•o Fraúiu, 11.º :361/40, Pe(lro 11•'
~lasc•aJ'Pllhas GaiYão. 11." :lfl.)/ 10, C;1rlos :Feriu runha.
11." :H;(i -W, .fosv Sehasfi.io Prrl' ... trelo Ouimarãi ....
11.º :mi -10.
)Ianul'l Sárn•a Tannes :Jinseurenh is
Hai\'CTo, n. 0 :368 -W • •\rnal<lo ~foria Garlo,; <los S.rntos
Jbpfi,.tu. n. 3Gf) -10. Fcrna111lo )faria Anclw <ll' OliYei1~1 1lt• Almeida Calhrini... P ::\lene ...es, n.º ~70/ 10,
.\ugu-.to Daniel Carri>irn; <ln i1i-.pee~ão da,, tropa' il ..
eo1111111i1at;:<lo, 11.º 17Cl/2fi, ,\11tónio Lourenco <la Silnira <li' Sousa Bnal; 110 hatulhüo de telegrafista-.,
11." 8:~/'28, )Jauuel Xunp,.; II1•11riqueH; do grupo rlt•
l'nmpn11hins ·de trem aufomón•l, n." 272/20, F<>rnan<lo
l•:dnnr<lo Espírito Santo Silva )foniz Galvão, n.º '21'2/
:,!:J, Eduar<lo .\.njos Ramo . . •<IP Mag-alhãi;;, e n.º Hi-1/2ti,
.\ 11t1)nio Y1•1itura Santos F1•r11a111lt>s; <lo 2." grupo <lt>
t'OlllJHlll hia..; de -.uhsist.~rwin ~. n .º GO:J /2,), }hirio .\ 11guslo <lo..; Santos; do l't'Íl•ri1lo 1·entro de mobilização,
11.º !i!Jfl9, FernaJHlo elo... :;auto... Pinto; do <'entro d1•
111ohilizaçào <le i11f:rnta1·ia 11.º 1;;, n.º i95f'20, ..i.\rhu·
d1• Campo-. Figueil'a; ''º ri'ntro de mobiliza cão 111•
:tl't.illwria n. 0 :3, n.º .j8:J/:l:~. E1lunrdo Coneia cl1•
Bal'ros; <lo centro ele mohiliza~·i'io de artilharia 11.º fi.
Lt>o11c>l Ui beiro;
l >arn o cPntro ele mobilizaçiio <1<' inf:rntaria n.º fi, o prinl(>iro sarg-cnto mili(·ia1111, 1lo n·gimento de infantaria
111.º G. lh•mal'<lo 1la ~iha \( orPiru .\rnnhn .Ful'lado ile
~[ l'ndon~a e o~ ..;o)ch11Jo .., do 111t·..;mo regimcnlo,
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n.º 647 39, Rodrigo Barbosa ...\raújo TJc>ÍtP Faria, e
n.º 27' 10, )fanuel Ecluanlo Ribeiro ela 8ilrn; 110 regimento de infantaria 11.º 8, :-<olda1lo 11.º 462'40, .\dri:mo
Cunha )!end('S; elo ha talhão ·ele c:ac;atlores n. º i, sol·clnclo n.º -Hfi/;39, .\níúo ele .\zen?·clo Soares; da l.ª
<eompanhin. 1le -;atíck, ~oltla1lo 11. 0 llG :3:3, Delfim de
...\hneida Barro><; !la in-.pe<'~~ln da;; t.ropa" ele comunic:açffo, segunclo ~argento miliefouo Elmano .\1·lur; cl0
centro ele mobiliza1:ão cle infantaria 11. 0 11, primeiro
rabo 1Lº i81 18,. Pedro Yenturn; elo clist.rito de recrutamento e mohiliza~'ão ·ll.º G, sohhulo territorial
11.º 4:980(W. António Augusto de C<1rvalho.
Para o centro ele mohilizac;iio tle infanta.ria n. 0 11, º"sol<laclos, elo mesmo centro de mobilização, António )fom1el Yiaua Palacho, Daniel Emílio 1la Sih·a Carvalho 1e .\ntóuio Batnlha Heis.

IV- COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS

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

Por porta1·ia de 18 do corrente

m~s :

Batalhão de caçadores n. 0 3

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Júlio de Oliveira Cidreiro.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2 ·

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 2, Joaquim Augusto Jacinto e João Emilio
Ledo Pordigã.o.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do centro de
mobilização de infantaria n. 0 4, :\Iário Canuto Pereira.
Distrito de recrutamento e mobilização n.• 1

Exonerado de adjunto, o tenente, na situação de reserva,
Júlio Esteveus .
.Adjunto, o tenente, na situação de reserrn, J osó Francisco l\fourão Ferro, ficando exonerado do serviço que
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desempenhava no quartel general do govôrno militar
do Lisboa.
Regimento de cavalaria n. 0 1

11Iajor, do regimento de cavalaria n. 0 8, Eurico de Castro Graça %uzarte, por motivo disciplinar.
Regimento de engenharia n. 0 2

Alfores do quadro dos serdços auxiliares do exército, do
distrito do r0cru tamento e mobilização n. 0 5, António
~Ianuel :\fachado.
2.• inspecção do serviço de saúde militar

()apitito <lo extinto quadro auxiliar do scffiço de saúd0,
ela 2. n companhia de saúde, l\fodosto Teixeira.
2. • companhia de saúde

Alforcs do quadro dos serviços auxiliar<'s do exército, do
distrito do rocrutamonto e mobilização n. 0 8, l\!anuel
:\!l'ndes Soares.
Por po1·tariet ele 2.f. do coaente mês:
1. • região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do distrito de recrutamento e mobilização n. 0 8,
:\!anuel da SilYa . .:\.raújo o Gama.
Comando militar da Madeira

Chefe da secretaria, o capitão miliciano elo infantaria,
do extinto quadro especial, do batalhão indopondente
de infantaria n. 0 19, António Jos6 da Concric;ão Gomes.
Escola Prática de Infantaria

Tenente, do regimento de infantaria n. 0 3, Joaquim
Peraltinha.
Batalhão independente de infantaria n.º 19

Capitãis, elo regi meu to do infantaria u. 0 3, Gregório de
Paivi1. Cunha e, do batalhão do caçadores n. 0 6, Uanuel de Fnrin, sendo o primeiro por pedir.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. 0 1

Capitão de artilharia, em disponibilidade, Alberto Ferreira ~Iacodo Pinto.
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1.• companhia de trem hipomóvel

Capitão do quadro dos sen·ii;os auxiliares do exl>rcito,
elo quurtd general da 1.ª região militar, José :HauuC'l
Cordeiro.
Regimento de cavalaria n.º 1

.Aspira11tm; a oficial. do regimento de ca\'alaria n. 0 3,
António Prazeres Júlio 1• .Jo~ú .Afonso Rodas St'•rgio.
Escola Prática de Engenharia

:'llajor. do hatalhào de s<1 p Hlores do caminhos de ferro,
Joaquim Francisco ~\ln·s .
Comando geral de aeronãutica

Cheft.' da ropartic:ão dt• muterinl. u tenentc-coro1wl. da
baso aérea n. 0 3, Fran<'isco Iligino CraYeiro Lopes.
Base aérea n. • 3

,

Comandante interino, o major António Dias L eito.
Depósito geral de mater ial sanitário e de hospitalização

Capitit.o do quadro dos serdc;os 1111xiliar<'R do exército, do
rt•gimcnto de artilharia ligcirn n. 0 :~, :\fanuel Francisco
de :\Iirau<la.

V- AUMENTOS SÔBRE O SÔLOO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra- I.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
C'oncodidas as vantagens elo que trnta o docroto
n. 0 20:~ -!7 , elo 24: dC' ,\goRtO de 10:31, desde a data quo
lho mi indicada, ao oficial <'lll Sl'guicla mencionado :
Por ter completado o tempo de permanência no oflclalato, desde a data em qu e ê con sider ado tenente, nos
termos do decreto n.0 17:378 1 de 27 de Setembro de
1929 1 necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo:

Po1· portaria de S do corrente mts :
(\ºlsl\Lln t•ulo Trlh11n11I do Conta• em 11 do :llnlo do Hl lO. Sno
tluvldos umohuuonto11, 110!1 tt•rmo~ cJo ducruto n. 0 22:267).

Farmacêutico - tenente, 1·m :;orvic:o na. Farmúcia Central do Exército, J oão Pai~ Pinheiro de Figuoireclo,
nos tcrmo:-1 do ar.tigo lU.0 tio clecr<'to-lei n. 0 :?3 :40:~. 110
~H 110 J >ezcmhr0 t!P Hl:li. dc~cle :!G de .\ bril de HHO.
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IV- CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Po1· po1·tarias de 18 do co1Tente rnês:
Louvados os seguintes oficiais, pelos moti,·os que a
cada um vã.o indicados :
Mnjor médico Américo Pinto da Rocha: porque em
cêrca de dois anos em que prestou serviço na l\fissão
i\Iilitar Portuguesa de Observação oro Espanha revelou
grande competência profissional e virtudes militares,
percorrendo sempre as zonas de operações mais activas, interessando-se vivamente por todos os assuntos
relacionados com o funcionamento do seniço de saúde
nas várias f1entos que percorreu, nomeadamente
quando encorporado na Equipa Cirúrgica da Cidade
Universitária, durante todo o mês de 1\far~o de 1937,
do que r('sultou ter-lho sido concedido o direito de
usar a Crnz Laureada de S. Fernando, colectiva, alta
distin~ão atribuída àquela Equipa pela abnegação, Yaleutia e espírito de sacrifício do que deu provas o pelos continuados perigos quo naquela situação correu.
Revelou também o seu <'Xcepcional Yalor militar nalgumas circunstâncias crítictts, nomeadamente na primeira fase da batalha do Ebro, de 25 a 28 do J olho
de 1938, em frente de Gandeza, onde, ultrapassando
os sous deveres de módico, se conduziu como Yerdadeiro combatente de primeira linha, expondo-se e combatendo valorosamente coroo qualquer oficial de infantaria.
Capitão de artilharia, na situação de resen·a, Jorge Botelho 'Moniz: pela forma inteligente e valorosa como
durante cêrcv de um ano chefiou a Secção de Assistência da :Missão l\Iilitar Portuguesa de Observação
om Espanha, de que foi a alma animadora e que conseguiu manter até final, num ambiente do grande entnsiasmo e do eleYado moral, que só o desinterõsso,
espírito combativo, fõrça do ideal o patriotismo podiam
ter conseguido. Dando constantemente exemplo, fre·
c1üentando os pontos de maior risco, estimulando a
valentia dos seus subordinados, criando emula~ões e
amor do perigo, conseguiu que fossem plenamente
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atingidos o:; altos objectivos 11110 dotermiuaram a cria<:ão da sua HeC\àO o honrar sobn,maneira o noH10 elo
Portugal.
Capitão milici:rno de infantaria, do extinto qnadro especial, Júlio ~unes Pereira de Olin•irn: porque em cêrca
ele dois anos om que prestou scn·ko na. ~Iissão ~lili
tar Portuguesa de Obserrn\ão mn Espanha so rornlou
um oficial modelar, pelo seu herolsmo, amor :\ luta,
virtudes militarei; o competência, sondo semp1·e o primeiro a oforncor-so para as missões mais arriscadas.
Possuindo ,·erdadeiras qualidades de comando, arrasta
e entusiasma os !'cus subordinados, lc\'aodo-os a cometer verdadeiros heroísmos. Tomou parte nas operações
mais importantes da guerra, como as do lladrid, do
16 de Abril n
de Setembro, Ai:;túrias, Toruel o
Aragão, conduzindo-se sempre de forma a merecer os
maiores elogios dos comandantes sob cujas ordens
serviu. Comportou-so braYamente na reconquista e clefosa da posic;üo El-~Iogote-Piodras de .\bolo, d(' 23 a
30 do ~!aio do H>38, onde, depois de sete dias do renhida luta. cm que o inimigo contra-atacou repetidas
e numerosa!" vozes, foi ferido com gravidado, não
tendo consentido, porém, em sor orncuado som poclor
e~tregar a outro oticial as funi;ões do cargo que exercia.

rn

Capifüo de artilharia Augusto Dantas Pimenta Scrrão de
Faria Perc•ira: porque em cõrca cio dois anos de gnerrn
ele Espanha, inintt~rruptamente pn!<sudos na frente do
corobatt', quúsi sempre em op ... rnc;ões e ao servii,:o da
~füsão -:\Iilitnr Portu~uesa <lo OhsC'rvac:ão em Espanha,
manifestou oxcopcionais qualidades militares, quor sob
o ponto ele vista profissional <' tócnico, quM 1wlo
ardor comliativo, d(•dicai,:iw pelo scrvi\o, resistênl'ia
fí,;ica e irnpPl'Úvel correcc:ão de porte, caracteri;i;adus
espc'cialmeuto por uma inigualúvl'l modéstia. Tcuclo,
como ajudante cio grupo o 1lc c·omtmJo <la artilharia,
ttimado parte no maior núnwro das mais importantt•s
oporações dl1sta guerra (13runetL•, Aragão, 'roruel o
C.:ataluuha), nolns rovelando sempre us suas hrilha~tes
qualidades .. polo _9lW se tornou. merece~or da e~t11.na
" nlta cons1dorac;ao dos gem•rms o cheios do exercito
Pspunltol com <1ncm, no dcsompE>uho das fun\ões cio
~eu cargo, ten! de tratar e os quais classificaram de
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«extraordinários» os méritos <lêste oficial o lhe solicitaram o desomponho de missões da maior r<'sponsabili<lado e confiança. Vordadoiro modêlo do combatente,
apaixonado pela vida de campanha, inteligente, extremamente devotado ao cumprimento do seu de\•er,
honrou om alto grau as gloriosas tradições da sna
arma e o bom nome de Portugal.
Tenente de artilharia Gaspar ~faria Cha,·os :\Iarqnes de
Sá Carneiro: porque cm quúsi dois anos em que prestou
serviços na i\lissão ~Iilitar Portuguesa de Obson'ação
em Espanha revelou sempre grande preparação térnica,
espirito militar, ardor combatiYo e impecáv<'l conceção
de porto, o que lhe granjeou grande estima o consideração dos comando1> espanhóis, que bem so manifestou no facto de 1110 ter sido C'onfüulo o coma.ndo
duma bataria de campanha na freoto ele .Madrid (sflctor
do La Rosas), o mais tarde, depois de encorporado
numa bataria auti-aéroa, onde colheu Yaliosos elementos do estudo para o nosso exército, ter sido im·estido nos cargos do aj n<lanto e adjunto de grupos o
agrupamentos anti-aéreos, onde sempre as suas notáwis quali<lados so patentearam no decorrer de importantes oporaç-ões desta. guerra (:\Iadri<l, Tcruol o 1%ro)
por forma. a provocar freqüentos o calorosos loU\·ores
e felicitações <los comandos espanhóis, honrando por
esta forma as gloriosas tradições da artilharia portuguesa e o bom nome <lo nosso Pais.
Tenente do artilharia Almor Branco Baptista: porque
em porto de dois anos om q no prestou sordço na
:l\Iissão l\filitar Portuguesa. de Obserrnção om Espanha
revelou sempre grando preparação técnica, espírito
militar, ardor combati''º (\ impecú,·ol correc<;:ão, não
só como subalterno ele bataria, mas tambóm como
adjunto dum grupo, o tinalm<'nte fazendo son·i<.'O no
comando de artilharia do corpo elo exército marroquino,
situa<;:ão em qne conquistou a estima e grande considc>ra<;:ão dos comandos espanhóis, mercê do dedicado
esfõr<;:o e competência com que colaborou na preparação o execuç-ão da maioria das importantes operações desta guerra, tondo a seu cargo trabalhos de
responsabilidade, dos quais sempre se desempenhou
por forma a morecov daquolos comandos os mais rasgados elogios, em que, entro outras referências, se aludia
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às suas «altas Yirtudes militares e grande competúncia:o,
de tudo isto resultando grande honra para a artilharia
portuguesa e prestigio paru o nosso País.
Tenente de artilharia Eduardo LuLi: de Sousa Gentil
Bec;a: porque <'111 pPrto do dois anos Pm que pn'stou
sPrvic;o na ~Iissão ~lilitar l'ortugues:i <lc Ohsl'rrnc;ã.o
om gspanha roYclou altas c1uali<ladPs de comando, energia, óptimo moral, coragPm e \'alor, demonstrados em
todas as operuc:õcs em que inten·eio a liataria G.5 em
acom panbameuto <le infantaria, cujo comando tlurante
largo tempo 1111• foi confiado, e que colocada nas posições mais e:xpos tas so sacrificou constantemcn to para
o dosl'mponho da sua. missão, <lesignadamento na tosta
de ponte <l<' Sc•rós, ondt• JH'la eficúcia do fogo 11uc executou foi possíwl repelir uma série ti<' ataques inimigos,
e ainda na liatalha do Ebro, onde as pcr:as e obscrrntórios foram colocados junto da linha de infantaria
dPliaixo de fogo ele espingourda e metralhadora, factos
quo contribuíram para q111• 1!ste ofieial tin•sse os maiorl's Plogios d:1s autoridade::; t•spanholas e do:- quais
rc:;ultaram ~rande honra para a artilharia portuguesa
e pn'Htígio JHll'll o nosso País.
Tencmtl' tle artilharia l\Júrio dos Santos: porque <'lll perto
de dob anos em que pn•stou sen·ic;o na l\Iissão ~Iili
tar Portugues:t do ObsPrYa<;ão l'm Espanha revelou
sompre grande preparnc;iio técnica, <'~pirito militar,
ardor comhati,·o, all•gria comuni<·ati\'a e impecúYel
corrN·c;iío JI' porte. quer 11:1 artilharia de montanha.
em que sen·iu <luninto as operaçiie;-; do Bilb:111, quer
postoriormN1to, como su hal terno duma bataria do artilharia anti-aér<'a, situ:u::io l'lll que tomou parto nas
oporac:ii<'s mais importantes da g110rra (Tcrucl, Ebro
o Catalunha) l' por forrnn a COill[Uistar a estima o considcrac;ão clO!'.i comandos espanhóis, que lhP dispP.nsaram
sempre os maior<'s elogio~, felicitnc;õPs e pro,·us de
aprêc,:o, a ponto de lho :;or confiatlo, mais do uma ,·ez,
o com:mdo do hatarias, de tudo i~to resultando grande
honra para a artilharia portuguesa e prestígio para
o nO!!SO País.
Alfores miliciano do scrvic;o de administra~ão militar
J osó .~drinno Pt•quito Hehõlo: porc1ue em mais d1'
dois anos em q uu prestou serYic;o na ~Iissiw ~Iilitar
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Portuguesa de Obsen·:ição em Espanha não se poupou
a sacrifícios e incómodos ele toda a ordem para prpstar o seu constante l' desinteressado concurso aos
comandos de aeron:'tutica do exército nacionalista PS·
panhol, especialmente cm s(lrvi~o de ligac;ão, motivo por que no tinnl da guerra lhe foi atribuído
polo Go,·êrno Espauhol o grau do capitão honorúrio.
ln toiramente devotado 1L sua missão, todo absorvido
no icloal que o levou parn n guerra, esquecendo e prejudicando os sous intorl\ssos particulares. corrontlo o
procurando, na sua frúgil a\'ionctn, todos os riscos da
campanha, êste oficinl constituo pela. sua grande isenc;ão, valentia, excepciouais qualidades de carúctor o
elevndo moral um grande exemplo de raras virtudes,
cp1e muito honra o nome português.

Louvados os seguintes oficiais, pelos moth·os qoo a
cada um vão indicados:
Capitão de infantaria, na situn~ão de resen·a, António
José Soares Durão: porque, tondo·se oferecido para
srnir na :\fossào ~!ilitar Portuguesa de Oliserrnçiio
mn ggpanha exactamentc qu:rndo, por ter atingido o
limite de idade, cle\'ia passar à situa<;ào de resen·a, rl'Yelou sempro indomúvel fôrça do vontade, snportanclo
as mais duras prova<;õos da guorra e tornando-se querido do superiores u subordinados pela alegria comunicati,·a que consern1va orn todas ns circunstlincias.
Oticia.l denodado, expondo ·Sl\ sistemàticamen te, 11101Te11
horc'iicn.mente em co111liato llo tlia 4 do Janeiro de rn:m
na fronte da Catalunha. honrnnilo pelo seu exemplo do
ntlentia o sacrifício du ,·ida o bom nome do nosso
o:xérdto.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro Pspceial,
Alberto Dâmaso Figu<'in'clo Lopes Praça: porque, fo.
zflnclo parte da. )fo;são ;\(ilit:1r Portuguesa de Obiwrrni;i'io om l~spanha, Olll Gdo Agosto <lC' rn:38, no ataque ao
~ fonte Auts (soctor Fa.von-Jfoqninonza), lerndo a cnho
1wla Gi. ª companhia, \'nngnarda cln li.ª buucleira tlu 1,n.
gião, o c11iando esta h:mdeiru, debaixo dt' fogo violl'ntlssimo, tomu,·a do assalto as trineheirns inimiga!> o por
rnanohra rúpida fez liOO prisioneiros e mais de um mi·
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]bar do baixas, se distinguiu notà,·olmeuto pela sua braYura pessoal, merecendo gorais elogios. No segundo
a.taq ue da Serra do Pandols atingiu em 14 do mesmo
mês todos os objecth·os que lhe foram indicados, e na
manhã do 15, vendo-se ameaçado de envoldmento, ordenou a retirada, que realizou om boa ordem, apesar
de fortemente batido de frente e de flanco e a bandeira
;t sua esquerda estar em retirada desordenaua. Passado algum tompo, por ordem do comando, lançaYa-so
ao assalto da posição per<lida, o que fez com a sua
bravura habitual, tC'ndo neste momento caído morto
com uma rajada. de metralhadora qno lhe atingiu o
coração, honrando por essa forma sobremaneira o bom
nome do nosso exército.
TcnC'nte de cavalaria João Augusto Pimontcl Feio Ferreira da Sih·a: porque, tcndo-so oferecido para servir
na :\fissão Militar Portuguesa de Observação em Espanha, d<'pois do por várias vezes ter procedido
heroicamente em várias acções de guerra, morreu com
gloriosa serenidade, no próprio dia em que rcgrossaYa
do liccmça, quando, para juntar-se à sua unidade, que
se oncontra\'a oro perigu, atraYessant a pó, dobaixo
do fogo vivíssimo de metralhadora, um terror o considerado inncC'ssí,·ol, onde tinham sido abatidos todos
quantos jíi haviam tentado passar, honrando assim,
11elo seu exemplo de Yalentia e sacrifício da vida, o
bom nome do oxórcito portnguês.
Alferes, na situação de reforma, João António Maria
Martcns Ferrão Gomes da ::\!ata: porque, fazendo
parto da Missão Militar Portuguesa de Observação
em Espanha, nas brilhantes operai:õos da 17. ª handoira da Legião, om ü de Agosto de 1938, no ataque
ao ]\fonte Auts (sector Pnyon-llleqninenza.) so distinguiu do forma not{n·el, não só pela sua bravura pessoal, mas também pelo acôrto com que so conduziu
no combate. No segundo ataque it Serra do Pandols,
na manhã de l:J do Agosto, om que a sua bandeira,
tendo sido fortcmento atacada por elementos das divisões Lister e Campesino e batida por potente concentração do artilharia, foi quási totalmcuto aniquilada,
morreu gloriosamente depois de tor mostrado a mais
complota indiferença pelo perigo e animando sempre
os lcgion1írios com o sou valoroso exemplo.
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J-Uforo:s miliciano de infantaria Joaquim Coelho da Rocha: porque, fazendo parte da Missão :\Iilitar Portu gaesa de Obson·ação em Espanha, na. ofonsiYa. do
gbro e adido à 65.ª companhia da 17. ª bandeira da
Lebri.ão, e quando esta se dirigia. om guarda. avançada
ao ataq uo dn Serra do CabaUos, ocupada pelo inimigo, na manhã de 23 de Set~mbro de 1938, so dis tinguiu notàvelmonte, não só pela sua bra\Tura pessoal,
mas também p<~lo acêrto com que se condnziu no combate, conseguindo atingir todas as posições quo lhe tinham sido indicadas, resistindo com o seu pelotão, jú
bastante re<lnzi<lo, aos rospectivos contra-ataques do
inimigo, muito superior cm número, tendo sido graYemente ferido na perna direita..
J..lfüres miliciano de infantaria Abraão Rui Carlos Cerveira de Albuquerqne e Oliveira: porque, tondo-se oferecido para ser\"ir na 'i\lissüo Militar Portuguesa. do
Ohsorrnção em Espanha: demonstrou excepcionais qualidades de bravura, rnlor militar o abnegação na:,;
duras oporaçõos oro qno tomon parto: Tromp, no final
do :\faio do 1938, onde foi ferido, redução da bôlsa
de Biolsn. e finalmente na detesa de Gaudeza, em
Julho do mesmo ano, onde morreu gloriosamente, em
30, depois do cinco dias de combates consecutivos.
Alferes miliciano de infantaria Raúl L<'ooi do Carvalho
Branco: porque, tendo-so oferecido para servir na
:\lissão Militar Portuguesa de Observação em gspanha,
no segundo ataque à Serra de Pandols, em meados
de Agosto de 1938, durante a batalha do Ebro, roYelon excopcionais qualidades do bravura e valor militar,
e~tundo adido à 16.n bnndcirn da Logião, unidade
do:.>fnlcada em quadros pelas baixas sofridas nos anteriores combates na defesa de Gandeza o constituíchi,
em grande parte por recrutas sem instruc;:ito, uão se
poupou a fadigas e expõs-so constantemente, conseguindo polo sou oxcmplo o energia evitar que o sou
pelotão abaudona~so a respectiva posição o seguisse
o caminho de outros quo debandaram desordcnadamonto tomados de pánico peranto a rudeza e insistôncin <los ataques inimigos, o, pelo contrário, contrn·ntacou várias vozes para socorrer nnidados do sectores
vizinhos, acabanrlo por ser forido grn ,·emente em 17
do Agosto de 1938.
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.\.lfen•s miliciano de eun1lnrin Olán<lio Emilio Pinto
Uorr1•ia :\fendes: porq•1e, fa1.endo parte da :Uiss!to ~lili
t:\r Portuguesa de Obsorrnc:i'10 cm E~panha~ e tendo
tomado parte, dur anto a b:ltnll.m do Ebro, consocuti\'au11~nto <lo 25 -a. BO do Julho do 1938, em combates
c1w.'lrni~udos para a dÓfofln de O ander_a, r twelou <JUalidad<'s cxcepcionais no com:rndo que te>o do ni;i;nmir
da sua. comp<inbia por esta ter pf'rdido todos o~ seus
oticiais, lutou e expôs-se lwrôicamente, a ponto do ter
:-iido ferido gra\'cmento na t:mlo do dia 30, em que
Jhti foi :lmputada a pcrnn dirdtn.

Louvnilos os SC~r'\\Ílll\"S ofieiaii:; t• :i-.pirant<i a oficinl,
pelo,. rnc1tfros que a cada 11111 \'i'io iwliC'ndos:
Uapitão de <trtilharia Emí<lio <'ruj1•ira de Carvalho:
porque, fazendo pa r(c da ~1 i.;sào ) f ilifal' Port ugues:i
de Ob,..etn1ção em Jc;..,pnnha u \•süwdo a1li(lo duranto
cêrca de doí" mo.se..<; a urna bntnri,\ llc 7,.:; dn frente
de ) l n<lrid, .se conduziu St>mpre dt· fonua a receber
1011,·orcs dos comnndos• espanh1>i-. nomeadnmentc
pela comgcm e dedicação rc\ebcln ... durante as ope:roçõ~ realizadns no o;cctor otlo 'l'ejo (1'oledo) durn níc
._, ilin 7 de Maio de HJ!H, em <!Ut•, Hpesar da imlit•açfío
<·1u contrário do comallfl:rntc (lo g·1·upo. ,..f' t>xpôs Gl'llll'l'l' <'Ili locais 1le gramdc• ri:sl'o, 110 intuito 1]C' p1'<'sta!'
~1 lllL•llior colnboraçiio ~~ unidade t•m c{Ut! e,..h\\'a cnrorponltlo, :,crdc;o" c.;tcs qne clrv.i.'lll .;cr co11,.irkrudm1
(•xtra01clin{lrios e irnvort:int~~.
Capitão de ortilharia ,1 osú ( 'ândiilo Homa ~.le Lemos
J>uga: porque. temdo-sc oferecido para -erJ.·ir nn :'\fi~
~io ~Lilitnr P-0rtu~ucsa de Ob9('rv:açiio em E,;pau h:i,
i·cn~lou -.cmpre dedicação. zêlo e qunlicladP~ de tr11halho t• nll1•11tin. cptr o lur1111rn111 dig110 tlC' eloiri•" nas
n.ferêJ1cia.s doo comn11dos e.c;pauh6i._, o <)Ue futlo <'011trihuc para que ~ consi<lf'r••m rxlraordim\rio~ e impod.1 ntl's os servi~m qnu pr1•h1ou.
( 'apitiío c]p ariilharfa .fo;lo cios ::-;;\11to-1 ~Ia1<1nc<1: porqm>, lcndo-;-;e ofero('i<lo pnra senir na ~fr•:-üo .M ilitnr
l 'orl111,J"\le.~a ele Ohsen·nçíío em Espn.n lia. em 1•êrca de
uuo e meio ele !!'Uerr.1. J'C\"t•luu e<mprí.' o maiol' intc-

3il

2.• Série

ORDE:\I DO EXERCITO X. 0 1l

1t•,se pelo .,t•n·ic;o. merecC'n<lo <los comandos t"•J>aHhcíis reft•l't'll<'ias elogio:-.as <]U:t11lo nos seus r•o11lieci111enlos tfruic·o" e it sua c·onclufn, dt'J\olado <olH l'il11,
11uc t:11nbt~lll .;e manifestou 110 fado de lhl' fpr :>iclo
t·onfia<lo o eo111:111<lo <le ha ta rins tlt• vário.s ma t.er.inis,
de que Sl'mpn· se 1le:-.empenl1ou e:ihalmentc, scniços
t•,,!t•s que 1levern :>PI" cou ... idcraclo,, cxtraor<liu:\rio.:i e
i 111portan te<;.
0

0

('apitiio cll' :11tillia1·ia .José Nimplí!'io \'irgolino: porc(lll',
ll'ndo-:w ofpn•1·iclo para servir na ) 1 issão )Iililar Portugue..;a tll' ()Ji,t>r\·ac;ão cm Espanha, em cêrca dt' um
a110 <le gu1•rrn. l'Pn•lou grn11cl1· pn'paraç·ão tú,11Ü.:a.
que foi :>l'lllJllC muito apreei:11la pelos comnIHlo.:: c~
pauhói-.. que por ve;:e,; llw confiaram o coma11tlo tlc
ha!.lria:-- e utili;rn1·:11n larga111c11i(' a sua 1·cco11hccida
1·0111peti'•1JC"ia, 111a11ifl':-.taicla JtonH·adnmente na <'Xl'<'tt1:i'ío
de• tn1hn1110, topog-r:íficos t' 110 ,.;,en·i~o •ele trammiis-.1)e,;, qlll' !'Oll'lituíram valioso-. eh•mentos para nquelt>" comanclu-., 1l:111<lo as-.im uma l'leYarla 1' hourosn
i111pre..;-.:lo 1lo \',dor profi,..,.ion.l 1 <lch artilheiros portug-u(''e". -.e1 "i\.'º" t•,tes <JUc <levem 'l'l' con:.iclt•r.ulo:.
extraorrliu:írici... 1 impol't:rn{P,.
1

<'apitão ele rnn1la1·ia Luiz clu ( 'o.sln I n•ns J.'erraz: porque, fazenclo parle <la )Iis::;ão )1 ilitar Portuguesa dl'
Ohservaç:in ('lll E;-;panha, em mais de um ano d1•
g-uerra. Pn1·orpora,lo em unicladc;; ~la Sl.tn :nma e·
lt!n<lo ioma1lo pari.e em opertu;fü importantes, como
nas batalha-. d1• Hnmete, Belrl1itr, Tcruel 1• Ehm,
revelou 5('>111pre <1 maior inh•r\..;sc e dcclil'ar,:i'ío pelo
serviço, -.oliri!anrlo missões ele n•sponr;ahiliilnd<' e pel'igo, que rl!·,,<'lll)ll'l1hon com :wi'•r!o <'valor, por iorma
:1 rnererPl' rd1•1i'•11r,ins C'loginsas 1los comanclo,. ('spa11 hói;-;. -..erYir;o:. estes que dcYem er co11siclera1lns cx1raordinário-. e importantes.
Capitão milil'iano 1le caYalaria, tlo c•xtinto <Jnadro C'SJIPí'ial, .Jtilio l>orningos Borgp.; Ca-.par: 1wln forma
clPdicacla <'011111 1luran!e rl;l'<'a <IP \1111 ano 1Jpse111JH'lllw11
:"h fun~Ôps cl1• c·lieft' da hasP <la st•1·c;lío de ª"sisf11nria
ela ~.f issão :\J ilitar l >mtugnpsa dc• {).;t'rva~lío l'lll f•;spanha. rt·Y1·l.111clo ;o;t'mpre o maior in!er\.s.;c t> zl'·lo nn
regnlnri;:ai;iio !le bulo,;º" ;i ...... unto,, 11ue 1li;:ia111 re-.peito
no,, militai ei;; •ln ~e<'çiio. yj-.itanclo lreqüeute,, ,·czes as
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frentes de combate, o que demonstra exemplar compreensão dos cleYeres do seu cargo e elt>vaclo espírito
tle camnraclngem clig·110 de todo rcgi~to, Sl'rviços estes
que devem ser consiclcraclos extraordinários e importantes.
Tenente ele infautaria Otto Ilofünan You Jiafe: porqut',
te11clo-se oferecitlo para senir na )li:-são )Jilitar Portuguesa cle Ohsen-ação em Espanha, reYelou espírito
ele sacrifício e dedicação pelo serYiço, mantendo-se
durante dois meses em primeira linha com a unidade
a que estaYa acliclo, tomando parte em toclas as operações da defesa da testa tle ponte de Serós, sector de
Lériclu, e elas posÍ\Ões ele )fonte Bouques, sector de
'l'rPrnp, nt(> qlll' lht' foi imposto o regTesso ao País em
virtude elo :;eu prt>l'ário estado de saúde, cleve11clo por
isso os ='l'Us sp1·,·iços ;;cr c·onsiclPratlo..; t•xtraorclinários
e importante<:.
1'L'1H'nle tle artilliaria Carlos Kol 1le .\h·arenga: porque,
l1enrlo-gf' ofereciclo para :<e1Ti,r na. )Iissuo )Iilitar Portuguesa. cfo Observação em Espa.nlia, l'PYclou 1'<'ll1pre
g-ra11 cl·e dcdiear,ão e z0lo pelos sen-iços que lhe foram
«onfia.dos e <JlH' tlesiempem 11011 com recon heritla competência e amor profissional, pelo que dl'Yem ser ronc:.iclcraclos ex traordin:lrios e imporlau te:>.
1

Tenente de artilhn,ria .José Eduardo ReYere.nrlo da Conreir,ão: porqul', fazendo parle ela )Jis,.ão )Jilitar Porlugue-sa de Obsl'!'Yar;ão em Espanha, clurnnte os comhale<; ciue liwrnm lugar 110 sector do Tejo (Toledo),
de 10 a lG <le )fnio <le HJ:3'í, clemonstrou muita declil'U\'ão, rcx·onl1!.'citln C'ornpeti•11C'Ía e n"sinalncla coragem
na forma <·01110 llcsernpenhon o sE'JTir,o que lhe foi
1·0tnfial(Jo ju11to tle umn balaria de artilharia, roopera.ndo hriJhantemenle na conduta 110 tiro rlaquela balnria e man1e1Hlo-se com sercnitlaclC' e pprsistf>ncia
num obserYatório aYamr;ailo muito haliclo pelo inimigo, mei·ecentlo as mais elogiosa-< r<>forências dos
comandos a que a mesma hataria e;,laYa subordinada,
sE.'lrvir,os e:>tes que !leYem ser co1n,,iclerarlos extraordill<írios e importantes.
'l'e.nl'11tc clC' artilharia .Jorro Horta Galnfo FPnC'irn Lima:
porcp1<', t.l'<nillo-.;e ofl•reciclo para serYir ua )f issão ) l ili-
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hu· Portugue,;;.1 de Oh:>ervação e1n K•panha, revelou
~mpre a lllnior dedicação e gr:mc1e co1upetência, nomeadamente na elabomÇ'ão ode trabalhos topográficos
\(' tle preparaç.1o de tiro clurn:nte as operações da Cata1unha, em que mereceu especiais e elogiosas rcfei-ê.ncias dos comandos c.~panhóis, o que tudo contribue
para que os ::eus serviços deTam ser c-onsideraclos im1iortantes e extra.ortliuários.
Tenente de artilharia Tomaz Esmeralclo Xohre: porque,
tentlo-s~ oferecido para s.ervir na Jlis..,;ão :Uilitar Portuguesa de Obsenaçilo em E.s.pnuha, se e:ncorporou
Yoluntàrian1ente numa. das bancleirns da I~eg-ião, revelando sempre espírito mili<ta.r e >alor com baLivo, o que
cont.ribuíu para o bom nome do País, devendo cstt>s
serviços ser cousicleraclos extra~m.linúrios e importantes.
Tenente de artilliaria Júlio ide Almeicla Fernandes: porque, tendo-se oferecido para servir irn. )lis.são Militar
Portugue;;a d.e Obs.enac;ão em Espanha, re>elou sempre grande cleclicação pelo ser>iço, capacidade e conhecime1ntos técnicos, quer como subaltemo de bataria,
<1uer como chefe rlo sernç-0 topográfico de grupo, em
que realizou importantes s.erYiços de reconhecimento
de posições e obsenatório e demon;;trou grande sereniclacle perante o perigo, o que tudo C0111tTibue pa,ra
que os seus sN·Yi<;os deva.m ser considerados impe>rtante,; e e-::dra-0nlinários.
Tt>nente de artilharia .\ugu~to ela Siha Yiana: porque,
fazendo parte da ) f issi'io )Iililar Poriugncsn ele ObserYaç-Oo em Espanl1n. reYelou sempn· (lr·<li<'.su;ão, zêlo e•
gra11dc pre-pnra~-.lo ((~cnicn, «JUe o !orn:uam digno de
eloµ:iosas l'eferênr.ias elos comando... espanhóis, que
i·eg-istnrain o ,.;en eleYaclo espírito, Yirtncles militares,
valor e sereuidadc perante o pe1•igo. o que tudo contribue pnra que se considerem oxtranrJinários e importantes os sen·iços prestados .
1'e.nent.r de artilharia :Xapoleão l)ita )frit-a ele Amorim:
porque, fozell!lo pnrk ela )Iis:;iio )Iilita.r I>ortuguesa
<1<-' Ohsrtyaçiio em Espanha, rewlou ,.;empre d(•llicação,
z(•lo e granlle prepan1('i'io técnica, <pte o tornaram digno de elogio;;a,; reforl!ncius do5 eo1nanclos cspan hóis,
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que regisiarnm o seu ele,·uclo e..;pírito, Yirltule:; militares,, Yalor r serenidade pernnlc o perigo, o <1uc lnrlo
c·outribue pnm que se consiclt·r1•m extraordinú1·ios e
importantes os sen·iços que prcston.
Tenente elo <!Xtinlo quadro <lc oficiai-. do secretariado
militar Fra1ici~J .\ntónio ~lilho e.ln Hosa: porque,
apesar ela sua idade e prc<'nrio c~tado de saúdr, e.leu
um louY1l.Yel ro:empl.o ofore1·onclo-~ para na )lissiio
:\Iililai· Pml ugtH'su de Ob.,t'rrnçfío cm Espnnlw Sl'lT·ir
t·omo suhaltL•r110 numa unid:uln ele infanforin, qnr tle
facto acompanhou até {f\lc ll1c foi imposta a lio91italizar:no e distingnindo-:.e pe>la c•orngem e forrnn c·uidndo:>a t·omo desempenhou os serd<:-0~ mais ~í:rduos e
clificeis. merecendo por i'"'º lou'\'ores e elogio:o da'
~n tidarles espanhola;;, -<en•iço~ q uc manifcstnmcn te
devem ser considerados extraordinúrios e importante;:;.

.\lferes mili<'i:rno ele infantaria ,) n~1~ Santar(·no rlc Sousa
<la Cm1ha Pigmntelli: pon1uc, tcnclo-:-c ofcreci<lo para
servir na }{is ·ão )lilitnr l)ort11g11c<:a de Ohi;en·ação
cm E=-pauha, J'c\"elou <1unlidn{l(', <le hran1rn e dc('i-xio
na recouquist{l c rlcfe.:;a ela posição
~fogote-l'ic11ras
de ..Aholo, do 2a n ao ele )faio 11c JD38, em que o inimigo contra-atacou repetidos e 11 umerosas Yrlles. serulo
f crido, sen·ic;os c<:lcs <1ue 1h1 n'111 ..;cr considerados cxtraorcli11ário,, (' i111portanles.

m

"\Here::: miliciano de iufantnrin J o:;é Santarcno de Sousa
da Cun1ia. l'ignatelli: por<p1e. fnzendo J>nrte da MissITo Militar J>ortnf?UC~a <le Ohsen-ação em Espanhn.
c•m 15 de .Julho 1lc 1D38, na frente 110 Ebro, 0 ndc combateu ci1wo 1linc; consecutirn5 11a HP hanch•ira cln l.egifío a solir.itai;fío sua, apesar tlP graTenH•ntP cl1wnlc
e coro indicação 1médica de rngres,nr a Poriugnl, rr>t'lou notí1v1•l espírito niilitar e grande <ledicaçfío pelo
serviço, n pnr rla bravura <' clccis1io já antt'riormentl'
manirl'slacla.::, scr\·i\05 e:;tcs que cle\•e:tn ser considerados .extrnorainário' e importantes.
~\Hnes

rle caYnlnria Ff'I•nando (/osf:i Hevés l?<irnha: porlt-ndo-s1• ofrr1-ci<lo para S('n·ir nn. )[issiio l l ililnr Porlnguo<:a ele Oh,,.en·açfio ern Espa11ha. 110 i11t11ito
de servir na infontnria rle La Legion, ~t' conduziu
,,empre com '·a1or e brio e nomeadamente porque

qttP,
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durante o incêndio de um depósito de granadas eh•
mão ela "ua unidade, que :;e encontrava em primeira
linha, deu um belo exemplo de serenidade, coragem
e sa.ngue-frio retiraudo pessoalmente, com risC'o de
vida, várias caixas de munições, evitando que estag
explodis~em, i10 que confirmou as suas qualidades militnres reveladas nos vários combates em que tomou
parle dUl'ante a ofensiva da Catalunha, pelo que º"
seus serviço:; elevem ser considerados importantes e
extraordinál'Íos.
Alferes miliciano de cavalaria ~.\.ntónio de Sousu. Holsliein llcck: porque, tendo-se oferecido para ~enir na
Missilo )Lililar Portuguesa ele Observação em Espanha, revelou coragem, camaradagem, espírito llc
disciplina e zêlo em todos os servi\os de que foi encari1eg-ado, clesginadamente nas >isitas feitas debaixo
ele fogo às unidaides durante a batalha do Ebro, para
estabelecer ligação com os graduados portugueses
que nelas e,stnvam en<:orporaclos, serviços que elevem
ser considera,dos importantes •C eÀ'i.raorclimírios.
Capelão com n graclua\ão de alf cres António Augusto
de .\lmeicla Coelho: porque, te.iHlo-se ofereciclo pan
•prestai· assistência l'eligiosa aos legi01u\rios portugueses .em Espanha, chmmte cêrca de um auo, se
cleclicou com tocb a abnegação e zêlo a essa piedosa
tarefa, o que, dadas as circunst:lnci~1s particularmente
difícPis em que po1· vezes Leve de aciuar, faz com que
êsses serviços elevam ser considerados extraordinários
e importantes.
Capelão rom a gradua«ifo de alfe1,cs )Ianuel ela Silva
1''<>il'Tcira: porque, te111lo-,;e ofereci<lo para prestar
assistência religiosa aos leg-ionúrios portugueses em
Espanha, dedicou-se cluranle cêrua ele doi;; a nos com
toda n abnegação e zt>lo a essa piedosa tarefa, não recebendo qualquer remunern';'fío oficial durante o primeiro ano, o que tudo denota isenção e espírito J.:J
sacrifício. que, apesar ele próprios <lo seu mester,
fazem com que os servi\os prestados <leYam SPr considerados extraordinários e importanties.
Aspirantt• a ofii·ial miliriano de infantaria Ahmham
Be.noliel: porque, lNHlo-se ofereeiclo para ~enir na
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..\lis:-i'io ).[ilit,11· Pol'tuguesa de Oh,.en·n~ão em E,,paaha, reYelou ;;(·111pre sere1li1l1ult•, espírito de sacritit:io, boa Yo11lad1· l' gran1l1• eorag-em, demonstrado,.;
(•s1wcialment-e no <leconer 1la..; 01wrac;ões em que tomou parte na ofm1:,i,·n da Uatnlnnha, designa~b
meute no a.;:;:1lto ns po:-içõe.; inimiga", realizado pela
13.ª bandeiin. 110 ,.cctor tle Tremp . .;e1Tiços que dcYcm ,..er cou-idcr:11Jo..; ext.rnordin:\rios e importan~.

LouYa<los ª' .;arg-1•nto-., furriéi' e <:aho a seguir 1lcsi::11ndo,, pelo- moli,·o;; rp1e a eada um Yào indicado,:
Prim1•iro .;arzonto c.ulete <le infaJ1t.arin Pedro <le BarC'C'lo,: por<1t1e, fa1.1•n<lo parte ~ la ..\Ji,,,iio )Iilitar Porlug-111.)sU de Oh-.ervaçi'io Plll E"Pª n ha, confirmou nas oprra<:ões de rotura 1ln frente tla Catalunha, de 2:3 ele
])p;wmbro de lfJ:i8 a 5 de .Ja1H>irn dP }!)39, as nobíveis
qualida<les de l'Ollla11do. compelên<·i:1 profissional, sü1-e.11i1lade, heroí...1110 e Yalor rnilil·1r <pte j:i havia reYclaclo em acyõe-. aule.riorc', sempre no;; po-tos do mnior
pel'igo, quer uo n i.allo ~is triu<.'l1eirn~ inimigas, que!'
1i:1 defo1i.;iva. E11carregn1lo e111 ~ de .Janeiro elo prole-.
gl'l' a rctira1la da :ma uuicladr., 1·011:.1 g-uiu manter o
mais eleY:Hlo moral entre os suhorcli·naclo;; e assim repeliu oito cmdra-atarp1e.c; inimigo,... Com as pernas
ferida~ por c-l-ilhac;o~ <le bombac; de mito, ma.nlevc-;;c
calma.mente 110 seu pô,-to <' recusou a mudança. d.:>
situaçi'io que o ,eu comamlant<' lhe ofereceu.
1

Primeiro sargento de infantaria J lN! Ferreira Cabrita:
porque, fazcncln pari.e da )Ii-.-ão ) J ilitar Pol'tugues:i
•h· Obserrnção !'Ili Espanlia, no s1•gun1lo ataque i1
S1•na de P awlok na 11uu1l1ã (!" l J de• .\ gosto de 1038,
em que a li.ª bandeira 1la Lelriíio, a <pie c.;tan1 acliclo,
foi fortcm!'nte nfnc:uln ci batida. por uma potente conC<'.ntra~"io de artilharia, que aniquilou quú,,i tot411me.utc a. =-ua compaJ1hia, dl•mo11 ... trou ele>a~fas virtu(le.c; rnilita110', procurauclo ci :-olil'it1111clo os postos <h•
iua ior perigo~ nin,n lPnclo inlactu. t~ posÍ\'Üo onde foi
t°i•1·i<lo.

Primeiro ,..aig-ento ~le infanrnrin .\nt1í11io I n:ício Sublil:
por1Jlic, fazendo pnrte <ln )Ii-::itio ..'filitar Portugu~a
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Ohs~rYu~-:.io mu E:;pnnha, mostrou zralllll' espírito
<le iu~ciativn e hrnnna. nn. rccouqui:;tn. e dt>fosa da

<le

posição ele EI )logot:ie-l>ic(lras <le A.holo, desfle 20 a
:m fl~ )laio 1le Hl38, <'lll que o i:nimigo contra-atncon
repet.idM vc7,os. Sempre do;; primeiro:> a ocupar o <:eu
pôsto ,}e conib:ll-0, foi ferido ])OT duas wzes e de rouba:! elas 6e rt•cu ...ou a .-;er ev:wun.llo, cont\nmindo .1
combater 1110<: ponto;; mai,, arri:-t•ado,.,.

Primeil'o :;:ng'!'ll lo cadete de 1·n ,·al:uin. .\nt<)11 io ,José Jc
. .\lmeicln Pcn•ira: port1ut', h·ndo-"e oferp1•iclo para >'l't'Yir na )liss.to )lili lar l)ort ugucsa de Ub..:('J'YaQiío em
R;pa11l1a., no 11ri111eiro ataque;, &rra de 11 ~nulols {fins
<lc Jull10 <lc HJ!l~) e estantlo adido ü (j().ª cornp:i11)1ia
ria l 7 .ª bandf'im <la J,egiiio, e 11ua11do esta se dirigfa
a. cobrir a. reLiracla rle um grupo <le trê~ batalhões, 110
111omento l'lll c1ue o $eU pt'lob.1o ~c>guia em rc;;on":l, iC\'p
nma acçiio lil'il h ante, pois que ,'ie colocou ('ltl "\'an~uanla qunndo <.l" outros pel.otõi"S <la comp::mliia come-

i;avam n dch.md:u. e pelo forte impulso d:Hlo pelo
· ..eu pelotão con:,egouiu ntingir 1'osiçõe-; con-çenicntc .. ,

fnzer 21 prisioneiro.; e coutribnir pam que os re;;taut:es pelotõe>l recobra~em ânimo e, :-eguidnm!'ntl'.
3C. unÜJ>em, aSSC!:Ura1ulo assim a retirra<la dos 1·efcri.do~

batalhõe.;, f(•rulo~ si<lo pela pr:ílil'n. dê:.te aeto, mon1·io11ado eomo /Jisti11!J11idísúmo no relatório do comando
<la L::u11lcira. Xas hrilhantc.s operações da li.ª hancleira. em G de A\.go,to. uo ataguc ao )fonte .Auls (sector de l~uyon-)lc>quincnza). d1"tin~uiu-~e também notiLVelmcntc, niío só pel::\ sua bravura pc,~oal, mas inmhüm pelo ac{·rto rom 1p1e se conduziu no comhate.

~argcnto radete de carnlaria ~\ntónio .Tosé 1le
A\.lmcitla l'er·cira: porque, !fazendo parte •la ?li i"s:lo
) l ilihtr J>ortnp-uc'a de Ohscrvnçiio cm E--panhn. no
scg·unclo ntnf1ue it SeI'l'a de l'nnclols. <1ua11clo a compnnJáa a que se í!ncontraYn adido (HG ...) ,,e lan\rwn cm
::oc01To da Gú ... companlain, atingiu Jn.1>umcmte os
objectivos f1ue lhe foram clesigna.tlos, :ipe.:;ar <lc no final
1lo lan('o ll'ntl' con,.,igo apcn;is dois homens em vi.r.iutle
ela:; Laixas sofrida~ e do all·aso de muito;; que dl:,·inm
neornpnnh:í-ln: llC'""e"' ohjt·1·l i\'nc: !'(' maulc\'C 11cr(1icamcutc, lljll'~ar ~ic tt-r nu fi11nl do (lia (10 (lc J\go:.t<)) o
f>fectiYo do eu pelot:fo reduzido a um <1uarto. ~lan
ten-se combntenclo durante todo o ilia Hi. endo fi-
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nal11u•nte fnido na cabeça. na tanlc dê-.te dia, e,
ainda depois de ferido, vollou ao parapeito da trincheira, debaixo ele fogo, procurando, mais uma vez,
<lar C\Xemplo de l'Oragem e mostrar o seu ·valor.
SPgund\1 --argc11to •ele infantaria Oarlo::. Luciano Bnsto":
porque. tendo-se oforeciclo pnra <;1•n·ir 1rn :\li-;:-:ão l! il ilar I>ortugues.a ele Obser,~açào cm E-.panlia, na noite
1lc 4 para 5 <lc .Janeiro de 19!3!), l"o111:u1dnndo a sua
sce\ão na testa 1le ponte ele Alta (~ngre-l'eixcira),
resistiu a vários contra-ataques P manteYe a poSÍ\iio
que lhe eslavn eonfiacla, apesar ele lhe restarem apc11n:- cinco homun-: e <1e lhe han·rern si<lo uegatlos os
1·cforços que pedira. e nincla porque no a.-salto clatlo
peln sua companhia à. cota 691, em '2:j cio me;;mo mi-s
(le .Janeiro. entm lhsda e Sol-.:ma, depois <lo ter si1lo
fori<lo por bala 1!0 espinganla. rt'c·usou .-.er eV"aC'u:ulo e
continuou <:omhatP11<lo, apPJSar <la clificulclaclc ele marcha ocasionocla pelo ferimento, clcrno11slrando assim
grrrnde vnll'ntia, valor militar ü espírito de sacrifício,
pelo que mereceu os maiorc:. c.logios dos comrmclos espanhóis.

}'11rriel <lo infn.nlarin ~\nlónio de Sousa Araújo: porque,
fazendo parte da .\lis,ão )lilitar Poriugucsa de OhserVn\uo cm Espanha, revelou altas virtudes militares
<lumnlc a reconquista e defesa da pc)f;ir;ão Bl Mogot0J>icdras de .\holo, desde 23 a ao <le )faio ele 1938,
cm que o inimig-o contru-atacou repetidas vezes.
Demonstrou grande espírito de iniciativa, decisão e
í'ut'rgia, reüninclo elementos di-persos ·de víaria:; unidndcs, à frente elos quais coulra-alrn·ou, cons<'guinclo
reconquistar uma parle da" posições que a sua unidade tinha si1lo ohrigacb u abandonar.
Fun·ic1 de infn11taria .i.\nt6nio <le So111::i .\r:níjo: porqU(',
fazendo pari.e dn llissão Militar }Joriuguec;a de Ohservação em Espanha, no !;egunclo ataque à Serra ele
Pandols, em meados ele Agosto de 1938, durante a
hatalha do Ehro. rel'elou excep<·ionais qualid:itles dP
h1·aY11n1 e ·\'alor militar no comando 1le um pelotão
1la Ili.ª ban<leirn tla Len·iào, a que est:n·a ndido, uni-

dade desíakacln

f'm

qu~drm: pelas haixas ~ofri1l:ls em

ntderiore::. comll.'lirs na defc<ia d<" íiurnlcza e con~ti
t uída em grande parte por recruta:. sem instrução.
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:N'ão se poupando a faclig.ns e expondo-se constantemente, con:seguiu, pelo seu exemplo e energia, evitar
que o seu pelotão abandonasse a posição e seguisse o
caminho de outros que cleband:nam desordenadamente.
tomados ele pânico perante a rudeza e insitência dos
ataques inimigos; e, pelo contrário, contra-atacou várias vezes para socorrer unidades <le sectores vizinhos,
como já havia feito anteriormente em Gandeza, acabando por ser gr;:n·emente ferido em 15 ele Agosto de
1938.
Furriel de artilharia Domi11g·os André: porque, tendo-se
oferecido para se1'i"Ír na }fissão }filitar Portuguesa
de Observação em Espanha, se desempenhou sempre
<'Olll competê11C'ia, valor, dedicação e zêlo ele todos os
serviços que lhe foram confiados, tendo o seu comportamento, designadamente na clefesa da testa ele ponte
ele Serós, na batalha do Ebro e na conquista da Catalunha, em que foi ferido, merecido as mais elogiosas referência~ dos seus camarnclas esp:rnhóis e dos
oficia.is sob cujas ordens serviu pela valentia e sangue-frio de que sempre deu provas.
Furriel pilôto a dador Augusto Krug: porque, tendo-se
oferecido para senir na ).[issão :J.fili tar Portuguesa
de ObserYaçiio NU Espnnha, denotou sempre grande
ardor combativo, coragem, decisão e espírito ele sacrifício, e.speeialmenle demonstrado no difícil ~ arriscado serviço ele acompanhamento, em que merecelt
os mais rasgn(los elogios dos seus chefes e camaradas
espanhóis, e ainda porque em 14 ele Agosto de 1938,
tripulando o aYiiio n. 0 0 ela «Cadena», que colaborava
110 ataque tl Sena de Pando]s, tendo o seu avião sido
atingido com bala c:xplosiYa no ailrron esquerdo e
rnm os comandos de direcção avariados, com grande
risco, sa11gue-frio e hahildacle, cm vez de ;:e lançar
rm pára-queda.s, como em casos semelhantes era corrente na guerra, conduziu o aparelho ao primeiro
terreno onde pôde aterrar, conseguindo assim salvá-lo, proce<1i nll'll to êste que cleu origem a merecidos
louvores ele entitlades espanholas e a um telegrama
em que o general comandante elo exército do ar encarregou o chefe da aviação de cooperação de transmitir as sU<b felicitações a êste pilôlo pela sua brilhante actuaçi'ío.

ORDK\f DO EXERCITO X. 0 11

383

Furl'it•I pilôto :wia1lor _\h·aro Guim:niii, dos ~antos:
porque., tentlo--..c ofereeido para :--enir na )fj,,.fio :Militar Portug\w.;a tle Ohserrnção em E~panha, denotou
"t'tn{ll'P grande ardor comlmtivo, coragem, decisão e
<"•pírilo ele saC'riHcio, e;;ppc·ialmen\P demonslr:ulo no
1lifíl'il e ani,t•a1lo seniço <le acompanhamento, em
qlH• mereceu os mais ra,gado:; elogio . . dos. seus chefes
t> camnraclns e 11omeacl:1111enlc porqnt> no dh 11 .le
.TnJll•iro ele }!)3!), fazendo pnrle duma Psr1uaclrilhn. qne
no spclor <le 'l'utlela <lo ~c,gre foz ia .;pr,·iço de u Caflcna •, baixou n metralhar a peqn1•11í,,ima altura as
trincheiras inimigas, apc.-ar 1lo intenso fogo cln ... armas anti-aérens, e porque, sendo rm YÍrlurlr disso
ntingiclo o seu avião, teYe a sere11i1hule necessliria
para num terren<1 <liffril tomar terra sem avaria
1le mnior, demon~lrnn<lo ª''im mai-< urna yez graU1le
hra\'\1ra e despri'·zo pela Yida e noh\,·cis qualidad:>s
clP pilôlo, que foram ex:iltaclas pelos comandos espa1d11íi-: em ft.licitaçõe,, que oficinlmenit, lhe fornm

dirigida'.
Fmrit•l pilôto aYia1lor ,Jofío liniz Fl01·1•' clP lhnos: porftlll', ll'!Hlo-st• oil'l't•ciclo p.ira ><t>rvir na .\fissão '\fililm·
J>01 t11g11e'a de Ohsen·a~iio <'m E,..panl1:1, deu sPmpre
)Ho\'a" de gr.111d1• audácia, coragem. <leci,-ão e rspírito
de -af'rifício, qnt• c..;pecialmu1te demonstrou durante
a hatalha ·do lt:hro (.Julho a Nowmhl'o de ]!):38), no
de ... 11mpcnho de a1TÍ<:caclí,sirno serYiço 1le «CaclenaD,
tendo o ...eu aparC'lho repetidas >eze,; :-itlo atingido por
proj(.1'ieis das annu,, anti-aéreas inimig-as, sem que
i"so d1• 1pialcp1er forma lÍ\'Psse cleminníilo o seu nrclor
<'0111halin1.
Primeiro raho pilitto adndor .Toão )fanclel )[achado
Soarí' <lc Olin~ira: porque, tentlo-,.,c oterecitlo para
scr\'il' nn ~Ii~siio :Militar l'ortugnt>~n ele Observação
Clll E panha i>111 ~S ele .\go.;to de l!):l~, na frenl-0 elo
Ehro, <Jc,empcnh:mtlo 0 ani,cadí......imo sen·iço de
uCadcn:u, demou,..trou as mai.- alto" <Jlrnlidacles militarl' , cntu,,ia mo rmnhati\'O, hrio profi,., ioual, sangue-frio l' cl1•sprf•zo pPla morll' . •Ti\ dt'jlllÍS clr. o SPU avião
ter sido ~dingiclo por baln cxplosi\'a C'Olil inuou melralhnudu a peq1w11ís"'ima alturn o inimigo. que de terra
o akwava iuteu ...amente, vindo a e111'011trar a morte
por o seu apal'l•l lw se esmng.ll' de t•ncon lro :10 solo.
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Louya,dos os seguintes sargentos, furriéis e praças,
los moti~·os c1ue a cada um vão indicados:

p~

Primeiro sargento {le a.rtilharia ...\niceto Serras Pereira:
pon1ue, i.ellldo-so ofe1•ooi<lo pa'I'a S('rvir na :lli!'.~'lo 11ilitar Portuguesa. de Observação em Espanha, durante
quá:;i lUU ano de guerra, revelou sempre grru1clc espírito militar, qualidades <le trabalho .e dedicação
pelo serviço, que sempre fora.m po:;tas em devido relê,·o nas informações dadas pelos comandos espanhóis,
factos que manifestamente constituem serviços importantes e extraordinários.
Segundo sargento de infantaria .intónio do Amaral:
porque, fazel)ldo parle ela ~li~S<l'o lriliiar Portuguesa
de ObserYação em Espanha, revelou virttulc>s militai-e:; <l uran te a reconquista e a defesa da posição El Mogole-Pieclras de Aholo, desde 23 a 30 de Maio de
19:38, em que o inimigo contra-ata-cou repetidas vezes. Foi semp1·e dos primeiros a comparecer no seu
pôsto, animando os legiomírios com o seu exemplo.
Tendo sido ferido recusou ser evacuado, continuando
a combater, pelo que os seus serviços devem ser collsiderados extraordinários e importantes.
Segundo sargento ele infantaria Antcínio de Almeida
Frn.ncê;;: porque, tem.do-se oferecido para servir na
::\Iissão :llilitar Portuguesa ele Obscrv:u;ão cm Espanl1a, se dcs<'mpenbou sempre com competência, declicn~ão e zülo ele> todos os servi<:os que lhe foram confiados, motivo por que, claclas as circunstâncias
e:ipecinis <'lll que estes foram clesempenhados, devem
ser con:-.iclerados extraonliJH\rios e importante,;.
Segundo sm·genlo ele artilharia )fanuel Gonçalves Séuiea: porque, tendo-se oferecido para &ervi,r na ~Ii~
são ~lilitnr Portuguesa de Observação em Espanha,
se desempenhou sempr~ com. competência, dedicação
e zêlo de todos os serv1<:os que lhe foram confiados.
rnofrrn por que, chulas as circunstân<'ias <'speeiais em
que e,.,fr.; foram cxccuhulos, tlevcm ser con,;iderados
exhaordimirios e importantes.
Se,.,.unclo snro·ento de engenharia .Tos~ Quintioo <lc ..\.vehlr: porqu~. ü•n,lu-:;.c ofHt'eiclo para :wn'ir ua. :\{is~ãn
Militar Portugut>:>a de Obs~l"Y•H,:ào em g:;panhn, se

omm~r
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d~-..empenhou ~<·rn1ir~ eom compet~ncia, dedicaç.:lo

L'

zelo de todo;; os ;;erv1çoi q1H' 1h1' forn m confiados, mot i rn por que, dnclas ª" circ111i-;ift111·in-; e;;pe<'iais <'lll
que estes fora 111 <Jxecutado=-. denm1 ser considerados
i111portnnte::o e cxtraor<liuário~.
:Segundo -..:u :!'Cllt-0 rnecfinico de arron:íulica ~\.ntónio Harnos: porque. tc11do-.sc oferecido pnra servir na )J is,.Jo .llilitar 1'01tugu1';a de oh .. errnçi'ío Clll E;;panha,
demou!'Ü'ou ::;empn: l'Ol'agl'lll. ~ntusin:nt10, boa vo11!a<l1• e c:-ipuito iJm11hatiYo, especiahucnlc reYela<los em
<lezenns de Y<loS de grnnde bomh:irdearnento realizados em notáveis condiçõe' de risco em territ-Orio inimigo, 1le:.i~-n:1clamente no~ -ectore::; de Teruel, Ebro
e ':frios porto.: de rnar, e pelo brio profb~ional <lcmo1bira<lo. níio só pelas reparu~ões de aparelhos n .seu
<'ur~o, mn ... tnmbém nos pedidos constantes
pn 11 liur os ;;cus pilotos nas Ul'c,'Õ('S <1uc lhe

para ncomforam conti:11h1~. pelo 1p1c <1S me~mo" :.el'\'i~os t!cYum .ser ronsidera1lo;; irnportanll'S e extr,10rdiuú1·ios.
1''urriel de iníantarin Serafim Setil: porque, tclHlo-sc
oforecido pam scr.,.ir na Mi:>:>ão -'1ilitar 1'orl11gi1c;;a
de OhsetTaçào mn E. p~mha. e <lesempouhou sempre
COlll cornpl.!tl>ncio, 1loclicaçii-0 e ?.(·lo 1lu lo1los os st-1·,·ii;os que lhe fonun confiados, muti,·o poi· 11ne, 1la1la.~ a,;
l{."ircwi:,Hutci-as cc;pcciai;i em {}\ll' .e-ies !oram executados, deY.(>nt i;er cou idcmdos ünportantos e O..'-lraordi-

n{1:rios.

ac

lfora·iel
infanLm·in !!rlontlo l'ol'deiro Salgado: porque, te-11<lo~e <.1torociclo p:u11 ::en·ir na )lj,.....fio )lilltar
Portull'fü•~n 1lu Ohservação e111 Esp:.rnha, :-e dPsc11qwnho11 ~om <lc<lica~ão e iêlo d0 w<ln:. oc; serviços cp10
lhe foram coufiaclos, motfr(I por que, da~ln;; a~ circuus-

1â.ncini; especfai:. w1 11uc foram executad<>', cleYem SN
tonsiderorlus impo1 tau te:. e cxtt-oordilllirios.
Furriel de nrtilh:nia lhwid Coe>llto dt' .Aruiíjo: porqlll'.
tt>ndo-:-.f' ofe1·eddu pn l"lt t>cl'dr 11.1 )1 i --iio )[ili tm· l'ort llg'llPS;\ dt· lllist'l'\'llÇiío l'lll Esp:i n 11.1, !'e rlP. . ClllJléll hon
"l'lllprc com co111p1>lt'.i111•in, dNlicnç:io l'. "'.i·lo ilt> ~orlos
o serviço~ que llrn for.im <!Onftatlu~. sohc1tauclo .:;i!un\'UE!S dr mnior ri co e íadig-a,, h•udo e;ido a sua adu:iç.io particularmente digna ele u~gi1>to como cnc:irre-
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o-ado da-. 1•c•11tr.1i"' te!1'Í«íniC'as da l'«-;rle <le lra1t ... mi-. ...,lo
elo sen ag-rupnnll'lllo. trahallio Plll <Jllt! as sua,, qua l"1dailes i"c l'l'Vl'laram d1• fornw not:h·el, l·s1wC'i:d111ente
na rotura 1la frente de ('a1111>:111cl:1, pelo qnc estes
sen·ii;-o" clC\'l'lll ..;er eon-iilcraclos importatdl':- i' t>Xtraordi nií rios.
!"'

Furriel de arlilli:nia .\bilio .\morim Campo.::: porque,
1enrlo- e oft>rN·iilu para "enir na ::\fissiio )filihr Portu<rue,a dt• Olhel'Yação cm !<:-.punha, se clescmpPnhou
se1~1p1·p 1·0111 1·ompl'l~ncia, \'alor, dedicação e :.:i>lo tle
todo-. os <;pn·i<;1i> cp1e llu~ lornm C"onfiarfo.:;, e 11111iln mn
e,;.pe1'ial 110 c•omlwte <le D 1lf· \ovembro de 1n:1s, na
frente elo Ehro. onlle reV"c>lou corairem. deci-.ão, calma
e e-.pírito 1le -.aoriíício. cru1tin11nn<lo i10 ..c>u pt1!;to. :.em
-:e ! ratar, depoi-. de íericlo por melrnlha de uma
homl1a rla a\ iac;iio inimiga. rnc>recendo por isso os
maio1·1•-; l'logio:, do rom:111do espanhol, 1wlo (jlll' f':;lcs
s~rvi~;os ..,fto 1·1111 .... i1h·rndo-. i111pol'la1iles \' 1•xll'aorrli11;í.nos.
rurriel (l(' artilharia 011-i1jdio .José <la C'ostn .\lvc-.:
porque, te11do-,,e oferPcido pnra -.erYÍr na :'ilis iio )li~itar Pnrtugnc . . a de Oh-..ervaçfio em Espt111J111, se clesempP1il1011 :-i•mp1·p <·0111 l'Ot1qwtt•ncia, c1ecliraçrío 1• z~lo
tle toilos os spn·ic;.os lj\ll' llll' lor.1111 confiaclos, motivo
por <pw, d;ul:" as cir1·u nsl :"11wi as es1wcin is em 1p1c
este:. foram nxecutaclos, cle\'c>111 :-<rr con,iilernclos exlraol'<limírios e i11rporla11tc-..
Furriel de cnrnlal'ia .\cle1ino )le.ndc"' Hodrigues: po-:-que, lendo-se ofcrl'cido par,1 ,rn·i r na ::\1 i...-.ilo )1 ili tar
l>or!uguP!'a ele OhserYa<:i'ío l'lll l•~spnnhn, rrvl'lon \'Írtudes militares apreciáni..; cluranlc n i·eronqnistu e
1lefesa cln posi\ão El ~fog·olt>-Pirtlra' 1lc .Aholo, de
23 a 30 de .Ma:io ele rn:t~. c>111 que o iuimi"o conlrn· 1as vezl', .•\ pt· ar ~lo -.cu precário
o
-atacou rcpctJc
e..;tndo de salide, ret'li-.ou !;Cl' C\':w11ado nlé n sua unidade ser re11<1illa em iJlrimeira linl1n. pc>lo que tnis
ser>Í\OS d1•vc•m ::;er co11sicl1•1·aclo.., in1portn1des e rxtraordinários.
l•'urric>l pilôto :t\'iador .Jainw Pinto Ba-.to.-: por1pte, tendo-se oforecido pnra "en·ir 11n ){i-.c;ào ) 1ilitnr Portugue a de Oosen·ai,>tiu P.m E pnnhn. <lE.>S<'J11]>C'lll1otH•tl
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com dedicai;iiõ e zêlo de totlt)' o:) '''n-iç-o,., rptc lht• fo.
ram confiados, solicilando semprt> missões cll' com·
hate, motivo por que, ,Jaclas ª' 1·ircun'itâ11rias C!'pcciais em <JUI' ª'Pll'lrs serviço,., fOl'am l'Xeeutnclos, dcvc111

:.er consi1ler:ulu... importante, e cxtraordi1drios.

:Furriel pilúto aviador António .\U!?'t1't11 Henriqul'' da
Cunha: porque. tendo-se ofen:~cido para ..;e1vi1· ua )fi:-são lfilitar Portugues:l de Obst>n':H;ào em Jt;,.,panhn.
desempe11hnu-sc com dedicaçilo P ;i;êlo rle todos os c;erVÍ\OS que lhe foram confiados, solicitando st•mprc
mis:>Õl·s Jr• <·umhatP, motiYo p01· <ptt'. ~la das :1..; l'Íl·cun..;tfmcias e ... pcciai ... em que :u1ut•h• ...... 1•n·iço, foram executados, de,·em -.t·r con,itlcrnth"' irnportaute:> e cxtraonlin{Lrith.
Furriel pilôto avi:ulor Luit. Filip1• ( 'nweiro Lop(•s 1le
Sousa e J<'arn: por11ue, t~n<lo-se oh•rL'l'Í(lo para st•i·vir
na :Uissi'io )1i1 i t:ir l'ortugut•sa ~h· Olhl:'l'Yaç•;io L'lll )~s
panha, 'llese111111•uhou-se com ~lC'lli• .11,·;l·l e zi"lo dL• !oclo-,
º" seni\º' que 1he 1oram co11fiadn... , ,,iJ ici t:uulo Sl'lll )H 1•
mi,,:.ões ,Jc comhate. moti,·o por (!Uí'. dutla-. u' l'i1cunstância . . 1·~peciais em que aquelt•.., serYiços toram
executados, dc,·em ser cousitler;H[o.; importantes e cxtraorcliniíri1i....

Primeiro c.1hn pili.to a\'iador E1l1111111do Pôrto Cor1·,•L1:
porque, tt>11d11--e oft•recitlo para ..... 1\'ÍI' Jl:l ) { j,,ão )Jilitar Po1 tu:;!'lh.',fl de Oh-.en•nt,<io em E . . panhn. \'i111lo
n moncr <1,, de ...,i...tre 1le :n·i:io 110 <.' ampn de Lo1?1·01ío
em () tle SMe111hro 1le I9:3s, ,11 11 -cmpre ex1·111plo 1le
hrio pe......oal. tl1-<li<'açiio patri1ítie.1 1• amor p~·ofis-..ional.
ronst<ntft>llll'llf1• n·,·clados l'lll t111lo..; 1b sl'l'YIÇOS til' que
foi enent rt•g-.uln, <h quais tl1•\'t•tn ·•'I 1•1111.;iderados importan!Ps 1• 1•xh:111nlirHírio".
1

Primeiro 1·:ilio 111('('{111ico t11• :tt•ronnutif'n Frauci,f'o Le\'~·
Yiefra ('.11xh"o I>i.1 . . : por11u.-., tendn-...e nfPrecido pam
snvir un )[ i.,s,io )f il itar 1'111111g11e...a 1lc Ohs1'n·açfío
r•m B.;pa11 h:1, •l1·-1·m1wnlio11-s" roJ11 dl·tli1·ac;iio 1'. ~i·lo ,Jp
loc1os os wr\'ic_-th que lhe foram (:onfi,Hlos, ~olwit:uulc>
"lllll}H'l' 111is-u1..;'<h· comh:dl•, 11101 J\'o por <(Ut', d:11las ·'"
circuustírnrin-. e ... peciai,; ern <1uc .•1qucle ... ;"l'!Ttço-. fornm cxecutntlo... , devem ~er con idewtlo" 11np111·t.111tL'8
e exb·ao1dinii1 io .
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Por pm·tarias de 20 do con·ente mes:
Louvado o coronol do corpo do estado moior Álvaro
Telos Ferreira de Pussos pC'lo muito zêlo o dodica<:ão
com que desempenhou o cargo do chefe do estado
maior da )[issão Militar Portuguesa ele Obsorvac:ão
durante a guerra CÍ\•il de }Çspanha, comissão de sorviço em que mais uma vez manifestou notá\•ois qualidades de decisão, competência profissional o de inteligência o prestou serviços ao Pais considerados
extraordimírios o importantes.

Louvado o coronel do corpo do estado maior José Filipe de Barros Rodrigues pela forma. critcrios1.1, dedicada e distinta como desempoohou as funções do chefe
do estado maior da l\!issão Militar Portuguesa de
Observação durante a guerra civil do Espanha. ond0
mais uma vez revelou excepcional valor protissioual
e elevado critério, tantas vozes poi:;tos :\ proni no desempenho do seu cargo, em que prestou serviços ao
Pais considerados extraordinários o importantos.

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartiçã-0
Po1· portarias de 11 do corrente mês:
Condecorado com n modalhtt militar dCI prata da classo
do bons serviços por, sognn<lo doliborn.ção do Supremo Tribunal )filitar, so encontrar no abrigo da alínea b) do § 3. 0 do artigo 8. • do rogulamento vara a
concossüo da medalha militar, do 28 do 8etombro de
1917, o capitão do infantaria Anlbal Eugónio do Avilez.
Condecorado com a ruedallta milit.ar do prata da classe
de bons serviços por, segando deliberação do Su·
promo Tribunal :Militar, se encontrar a.o abrigo da ulfnea e) do § ~-º do n.rtigo 8.0 do regulamento p11rn a
concessão da medalha militar, de 28 de Setembro de
1917, o capitão de cavalaria Ricardo J osó Ah·C's Porto.

2.•

S~ric

Ol<llEM DO

Por pm·t"-rias de 22 do eorre11to mês:
Conclccoraflo" 1·0111 a medalha lllilitar dE' pratn eh
cla:-se de vu.lm· militar, com palrna, por se l'llConlrarem
no abrigo do <li-po ·t<> uo ~ :.?. 6 1lo artigo :i. 0 -e ~ 1. 0 elo
nrti~o :?l.0 do r egul:1111enlo da mí'dnlha mi]i tar. <le :..?S
de Sctemhro de Hll 7. e n.º !!.º do artigo l.º elo decreto
n:º . .1:?:081, de 9 de . \go ...to de WZG, o.: seguiil1fo, oficrni.,:

Cnpiüli.:: rnili.l:iaJ10 ele ü1fantaria, ~lo o.xtinto quadro cspocial, .\llierfo l•'jguciredo Dúmaso Lopes Prac,•a e, na
-..itua<;Jo rle 1x•:wrva, .\ntónio ,José ~oa1~s Durão.
'J'~ncni-c <le rarn.laJ-ia .J crJo .\ ugusl-0 Pimentel Feio Feri·eira da Sih·a .
•\lf~l'C-<: milicituw;, ele infantaria, .\braão Rui C'arlos
rl'ITCira do A1buq11crque e Uli\ Pira, .Joac1uim Co~lho
da HoC'ha e l~a1íl Lt>oni de Carvalho Bra.neo; cll' t'U\'al:Hi:t, Cláudio l•:111ílio Pinto Correia ~leucle,;, l' rdorm.ado .João .\nt<Jnio )laria. )íarlPllS J<'.eiTão Go1m-.s da
_\fofa.

Condecorados com n medallin ruilita:r ele prata <la. clnsse
<1<' hons .;;en·i\'o~, com palma, por se encontrarem a.o
nl11:igo da alínPa n) <lo § 2. • do al'l igo 8. •, l'OIU refcrfu1c.ia à ültillln parte do 1ntigo 10.• (lo regttlnmc•nto
•d a mednl11a militar, <le 28 ele SPtemhro de 1!} 17, e
u. 0 a. 0 do nrfÍf!'O l." <lo <lecrN<i n.º 12:081, ele ~l de
.\go~(<> de H>:?<i. o:; <'orouéi" '<lo c:orpo ~lo e<;t.ado maior
~\ h·aro Teles Ferreira. tlc Pn ......os e .José Filipe ele• Hnrm.; Hoc.h·jgues.
Cnurlecoratlos <'Olll n mcclalhn miljlnr <le prn ta lla
1·lasse ele boll:-. :-e.ni{.'oi., com palma, por &e cneo1Jlrnn•m
no :1hrigo do 1li.:-poi.to na alfoea a) do § 2.º elo artigo 8.º
e n. 0 !l. 0 do arbgo J.º do decn•!o n. 0 12:081, de !J ele
...\go t-0 de J !.1~6 oom re.f erência à 1ílt im:i pa1·te do artigo 10. 0 do n~~1lume11to cln meu:dlta militar, ele 28 111'
Sctemhro d~ HJJ7, os S('gniutt>:-. olii•iai:-:
<'upitfíi-:: cl!' nrtill1:1?·in. EmiJio Cn1jl•ira tle Car,•11lho,
.) osé ('ú11di1lo Homa de Lt>11hi:- l'ug-a, ,foão <lo~ ~:rnlo;;
.\Ini't.pte.~ .Jo é Sirnplício Vfr~olino; de r~walaria,
1,uir. <ln 'cota h·t•u Fnraz e, 111il.icinno •lo c:diulo
<1uad10 e,1u:cinl. ;hilio Domingo:s Bor<~e:; Ga-pi1r.
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'fenentes: de infantarit1, Otto Hofüuan vou Rafe; d e
artilharia, .Carlos Kol de ..Alvarenga, .José Eduardc
Reveren<lo da Conceição, João Ilorta Galvão Ferreira Lima, Tomaz Esmeral1lo ~obre, Júlio de Almeida :Fernandes, ..A.uguslo da Silva Yiana e K apoleão Pita :Jieira ele Amorim e, do extinto quadro d e
oficiais elo secrelariado militar Francisco António Mi-

lho da Rosa.
Alferes: de cavalaria, Fernando Costa ReYés Hombn.
e milicianos: de infantaria, José Santareno de Sousa
da Cunha Pignatelli e, de cavalaria, ..António d &
.Sousa Holstein Beck.
Capelãis graduados em alferes .António Augu:-;to d i::Almeicla Coelho e ~Ianuel da Silva Ferreira.
Aspirante a oficial miliciano ele infantaria ..A.brnliam

Benoliel.
Concleeorado com a medalha militar de ouro da clas~l
de bons serviç-o~, com palma, em substilui'ç-ão da mednlha militar ele prata da mesma diasse, <]ue lhe foi
•concedida por se encontrar ao abrigo da parte finnl
elo § 1. 0 do artigo 8. 0 e n.º :{.ºdo artigo l .ºdo decreto
n.º .J'.2:081, de 9 de Agosto de 192G, com referência al~
artigo 10. 0 , úi fine, e § l.º do artigo 21. 0 tlo regulamento da medu]ha militm. ele 28 de Setembro dt·
IDli', o alferes miliciano de infuntnrin José Santareno
de Sousa da Cunha Pignall.'lli.

ConclcC"oraclos com a medalha mi l itar ele prala ela classc
ele Yalor militar, com palma, por se encontrnrcm ao
abrigo do disposto no § 2. 0 do artigo <l. 0 e ~ l.º do artigo 21." do regulamento ela medalha militar, de 2~
ele Setembro ele 1Dl7, e n.º :~.ºelo artigo l.º do decreh
n." 12:081, de 9 ele .Agosto ele 1926, os primriros sn1ge11tos: rnd('fe ele infantaria P edro de B :ueclos ; dt•
infantaria .) osé Fcrreil'a Cahriln e 1\ nt<ínio l náf'ÍP
Subtil e eatll'l(' d(' ean1 lariu .\. nlónio .José de .Almeirb P ('l'l•ira; segundo sargento clt> infantaria Ca1los L ul'iano J bslo~; furriéi::i: cll' infonlarin .\. ntónio
ele Sousa Araújo; ele nrtilharin D omingo:; André; piJotos aviadores Augusto I\.rug, .\lvaro Uuimariiis tlo,
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... nu to . . e .J oiio Luiz Flure~ elt' B:uro'; pi imeiro cnho
piltito :wi.1dor .João )fnndel ) f :H'hnclo Soare . . de Oli,·eira.
('11ntle!'oratlos rom a meclalha lllili\:11 ele prata da classe
i\(' hon,.; serviços, com palma, por se rnro11trurem ao
.ihrig-o do disposto lla :díuc•a a) elo § 2.º do artigo 8. 0
1 11.º :Lº elo nrtigo l.º elo el1·1·rp\o n.º 12:081. ele 9 d1•
.\go,..to <le l!J2G, com 'r1•fp1{•11ria :1 ültima parte do artigo 10. 0 tlo regulamento eh medalha militar, de 28
·de Setembro de 19li. o primeiro ::-arg-cnto ele artilharia .\niceto '-:.e1 ~ {h P1'reii a; segunclo,.. -.arg1•n to ... :
de i11fnnta1 ia .\.1,10:1io cio .\ 111aral e 111t·1·rrnieo de !lt'ro11áu!i1·a .\ntüuio 1L11110.;; furrit-i,,: ilc nrtilh:nia
DaYicl Coelho de .\r;níjo e ~\ hílio .\ 111orim de Campos; cll' carnhnia .\ ch·lino ~ I Pnell's Hoelrig-uh l' pilo(o,,, a,·iaelorcs .Jaime Pinto Bustos, Anlcínio . \ ugusto
Il l'llriquc,.. ela Cunha P Luii Filip1• ('raYciro Lopes dl'
.Sou:-a 1' Faro; pri11wiros c·a ho.;; pi lf>I o aYiador g eJm mHlo J>t1r!o Conr-in 1• 1111•1•ii11i1·0 1le aeron:íutica
l•'r:11wi-.co LcYy Yieir.1 C:irdo-.o Dia-.

Condccoraclo~ com a meclnlhn 111ilit.1r 1lt• ouro ela •·lasse

ele valor militar, com palrna, 11111 suh.;tituú;ão ela mcclall1a militar ele prata ela lll<'slll:l l' lnssr, que lhes foi
co11<·1•1lida por se <'llCOlllt':trPm ao ahrigo ela alínN1 b)
elo artigo a.• l' l.º do al'ligo ~1.º elo rrgulnmento eh
111c1lnlha militar, <ll' ~S cll' Rr.tcmhro de 1917, o primei10 ::n11r<•nto
de r:n·al:nia . \ 11tcí11io .fo-<é de Almeida
,.,
J>creir.1 e o ferriel ele infnntni·i:i Antcínio de Sou~a
.\rnújo.

s

('011derornclo-. com n meilnlhn rnililnr tl1• rohre da cla<;s1·
ele hon:; ;;1•rvi~1h. com pnhna, por SI' p11eontra1'.1'lll ao
.d>rig-11 do di.;pn-<to u:i alí11r.1 11) do~ :1. 1lo artigo 8."
l' 11.º :I.º cio :ntio:o 1.º 1lo clec•rptn 11.º 12:081. clt• D tl1•
_\ .,oslt1 ele l !l~fi. \·om n•f1•ri•111'Ín i1 ültima parti' do artigo 10.º tio n•gula11wnto ela nH•el alhn militar. clt> ~S
dl' :--cte111lirn de W 17. nltprado p<>lo <lecn•to 11.º G:OD:l,
de 1 1 dl' sotí>mlm1 dP HllU, (IS :-cgundos :-:argentns : do
0
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infantaria António do A lroeida Francês; do artilharia ~fanuel Gnn(,'ah-os Sénica; de <'11;..!_0ohnria .José
Quin li no ele .Avelar; ful'l'ivis: ele inf:rn tarin Serafim
Setil o Orlanclo Cordeiro Salgado e de artilharia
Custódio J o~é ela Costa Alves.

VII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Declara-se que o pri~ciro sargento, do batalhão
indepPndcntc de infantaria n.º Hl, :\!anucl \~ital C:imnra,
a. quem alu1lc a dodar:u;•[w 1) dn (),.dem do E.1·ército
n. 0 0, 2.ª sériC', tio corr<'1ltc ano, foi ngraci1ttlo com n
Crnz VPrmclhn do Dcdic:t<::io da Sociedade Portug1wsa
da Cruz \'prnwlha. e não com a Cruz VPrmelha do ){órito da mesma Ín:stitu'ir:ão, como foi publicado.

--

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
2) D!'cl<lra-sn quo, vor decreto <lo 15 de Abril findo,
publicado no Dtário do GorPr110 n. 0 111, 2. 11 sério, de
14 do corrento môs, foi agraciado com o grau <lt' comondador da Ordem :\Iilitar d(' Cristo o coronel,
elo reserva, José :\forcos E:-criY:rnis.

1rn

situa-

~ão

3) DC'clara·sO quo, por <lecrPto do 6 !fo A hril findo,
publicado no Diário do Ooi·êrno n. 0 107. 3.ª sório, de O
do corninte mlls, foi ngrnciu<lo com o gru11 do comendador da Ordem :\[ilitar do ,\.\-iz o tononto-coronel reformado Justino .Tosó <lo Sousa Pinto.
4) Doclara-so <1uo, por clccreto <lo ~8 ilo :\I~iri:o último, publicndo no /Jiário do Go1:êrno n. 0 107, 3.ª sério,
<lo 0 do corrouto m\ls, foi agrnciado com o grau do oficial ela Onlem 'M ilitar do S. 'l'ingo da E:-;pada o capitão tlo infantariii Jorge Henrique :Nunes tia Silv:1.
5) Dt>~·lar~t-so que, tondo sillo :1graciado pdo Govôrno Italiano com a Cruz do :\[(•l'Íto do O uorra o ca-

2.•
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pitão do c~walaria Lniz da Costa hcns Ferraz, 1í lhe

permitido, em confonuida<lu <las disposições <lo rogula·
monto das Ordens PortuguL's:ts, acpitar aquela. nwrcé o
11snr a rcspocti •·a insígnia.

6) Declarn-so que. por decreto do :"!8 d(! :\forço ítl·
timo, publicado no /Jiúrio do Goi-ênzo n. 0 lOi, 2.ª ;,Órie,
tio 9 do corrente mês. foi agraciado com o grnu do
romcndador da Or1lom do l\Iúrito Agl'Ícola o Industrial
(<·lasse do :\[érito lndustrial) o fonente de artilharia
Nuno Pereira dn Cunha.
7) Dcclara-so quo os oficiais ao diante moncionaclos
foram condecorado5 com a mC'dnlha militar da clnsso do
comportamonto militar, C'nt conformidade das dispos11:õcs do regulamento aprovado por decreto de ~8 de
Setembro de HH7:
Medalha de ouro

Governo militar do Lisboa-Quartel general
'fonoutes, na situação de ro~ervn, António Francisco,
Eugénio Quintl'ln " Nuno de Andrade Hibciro.
Medalha de prata
Direcção da Arma de Artilharia

Alforos do extinto quadro nuxiliur d<' artilhnri:i :\lttn111•l
Bento Alw·s.

--

Ministérie da Guerra - 1. a. Direcção Geral - 2 .ª Repartição

8) Dcclnra-so q110 o tcnnntt1 cl(' illfantaria, :11lido, cm
sc-n·iço no :'\1.iJ1ist<.'rio do Fi11ru1çus, na guanla fiscal. Aníbnl Ah•e" ~loroir:i, (rue por portaria elo 11 do corrente
mlis, in::H'rta. na proscnto Ord11m do /~;i:ército, transitn
pnrn n situação de rcscr,·n, continua t'lll :-cn·i1:0 nn mosm3
guarda e na situal,'!iO d1' adido.
Ú) nedara-so quo fica sem efeito ll transJerônr:in parn
o ('lllltro do moliilizllf:iío tlll infa11t11ri:1 n. 0 rn 110 ulforcll
mili1•i:mo do inf:tntnria, Jo ct~ntro tio mobiliz:ic;ão do in·
fantn.ria. n. 0 li, ~\lberto Pires dos ~autos. a quo alude
a portaria do 11 do corrente m(-s. inscrta nn Ord~m do
R:i:ército n. 0 10, 2.ª sério, dCI 15.
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10) Declara-se quo pertencem ao centro <le roobiliza<_:ão do infantaria n. 0 lo, o não ao batalhão de ca~adores
n. 0 9, como foi publiC<l<lO, os alferes milicianos do infantaria Henrique Amaral Nunes o ;\fanuel Ribeiro, promovidos a êste pô!'to por portaria de 1 do corrente môs,
iuserta na 01·clcm elo Exéi-cito n. 0 10, 2.ª série, do 15.
11) Declara-se que é Antonino José do Sousa, e não
António José de ~ousa, o nome do alferes mlliciano de
infantaria, do centro de mobiliza~ão de infantaria n. 0 7,
promo\·ido a êst<' pôsto por portaria de 2 do corrento
méls, inser ta na Ordem do E.i·ército n. 0 10, 2.' série, do 15.

12) Dcclara-s<' que fica sem efeito a nomea<;ão dos
tenentes de <trtilhuria Aníbal Scipião Formoi;iuho o Silva,
João António :Montal\"ão dos Santos e Sih·a, Júlio :i\Ia. nuel de OliYeira :\Iontuldio o SilYa, ;\fário da Concei~ão
Almeida, João Vitoriano F'róis de Alnwida e Fernando
Júlio Roseira, constantes da declara<;~10 Hi) insc·rta na
Ordem do Etré1·cito n. 0 1. 2.ª série, de :.!:? do JH1wiro último, para, no corronto ano locti\·o, freqüenh1rc•m o curso
de comandantes <l<' batnria.

13) Declara-se que ú Francisco Xavit•r :N"oYuis <lo
Quina Hibciro, o não Francisco Xavier ~oYais do Pina
RibC'iro, o nome do alfores milician°" do artilharia, licenciado, que por portaria de 6 de l\far~o findo, inserta na
Ordem do Exé,.cito n. 0 -i, 2.ª série, do corrento aoo, foi
colocado no centro de mobilização de artilharia n. 0 8.
14) Declara se qno 6 Roberto Mannol Coutinho do Oli·
Ycira Charters de AzPYedo o não Hohorto ifimuol Coutinho C'harters de Aztwedo, o nome do alfPres miliciano
de artilharia, liccnciatlo, que por portaria elo ú de 1forc:o
findo, insorta na o,.dem do E.rh-cito n. 0 4-, ~.ªsérie, do
corrente auo foi colocado no centro de mobilizaçiio Je
artilharia n. 0 8.

lõ) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano do
artilhal'ia, licenciado, Fruneisco 1\fouuel ( 'ampos Trocado,
qno por portaria do 6 de :\[arço findo, inserta na 01"dem
do Exén:itu n. 0 4, 2. 0 st>riL', do corrente ano, fui colocado
no centro de mobilização do artilharia n. 0 f>, PL'l'lenci:i. ao
grupo de artilharia a caYalo n. 0 2, o não ao regimento de
artilharia pPsacla n. 0 1.
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16) Dcclura-so que o capitão do cn,·alaria, em disponibilidado, Lui1.: Almeida. Ribeiro chegou à altura para
-entrar no quadro em 27 do Abril fiudo.

li) Declara-se que o alforos do can\laria, adido, om
't'n·iço no :\Iinistério do [nterior, na guarda nacional republicnna, li'ornando Costa Ro,·ús llurnba doixou do estar
nosta situa~ílo em 11 do corr.mto mês, conti.nuando,
porém, na situac;ão <lo adido, e ilosdo a mesma data, mas
ém sorvic;o no )fioistdrio das Coló11i11s. nos termos do
utigo 31.º do clocreto n. 0 rn::30~! de 2:3 do )farc;o do

10:!7.
18) DL'clara-sl\ que, por con\'(miência de sen·i<;o, foi
<lispcnsa<lo 1la freq üência 1lu curso 1lo comandnn tes de
companhia, no corrento ano, o tononte do engenharia
.\mórico :\[ascarenhas ;\foce1lo 1 p:1rn que ostava nomondo
pela 1loclaração :H) da Orrlem do 8.1·1lrcito n. 0 1, ~.ªsério,
do co1Tonto ano.
l!l) Doclara-so que os oticiais ao diante nomoados,
lll'0111ovi1los pela proscnte Ordem do E.cército, contam a
notiguidndo dos seus actuai:- postos desde as datas q u(',
respoctinuncmto, lhes ,-ão indic:ula':
Aeronáutica

:\Cnjor Fernan1lo Can·alho Túrtaro, iles<lo 1 l <lo Abril
do Hl-10.
Médicos

:\Cajor{'S milicianos, do oxtinto qnadrn ospecial:
.Túlio Coutinho de So11sa Hofóios, clcs1lc 9 do ~forÇ•l
1lo 1940.
)fonuül Xoto Cahrnl, 1le.;1lo ::?f) tio .\l1ril de Hl40.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

::\fujor .Tosí• Vitorino tio" Santos, dosdo 16 de :\farço
cl~ 19.+0.
( 'upitiio Raúl dos Santos C:orroia Dini-.. desJo 1ü do
.:\fari;o dP HIJO.
!:?U) Dcclura-so q 111• o l'apitiío móilico, ntlido, com liconi:a ilimitndu, Carlos :\Iáxirn•> do Fig1ll'ircdo deixou d.o
estar lll':;ta sit1uu;i'10 <le-.do 10 do corrente mês, contt-
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nuando, porém, na mesma situação, e desde a mosma data,
mns em serviço no :Ministério das Colónias, por ter sido
requisitado para prestar serviço <'m comissão civil na
colónia de )foi,:ambipoe, nos termos da 2.n pnrto do artigo 2.0 do decreto n. 0 13:309, de 21 de ~farço de

1927.
21) Declara-se (JUO foram nomeados para froqüentar
o curso técnico a que aludo a. alínea b) do artigo 23.()
do regulamento da Escola l)rútica de ~\dministração 1fi1itar, do ü de ),faio de 1936, que tem início na mesma
Escola <'ln 15 do próximo mês de Junho, os seguintes
oficiais do i>cn·iço do administração militar:
Cap.itãis João Yiegas Jacinto, António J,ibânio Fernandes Gomes, João dos Snntos TOrrf'.'s, Artur }faria
Rnmos Tarann, Mário Afonso de Carvalho o Vergilio
Rodrigues Valente.
Reservas: capitttis gugénio Ifrrcnlano Diogo de Carvalho e Fernando Dias Antunes.
Tenentes Joi;ó }faldonado Horta do Vnle, Artur Gonçalws da Silveira, Filipe dos Santos l\fir:mdn :Montenegro, Arnaldo da Costa. l\Ioura, Jos6 Filipe 'faborda
de ~!orais o Arnaldo Brai;üo.
Rcsorn1s: tenentes Francisco Dias Bernardo o Joaquim
Cabral Cavaleiro.
Estes oficiais dovorn ser man<laclos apresentar na Escola Pnítica de Adíninistrnçi10 l\lilitar no dia 14 tlo próximo mês de Junho.

22) Dt'clara-so que o tenonte do servi~o de administração militar Carlos da Purificaçüo do Nascimento ~au
tos devo sor considerado na situação de adido desdo 16
de Abril findo, e não desde 18, como consta da portaria
de ~7 do mesmo môs, insortn na Ordem do Exército
n. 0 10, 2.ª série, do corrente a.no.
23) Declara-se quo conclt"1íram com apro,·eitamento o
curso de provisorns os tenentes do scn;ço de administração militar Cândido da Silva SimõPs, Elói do Nasci·
mento &raiva da Mota. Alfredo da Costa Setas, :Manuel
Gomes da 'Silv11. Vera Cruz, Dàniel Neves Sales Grade,
Salvador Vieira de Sant'1\na, Fausto da Silva Simões,

2.• Série

OfWFDf DO EXÉRCITO ~. 0 11

397

.\rmando Pereira Oarci:1. )fonucl i\lhortino Varela Sonre~, )fanoel Hibeiro ela Cunha o .To!'l.o .Xuncs Lopes.

:.?•!) Declnra·8~ quo o tononto do sf'rvic:o de aclministrnção militar, supr:mumerúrio. r'ernnnclo ela Sih'a Cnetnno chogou :\ nlturn pnra tmn·ar no <piadro em 1G do
Abril findo.
!,?j) Declnrn-so quo é Bolarmino :\Catos elo Almei<ln,
n!'lo Belarmino :\larquos de .\lmoida, o nome do alferes
do quaclro cios ~on·i<,:os anxilia1't'S cio cxúrcito quo por
portaria de 11 elo corrente míi., insorta na Ordem do
t:::r.ército n. 0 10, 2.ª série. de 13, foi colocado no grupo
do nrtilharia n c.·wnlo n. 0 1.

ll

2G) Dcclarn·sP que ó .\.ntónio J osó àfarq ues O uimnrãic;, o nil.o Antúnio ~farqut>s Guimariiis, o nomo do cnpitlto do extinto qunclro do ofitiais <lo secr<'tariado militar
n quo !'\O rofc•rp a clecl:m1c:iio :10) ela 01·tlem do J.;.rérrito
n.º 10, :?.ª sério, do corrente ano.
2i) Declara-se quo o mnjor mili<'inno médico, lltl situação de roscn·a, Armando llC'nriques tle Carvalho Limn
passa a pre"-tar son·ii:o rla sua rspl'cinlidntl!" na Direcção
<ln .\.rmn do .Artilharia <' no Depósito Ooral de )fatc>rial
do Guerra.

2S) Dcclnrn-so quo o capitão milieiano médico do rnsorva António Augusto l'ires e o nlforcs miliciano de infantaria, Jiccncinclo, Frnncüwo Xtl\'Íl'r 1':ilojo faleceram,
rcspcctivamcntc, om 25 do Janoiro do 1!)30 e ::!1 do Ahril
de Hl:38, rcctiftcnnclo-sc a-.sim. nn pnrtc n"'latin1, o ohituário da. Ordem do E.JJército n. 0 lU, ~.· sél'Í<', do corrente
ano.
29) Doclnra-so que o teneutr>, na situa<,:ão de reser,·n,
.\ntónio GomC':; Hoclm doixon eh• prc-stnr :-on·iço na
Agl!ncin Militar Pm 10 do corrente nws, e não om 2, como
consta da clcclarnc,:ão :\ü) da 01·rle111 do Exército n.º 10.
2. ª série) <lo t·orr<'nto uno.
:\O) Dcclarn·S" qu<' o tcncntt•, nn situnc:ão do ro:wr'\"a,
Francbco ele li'roitas ~Coura c::;tn prcstnndo ser,·1c:o na
Escoln Prática de .. \dministra<;<1o ~lilitnr desde 1 do .Jnnoiro de 1!);)$.

398

ORDEM DO EXÉRCITO N.• 11

2.• Série

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

31) Pensões anuais quo competem aos oficiais a, seguir
designados, que, nos termos do decreto-l('i n. 0 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situa~ão de reserni :
Capitão de ciwalaria Raúl do Nascimento dos Santos
Reis, 20.828;540. Tem 33 anos de serYiço e 34 períodos.
Tenente de infantaria Aulbal Ah-cs i\foreira, 15.324,)60.
Tem 28 anos de SC'rviço o 96 períodos.
Tenen to fie infan tliria Celestino Sisenando Baptista,
14.085;$60. Tom 26 anos do sen·iço o 83 porlodos.
32) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
<losignados, que, nos termos do § 2. 0 do artigo 16. 0 do
docroto-lei n. 0 ~8:-104, de 31 de Dezembro do 1937, transitaram para a situação do resen-a:
Toncnto de infantaria Domingos Fernandes Pedro,
16.128;). Tem 43 anos de son-iço, 1 aumento o 33 períodos.
Tenente do cavalaria Josó Gonçah·cs Rogado, 14.520~.
Tem 37 anos do serviço, 1 aumento e 23 perio<los.

Obltu á rlo

1910
Fevereiro 24 - General reformado A ires Osório <le Ara.,.ão.
Abril
15- Capitão miliciano cirnrgi:lo dentista
reserva
.João Ferreira Pires.
'.\!aio
'1-Tencntc de cavalaria, separado elo serviço, Francisco Maria da Silva.
))
7 - Capít:lo miliciano mi>dico de re~erva '.\Ianucl ,\ntóuio Gonçalves Pinheiro.
7 - Capitão miliciano 111êclico de reserva .\hui ~letclo
"
Côrtc Real o Almeida.
9 - Coronel na situação de reserva Joaquim Leit<· de
"
l"nria Uuimaràis .lliuior.
1;J - ' Coronel rl'formaclo Ctirlo~ Augn~to da Silva OliHira.

Se
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Rectlflcac;:õea

Na 01'dem do E.â1·cilo n. 0 4, 2.• série, do corrente ano, p. 133,
1. 6.•, onde se lê: «Ba~tow, deve ler-se: «;\fatos»; p. 131, 1. 3.• o J.•,
onclc :se lê: «Perri:ir.'lu, deve ler-se: «Pl'rPira»; p. 136, 1. 30.•, onde
>;U lê: «Carneiro», deve ler-;;e: «Carreiro~; p. 137, 1. 33.•, onde se
lô: «,\.ugusto .., deve ler-~e: •Agostinho»; p. 119, 1. 39.•. onde se lê:
«.\.ntónio Pcdrosou deve ler-se: «Antero Pedroso»; p. 121, l. 41.• e
·12.•, uude se lê: «'11Pixoira•, deYe ler-se: «l'orreira».
Na Ordem do E.1·ército n. 0 10, 2.• ~érie, do corrente ano, p. 3 10,
1. 12.•, onde se lê: «Maria», deve ler-se': n;\loreira»; p. 351, 1. 8.•.
onde se !e: «na ,jtua\>fio de reserva», d1) Vl' ler-se: «do quadro de
oficiais cio secretariado militar».

António de O/freira Salazar.
E:;tâ conforme.

O Ajudante Gener:1I,

1191
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Ordem do Exército
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N. 0 12

15 de Junho de 1940 ,

Publica-se ao Exército o seguinte:
1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição Geral
~os

tr.rmos do decreto n. 0 lli:OíU. <IP :?5 de Setembro
1\1:?8, manda o Gon}rno du Hcpúlilica Portugue:;a,
pc>lo .:\Iinbtro tia Guerra, conl'crlcr a Yiolante de .Jesus,
viúva do alft•rcs reformado )lanul'l .\lhiuo, falecido cm
:?:3 do Fo\'oreiro do C'Orrento ano, o subsídio mensal no
<1unntitativo do 140:$00.
:Ministório da Guerrn, 13 tio :l\faio de 1040.-0 Suh~ccrotúrio de gstado da O 1wrrn, Fe1·na11do dos Santo11
Costa.
(\'lsada pelo Trtbuo11l do Contas ~m 27 do "alo de 1940. Slo
0
~10

dnldos emolumontos, nos l<'rmn1 do decreto n. 22:257).

li-MUDANÇAS DE SITUAÇIO

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2 .ª Repartição
l'or JJOria rias de 25 de .1.Vaio .fl111lo:
Ouadro da arma de aeronáutica

Cnpitüo de ncronáutira, ::ulido, A ntúnio •\ u~usto D:witl,

quo cio n•gres::-o dQ comissüo militar no ::\Iinistério das

..t.0:'.l
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~foio de

19-10, prcco-

Colónias :<O apresenton em 25 <le
chcndo rnga no q uudro.

{ \'Js::ul.:t polo Trlbunnl de Conta~, corn a llnotai:iio tio ~orüm
do,· idos cmolumontos, no~ tormos do decrl'to u. 0 ~2::.!j7).

Adidos

Capitão, do batalhão <lo ca~adorcs n. 0 1, António Hodrignes de i\foura, por ter sido requisitado para d<'sempcnhar nma comissão de servi~o dopendprlte do ~[iub
tério do Comércio e Indústria, no Instituto Gt'ogrMico
e Oadastrnl, devendo sC'r considerado nesta. situação
tlesde 2B do Maio de H.J.J.O.
·Tenente, do batalhão do caçadores n. 0 .->. Luiz :\faria do
~antao<i PE'reira, por ter sido requisitailo para desempenhar nma comissão <lo serdc:o dC'pendento do Jiinistério do Interior, nn. gnarda nacional n•1n1blicana,
devendo s<'r con~idcrn.clo nesta situação desde 18 dl'
:Jfoio do IDJO.
(Anot~da,

polo Tribunal do Contn• om S de .Junho tio 1910).

Reserva

Coronel do se1·vi\o de adminil:>tra<:i'io militar, inspoctor
do mesmo servir:o, l•~dgar Augn:;to Cardoso, nos terrnos
0
lla allnoa b) elo artigo 1.
elo dccroto-loi n. 0 :!B:-1:0-l.
do :H do Dezembro de 19:37, poi· ter sido j ui gado
incapaz do son·ic:o activo pela junta hospitalar dl'
iospCí'<:?°to, do,·ondo i:wr considora<lo nesta situaçúo
desde 1:3 de :\faio do 10-tO.
Tenente coronel, <lo batalhão de metralhadoras 11.º :! .
.Josó <lc ~Ionilonc;a Sala:u1r i\loscoso, nos termos ela
alínea r) do artigo 1. 0 do decreto-lei n. 0 28:40+. cio
31 ele Dcz0mbro do 1037, dc,·ondo ~cr considera<lo
nesta i!ituução dcsdo 8 do ~!aio do rn . w.
Oapitàis de infantaria, do rogimento de infantaria n.º 11,
António Pires ;\[endes o, adido, cm scnie:o no ~linis
tório do Interior, na. guarda nacional republicana . •
Fil'mino ela Rilrn, nos termos da alínea a) do artigo 1. 0
do decroto-lei u.º ~8:-W-l:, do :n 1lo Dezembro do in;ri,
por terem atingido o limit<' do ida<iP, dovondo sl'I'
considerados nP~ta situnçiio, rospectivamente, desde
11 0. li do Uaio do 19-!0.
(\"h.'1lns 11olo ·rrihuunl de Co11tn~, com" a.nolu.;ã.o do u;o soreul
duvJtto11 umulnmonto"i, ll<M h.•rmo.; do duor~to o. 0 2:!::!.",1).

Oficiais milicianos de reserva

Tcnentoli: do centro do mobilização tio infantaria n. 0 ti.
Vi1lal do Brito Oachinciro e, llo CL'ntro cio mobi\iz:u;?io
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do cn~enlwria n. 0 2, Vc·ncl':-;lnu <lc Campos Cu sais;
ai fores: do eco tro do rnohilizaç.ão de infantaria n. 0 lli.
António Hihciro \-nz <', do t·e11tro do mobiliznc-1io de
artilharia n. 0 7, Gastã.o .José du. Hocha Rêgo,' todos
milicianos, liccnciaJos, nos termos 110 § 3. 0 <lo artigo 61. 0 <lo decreto n. 0 1::?:017, de ~ de Agosto do
Hl:?6, por terem atingido O Jimitn ele iclnde, <lCH'lldO
ser <'on:>idorados ne:;ta situação, rospoctivamont1\ cle~d<'
~H o 25 do :\foio, 22 clt' JanPiro e ~4 de :\Iuio ele 1\140.
(.\notoda pelo Tribunal <l o Coatu

Por porta.1 ias de 1 do corrente

em~

de Junho do

1~10).

mt~.s:

Quadro da ar ma de cavalaria

Tenente elo cavalaria, adido, :\fúrio Campos Costa, quo
de regresso do comissão militar no :Wnistério das Colónias tio aprctientou em :!ü de M:iio de 1940,
chcu1lo vnga no quadro.

[H'f'CH·

(\'lsad:t pelo Trlbunnl de Cuotas, com a anotação <lo uão •orem
da,~tdos omolumoulu•, uo• lormo1 do c.lecroto n. 0 ~:?:~57J.

Quadro da arma de aerontutica

Capit:io do aeronáuricn, a<lit!o, Joaquim de Almt•ida Bal·
tnsnr, q110 <lo regresso ele combsão militar no )[inist1;rio 1l:1s Colónia.; so apresentou cm ~i de )faio de 1~l llJ,
procnrhcndo vaga no quadro.
(Yh:uln 11e-Ju TrlhuuaJ cltJ <"0111011, co111 a nnotaç3o 110 não serem
de\ ido~ umolu1uoutos 1 110;1 t~rrno~ 1lo tlt!trvto u.• :!:1:~"''·

Adidos

( :eneral, Yoga! do Conselho :;1qwrior de Pro1110\i1t•«,
l3ernardiuo Pires Frnnco, por kr sido requi:-itado
para il<'SClllfll'llhar umn co111i!'siio do sen·ic;o dP[H'll·
d('nto do ~[inbtério du:- I'inunc;<1 , como coru1md:111IL'
gernl du guarda fiscal. devPndo ::<CI' cou:;iderado nesta
l'ituiu:l\o dt•:-cle ::?9 llc )fnio do t~J40.
Cnpit1io, do n•gimento Jo infnnt<trin n. 0 11, .Alberto .\1!1'0·
dato Hodrirro
llor ter ,;ido rc1111isitndo
o 1
1 par<~1 <l<'l'Pllljll'·
... , . . •
nhar uma combs1io de !Sl'n·i1:0 dPpt•111 eu!<• <o·' 1111s1t•rio do Comércio o Indústria, no fnstituto Ooo;.:ritfico
e Cu1lastral. dcn!tlllo ~er co11i;id1'r111lu nesta ~i:u:1c:ito
<lt•sdl1 :m do, :Jfaio tlll 1ü-W.
'l'1'nonto farmac\intico ' 1la Fa1·1111ícia .Gl'ntral do
. . E:\t'•rl'ito,
.
.Joiio .Jlur1p1ei; Ua11a~. por t<'r .si.do reqn.1,;~tª'.·'~ parn
prcst:tr sen·ic:o o..•m comiss!lo c•1\•1l no ~lm1::-tcno das
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Colónias, no" termos da ~." p:irte do artigo :?.º do
decroto u. 0 1:\::\llO, de 23 do :\lar~o de l!l:?i, dl'\'l'IHlo
ser considerado 1wsta situac;ão desde:?~> tle )[uio do 1040.
( \notnJus polo Trlhu1111l do C'out:t• em 8 do Junho do IDIO)-

Disponibllid,arle

Cupitãis, a1litlos: de iufantaria, Frnocisco Pinto Veiga,
.J os(; da )[utu :\[arques e J oito Correia do Pui\'a ,Júnior
e do cantlaria, \'asco l•'1•rna11do Lopes, que do regresso de comi~sào militar no )[ini:-.tc'•rio das Colónias,
so apresentaram o prinwiro em :H t' os restantes C'm
26 de )faiu 1ltJ l\l40.
(\"i1'11la p~lo Tr:hunal ite Cuut 11, \!Ulll a anotuçKo de o'lto srrem
d1,.·vldv!t e111olomo11toia, noa tormns do dee1eto n. 0 ~!:~l7).

Reserva

General, adido. t'lll son·ii:o no :\[iobtério <las Fin:u11,:as,
como com:111danto gnral <la ~uunla fiscal, Uasimiro Vitor <lo :-;ousa 'l'ulos; rm~jor, do batalhão 1lo metrnlha<lorus n. 0 1, Antonino :\lornirn \Vadrlington; o tenente,
do batalhão de c:u;ador1;1s n. 0 :?, ,\ntónio PPr·rira, todos
nus termo.; da ulínca a) <lo artigo 1. 0 do <h·cn•to-lei
n. 0 2~:-10-!. Jt• :H de Dc:r.cmbro dl· 19:3i, por tcrL•m
atingi•lo o limite de idad1•, dc,·en1lo ::;er con.;iderndos
tll'sta situa1:ão, respcctinu111•11te, dt'stle 18, 10 o 14 de
íllaio do 1n-io.
Coronel <lt' artilharia, em clisponibilitlacle, DaniPl .Augusto Pinto da tiil\'n, nos tl'rmos da ullnca 1·) do artigo 1.0 do <lncreto-lei n. 0 :?K:-!0-!, d<~ 31 do Dt·z~mbro
tlc 193i, <lc,·en(lo ser c·onsidl•rndo nesta situac;:lo desde
:!-l de ~[aio d1' tn4-0.
~lajor de aeroniíutica, da bas1• aérea o. 0 2, )[anuo! )iforoira Cardoso o capitão, do regimento do infantaria
n. 0 2, :\[igunl do Sousa F11rr<.'irn lfaco<lo, nos termos
da alínea h) do artigo 1.0 tio docroto-lci n. 0 28:404,
do 31 do l>Pzt•mhro d0 10:37, por torem i;itlo julgn<los
incapazes Jo sl'n·ii:o acti\'O pela junta. hospitalar 1le
iuspec~r10, d<'\'Cndo ser considenulos nesta ::;itunc;ito.
respectin1mente, desde ~1 n
do :\laio do Hl40.

rn

(Vha'1:u 1•elo Tribunnl du ContlU 1 rom a anotação dtl nlo serem
d_,,·ldoli emolumontot, 11011 tur1110• do docruto o.º 2!:'!U7).

Oficiais milicianos de reserva

'fonentes: do batalhão do cu<;ador1•s n. 0 4, Fr1111cisco
Maria <lu Araújo Uibeiro o, do regimento de artilharia
<lo costa, Mauucl do ~forais Sorrãu; alfnes: tio centro
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tio mobilizac:ào do arLilharia 11. 0 :?. António Cupertino
<~ucrr1Jiro <l<' Brico, do ct•ntru do n1obilizac;ão de ca\'aluria 11.º 1, .\rtur Lopes :\faia "• do c<'ntro <le mobili·
z:u:ão ele caYalaria n. 0 3, .Jacinto .los(• de )!oura, todos
milicianos, liconciatlos, nos tf'rmos <lo § 3.º <lo artigo Gl. 0 do Jecreto n. 0 1:?:017, do:? de Agosto elo
19:?(), por lerem atin~it!o o limito Jc' idade, dcn'nclo
i;er considorados nesta situa<:iio. o s!'µ-unclo dos<lc 1 dn
.Junho e os rci:.taotes dPs<lt1 ~7 de )[:iio <le H).J.0.
(Aoo1adn 1•olo Trll.unal de Conln. om

~

t!e )lolo de l:llD).

Reforma
(l>osracho do ~ do ~lnlo d~ l!HO d11 Caiu Gorai do Dcpó.r10•,
Cru<1ilo e Pre•·l<l~ncla, publkado no Diariuuo Gotfrnoo.0 1201
2.~ :.6rie, d1> :!& ''º m11smo 1116:1).

Capitão l•:clunrtlo Knoptti .Júnior e tPnt>ntc Jo;·gp Pi11lllli ro !-'e rrã o da Veiga, ambos na si t 11 ac:ilo <le rcsCl'\'a,
no~ tNmos ela alíooa li) do artigo :?. 0 do dccrcto-loi
11.º :?8:-lO i, ele :31 df' })pzp111bro dt' n137, por tr1·nm
siclo julgado" incapazPs eh• todo o "Cr\'i<,'o pela junta
tia C11ixa de• .\ püH'lll:l':i'll':-, tlC'\'Clldo 'l'l' considerado"
11t~st11 situai:ão. re:-pectin111w11t.>, d(' ... dc :!7 e :!O do
•\ hril <IP Hl-!11.
(',,, itTto, na sit1w~ão de rt•sC'l'n-1, .Jo:-1; \'ie1'ntn da Sih-n
~fln:1, nos termos <la alínfl:t 11) 1!0 artigo :? .0 do cletTuto-ll'i n. 0 :?S:40J, de :n cl1• I h•zcmhro de 10:17, por
ter atingido o limite tlc iilatl1'. dP\'t'ndo sP.l' considl>ra1lo
rll'sta i,\ituae:ão dcsth• 11 do :\[aio 1le l ~1411.
(:-i~o carocorn do v uo ou nnotoç!o do Trlhunal do C'ontn ).

Baixa do serviço

Toncnlo·roro11el miliciano 11wdi1·0 de r<"ern1 Joaquim dn
, ilrn PPr1•irn: capitãis miliciano" médicos de rrscn·n
IlermcnPgilclo tle Barro:;, ~fonucl IJin" ~foreira e .\n·
t•'mio <l<' P:'Ldun; c:1pitiio 11H~cli1·0 nu:dli:ir tlc rl's<'n·n
.\ntónio Pprn· 1la Ciunara .. 1·11pitão miliciano fon11ac:Ot~ti1·0 1lt' n';l'n·a Frarwisco .Ja1111úrio ela Sih•n C11nh11,
nos termos cio§ ;l.º do artigo Ili.º cio tlt•i·r:eto. 11.º 1:.?:0~7,
clt• ~ do .i\gosto dC' H):W, )>01' (Pl't'lll at1ng1tfO ? J1111~tO
1h• iclnilc, clcn•ndo ser l'Ot1::.i1lt>r:1tlos IH''-ta "tltlll<,'ao,
n 1 specti,·:1me11t<'. desde :!O, t:l, :?:?. :?~>. J\l t' 1-t dn
•\ hril t!CI H140.
(Aao!A la 1•olo Tribunal de Coauu ou ~ le Junho de ,, IG).
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M101stér10 da Guerra - Repartição Gerai

Por portaria de 16 de .Jfaio .findo:
(!\notAda polo Trllmnal do Coa tu:. cm 28 do

~fniu

du l!HO).

Separado do serviço

Capitão reformado lndalecto Horculano e Siln1. Ramo!-i,
nos termos <lo artigo 178. 0 do regulamento de disciplina militar C' artigo 9 .., do decreto-lei n. 0 28:404, do
31 do Dezemhro de 1937, sendo-lhe utrihuida a pensão correspondente a 70 por cento da ponsílo de reforma e cousiclornndo·SC nesta situac;ão desde 1B elo
) fnio 1le 1940.

Il i - PROMOÇÕE S
Ministério da Guerra - 1.(\ Direcção Geral - 2.ª Reparti;ão
Por portal'ias de 25 de .Maio }indo:
(\"is~dP<

P"'º Trlbun:il d·· ront L6 om 12 lle Junho do 1940).

Promod dos por distinc;ão aos postos que lhes vão indicados os segnintes oficiais, já falecidos:
( 'ilío de,·hlo• emolumentos, nos termos do dccro10 o. 0 22:257).

:\Iajor, o capitão, na situaçrto de reserva, António Josó
Soares Durão.
)fojor miliciano, elo extinto q uudro especial, o capitl'to
miliciano ele infantaria, do mesmo extinto quadro, Alberto Figueiredo Dâmaso L opes Prac;a.
(:O.no slío du,-Jdo> emolumentos nos tcnnos do docrolo u. 0 22:2õ7).

Capitão, o tenente do infantaria Afonso Gomes Barroso.
Capi tão, o tonento do cavalaria João Augusto Pimontel
Ji'oio Ferreira da Silva.
Tenente miliciano, o alferes miliciano de infantaria Abraão
Ru i Carlos Cern~irn de Albuquerque do Oliveira.
(\"hn·lns pelo Tribunal du Conta<, com n nnolaçllo de sorom
devido~ vmo1umoutos, nos t~ruios do dt.•crcto n." 22:2ó7).

PromoYidos por distinção aos postos quo lhes ''ão indicados os seguinte:-; oficiais :
Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

:Major miliciano, o capitiio miliciano tlo infantaria, do
mesmo extinto quadro, do batalhão do metralhadoras
o. 0 l, Júlio X unos Por oiru do Olh·eiru.

2.• Série
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Centro de mobilização de infantaria n.0 1

'l'enonte miliciano, o nlff'rl'S miliciano de infontnrin Ht11i\
L(loni ele Can·alho Branco.
Centro de mobilização de infantaria n.0 6
1

fe1wntP llliliciano, o alforos miliciano
quim Co9lho <la Rochn.

110

infantaria .Joa-

Supranumerários

Te1u•nte coronel médi('o, o major TOédico, do hospital militar principal. ) ..mérico Pinto da Hochn.
•
)lnjor. o c:1pitiio <le nrtilharia, elo rcgi111onto elo artilharia elo costa, _\..ugu!'to Dunta!' Pimenta Sorril.o do Faria l\,rei ra.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

T1•nonto miliciano, o alforos miliciano do caYalaria Clúudio Emílio Pinto Corn•i11 )1ondc.">.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Te1wnto pilrito a\·iador miliciano, o alfon s miliciano, ,fo
~en·ii:o do administrni:ão militar. 1lo regimento dll
artilhar:ia ligeira n. 0 1, .Joi;é Adriano Peqnito Heunlo.
1

Reserva

)!(\jOr. o capitão. nn mo~mn situnçlto, Jorge Botelho
)lonii.

l'or 11ortari<t:; de :!:) ele Naiv )indo:
( \'lsn<lns polo Tribunal dó C'onta• com 11 anota(i>o de •oro111 do·
'1dos omo!IDtlJ)olos, 001 termos
dtcnto .a.• JY:!57).

do

Regimento de infantaria n.0 7

Capitií1>, o tenente de infnntnrin Alfredo dn Silrn C:1rdo~o.

Regimento de infantaria n. • 16

:\f:1jor, o capitiio de infantaria, dn Escola do gxúrcito,
Haíd Sútiro J.a Cunha F:1jarJo.
Batalhão de metralhadoras n. 0 2

'l'cncnf,.·coroncl, comnnclnnt«'. u major 1lí! infantariu, 1la
dircci;iio dn arma. Cósu Augusto Gome~ Ferreira
<~ua rosmn.
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Adido

:\fajor, o cnpitào de infantaria, adido, em scrvii:o no
Instituto Profissional dos Pupilos dos gxúrcitos do
Terra o ~for, Francisco ilfal'ia da Costa An<lrtuh•.

Por portaria..; rle I do co1'1'e11te

m~s:

(\' l.,.•I• • polo Trlbun11l Jo Con11u, coto a aoota~lo 1le aore m de•·1110, umolumen10,, DO• termoa Jo decreto o. 0 22:~.;7).

•

Regimento de infantaria n.0 15

Capitão, o tenente de infantarh\ .TolSÓ Paulo Patncho Hiheiro elo ..Almeida.
Regimento de infantaria n.0 16

Capitão, o tenente de infantaria, Jo batalhão indep1mdcnte
de iufantarin n. 0 18, Jus~ Tavares Neto Ya;r, do Húgo.
Batalhão de caçadores n. 0 1

Capitão, o tonente de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 ô, ~\gostinho Seguro Pereira.
Batalhão de caçadores n.• 8

:\fajor, segun1lo comanJante, o capitão Je infantaria Domingos J osó Santos do Lomos.
Capitão, o tonento de infantaria, do regimento do infantaria n. 0 10, Lourenc:o Fernandes Duarte.
Regimento de artilharia pesada n. 0 2

Capitão mé1lico, o tl'n<'nte módico Jaime Samud Castanheira .\.lYc~.
Base aérea n. • 3

i\fajor, o capitito de aeronáutica, 110 comando gornl, Jorge
ele Vasconcclo!! do A vila.
Hospital militar principal

:\fojor médico, o capitão médico )fanuel Maria dos Sar:.tos Paivn.

- ·-

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
Por 1>orl<t1·ict rle 23 de Jíaio findo:
Nula e <lo lll'nhum efeito a parto da portnria 1lt• :.!:! de
Dezemhr•) de l<J:,ü. puhlicada na Ordem do E.1·ército

2.• Série
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t::!

n. 0 17, 2.ª :,é>ric, de :30 do 11H's1110 mós, que promo\'Cu
a aspirantes a oficial milicianoH dl} infantaria, para a
unidade a quo portl•nciam, os soldados cadetes, <lo regimonto de infanturia n. 0 1, u. 0 ' 1:008.38, Múrio dos
Santos Nune!1, e• 1:178 3~, ~\ntónio )faria Rebêlo, por
~e reconhecer quo os mesmos ha,·inm sido admitidos
li matrícula na Escola do Exérl'ito, como cadete:,, em
data. anterior i\ da referida port•tria.

Por ],Orlaria de 30 de

~llalo

Jinrlo:

Promo,·idos a aspirantes a oticinl milicianos médicos,
nos termos tio urtigo 35. 0 do decreto n. 0 :?1:36:\ <le :?2
do Abril de H:l32, continuando na situa<;ão do licenciados cm que se encontram:
Para o centro tle mobilização a que portoncom, 9s soldados ca<lcft~s, do centro de mobili/.ação do sor\'iço
<lo saúde n. 0 :?. n. 0 13:3/3:3. :\fanuPI Hodrigues Paisana,
e. do centro de mobiliznção 1lo ~cin·i1;0 de saúde n.0 :3.
n. 0 :?i 4)33, :\[ úrio Gornes Fig1wira, contando amhos
a antiguida<le clC'sdo 1 <le X onm1bro ele 19:3~;
Para o centro elo mobiliza~ão do :,en·ic;o de saúdC' n. 0 1,
os soldados cadetes, da l ." <·ompnnhia do saúde,
n. 0 111/34, ~\ntónio Joaquim Gon<:alves, n. 0 188/38,
Orfeu de Sou~:i. :'lfontciro, n.0 HJj 38, Jo::;ó Augusto
Guinrnrãis Barro~, f' n. 0 HlG :38, António Emílio Sendas, contando o primeiro a ~rntigui<lacle desde 1 dC'
Xovembro <lo 10:l8 e os tn~s último..; desde 1 tle Novembro ele rn:m;
Para o centro de mobiliza~ào <lo ~cr\'iço do suú1le n.º :l.
os soldados cfületcs, da 3.ª companhia do snú<lo
n. 0 14~/35, Va~co Artur Xanrro cl" An1lrndo Chirhorro, e n. 0 ~>:?/34, Afonso de' Barros :\Iiranda Him:io,
contando o prim<.>iro a nntirrui1la<lo
Jesdc 1 Je Xovcm0
bro Je 193 ' o o se"'undo Jc,dc l 1le S ovembro Je
"'
1939.
l'or porf(tl·i11 rle 8 cio corrente

1
1111 11:

PromoYiJo a aspirante a oticial miliciano <lo infantaria,
pura o cPntro dl' mobilizn<:iio do infantaria n. 0 1. no~
termos do nrtigo :l(i.0 110 deacto n. 0 :?1 ::365, de 22 do
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.\.bril de 193:?, continuando na situa~iio de licenciado
cm que se encontra, o primeiro sargento cadete, do
regimento de infantaria n. 0 1, :Manuel Joaquim :Jfachado Teixeira Ru0la, contando n antiguidade desde
1 de ~ovembro de 1937.

--Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de 20 de ~1Iaio findo:
(Vi~~d" polo Tribunal <lo Conlfts, com
dc,·.ido~ cuwluiueulos, nos tormos do

"ar.otaçlio do não sorom
docroto n. 0 22:257).

Tenente por distin\ão, nos termos do artigo 1. 0 e seus
§§ 1.0 e ~. 0 do decreto-lei n. 0 30:.J.67, do 24 de ::\Iaio
de 1940, o falecido a1fer0s reformado João António
l\Iaria ::\Iartons Ferrão Gomes da ::\[ata.

IV- COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFER~NCIAS

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2•11 Repartição
Por )J01'taria de 29 de Jfaio findo:
Ministério da Guerra -

3. • Direcção Geral

3. ª Repartição

.\!feres elo quadro dos servi\·os auxiliares do exército,
do distrito do recruta monto o mobiliza~ão n. 0 5, Carlos Lopes.
Serviços cartogràflcos do e1térclto

Tenente miliciano, na l'iituação do rosorrn, Joaquim José
Alves da Mota, ficando exonerado do serviço quo
prestava na Agência ~Iilitar.
Govêrno militar de Lisboa-Quartel general

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do ArquiYo Geral dôste :\linistério, Belmiro
dos Santos CarYalho, para os ofoitos do § 5. 0 do artigo 43. 0 do. drcreto n.º 17:378, de 27 do Setembro
do 1920, modificado pt>lo decreto u. 0 19:175, de 27 de
Dazembro do 1930.
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Regimento de infantaria n. 0 9

Tcncntu 1lo soniN de :11Jministrn~ão militar, da 3.ª Heparti<;ão da 2. 3 Direci;ão f:eral dC!ste ~{inistório, João
~nnN; Lopes.
Direcção da Arma de Artilharia

..Chefe <ln 2. ª dclega<:ão, o l'Orotwl de artilharia, com o
curso elo estado maior, <ln 1. ª Roparti<:ào, J o1lo Josó
Peroirn Darnno:ceno.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

<Corunudante, o coronal, <la :.?.• dclt•gai;llo da Direc<;ilo da
Arma cio .\rtilharia, Sérgio Hib<'iro de Sousa.
2.• companhia de trem hipomóvel

.AlJ't.Jrt>s do quadro dos sen·i~os auxiliares do exército, da
;p Jtoparti~ito da il. ª Diroc<;n.o O oral duste :\finistório,
António Baptista Ribeiro.
1. 0 grupo de cempanhias de subsistências

Tcnenh• do servi<;o de .:l(lmi nistra<;ão militar, do regimeuto do infanturia n. 0 9, Antóuio Baptista dn Costa.
Agência Militar

Capit:1o. na situa<;ão do rcsorn1, Francisco Simões dos
S:rn tos.

Po1· portarias de 1 do r.on·ent e mê.-1:
Ministério da Guerra -1.• Direcçao Geral -1.• Repartição

Exonoraclo do chefe, o tencnte·coro1H•l do infantaria Jost',
do Castro Branco Hfüeiro 'l'ôrrcs, por ter sido colocndo no quadro da armu por portnria desta data.
(Anotad11 pelo •t'rlbanl\I d~ t•ot11as om 11 de Junho do 19•0;.

ChP.fo, o tenente-coronel de infantaria. do distrito do recrutnrnento e mobiliza~ll.o n. 0 J;J. Haúl Emldio de Carntlho.

(\'l•adn< polo Tribunal do C'ontM, com 11 anot:islo de aerom dovhlvs l!'muhnntiutoa. no• termos do docroto u. ~2:'2ô7).

Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral

)fojor de infontaria, dn 1. 11 Hepnrti<;ão da 1. ª Direcção
Oornl chiste :\!inistério) Cnrlos Wbeiro Pest&na.
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:?.• Série

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Tonente, n:i situação de rescrn1, Hilário

Dominguc~.

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel de infantaria, d<t 1.ª Repartição da 1.ª
Direcção Gcrnl dôste :\linistério, .José de Castro Branco
Ribeiro Tôrros.
Batalhão independente de Infantaria n. 0 18

Capitão do son·iço de administração militar, da dPl<'gaçüo
do mesmo serdço cm Ponta Delgada, João Joaquim
Vicente Júnior.
Batalhão de metralhadoras n.• 1

Segundo comanllante, interino, o capitã.o !•'ornando Augusto Hodrigucs.
Centro de mobilização de infantaria n.• 1
.~spiranto a

oficial miliciano do infantaria, do centro de
mobilização de infantaria n. 0 3, ){anuel Car\'nlho Vitória.
Centro de mobilizaçilo de infantaria n.º 20

Adjunto, o t<'l1ente miliciano, na situação <lo resorvu,
Armelim Uân<lido de ::\fourn Diniz.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

:\!ajor do artilharia, suprnnumcriírio, Augu:.to Dantas
Pimenta S<>rrit.o do Faria Pt'rcira.
Base aérea n.0 2

Capifüo do acronúutica, no quadro da arma, ,Joaquim
de .Almeida Baltasar.
Delegação do serviço de administraçllo militar de Ponta Delgada

Chefe, o major, na situação 1le l'l'SCrva, <lo distrito de
recrutamento o mobilizuçiio n. 0 18, Eduardo doti Hei~
Rcbõlo.
Hospital militar principal

Suh-director, o tenentc-corond
~\.mérico Pinto da Rocha.

módico~

supranumer:írio,

2.• Série
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Por portaria de 8 elo corrente mêd:
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Conselho Administrativo

Capitrw, na situa<:ão de rescrrn, Manuel Francisco Vielal
Lopes, ficando exonerado do sl rvi<:o que prestani na
Agõncia )filitar.
1

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

'fonente, na sirnação elo rcserrn, António ele Oliveira.
Batalhllo de metralhadoras n .• 3

Alforos elo quadro dos sen·iços :rnxiliaros do exl'1rcito,
do regimento do carnlaria n. 0 li, .Jo:sé Augusto dos
Santos, sem dispêndio para a l•'azenda Xacional.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 17

.Adjunto, o capitão, nu situação tlo rosNn.1, António Pires.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 18

~ub-cbefo,

o major) na situac;ilo 1!0 resorrn, ~(iguel de
Almeida .Júnior .
•\<ljunto, o capitão, na situaçi'10 do reserrn: .Jaime AllC'lino César Uornos.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 2

Tenente do artilharia, ela escola prútica ela arma, Manuel
)faria Delgado e Silrn. sem dispCndio para a l•'azenda
.Nacional.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

Tenente do Slll'Viço de administraçiio militar, da 3. ª Repartição da:.?.ª Direcção Gernl dõst<' ~finistério, Cupor·
tino Al"es Gomes, para os efeitos do § 3. 0 do arti~o 43. 0 do dt~croto n. 0 17:378, ele 27 do Setomhro do
Hl29, mocliticado pelo artigo 1. o tio decreto n. o
175,
de 27 de DezPmbro do Ht~O.

rn:

Centro de mobilização de artilharia n.• 7

Aspirante a oficial miliciano do artilharia, liconciado, elo
contro do 111obili1.ac::to do infantaria n. 0 18, Renato do
Sousa Paz.
Regimento de cavalaria n.º 6

C'oman<lanto intorino, o tencote·coronel. :;('gundo comandante, Cipriano do Cnstro )fartins.
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_\.lfores do quadro dos serviços auxiliure:; <lo oxércitot
do batalhão do metralhadoras n. 0 3, )fannel Ramo:;.
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n. 0 3

Capitão do aeronáutica, no quadro da arma, António
.\.ugusto David.
Agência Militar

Capitão, na situa<;ão de reserva, Carlos da Cunha Pinto
Balsemão.
Depósito territorial de material de aquartelamento

Tenente do scrYiço do a.dmi!listra<;ão militar, do regimento do infantaria n. 0 13, 1\.rmando Pereira Garcfo.

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

Por portaria de 16 de Jlaio findo:
~ralo do ll'IO. S:ir
do\·ldos omolumontos, nos termos do decreto n.0 22:257).

(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 do

Nomeado professor do Curso ele Altos Comandos o coronel do corpo do estado maior Vasco de Carvalho.

V-AUMENTOS SÕBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra - f.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Concedidas as vantagen:; de quo trata o decreto
n. 0 20:~J7, do 24: dE' Agosto do rn:.n, clesdo as datas que
lhes vão indlüaJas, aos oficiais C'm seguida mencionado:;:
Por terem completado o tempo de permanência no oftcialato desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n.0 17:378, dfl 27 de Setembro
de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sõbre o sôldo:

Por portaria de 23 de Alm'l do corrente ano:
{Yt<ndn 11elo Trlhunnl de Conl:i< em 2[, de ~folo do 1910. S~o
do,·ido~

on1olu1oontos, nos

LOruloit

do docruto n.º

~2:257).

Farmacêuticos - tononto, supranumerário, <la Jt'arm<ÍCÍ<t
Central do l•~x1~rcito, Antonino Alves Saltão, no~ iPrmos tio m·tigo Hl.º <lo decreto-lei n. 0 ~8:40;~, elo ;H
de DPzrmbro elo 10:37, dcstlo 19 do Abril tio 1940.

2.• Série
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Por pot·taria tle 18 de J.lfaio ji11do:
(VfsAdn pelo Tribunal do Cout>S em 2:; do
du\·ltlos c1nolumc11tott, no:-.

t~r1nos ~10

)(l\10 de 1910. São
<lecreto 11. 0 22:257).

Artilharia- coronel, adido, ~Iário da Sih·eiru Guerra
Freire Tomudo. (1111 sen·i<;o na Hbríca do pól \roras
fisicas e artifícios, nos t<'l·mos tio artigo 19. 0 do decreto-lei n. 0 28:-W3, do 31 de Dezf'mbro de 1037,
desde 8 do ~Iaio do 1n-:1:0.
Por portaria ele :!7 de Jlctio .findo:
(Visndn polo Tribunal de Contns cm tl do Junho de 19to. São
doYidos ernoluinontos, no~ termos du Utlcruto n.0 22:267).

Infantaria - capitão, adido, om servi<;o no Instituto Geográfico e Cadastral, Aotónio Rodrigues do :Moura,
nos termos do artigo 20. 0 <lo decrPto-lei n. 0 :!8:J0:3,
de :31 do Dezembro de Hl:37. desde :34 do :\[aio do

1940.

VI - CONDEC ORA ÇÕES E LOUVOR ES
Ministério da Guerra - I.ª Oirecção Geral - I.ª Repartição
!'01· portaria de 6 rle Jfaio ji11t!o:
Condecorados com a medalha militar tio prata <la cla~~e
de bons seniços, por terem sido julgados no abrigo da
alínea a) do § 2. 0 do artigo 8. 0 , com ri•ferf·ncia ii, última
parte do artigo 10. 0 , Jo regul:11ni•oto da medalha militar,
o~ oficiais a ~0guir designado!':
Toncnte-coronel de artilharia Fl:,\·iuuo Eugónio da Costa.
Tenentes: dn infantaria i\lfrcJo .\mélio Pereira 1la Co11·
cei<:ão o <lo urtillwria Antúnio .\.ugusto Lope::i.

/

1

01"

portaria.-1 rle

~7

de Jlaio .findo:

Con1lccorado com a meda.Ilia militar .te ouro da classo
de Yalor militar, rom palm:1, por "e encontrar ao
nbri"'O <la alin<'a a) do
1.º do artigo 3. 0 o § 1. 0 do
arti;o ~l .º 1\0 t'í'g11!:111.Pntn da 11H'11alha militar, <lü ~8
tlt> :--etPmbro 111• W l i. P n.~ :1. 0 tio nrtigo 1. 0 do de-

*

llu
ereto n. 0 12:0bl, de D de .\gosto de 1926, o capiti'l.o,
na situação do resC'na, promo\'iuo por clistinc;ilo a
major, .Jorgo Botelho :\Ioniz.
Cón<lecoraclo com a medalha militar <lc prata da classe
<le valor militar, com valma, por se encontrar ao
abrigo do disposto no
2. 0 do artigo 3. 0 o \:i 1. 0 do
0
artigo 21. do regulamento da mcdnlba militar, de 28
de Setembro do Hll'i, (' ri.º :3. 0 do artip;o 1. 0 do decreto n. 0 12:081, de 9 U<' Ap;osto de 1926, o fak•cido
tenente do infontnria. promovido por distinçiio a capitão, Afonso Gomes Barroso.

s

VII - DECLARAÇÕE S E DI SPOSIÇÕE S DIVER SAS
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

1) T<'rnlo sido agrncia1los com ns mercê:> da So<'il•da1lc
PortuguE'sa da Cruz Vermelha os oticiais, furriPl e praças ao dianto nomeados. é-lhes pPr111iticlo usar :1s rospcctivas insígnias :
Cru z Vermelha de Dedicação

'fonentes: do serviço de :11lmi11istrnc;ão militar .Tost'.1
Eduardo Correia, A ntúnio Salgueiro :\Iúximo e Luiz
Alberto So11r1•s <le :\forais Currnlbo e, na situnçi10 do
reserva, António d:i Cruz Cartaxo.
Medalha de Agradeci mento
0

Furriel n. :>2,g, do batalhão dl• metralha1lorns n. 0 1,
J osé António Pereira do Azambuja.
Primeiros cabos: da ~. ª hatnrin do csp€1cialistas do regimento de urtilhnria de costa, Holdi10 da Cunha, 1•
n. 0 310/g, da companhia d1• mohilizai:uo do hatnlhAo
de tolügr11flst11s, António do Housu Coolho, sc111do l\stt1
para usur o n .0 ó ua fivola da rospcctivn moclnllrn.
Cabo enformciro n. 0 260'1'~, dn :~.ªcompanhia do sníulc.
J oão Coelho dos .\njos.
:)oldadol! : n. 0 20 ela 2.ia companhia 1lo l.º lintnlhiío do
regimonto de infan taria n. 0 11, )lnrio Feliciuuo Coelho,

:2.• S1',riu
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n. 0 5;33 Ja 2. ª hutaria de especialistas do regimento <lo
artilharia de costa. Afonso da Silrn )fatias. t' n. 0 269.
cio 1. 0 esquadrão do regimento <ll' carnlaria n. 0 :? ...\.i.tónio José Leite, sendo o prim<'Íro para usar o n.º 2
na livela da rclipectiYa modalha .

...

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-

1.~

Repartição

2) Doclara-s0 quo, por decreto Jo :!3 de Janeiro de

193U, publicado no Diário do Govêr110 n. 0 12+, 2.ª sérit•,
de 29 de .Maio findo, foi agrncia<lo com o grau do comendador <la Ordem Militar do .\\'Íz o 11111jor de infontaria,
com o curso do estudo maior . .Alfr<'<lo Ferrnz de Carvalho.

3) Declara·so que, teud1, sido aµ;raciatlo pelo Governo l~spnnhol com a ~[edalha )filit:ir Colcctiva o capitão dt• artilharia José Simplício \'irgolino, <'-lh<' permitido. <•m conformidade <las di:-posi~õl's do n'gulumcnto
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercõ <' usar a
ro~pecti,·a insígnia.

4) DPclara-se c1u<', tendo sido agra,·iado pelo Go,·êrno
Espanhol com a Cruz do Ouerr•l o capitão do carnlari<t
Luiz da Costa l v(lns Ferraz, é-lhe pn111itido, cm couformida<ln das disposições elo r<'gulamt'nto das Ordens Portuguesas, aceitiu· aquela ml.'rc•'"' e usar a rcspcctiYa insígnia.
:>) Dcclara-so 1p1e, por 1lccreto tic 18 do :\far\O último, publicado no Diário do Uorêl'no n. 0 1~-i. :?.ª i-éric,
do 2!l do :\!aio findo, foi agraciado com o grau dl' cav:ileiro da Or<l<'m ~lilitar do .hiz o tenente de infantaria
Joaquim da 8ih·a Hcbôlo.

G) Declara-s<' que>, por dPcroto ill' 1 de )fnio .findo,
publil'ado no Diúl'Ío du Oorfrno 11.º 1!?4, :?.ª sér1t', de
20 do mesmo mê:;! foi a:::rnciado com o grau do c~Ya
leiro da Ordem Militar tio .\ dz o t<'nl'nto do extmto
quadro <lo oficiais cio sl'c·rctariado militar .Josí· Coelho
de ~!oura.

i) Dcclara-so q ne o offrinl ª?. ,Jian te mencionado foi
condecorado com a medalhu mtlltnr da chl~se de com-

418

ORDEM DO EXÉRCITO :s'.0 12

2.• Sério

portamento exemplar, em conformidade das disposições
do re~ulamento aprovado por decreto de 28 ele Setembro
de 1917:
Medal ha de ouro
Renimento de Infantaria n.0 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
l\Ianuel Pereira Choça.

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

8) Declara-se que foram nomeados para constituir a
comissão superior de educação física do exército, a que
se refora o § 1. 0 do artigo 58.º do decreto n. 0 22:436,
de 10 de Abril de 1933, os seguintes oficiais:
Gonora.l Manuel da Costa Latino.
Director do serviço de saúdo militar.
Chefe da repartição ou secção do instrução do estado
maior <lo exército.
Técnicos de educação física

Coronel de infantaria Viriato da Fonseca Rodrigues.
:Major do infantaria Fernando Diniz de Aiala.
Teuente de infantaria Áh•aro Couceiro Noto.
Tononte de engenharia João Terenns Latino.
Técnicos de esgrima

Coronel ele infantaria Joaquim Gonçah·es 1\fondos J únior.
Coronel, na situação ele reserva, Uaúl Silviio Loureiro.

9) Declara·se que foram nomeados para constituir a
comissão que devo estudar as alterações a fazer ao regulamouto geral dos servi~os do exército os seguintes
oficiais:
'f<>ncnto-coronel do infantaria António Soares de Auclrea
Ferreira.
l\fajor de infantaria .João Carlos Guimurãis.
1\lujor do O>ítinto qnadro auxiliar de engenharia .Josó
V11iga dos Mártires.
Capitito de artilharia Elói Alberto Val 1·erdo.

2.• Série
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Capitão, na situação de reserva, .\ntónio Gonçalves
Dias.
'renentie, na situaçito de reserva, Zeferino da Cunha
Coo.lho Barbosa. Vaz de Ca.s tro.

10) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
pr-0mo\·idos pela presente Ordem do Exército, conk'\tn a
antiguidade dos seus actuais postos desde as datas quo,
rosp-0cti vamoo te, lhos viio indicadas :
Infantaria

'l'enente-coronel César Augusto Gomes Ferreira Quaresma, <losde 8 de Maio do 1940.
~fajores :

Francisco )!nria da Costa .Andrade e Raúl Sátiro da
Cunha Fajardo, ambos desdo 8 de J\faio de 1\>40.
Domingos José Santos de Lemos, desdo 10 <lo l\Iaio
de 1940.
Capitãis:
Alfr(\clo da Silrn Cardoso, desde 8 de Maio de 1940.
Lourenço Fornandos Duarte, desde 10 de l\laio de

19-W.
Agostinho Seguro Pereira, desoe 11 de :Jfaio de 1940.
José TaYaros Koto Vaz do H.õgo, desde 13 de l\laio
de 1940.
José Paulo Patacho Ribeiro de Almeida, desde 23
de Maio do 1040.
Aeronâutica

)fajor .forg~ de Yasconcelos de Avila, desde 21 do l\faio
de rn.io.
Médicos

:\[ajor Manuel ~foria dos Santos Paiva, desde 2;> do Maio
de rn.w.
Capitão Jaime Samu('ll Cnstanhoira AlY~s, desdo 25 de
~!uio do Hl40.
11) Declara·so que o major de infantaria., adid~: ~m

sorvi~o no :\linistério das Colónias, Luiz .AuguHto \ wira

Fernandes, quo pela Ordem tio H.rército n. 0 8, ~.n sórie,
de 1939, foi colocado no re"'imeato eh~ infu.ntnrin n. 0 5,
pam os o.leitos da alinca
do artigo 4f>.º do decreto

ar'
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n. 0 17:378. de 27 do Setembro de 1929, modificado pelo
decroto n. 0 19:175, do 27 de Dezembro de 1930. completou em 21 de l\faio findo o auo de serviço nas tropas,
pelo que recolheu em 22 do mesmo mês à saa anterior
sitnação.
12) Declara-se que foi concedido adiamento da fre·
qüência do curso de romandantes de bata.lhito, no corrento ano, ao capitão de infantaria, adido, no Ministério
do Interior, na policia de s<'gurança pública, Pompeu
Lobo de Sousa, sendo nomeado em sua substitu~ção o
capitão de infantaria, na mesma situação de adido, no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicanar
Uaouel Soeiro do Faria.

13) Declara-se que o capitão do infantaria, em disponibilidade, José da .U ota l\farqnos chegou à altura para
entrar no quadro om 29 de Uaio findo.
14) Declara-se que os tenentes de infantaria. a seguir
moncionados foram nomeados como suplentes para a freqüôncia do 2. 0 turno elo curso de comandantes de companhia, que terá inicio em 30 do Setembro próximo:
Joaquim Maria Valente, no regimento do infantaria n. 0 1.
Fausto Josó de Brito o Abreu, adido, na guarda nacional republicana.
Raúl Cordeiro Pereira de Castro, na Escola do Exército.
José Pedro Pires, no regimento de infantaria n. 0 9.
Emilio !leitor dos Santos, adido, na guarda nacional
r('\puhlicana.
l\Iário José Pereira da Silva, adido, na policia do seguran<,:a. pública.
António Gonçalo Torgal, adido, na guarda nacional re·
publicana.
Mário Jaime do Cerqueira l\ocba, no batalhão de metralhadoras n. 0 1.
António Cândido Pereira Gonçah-cs, adido, na guarda
nacional republicana.
Armando Francisco Páscoa, no regimento de infantaria n. 0 1.
15) Declara-se quo o tenente do infuntaria, adido, eni
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional

2.• Série
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ropuhlicana, Adélio FcrrP.ira da Silva foi nomeado director da carreira ele tiro ci\•il de Coruche.
ll>) Declara-se (}Ul' fica sem efeito a colocação no
centro de mobilização <lü infantaria n. 0 14 do ai fores
miliciano de infantaria, do rügimunto dA infantaria n. 0 14,
Josó ~fari:~ de Castro, a <JUl'lll so refere a portaria de
f) do :\lurço último, in:-;erta na Ordem do E.rérclto 11. 0 4,
:.!. • séri1•, do corrente ano, pur se ter verificado quo o
m<'smo oficial transitou para a situação do reser\"a por
porturia de 14 de .Janeiro de rn:39, inserta na Ordem do
E.térclto n. 0 2, 2.ª série, do mPsmo ano.

1i) Dt'clara-so que o l'apitão de artilharia, em clispo11ibilidade, António ~farl(nOs da Costa chegou à altura.
para entrar no quadro om ::?5 do ~[aio findo.

18) Declara-se que o alforcs miliciano de artilharia,
Jic<'nciado, António do Paula tirito, que, por portaria do
Ü do Abril findo, inserta nn Ordem do E:cército n. 0 8,
:?.ª i-:l•rie, tio corrente ano, pnssou à situação tio ri.'sorva,
pert<>ncia ao grupo tio artilhurin a cin·alo n. 0 2, o niio
ao grupo de artilharia a ca,·alo n. 0 1, como foi publicado.
19) Declara-se que os m11jor1's do engenhar ia Jonq uim
Frnncis<'O Alves, Francisco Eduardo Baptista o o capitão da nwsma arma António Casimiro da Costa froqüontaram, com apro\"eitamonto. 110 corrente ano, o curso de
cnmuff n~em o antigás, pura oficiais das grandes unidad~s, na Escola Prática de Engenharia.

20) Declara-se que, por con,·eniõncia do servi.:o, foi
]ispensndo da frcqüência do curso de comandantes ~e
compnnbia, no corrente :1no, o tenente de engenharia
Duarte Pinto Bastos do Gu:smüo Calheiros, parn que
osturn nomeado pela cll>claruçüo !H) da Ordem do E::r:érci'to n. 0 1, 2.ª sórie, do corrente nno.

21) Declara-se que o tenonto médico, supranumerário,
.\lb<'rto Pereira ~Ia~ãs F'crnaudes chegou à altura par a
entrar no quadro em :?f> do Maio findo .

onmm no.Ex(mc1To
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22) Declara-se 1Iue o tenente formacõutico, !<upraoumerário, Joaquim Capelo de Cal'\·n.lho Boavida chC'!gon
à altura parn ontrnr no qutid ro em 25 do 'Maio findo.

23) Declarn-so que o ten<'nto do serYic,:o de ndministração militnr, da 3. 3 Repartiçllo dn ~-· Direcc,:ão Ocral
<lêsto 1finistório, António Vaz do Almeida, que. por port~iria de 2 de )[arço último, insortn na Ordem do E.rército
n. 0 9, 2.ª sóriL•, do corrente n.rio: foi colocado no grupo
do artil haria a cavalo n. 0 2, parn os ofoitos do § 3. 0 do
artigo 43.0 do decreto n .0 17::378, de 27 de St~tomhro de
1929, modificado p0lo decreto n. 0 19:175, d0 27 ele Dezembro de 19:30, completou o tempo <lo senic,:o n que se
refore o citado ~ 3. 0 , regressando por êsso facto :\ sua
antorior situação.
24) Declara-si' que concluíram com aproveitamento o
curso do provisores os s0g11int(ls oficiais do servii;o ele
ndnünistraçüo militar:
'
Tenentes: António Lourenc,:o Jíartins. Alberto C:uwdo
de :\!iranda, António :\Ianu~I do :Xascimento Uaçote,
Luiz TaYllr<'S dos Rantos, _\h·uro da ~ika Ferreira,
i\Ianuel )forhado, )Ianuel Silrn ~farques llo SA e Hodrigo do !\foto!! Azevedo L<'ul .Júnior.
Alferes: Armando Lourenço Coolho dos Santos o Antó-nio Coelho.

25)

Rcla~lto dos oficiais que no

1.0 quadrinrnstro

1!0

corrente ano i;e oforecer:im pura son·ir nas colónins no~
tr,rmos do <le<'rt'to n. 0 13:300, de !:?a de )forço 1lc l!l:?I.
Quadro dos serviços auxiliares do uército

AI fores:
F rancisco .J osó Pelica, dn. Hopnrtição Geral du :\t inistério <ln. Guerr a.
Francisco Aln~s, do regimento elo infantaria n. 0 1:?.
Gerar1lo :\forques da Cnnhn: <lo batnlhào de carro-.

n.º 1.

:\fário Leoto Veloso, do r(l:.;imonto ele cavalaria n. 0 li.
António .J oaquim de Sousa, ela~- n companh ia do trom
bipomóvol.
26) D(•clnr:t·Sí! que o tf'nC'nto, na situac,:ll<> llc reson.-a.
,Jordão Luiz D rumonJ de Castro o .Allren, em seniço

2.•
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no c~nb:o <lo ~obili~a~ão. do ·iofautaria n.• 19, dosem1"1enba este sernço cumub.tl\·amente com o de adjunto da
carreira de tiro 1lo 1'1unchal.

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição
~7 ) Declara-se que os aspi1·utit1•s a oficial milicianos
do infantaria promo,·idos por port11ria do 24 do 1\faio
findo, publicatl:i na Ordnn d o E.rfr1·ito n. 0 11, :?.ª série,
do corrento ano, cont:1m todos ~1 antiguidade desde 1 do
Xovembro de l!':J~.

:?8) Declara-se <1uo de,·e ser considerado colocado no
centro da mobilizuc:rLo do infonturitL n. 0 ~O. e não un batalhão de Cll.l'!'Os n. 0 1, como foi puhlicutlo, o aMpirnnto
a oficial miliciano do infonturia Ij'Prnanclo Spratley :\(ar<tUl'S, promo,·ido por portari:1 de :!·i d(? )!aio findo, inscrt:t na Ordem do H.rérl'itv n. 0 11. :.?.ª -.ério, do eorn.mto
:mo.

:.?9) Declara-se que o uspirantP. u oticial miliciano do
infontarfa, do centro elo mobilizai:rto tlc infonta.vin n. 0 li,
Adriano da Cunlt!\ Mondes, promovido a êste pôsto por
portaria de 24 1lo :\faio findo, publicada na Ordem do
E;rhcito n. 0 11, :?. ª ~érit>, <le 2i do mos mo mês, er:\ !\oldu1lo n. 0 949):.?:! do centro de mobiliznção ele infantaria
n. 0 8, e não n.0 4ü:.? ·10 do rcgim~nto <lc infantaria n.º 8,
l'Oll10 foi publicado.
:~O) Doclnra-so quo fornrn ahrn11gidos polo disposto no
arti!!o 43. 0 do Jccroto 11.º 2::?:1GO, do :! de FcYoroiro do
rn:~il, no ano lcl'tirn do Hlt39-HHI), O'.' primeiros sargento~: do regimento de iufanturia n. 0 li, Francisco Cusimiro de- Pain1: do rogimt-nto dl' infontaria n. 0 12, José
Lóio Ccrn; do bntnlhi10 do cn~ndorn." n. 0 i. António ~1~
ria Barroco: do hntalhão 1le caçadores n. 0 10, IIorac10
Albino; do bat:ilhi\o u. 0 4 da guarda n:tcional repnhlicanzt,
,João .Joaquim l::>ahoga; da~." <:oUlpanhia de safole, Alh1irto cie Campo::. Lobo; da 3." companhin do saú<lo, l\Iantwl Jo~é Corr.-in; do extinto qnn<lro de ~argento~ cio
~1·crotnria<lo militar. da 3.ª Repnrtiç:io da :?.• DirP~
Ocrul do Ministério da Guerra ••Toito Goru;alves; 1ln dei&-
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gac;ão da 3. n Hopartiçtto da !:?. ' Dirocc;iio Goral do i\finistório da Guerra na.+.ª região mHitnr, i\[igurl SoquPira;
do conselho ndminis tratirn da 3. 11 Dirocçito Geral <lo i\finistério da Guerra, .To~é )farç:il da Silrn.
O 1. 0 e o J." perderam a tolerflncia a que so roforc o
artigo 34. 0 do mesmo decreto .

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

31) Pensões nnuais que compotom nos oficiais a s<'guit·
designado'l, que. nos termos do clccreto-lei n. 0 :?8:40-1,
de 31 elo Dezembro d~ 1937, transitaram para a :-ituac:ão
de reserrn :
Oeneral Casimiro Vítor de Sonsa 'l'olc:-. ;>!.000-).
Coronel de artilharia Daniel A11g11sto Pinto da Silva,
37 .200·\.
Coronel elo scn·ic;o ele a1lministraçiio militar Edgnr Augusto Cardoso, 3G.000·'-.
Tenente-coronel do infantnria José ele )fendonc;a Salazar
)foscoso, :W.000·\.
)fajor de infantaria Antonino !\foreira ·wiuldington,
27.000·~.

Ma.ior de aeroniiutica )lanuol ?\foreirn Cardoso, :)'.3.400·\.
Tem 3ó anos ele sen·i~o e 184 período<:,
Capitão do infantaria Firmino da 8ilnt. 21.600·1'. Tem
;3;> anos do "l'l'\'Í~o e 28 períodos.
Oapit:io do infantnria )liguei elo Sousa Ferreira :\Cacodo,
:H.544·)20. Tom :3;> anos do son·iço e 18 períodos.
Capitão do infantaria António Pi1·cs ~fondos, ~0.400·),
Tem 3..t anos do sen·ic;o.

*

32) Pensão anual quo compl'to no oficial a St'guir designado, que, nos termos do
!:?.º elo artigo Hi. 0 do
decreto-lei n.º 28:404, <lo 31 do Dl'zt•mbro de 1937, trani:;itou para a sittwc:ão de resen·a:
Tenente de infantaria António Poroira, 16. 128·). Tom
43 anos elo serviço e 42 porloclos .
:3:~) PeusõP::; iUlllais com que passarmn à reforma os
oficiais na situação de resernl ao adiante nomeados, conforme o despacho da Caixa Gorai <le Depósitos, Cródito

42.• Série

01wE~I

no Exírncrro x.

0

t:.?

e Pro,·idência publicailo no Diá1·io rio Goi;i!r110 n. 0 120,
:?.ª série, de 24 do Maio findo:
Capitão Eduardo Knopfli Júnior. 1G.ü:30·)J0.
Capitl\o Josó Víc('llto da Silrn Scnu, 1-!.784·).
Tenente Jorgu Pinhoiro Serrão da YPiga~ lí .üí:3·SGO.
3-!) Pensi10 anual do reforma que compete ao oficial
a seguir designado, conforme rectificaçiio feita pela Caixa
Gornl de Depósito!!, Crédito e Providôncia no /Jiúriu do
C:oi-êrno n. 0 128, ~.ª sório, de 3 do corrente mõs, om
-;ubstitnYção da quo foi publicada em 01·dem do EJ'frcito
u. 0 10, 2." série, do 1939:
)fnjor <lo extinto quadro de oficiais <lo secretariado militar .J oc;é de Sousa X unes, :.?4.0 'O·'>.

3i">) Pensões anuais quo competem aos oficiais reformados :i seguir designa<los, quo transitaram para a situação de separado do sfln·i~o com 70 por conto da
pensão de reforma:
Capitão Secundino Domingos, 1-!.037·'>72.
C:ipitiio Indalccto lforculano <' Silrn Hamo!>. 17.450~16.
3ü) Pensão anual <Jlll' compete ao oficial a seguir clc-;igna<lo, nos t1'rmos do decreto-lei 11. 0 2ri:404, do :H 111•
D('ZCmbro do 1U:3i, rm substituiçfto da q11e lhe foi ntri:H1ích pela Ordem rio Kréi'cito n.º 7, 2. 4 sé-rie, do 31 d!•
:\!aio de 1938:
:\Injor, nn situ:11:1'lo de rosen·a, .Jorg1• Botelho ~loniz,
l l.:l:!:F1811. Tl'm :30 anos de ~en·i<:o e 12 períodos.

-Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1. ª Repartição

:17) Publica-se o número de nlunos :l admitir à matrlna Escola 110 Exército no ano loctirn 1le 1941-1942:

c·u)n

();)

Iofan tarin.
. \ rtilhnrin.
Carnlari11.
EngenhnrÍ:l
Aeronáutica .

13
20

10
15
Som1

12;)
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
38) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Terra e :\!ar premiados no ano lecfüo de 1938-193!):
Prémi&s de honra

(Artigo 69." do regnlamento literário)
~Uunos

05

n. :
70-Aníbal de Sousa Marques, do 4. 0 ano do
curso de constru~ões, obras públicas e
minas.
77 -Augusto Uartins Dias, do 4. 0 ano do curso
de construções. obras públicas e minas.
151-José Joaquim Jorge de Lino, do 4. 0 ano do
curso do consti-uções, obras públicas e
minas.
199-Josó Baptista Serra, do 4. 0 a.no do curso de
máquinas e elPctrotecnia.
~64- Carlos Alberto :\fota, do 4. O' ano do curso de
contabilista.
Prémios pecuniário.s por aplicação IHerár ia

(Artigo &5.0 c.l& regulamento literário)

Alunos n. 05 :
70-Aníbal do Sousa :\forques, do 4.0 ano do
curso de construções, obras públicas e
minas.
77 -Augusto :\Cartins Dias, do 4. 0 ano do curso
do construções, obras públicas o minas.
151-José Joaquim Jorge de Lino, do 4. 0 ano do
curso de construções, obras públicas e
minas.
11 Sebastião Diogo, do 4.0 ao.o do curso do lrntquinns o electrotecnia.
14 Alfredo Lagoa Palmeira, do 4. 0 ano do curso
ele máquinas e eloctrotecnia.
190-José Baptista Sorrn, do J. 0 ano elo curso de
múquinas o electrotecnia.
26X David de Almeida Pinto, do J." ano do curso
de máquinas o eloctrotocnin.

2.• Série
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311-Jo<iquim Correia, do 4 . 0 nno do curso de má.quinas e elertrotecnia.
3G4-0arlos Alborto .Mota, do 4-. 0 ano do curso ele
contabilista.
Medalha de ouro de aplicação literária
(<\rtigo 6l. 0 do regulamento literário)

Alunos n.ºs:
28~ -Luiz 13C':-;sa Pacheco, do 2. 0 ano do curso de
construc:ües, obras públicas e minas.
124-José Couto Ferrão, do 2. 0 ano do curso de
contabilista.
15:>-.Jo:-é da :::>iva Lopes, rlo 2.0 ano do curso
complementar de comércio.
139-Polhloro .Ah·es Vaz do Castelo, do 4. 0 ano
do cur:;o complementar do comércio.
Medalha de prata de aplicação literária
{Artigo G3. 0 <lo rcr,'1llawonto litarário)

i\lunos n. 0 •:
144-~fonuel

Cerqueira Pinwntel, do 3. 0 ano tio
curso de construçiies, obras públicas e
minas.
117 -Armando da Sih·a Brito, do 2. 0 ano do curso
elo miíq ui nas e elortrotecnia.
22G-Ernesto :M artins dc> 8ousa, 110 2. 0 ano do
curso do contabilista.
2-Carlos J.'erreirn Yeloso, do :Lº ano do cur:>o
compleroeot:tr dt• indi1strin.
83-José tio .\guiam ~folg1wira, do 3. 0 ano do
curtio complcmrntur do i11M1stria .
14í - L ino Antu1ws Lopes, 110 :t 0 ano do «urso
comploiueutar de indústrin.
HH3-Fnnrnndo Tcixoira F'ig11cir11. do 1. 0 ano do
cur!'o complementar de com•'•rcio.
Prémio pecuniário de comportamento exemplar
(Artigo G7. 0 <lo n•gul:lmento literário)
05

Alunos n. :
70-.\níl.inl <lo Sousa :\forq ues, do 4. 0 ano do
curso de construi,:ões. obras públicas e
minas.

ORDIDI DO E.\ l~:HCl'l'O X.• 1~
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i i -.\.ugusto )fortins Dias, do -!.º ano do curso
de construçõl's. obrns públicas e mifüts.
151-José Joaquim Jorgo de Lino, do 4. 0 ano do
cnrso de constru~õos, obras públicas o
minas.
190- .Tosé Ba.ptista Sorrn, do 4.0 ano do curso de
máquinas e ol<'ctrotocnia.
26-! -Carlos ,\lberto :\fota, elo 4.1) ano do curso
• de con tuhilista.

VIII - ANONCIOS
Colégio Militar

Dcclara-sl' que estú ahorto con<'urso <hicumontal por
de trinta dias, a coutar da data <la puhlica~ão
1ll\stP anúncio no Diário do Go1·f>rno, para a nomoaçilo
<lt' profossorcs provisórios dos 1.º. :!.", :3.º, 4. 0 , 5.º, 7.º,
8.º e fl.º grupos lle 1lisciplinas d1~stc Colégio no ano
lectirn de lH4!J-Hl..n.
As co111lições de admissão o ados do concurso r.onstam 110 re~ulamento literúrio <lí\sh' Cülégio, apro\'adu
por 1lecrPto 11.º 18.()118, 1lc 1-t d!' Julho de 1H:3o: e l'Stào
pat<•ntl's na secretaria nos 1l1as úteis, das tlozc às dezns·
QS[Hl<.'O

seto horas.
Os rNpierimentos, instruldos c•om os necessúrios t!o-

cumontos, dc,·em dar entradii na relt•rida secretaria ató
i\s quinze horas do dia cm q111• terminar u prazo 1!0 <'Oll·
CUl'l'O.

Colí·;:i11 )Iilitar~ na Lur.. í 11<' Junho <le 10411.- O ~o
crPtÍlrio, Franci.'ICO da' Cu111•ei~·<iu /)ia.~, capitão.
(l'ubllcado no Diário do Gorlrno n.• 181 1 !.• súrle, dei de Junho do UHO).

Oblt.u•rlo

1!l:l!l

'\oyemhro 21-A.,pirantc a olicial miliciano tle infantaria, licenciado, .\ntónio 1lc l'iou~a Hapo,,o.
l!).10

!!O- Cupit:lo 111ilicinno far111:ircutico .Joarp1iin Coutinho Figucireclo.

2.• Héric
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Alteres miliciauo '<'l••rin:írio, licenciado, António
.\lc:xaudre da c·o,ta lblo.
·
»
H-i- C'a1·itão refonnado. inv:1li1lo 1lc guerra, Cario~ .\lbcrto
~e queira.
» 21-Teu ·!1t•· milici:u10 médico, liccnciailo, Yenâncio Ribeiro de Araújo .
•ln11ho ~ - Coronel, 11a siW11\·ão d · rc,en·a, Carlos dos Santo$
'.'\atividade.
»
3-Tcncntc. na situação 1lc rt!~•·na, Vítor Amâncio J u nqueira e Silrn.
"
:~ - ,\)feres miliciano de rCS•·n·a de artilharia Pedro ,\ vclino .Júice.
7 - Gapitiio de i11fa11taria, adido, Luiz lfaptista da Costa.

Rectlfl cações

Na Ordem elo E.cército n. 6 1, 2.• ~1\ric, do corrente ano, Jl· 113,
1. 11.•, onde so lê: •Roberto», tlcn! l1•r-~c: 11l{ibciro"; p.1a2, 1. 2 1.•,
011tlo 1:1!' lô: nManuel,,, deve lcr-,,1': «i\li~uel•>, e 1. 32.•, onde so lô:
111Jc11riquc Manuel», deve ler-,,c: nll1•11rique A mar a(,,; p.133, 1. 30.•,
onde se lu: «Silvério.,, devo lt!r-sc: «~ohre1r;1»; p. 139.•, 1. 22.•,
ondu se lê: nJúlio», dcni ler-·••: n.looé»j p. 117, 1. 12.•, onde se lê:
«Co ta ..., deve lcr-,e: nCota»; p. ! IS, 1. l:i.•, onde ,e lê: nfrcirc»,
dC\'C ler-Se: nl'creirau.

.António de Oliveira S alazar.
Está confor me.

O Ajudante General,

11!>1
MINISTÉRIO DR GlJERRR

Ordem do Exército
2.•

N. 0 13

Série

29 de Junho de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :

1- DECRETOS E PORTARIAS

Presidência do Conselho - Gabinete do Presidente
1\>ndo o gonoral .T úlio Ernesto do )forais Sarmento
transitado, a seu pedido, para a situa<:ão de reserva:
manda o no,·nrno da Hepública Portuguesa, pelo Prcsidont<' 1lo Co11~t>lho, l'.Xoncrar o mesmo ofici:il gcnernl
do YÍCP-pro idonto do <'onsclho Superior do Exército,
cargo q uo exerceu com zOlo) <'Olll potênciu. e o maior patriotismo.
Presidi1n1·ia cio Conselho, 1:> dl' Junho do 19.ttJ. O Pr<'sidPntc cio Coni:;clho, .António de O/freira Sala::ar.

:\fonda o Govôrno ela Hopúblicti Portuguesa, pelo Prosidonto <lo C'omitilho, nomoar para o oxorcício do cargo
do VÍC'O·lH'tlsiclonto elo Conselho Superior do Exórcito,
nos tl'rmos 1la alínPa h) do artigo 2. 0 da lei n. 0 l:DOG,
do :?~ do :\faio do 1U:35, o genornl Carlos ?!faria Pereira
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dos Santos, om isubstituição do general Júlio Ernesto <lo
Morais Sarmento, exonerado por portaria desta <lata.
Prosidõnciu do Conselho, 15 do Junho elo lD40. O Presidento do Conselho, Antúuio rle Olit"eira Salazcu·.
(\"linda polo Tribunal do Coutos, r ... 111 a anota\&º C:o serem de·
'ldo1 omolumeotos, nua tormos du decreto o. 22:~7).

(PuLlic:ulas no Diário do Go1·i.r110 n.•• 138 o 130, 2.• série,
de 17 u 18 1!0 Junho du ln.JU).

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
:;\!anda o Gonm10 du Ropúblicn Portu;tucsn, p1•lo :\fj.
nistro du Gnorra, nom1·ar o <'apitào do aoronàutica
Carlos )[!trio Sanches <le Custro da <Josta :\1uc·1•do para
ir no ostrangt1 iro Plll missüo dP sC'rvic;o relacionada com
o plano do l'Par11w111onto do t1x(•rcito.
Além <las dt•sposus co1n os transportes, scrií. fPito 110
referido ofü•i:1l, a titulo do njucln de custo, o abono di:lrio
de 2í5·5. tuclo pago pela Ycrbu <'nn:stnnte elo cnpltnlo :,?;>.º,
artigo (j()~l. 0 , do orc;nmcnto do ,;\linixtério da Gucrrn pura
o corrente :1110.

nfinistério dn nucrra, 1 do .Junho do 1040. -O :-;uh·
Secretário ele gs tatlo da Guerra, J<'l'l'IW ndo dos Santo.~
Custa.
(Nilo car~co de ,·1110 ou nnotaçAo do Tribnnul do Contas).

li-MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

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

Por l'ortm·ias de S do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

'!'emento do infantaria, adido, :\[anuel ~faria Hamos Lo·
pes, cpw cio rPgrcsso do comi:;siio militar no ~linist(•·
rio das Colónias se aprcsontou <'Ili 8 <lo .Junho de
10-10, preorwhondo yaga no rC'spPctiYo quacl ro.
(\'la~da

relo Trlbnoal do <'onl••, com n nootnção do nlo 1nom
do•ldos 001olarnoo10•, 001 lonnos do docrelo o.º !!:257).

2.• Série
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Uajor, do rogimonto de infantaria n. 0 lG, Honriquo .Alborto elo Sousa Guorra, por t<'l' sido requisitado pnrn
dPscmpenhar uma comissão do :>l'l"\'ir;o dc1wndPuto do
:.\[inistério do Coméreio o Indú trin, no In:>titu to Googrático e Cndustrnl. clevendo :wr considerado 110-.tn
sitnnc:ão desclo :m cio :.\foio dl' H)4(),
C'apiti'io, do rc•ginwnto Jc infantaria n.º i, .\ntônio P:rnln.
1-inntos e terwnte, na situar;iio do l'l'St n·a, Joilo Mcnclos
do f1ousa Ha111os, por torem sido roqnisitados para dosempen har comissocs do s<'r\'ir;o dopondontrs do :.\linistério do Interior, nn gunrcln nncional republicnun,
11cn•ndo :;cr considerados n<'stu sitnn<,:ão. rc~pcctirn
mcnte. dt sclo l:i o 1 do Junho ele H>.:tO.
1

1

(Aoo1a1las polo 'l'rlboonl •lll <'ontrui em 20 do Junho de 1910).

Reserva

Oorond, do regimento do cavalnrin n." G, .Armando l'l'n•irn Cnrndhnl du Siln•irn 'l\•lns Bottcncourt. uns tormo" <la :ilínc:i r) do :irtigo 1.0 do decreto-lei 11.º :!~:-40.!,
de 31 do I>ez,...muro de 19:37. do,·ondo ser considornclo
nestn ::-itu:u,:iio dC'sdC' :?4 do àlnio de 1!l40.
:\lnjor cio oxtinto quadro auxili:1r elo :1rtill1:1ria, cl:i 1>irccr;ão ela Arma <ln ..i\ rtilharia, lha:r. Vioirn o capitilo. do
n•gimento do 11rtilharia lig<'ira n.n :.!, Alberto dos Santos :\lota, nos tc1·rnos ela <tii11Pa h) do artig-o 1. 0 cio ducreto·ll'i n. 0 28:404, de :H tio J>Pzc•111hro do l!l;);, por
torem sido julgados incnpnze::; do crdc:o nctivo pcln
junta Jio,pitnlur ile iu:;:p<'cçi!o, dcn·l•ndo ser <·onsiclor:iclo~ ne::stn situação, re:;pcctin1rncntc, desde :?f> o ~i do
~lnio do rn w.
Capitão do artill111ria, adid<J, l'lll ~crvic:o no :\Ii11istúrio
da Educação Nncio11al, A11tT10 clt1 J\lmeida Oarrntt,
nos tPrmos clu :1llnon e) do 11rtigo 1.0 do dcaNo·l(•i
11. 0 28:404, do :11 dn Di!zC'mbro do 193i. dp,·u1H1o 'tiOr
con:-;iderndo ncstn situnçüo Msdo 14 110 :.\Inio do 1940
e "ºm direito n ptm!liio pC'lo :;\linistório dn GuC'rrn 1•m(1uantl) fôr uhon:ido polo da J~dul'.:1c;iio N:1cion:il.
(\"l11&1t:.'l& polo •rribu1.1al elo Contai, rorn a nnotn~!\o 110 n&o sorflm
thJ\ ldo1 on\ulurnoncos, 11u11 tor111t1~ ,10 tlucrL•lo n.0 ~'J;SU>7).

Oficiais milicianos de reserva
Cnpiti1i~ milieinnos médico!', to rogimonto do infnntnrin
n. 0 G Alberto Ah·cs dn Cruz, do ro~imonto do infonturin 1 n.º 7, José CooJho Porcirn, dn :t• compnnhin do
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saúde, Jaime Zuzarte Cortesão; capitão miliciano farmacêutico, da 3.:i companhia de saúde, José António
Gambioi do Sousa C' tenente miliciano farmacêutico,
da 2.ª companhia de saúde, José Amorim, todos licenciados, nos termos do § 3. 0 do artigo 61.0 do decreto n. 0 12:017, de 2 do Agosto do 192G, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta sítuação o segundo desdo 5 de ~faio e os restantes, respoctivamento, desde 21, 29, 1 e 30 do Abril
de 1940.
Alferes miliciano de cavalaria, licouciado, do centro de
mobilização de cavalaria n. 0 3, José ·Mateus de Nazaré
de Almrida Uendia, nos tormos do § 3. 0 do artigo 61. 0
do clocroto n. 0 12:017, de 2 do Agosto de 1926, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde J de Junho de 1940.
(Anotndns pelo Tribunal do Contn•

01n

20 do Junho do 1910).

Baixa do serviço

Capitão miliciano módico de reserva José Augusto Pinto
da Silva e capitüo módico auxiliar do exército do reserva António Maria Formigai de Sousa, nos tl'rmos
do § ó.0 do artigo Gl. 0 do decreto n. 0 12:017, do 2 elo
Agosto de 1926, por terem atingido o limite do idade,
devendo ser considorados nesta situação, respectiYamente, desde 20 o 28 de !\!aio de 1940.
(Anotnd11 polo Tribunnl do Contns om 20 de Junho do 19'10).

Po1· porta1·ia de 15 do co1'l'ente mê.i:
Quadro da arma de artilharia

Teuonto do artilharia, adido, Francisco :\Ianuol \' ontura
Forbos Bossa, que, d<' rogresso de comissi"w militar
no :\Iinistério das Colónias, s<1 <ipresentou cm 8 do
Junho de 1940, preenchendo rngn no respectiYo quadro•
(Visada polo 'l'rihunal do Contas, com n nnotnç!lo de nllo serem
devidos omolumontos, nos termos do doeroto u.• 22:257).

Adidos

1\Iajor do infantaria, da escola prática da arma, JoiLO
Pinto Uibciro, por ter sfdo requisitado para desempenhar umu comissão do sen·i~o depend<'nte do :\linistório elo Interior, na. guarda nacional republicana, de·

2.• Série
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,·eudo ser <'Onsideraclo nesta iiitunção desde 10 de
.Junho do lH-10.
Tenente d1' nrtilharia, no quadro 1la arma, Joaquim lfenriq ue da Costa Branco, por ter sido roquisit11do pnrn
desempenhar uma comissão do serviço dQj)(mdcnt<' elo
)Iinistério 1lns Colónias, nos termos do artigo :31. 0 do
decreto n.º 1:3::W~, de 23 do :\Iar<;o de Hl27, ('omo
director do dcp6-..ito de matorial de guerra da colónia
de )fol.'ambique: l'ln harmo11in corn o disposto no arti:,:o 4. 0 cio dcl'reto n. 0 29::!:.?0, dl' 11 de Sotemhro 1lc
Hl3D, do,·endo ser cousidNtHlo nesta situação dosclt1 8
de Junho elo 1U40.
(.\uotauM pelo

Trlbun~I .!~Contas

om 25 do Junho d1)

1~39).

Reserva

Clcneral, major gencrnl do exérrito, Júlio Ernesto 1lc
i\lorais Sarnwnto, por o haver requerido, nos torm1>s da
(1ltima parti' da alínea r.) elo artigo 1. 0 do decreto-lei
n. 0 :.?8:-!04, do Hl do D0zo111bro do H.>:37, dc,·cndo ser
considerado nei;ta situação destlo 15 do .T unho do 1\l40.
Coronéis d1• infantaria: com o e urso do estado maior,
do clistrito do rPC·rutan1ento t! mohilizac:ão 11. 0 71 .Joaquim Pereirn do~ Hei::; e. do di,.trito de rec:rut:mtento
e mobiliznçü11 n. 0 lU, Artur (Joelho Xobre de 1"igueirndo, nos tMmos 1la alínea 1·) do ttrtig-o 1.0 <lo 1lccn•to-lci n. 0 ~8:-lu.t., tio ;n de Dl•zc•mhro de 193i, dcw<'tHlo
sor considoraclos nosta f-lituação, rnspoctinnnente, doseio
:!9 o 31 do .:\[aio do Hl40.
Coronel de infantaria, adido, 11111 :-;orviço no :\Iinist<'•rio
do Interior, na guarda nacional rnpublican:1, Alfroclo
Hibeiro Ferreira, nos termos da ulin<'a b) cio artig(I 1. 0
<lo decreto-lei n. 0 :!8:-404. ele :H de U1•zembro cio rn:~7,
por tor :;ido julgado incapaz do !'t•n·i<;n acti~·o pPla
junta hospitalar d1• inspcri;1'i1J, cl<~nmdo :-;er cons1dPra1le1
nesta ::;itu:lC'ilO dosdo f) <le J 1111110 cio HJ40.
Tenentes dci i;1fantaria: do hatalhito in<lopon<lentc do infontari:i n.º 1!1.•\ntbnio :\firntll'l Trigo, o ndidos, cim
:<1•r,·iço no .\fiui,tt'•rio do Interior, nn guarda na<"ional
rc•pu blic:ma, .J oüo H ormigo l>ins .\farq uo::; e Afonso
Xc,·1•s. nos termos da alínea a) do artigo 1. 0 1!0 rlP1TPto-loi o.º :!8:40-1, de ;31 de Dü1.0lllhro de rn:n, pc~r
tL'l'Olll ati1wido o limite rio iclad<', 1!0,·endo ser co11s1dorados ne~ta situac:ão, l'OSJll'clÍ\"alllOtlto, dosdo 1H do
.:\Iiiio P :l e .t- de .Junho do 1!140.
(\'lanrtu polo Tribunal do <'onlM, com a anotaçno do nno sorem
do• ldo1 cmolumonlOI, 001 torrnoo do Mo roto u,0 2t:257).

01wE~r
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Oficiais milicianos de reserva
Alferes miliciano do nrtilbaria, l ice>ncindo, do centro do
mobilizac:ão do artilharia n. 0 ~' Ilumherto Lui;,, Pniva
de Can·alho, nos tormos do § :3. 0 do artigo Gl. 0 elo
decreto n. 0 12:017, do 2 do Agosto do 19:.?G, por tor
atingido o limit<' dt> idade. do,·e1ulo ser considorndo
nesta situação desde 4: de Junho cio 1940.
{Anola1la 1•elo Trlbuonl do Contu e111 :?!ide Junbo do lll~O).

Por portarias de 22 do corrrnte mês:
Reserva
Coronéis: de infun.taria, no q uaclro 1111. nrma, Artur Leal
Lóho da Costa, o de artilhariu, 110 r<'gimento do artilharia ligeira n. 0 1, ?ifanuel ela Silva ?ifo r tins, nos tormos da alfnon 1·) do artigo 1. 0 do llecn,to-lei n. 0 :!8:40-1,
de 31 do Do;1,('mhro do Hl:37, dovo11<lo ser eonsidorndos nesta situação, respecti\'amontl', desde :.?:3 do ?ilaio
o 1 do Junho do 1940.
Tenente-corouol il<' cavalaria, no quadro da armu, Pedro
António da Costa lfohocho, nos termos da alínea b)
do artigo 1. 0 do decreto-lt·i n. 0 28:404, do :H do Dezembro do rn:n, por ter sido julgado incapaz elo sor\'i<:o actÍ\'O pola junta hospitalar elo inspecção, dovondo
S<.'l' considorndo nesta situac;ào dC'sdo 7 do J unho do

1940.
Capitito de ca,•alaria, da 3.ª Ropurtição da 1.ª Dirc<"<;ào
Geral clêsto ~(inistório. )!ariano ela Silrn Ré;do, nos
termos da allrrna a)· do artigo 1.0 do decrc,to-lci
n.º 28:404, do :H de Dezomhro do Hl37, por tlw atingido o limito elo idade, doYonclo sor considorudo 11ostn
1>itua~ão

doseio 7 do Junho do 10·10.
{Vl1ndn1 pelo Tribunal du Conta•, com a anotnçlo d~ nllo 1orem

do\·Mu1 0111olumeotos, OOJI &.-r11101 do deureto n.0 2:!:2á7).

Oficiais milicianos de reserva
Tenente miliciano do engenharia, liconciado, do Cl'ntro
de mobilização do t>ngenharia n. 0 ~' FrancisC'o Lomos
l\facedo Santos, nos termos do 3.0 do arti~o Hl. 0 <lo
d<1creto n .0 12:017, do 2 do Agosto do !!)~{), por tor
atingido o limito do idade, d<'\'cndo ser considorado
nesta situação dosdc 18 do .Junho 1lc 1940.

*

(A1101ad1L pelo Tribunal do Conlaa ~m 27 do Junho do 1010).

2.• Série
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Baixa do serviço

.\spiranto n oficial miliciano <lo infantaria, do contro de
mobilização do infantaria n. 0 1, José Paulo Puixão
Barradas, nos t<'rrnos da última parte do artigo 3. 0 do
decreto-loi n. 0 28:404. do :H do Dezembro do 1937,
por ter si<lo julgado incapaz de todo o ser\'i('O pela
junta hospitalar d1' inspec~ãu, de\'ondo ser considerado
nesta situar:ão desde 11 de .Junho de 1940.
(.\notada polo Trlhunal do Contns em 27 do Juuhu do 1940).

Ili - PROMOÇ ÕES

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por

portaria.~

de 8 do corrente

mP.~:

(\'lsadas polo Tribunal de <'0111as 1 com " anoca~llo do sorcrn de·
ndot -.Jmolumentos, no• tern1u11 do decreto o.0 22:!~7).

Regimento de infantar ia n.0 3

A lferos do qutl.llro dos serviços :111xiliares do exército, o
sargento aj11cl11nto do extinto quadro de sargentos elo
secretariado militar, do distrito do recrutamento o mobilização n. 0 ó, Haúl Augusto Rodrigues, sem pr<~ uízo
do antiguidudo.
Regimento de i nfantaria n.0 li

Capitão, o tenentn de infantari:i, adido, em sor\'iço no
:.\Iinistório das Finnnças, na ~11anla fiscal, J osó F rancisco :.\fnrq uilhas ..
Oirecçi\o da Arma de Ar tilharia

:\Injor do extinto <1undro auxiliar elo artilharia, o capitiio
do mesmo extinto quadro, da :?.ª companhia do trem
hipomó,·cl, Augusto Ruim da Silv:1.
Inspecções de serviço de administração militar

'l'ooonte-coron1•l <lo son·iço do administrac.:ão militar, o
major do IllO'lmo ser\'Í<,:O, suh-inspPctor, Joaquim Hiboiro da CruY..
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Por po1"tarias de 15 do corrente mês:
(Vis:1das pelo Trlbun:il do Contas, com a trnotaçiio do sorom de''ldos emoLumontos, nos termos do docroto n.0 22:257).

Regimento de infantaria n.0 2

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de infantaria, do rogimento do infantaria n. 0 14, José Fernandes Soaros.
Regimento de infantaria n.0 12

~fajor, o capitão de infantaria Manuel do Abreu Castelo

Branco.
Regimento de infantaria n. 0 15

Tenente·coroncl. segundo comandante, o major Jo infantaria Carlos Augusto Dias Costa.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 14

l\In:jor, chefe, o capitão de infantaria, da 3. ª Diroc~ào
Geral dêste l\Iinistério, Armelino Almiro da Silva.

Por portarias de 20 elo corrente mês:
(Vlsnd:is polo Trlbuonl do Contus, com u nnot3~i\o rlo sorom
devidos cmolurncuto~, no:, lermos do docroto n." 2~:2b7).

Contando a antiguidade clesdo 1 do DezC'mhro <le 1939:
Batalhão de metralhadoras n.0 3

'l'cncnte miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, liconciado, J osó gduardo Correia
do Barros.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 10

Tenente miliciano ele infantaria, licenciado, o alferes miliciano do infantaria, lieonciado, José Hermano Costa.
Centro de mobilização de infantaria n.• 15

Ton('nto miliciano do infantaria, licenciado, o alfores miiiciano de infantaria, liconciado, Francisco N abais de
Amaral.
Contando a antiguidado dcstle 1 de NoYcmbro de 1039:
Batalhão de caçadores n. 0 2

Alfcros miliciano::; do infantaria, os aspirantes a. oficial
milicianos do infantaria Joaquim dos Santos Gomos o
António Paixão ~araiva Rihoiro .

.
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Batalhão de caçadores n.0 9

Alferes miliciano do infn.ntaria, o aspirante a oficial miliciano do infontnria .António :i\fartirn; Costa.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 9

.\lfores mili<'i:mo ilP infantaria. o aspirrLnto a. oticial miliciano do infantaria José Hohêlo Bastos.
Centro de mobilização de cavalaria n. º 2

Alfores miliciunos do caxalaria, os aspirantes a oficial
milicianos do cavalaria .Augusto Quintino de Alnwi<lu
Cabrita, José Jt'rnirt' de Vasconeelos Carneiro C' )lcucsps o Dilormando l\Inrin ho Pon•ira <l<' Carrnlho.
Centro de mobilização de cavalaria n.0 3

.\lforps milicianos do cavalaria, os aspirantes a oticial
mili1·ianos do cavalaria .Alberto Gon\alvcs :X urciso,
Franklin Figtwirn Ferraz, Vasco .\ntónio Salgueiro
Antunes e .Josó l lomcm Proen<.'1L

C'ontando a antignid:ulc <lcs.!o 1 1!1• X oYombro de 19:H):
Batalhão de caçadores n. • 2

Alforoi; milicianos do infontaria: licl'llei11dos, os aspirant<'s
a oficial miliei:mos de infantari;1, lirenciados, .lorgo
.f:mlirn dC1 Oliveira Pooccs de Carndho e Telmo dn
Silrn Cunha.
Batalhão de caçadores n.0 4

.Alferes miliciano <IP infnntaria, lic1•1H'indo, o aspirnntc n
ofi1·ial milici11110 do infantaria, lirP111 iaclo, .José Florindo
.Jonquim Fernnndos.
1

Batalhão de caçadores n. º 5

.\ lfor<'s milici:rno~ dt• infant:1riu, Ji!'onciados. os aspirantes
u oticial milil'iano" de infautarin. li1·1•11ciados, Domingos .\ntúnio narrido Serra. Haúl 'l't~o.lomiro <lo C'hnhy
Satúrio Pin's 1• Fl'rnando HihPiro \":ilério.
Batalh~o de metralhadoras n. 0 2

A lf'Prcs milic·inno do info11tari:1, licl'tlCiado, o aspirante :1
oficial milil'inno do inf:rnt:nw, lirouciado •.Jo~o Salguoiro Pc~son.
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Batalhão de metralhadoras n. 0 3

AlfPres miliciano de infantaria, liconciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria, liconciado, }•'ornando
Alberto l\foroira Lopes.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alferes miliciano de infantaria, liconciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, ::\Ianucl AlYes
de Carntlho.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6

Alferes milicianos de infantaria, liconciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantariu, licenciados, Adriano
Barroso Coelho Alves o .Jost\ Vitorino :\!achado.
Centro de mobilização de infantaria n.º 7

Alferes miliciano de infantaria, liconciado, o aspirnn to a
oficial miliciano de infantaria, liconciado, L!vio Galvão
dos Reis Borgrs.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Josó Firmino )fortins Baptista li'aria e Constâncio ~\uri•lio
Calado do Oliveira.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Alferes roili<'ianos de infantaria, lict'nciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Jaime
Sales Caldeira Leal o Pedro António de f>ousu.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

Alferes milicianos do cavalada, liconciaclos, os aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, liconcia<los, Manuol
Cabral Villrnna .Jardim, Aur6lio Gomes Soara o F'rancisco Xavier Barreto Caldeira Oastol-Branco.

Por portarla.i de 22 do corrente mês:
(\'l•udos polo Ttlbunnl cio Couln~, com n aoolnç~o ele 1orom de·
vMos omolumouto•, 1101 lormoa do decreto n.• 22:~"7).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

:\fajor, o capiti'to do corpo do osta<lo maior Josó Guimarãis Fisher.

2.• 8ério
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Quadro da arma de infantaria

Coronéis, os toueute:-1-coronéis do infantaria, do rogimento do infantaria n. 0 7, J airno Pcrrira dos ReiH, do
distrito <le recrutnnwnto e mobiliznc:üo n. 0 10, Oaspar
Inúcio Ferreira o, adido, em sen·ir:o no ~Iinistório do
Jntorior, na gunrda nacional ropuhlicana. Henriquo do
.Jesus o Sihu Escndoiro.
".\fnjor, o capitiio do infantaria, adido, om serviço no Ministório das Finança::;, na guarda fiscal, José Alfredo
do Amaral E~tovcs Pereira.
Regimento de infantaria n. 0 1

".\Injor, o capitão do infantaria Henrique Augusto Perestrclo da Sih-a.
Regimento de infantaria n. 0 2

Major, o capitão do infantaria, do hntalhito independonto
de infantaria n. 0 18, :i\fonucl :\1oniz do Rcsendos.
Batalhilo de metralhadoras n. • 1

Capitão, o tenonto do infantaria, <lo lrntnlhão de cnçndores n. 0 5, Joisó Domingos Carnpoto.
Distrito de recrutamento e mobilizaçilo n. 0 17

'l'ononto-coroncl, suh-chofo, o major do infantaria, do regimento. de infontnria n. 0 10, Gastão Uibciro Pereira.
Quadro da arma de artilharia

Coronéis, os tenontos-coroneis de artilharia, adidos, professores da Escola tlo Exército, .\ntónio Baptista. elo
Ünrrnlho e :\figucl Pereira Coutinho.
.
'roncnto-coront>l, o major de artilharia, professor provisório do Instituto i>rofissionul dos Púpilos dos Ii~xór
citos do Terrn o :\for, Raúl Ferr!lo.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 3

Coronel, comandnnto, o tenento coronel ele artilharia, do
regimento do artilharia <lo costa, :\Ianuel IIolbocho
Correia de Freitas.
Regimento de cavalaria n.º 1

Major, o capitão do cnrnlaria, <lo regimento de cavalaria
n. 0 3, José .\.ntónio ;\[orais.
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Regimento de cavalaria n.0 6

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da
escola prática da arma, .Afonso Tala.ia Lapa do Sonsa
Botelho.
Regimento de cavalaria n. 0 8

Coronel, comandante, o tonento-coroncl ele cavalaria, da
direcc;ão da arma, Vital dos Rois Silva Barbosa.
l\fajores, os capitãis do cavalaria: do regimento de cavalaria n. 0 2, António Joaquim do Castro )faia Mendes
e, do regimento de cavalaria n. 0 4, Jorge .l\Iário )felo
Castro e Sousa.
Adidos

Tenente-coronel, o major de artilhari!l., adido, om servic;o no l\finistério das Financ;as, como administrador
da, Casa da l\Ioeda, José João Pinto da Cruz Azevedo.
l\fojor, o capitão do corpo do estado maior, adido, professor da gscola do gxército, .Anibal do Faro Yiana.
l\fajores, os capitãis elo infantaria, adidos, professores
ofoctivos: do CoMgio Militar, Armando das NoYos
Larcher; do Instituto Profissional dos Pupilos dos
Exércitos do 'forra e :\Iar, Baltasar Simões Ferreira.
o Emllio Silva do Andrade e Sousa; e <'m servic,:o no
l\linistério do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e Cadastral, Augusto Bornardo de Freitas Júnior.

Po1· porta1·ias de 27 do corrente mês:
(Vlsndns polo 'l'rlhunal do Conlns, com n
Yldoi; cmolun1onloe, nos

tormo~

nuoln~i\o

do sorom do·

do docroto n.0 22:251).

3. • região militar

Gonornl, comnndanto, o brigadeiro do infantaria, com o
curso do estado maior, comandante militar dos ,\çOrcs,
Ernosto de Frnuc;a :\fendes :\!achado.
Direcção da Arma de Infantaria

General, diroctor, o brigadeiro do infantaria, com o
cnrl:>o do ostado maior, da 3. ~ Direcção Geral dês te
)finistério, J oilo Carlos Piros lt'en·eira ChaYes.

2.• Série
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Quadro da ar ma de artilharia

Coronol, o tonento-coronol de artilh:u·ia, da dirccc;ão <ln
arma, Ellsio ){/trio Santos Lúbo.
Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel, o tenente-coronel do corpo do estado m~1ior,
professor, Lni:t. Pinto Lelo.

IV-

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕ ES E TRAN SFERÊ NCI AS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria de 13 do corrente mês:
Demitido, a sou pocli<lo, nos tormos elo disposto no artigo Hl.º elo d0c'l'oto n. 0 8:698, cio 9 <lo l\Iarc;o de 19:3:3,
o tenente módico cc1uiparado <lo corpo acti,·o dn Cru:t.
Vcrrnolha Portuguesa, da <lt•loguc;iio do Porto, G uilhnrme )facha<lo Braga.

Por portaria de 18 do corrente

m11

s:

(Yl1adu polo Trihuna! do ContM 0111 :?G de ,Tuubo do 11110. 8~o
cJtt'rido1 omolunu.mtoa, nos tormos do dl'croto n. 0 ~2:2:..7).

Nomeados, no:- termos do § 13.º do nrtig-o 1:3. 0 do dncn>to-lci n.º ~:3::?0:3. do ü de xo,·cmliro do 193:3, para
<'onstitulrcm a Scc·i:ão do Tribunal )Iilitar Espccinl no
l\irto os soguint<'s oficiais o sargentos:
P1·t'sidt'nte- coronol, na situação <lo reserva, António
.Joa<1uim ele AIJUC'ida Valente.
Vogal militar - eoro1l<'l, na situação do rl'serva .•\.ntúnio
l>nnid de :\Cato.;.
Promotor - coronel, na situac;ão dn re:-cr\'a. Arnaldo do
OJi,·eira.
Defensor -- capitão miliciano de infantaria,· do extinto
quaclro ospecinl, .Josó )[aria do Arnlijo.
SecrctArio - alforos do quadro dos sor,·i~os auxiliarnti do
<>x6rci to ::\I :rn m'l Xoguoira Exposto.
Am11nuense- prinwiro sargento cio extinto quadro cio
snrgontos do sccrotnriado militnr Hui Carlo~ .Alber to
de Sousa.
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Inrn~tigadores:

Capitão. na situação do rcs<.-r\·a, Afonso Ilcnriquos
do Almeida.
Capitão miliciano do infantaria, do <'xtinto quadro
cspocial, Xorhorto Alhano .:\fúrias.
l~scrivílis: primeiros snrgontoH do extinto quadro dosargontos do secrotnriado militnr Uanucl Baltasar 8oarcs
o J os6 César de J3arros.

Ministério da Guerra -1.n Direcção Geral- 2.ª Repartição
Por portaria de J(; do

<'OITf'11te mr~:

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

Capiti'io do serviço de ndmi11btrnç1lo militar, do hospital
111ilitar regional 11.Q 1, Vitorino ~\lvcs Gomes, para oi;
nfoitos do § 3. 0 do artigo 44. 0 do decreto n. 0 li::3i8,
tl1• :27 <ln Sct<'mbro d11 ln:.?\l, modilica<lo pelo tlocrcto
11.º 10:17f>, do :27 do ::-Ptcmhro ele 1930.
'l'l•nonte do sen·iço de adminbtraçào militar, do n•gimcnto <lo artilharia ligeira n. 0 1, :\Ianuol Silrn '.\for<p1os de Sá.
Ministério da Guerra- 3.• Direcção Geral
Secção de renrmamcnto do exército

Cupitito 1le ongenharia, elo grupo de companhias do trnm
automó,·ol, Octávio Estov<'S Paulo Cardoso.
Escola Prática do Infantaria

Cnpitl\o de infantaria, <ia <lirec<;ão da arma, Laurénio
Gotta )forais <los Hoi".
Regimento de Infantaria n. 0 3

:\!njor rnilicinno <lo infantnriu, no oxtinto quadro espccinl,
,Júlio X unes Pereira <IP Olin•ira.
Regimento de infantaria n.• li

Oapit:to do infantnria, no qua<lt·o da armn, l"rnncisco
Pinto Voiga.
Regimento de infantaria n. 0 15

:\Iujor ele infantarin, do q uart<'l general <la 3. ª região
militar, Nicolau de Luizi, por podir.

2.• Série
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Batalhão independente de infantaria n. 0 18

Cnpitão, do batalhllo in<lependento do infantaria n. 0 19,
Nicolau da Costa P<wi'io, por pot!ir.
Batalhão de caçadores n.0 1

Capitão de iofontnrin, no quadro dn arma: João Corn'ia
do Paiva Júnior.
Batalhão de caçadores n. 0 6

Capitão de infantaria, em disponihilidado, Josó <la

~fota

~forques.

Centro de mobilização de infantaria n.• 3

.\<;pirante n ofü:inl milicinuo de infontnrin, do centro de
mohilvar;ão do infantaria n. 0 lf>, Carlos Luii Vioirn
Quintas, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria n.0 14

Kxonera1lo do adjunto. o tonento, 1111 situac;ão do rescrrn,
Adelino Lope~ da Sih·u ::;antos.
Adjunto, o tenente, na situai:ào do rescn·a, .José Bnptistn
da Silva.
Distrito de recrutamento e mobilização n. • 19

.Adjunto, o capitão, na situuc;ão do rnsPrva, Jos6 Bettencourt da Ciimara.
Direcção da Arma de Artilharia

Mnjor de nrtilharin, dn inspecr;ào de artilharia do comnndo
militnr dos .Açon's, .fo:-é Inácio do Oli,•eira.
Regimento de artilharia ligeira n. • 1

'l'Pnonto do sordc:o do :ulrninistrac;ào militar, <lo depósito
dl' 111:ttl'riul de subsistüncias, António Dias, para. os
efeitos do ~ :t0 do 11rtigo 4:3. 0 tio docroto n.º 17:3i8,
do :!7 de ~etPmhro d1• 192~\ modificado pelo decreto
n. 0 lfl:l 75, ele 27 do Dcznmbro do Hl30.
2.• companhia de trem hipom6vel
Secção de adidos

Comnn<lante, o t'apitil<> do C'xtinto quadro auxiliar tlo 011~C'11haria, do bat:1ll1iio do tC'lcgrali:-;tas, Aurélio da Cunha
Hibeiro.,
Trntonte, na ~ituni;üo dê rcsen•:1, .Júlio Capelo Fnmco
Duurte.
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Centro de mobilização de artilharia n.0 7

Tenente miliciano de artilharia, lict'nciado. do centro do
mobilizai:ão de infantaria n." 18, João Carlos Lopes
da Silnt Martins.
Regimento de cavalaria n.• 3

Uapitão de cavalaria, no quadro da arma, Vasco li'ernando
Lop<'s.
Regimento de cavalaria n. • 8

Tenente de cantlaria, no 11uatlro ela arma, )!Ario Campos
Costa.
Depósito de material de a1iuartelamento

Capitão do son·íi:o de administrai:ào militar, do 1. 0 grupo
do companhias ele subsistências, Eug<'.•nio Herculano
Diogo do Carvalho.
Por po1·tal"ias ele 18 du co1n nte mêi;:

Exonerado do vogal do Conselho Superior do Exfrcito
o general Raúl .\.ugusto Estl'\'PS.
(A11ot11da polu Trlhuoal de C'oola! cm 27 de Junho do IDIO).

);'omoado vogal do Cor.selho Superior de Promoi;~"s o
g<'nernl Raúl Augusto Estcws.
(Visada pelo Tribunnl do Con111! 1 coin a anota~&o ilo nlo 10N>in
dovJdos t'mohnnoutos, no& ter1ooi1 do ducruto o. 0 !:?:!:2S7).

Direcção da Arma de Engenharia

Kxonoraclo do director, o gencrnl Ruúl Augui:;to Estcn's.
Dirt>ctor, o generaL\ntúnio Alfrodo d0 J[ag:ilhãis Üorroia,
ficando oxonerauo do co111:1111hwte da .v• região militar.
Re11imento de infantaria n. 0 9

.\.!fores <lo quadro dos scr\·ii;os auxiliares do e:x(•reito, tia
companhia disciplinar de Pt•namacor, Pedro )[adwtlo,
som dispêndio para a Jl'azcmda Nacional.
Batalhão de caçadores n.0 2

.\lfores do <1uadro dos HM\'i\os auxiliares do exército, do
regimento do artilharia ligoira n. 0 5, Yasl'o Arman1lo
Ferreira Lomclino Roei rigue~, por motiYo disciplinnr.

2.•
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Companhia disciplinar de Penamacor

Alfores do q undro llos scrdços auxiliares do oxér<"ito,
do batalhão de cnçadores n. 0 :.!, .:\lanuel Arrojado, por
pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 14

Alforcs do q11flllro dos sen·iços auxifü1res do exército, do
regimento de infantaria n. 0 U, CC'h•stino Rodrigues da
Costa, sem 1lispí'ndio para a Fazrnda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5
Alfon·~ do quadro dos s1•niços auxiliar<'s do í!x<'•rcito,

do distrito d1• recrutamento e mobilização n." G, .António de Brito.
2.• companhia de trem hipomóvet
Secção de adidos

Alforos do quadro dos i:;eni<:os auxiliares do oxérl·ito,
elo batalhão do c:1rros n. 0 1, ONardo "Marques da
Uunha.

Por porta ria de :!:! do corrente

11111.~:

Conselho Superior do Exercito
Ajullnnte dt' campo do major ;;c'ncral do exército, o
capitão de infantaria, da direc<;iio da arma, António

l\laria Frrire da Costn.
4. • região militar
Comandante intt>rino, o bri~adoiro dt' infantaria Luiz
Sampaio, Jicando exonerado d1• inspt>ctor da :.!. • inspN·çilo de infantaria.
Direcçilo da Arma de Infantaria
Exonerado <lo tlir1"'ctor, o gener:1l C11rlos :\faria Porl'ira
dos Santos, por ter ..ido no1111.•1ulo m:1jor general do

exército.

Regimento de infantaria n. 0 1
.Alforl's do qna1lro dos son·ii;os auxilinres <lo cx1írcito,
110 regimento dti infantaria n. 0 11, .Armando Augusto
~armcuto.

Regimento de infantaria n. • 10

~Iajor, do regimento do iufant:iriu n.º
l·'!'rrcira. vor pt'dir.

n,

João .Ah·cs

OIWEM
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Regimento de Infantaria n.0 14
~fajor,

elo centro de mobilizni;üo de infantaria n. 0 14,
grnesto Sardinha.
Batalhão independente de infantaria n. 0 18

So~1111<lo

comandante, o nrnjor, do regimento do infantaria n. 0 2, André Con•ino Pachoco, por pedir.
Batalhão !le caçadores n.0 7

Aspir:intc a oficial miliciano dC' infantaria, do Cl'ntro do
mohiliza..-ão de infantari:~ n. 0 14. Fernando .Jorgo Frngn
da Siln\ 1 som dispêndio pnru a I•'azenda X acional.
Centro de mobilização de infantaria n.• 7

Alfon•-; miliciano do infantaria, licl'IH'iado, do centro do
111ohiliz11<,;ão do infont:1ria n. 0 18, Joi'lo llcnricprn Caldl1ira lluttencourt da C1i11111ra, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 14

.A Jforps miliciano d0 info11tari11, cio l1atalh1'to dl' caçador<'S
n. 0 7, Amândio Hiboiro <la Uru;r, }i\•rroira, sPm dillpêndio pura a Fa;r.C'n<la Nac•ion:d.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 3

gxonorn1lo de a1ljunto, o tPuontc, na situação dt' resen·n,
.António .\.fonso Hnporn.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

Tenente, do regimento do artilharia do costa, Carlos P<'rnirn, por potlir.
Base aérea n. 0 2

To1wntos tio aoronó.uticu, da haso a<'•rua n. 0 :3, :\íanunl
Simiio Portugal e Fornan1lo :\(achado Soares de Oli\ºt•ira e Housa.
AlfPrcs do iufautaria, :11lido it arma do :1eronúuticn, t!n
baso né1rl1 a n. 0 :~, Carlos .\lborto Martins.

l'or portarias de 27 rio 1·01·re11le

111ê.~:

Ministério da Guerra - 3.• Direcçilo Geral

Suh-chofo do estado maior do oxôreito, o brig-ndoiro do
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can•nh:u;.

2.• Série

OIWEl\I DO EXlmCITO N. 0 13

41U

Chefe da se~c;ão de rearmamento, o major do corpo <lo
<'stado rumor, do fugtituto <lc Altos Estudos :\[ilitan•s,
:'lfanuel Gomes do Araújo.
3. • região militar

Exonerado de comandante o ~cnornl .Júlio ela Concci<:iio
l't1 roil'~1 Lourenço. por ter sido nomC'ndo p:1ra o dc:-em ponho do outrn comi~são de <:on·il,.'O.

Por portaria de :!8 do c.or1·e11te

11111 .~ :

Regimento de infantaria n. º 12
'l'oncnto do iufonturia, no quadro <ln arma~ ]ifonncl ]ifa.
ria Hamos LopC's.
Regimento de infantaria n. 0 14
:\lajor, do l't'gi1111•nto do infantaria n. 0 1, .Joaquim Auro-

linno Soarl'S da ~ilrn.
Distrito de recrutamento e mobilização n.º 5

Exonerado de clwfo o coronlll do infont:iria .Joaquim
Ooni:nlvcs )lC'ndcs .Júnior. por trnnsitnr 1111ra a situação do n•i;i~n·n.
Chefe, o coronel d<' infantaria, no quadro da arma, II<'11l'irp10 de .h•sus o :)ilva EscudPiro.
Distrito do recrutamento o mobilização n. º 7

Ohcfo. o coronel do infantaria, no qun1lro da arma, Jaime
Pereira dos Uois.
Distrito do recrutamento e mobilização n. º 10

Chefe, o coronel cl11 infantaria, no rpiadro lla arma, Gaspar lnúcio l•'orn•ira.
Direcção da Arma de Artilharia

Chofe da 1. ª Hopartiçiio, o coronel do artilharia, 110 <ptadro da armu, Miguel Pereira Coutinho.
Regimento de artilharia ligeira n.• 3

.:\far"or do ºTUJ>O tio urtilharia n <'a\·:do n.º 2, Franci~co
.
'
o
1 .
.António da Sil\'a .\;1,0,·odo A po11n.
Regimento de artilharia ligeira n.º 5

'I'encnto do artilharia, no quadro ela nrmn, Francisco
:iranul'l Ycntura Forhe;; Bossa.
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Regimento de artilharia pesada n.0 1

Comandanto, o coronol do artilharia, da <lirocção da
arma, Jos{1 ..\11g11sto de B<~ja NoYos.
Grupo independente de artilharia de montanha

Segundo comandante, o major, do regimento de artilharia ligeira n.º :3, .João Yasco do :\lencscs.
Regimento de cavalaria n.• 5

Soguodo comandauto, o tenentl'·<'Oronel, com o curso do
estado maior. do rPgimento do cavalaria n. 0 8, .Josó do

Sá

~fogueira.

Regimento de cavalaria n. 0 7

Capitão. do r<'gimcnto de ca,·alaria u. 0 3, Antonino Fcr·
nan<les Pereira da Cruz.
Oficinas gerais de material do engenharia

Tenente, do lrntalhão do ponto11t1iros, i\1úrio J orgo Itios do
Sou:;a.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Capitão <lo slll'\'i<:o de a<lministr:u:ão militar, do regi
mcnto do ca,·alaria n. 0 6, .José Xuucs Gn•gório.

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Por portada de 14 de Jlar<;o do corrente

a110:

{\'l1n1ln pelo Trlbunnl do C'oolM om 14 do Junbo <lo 1910. !'lo
d@\'ldos emolwueutos, oos turmus do decreto n.0 2.:!:2J7).

}l'omeado prof<'ssor efpctivo do :.!.ºgrupo de rnatórias do
Uurso do Mstaclo Maior, o capitão do corpo <lo ostado
maior Fernando dos Santos Costa.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de 20 de Nalo .findo:
(Vlanrla polo Trlbunnl do Couta• <•Ili 12 do .Junho ti~ tn IO, Silo
dovlrloft 1•molumo1ll0Ht nos tormos do docrt·to u. 0 2::?::!:\7).

Nomeado por urgente convcniôncia de scni~o, reconhecida por despacho ministerial d<' :?O de )[aio ti11do.
profossor provisório do 1nstitu to Profissional dos Pu-

ORDEM DO EXP.RCITO N. 0 13
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pilos 1los Exércitos de 'l\•rra o ~for, nos termos 110
artigo 141.º do decreto n. 0 :!!i:B41. de 7 de I•'proroiro
cio rn:rn. o capitão 1le infantaria .Joiio Carlos Basto de
Lirnn, acumulando com 11s fun<:ões do instrutor militar
do r<'fcriclo Instituto, cm substituiç-iio do profosso1·
t•li•cti,·o, major, nn i:;ituaç:io ele resr1Ta, .José <ln Cru;i:
Vi11ga11, que ficn. exonerado elas :mas fnnçõe11.

V- AUMENTOS SÔBRE O SOLDO E DIUTURfHDADES

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
Con!'<'diclas as vantng1>11s de qno trata o 1lecrcto
n.º 20:~4-i, de~-!: dn ~\gosto de
tlesdo as data:; (tlll'
lhos ,·rio indicadas, aos ofü:inis 1•m ~1·gui1la mencionados:

rn:n,

Por ter completado o tempo de permanência no' oflclalato, desde a data em que e considerado tenente, nos
termos do decreto n.º 17:378, do 27 de setembro de
1929 1 necessario para o primeiro aumento de 10 por
cento sobre o sõldo:

Por portwia de 1 do corrente mts:
(\'lud& polo Tribunal do C'onta• c•m li do Juubo do IPIO. Slo
dovJ1Jos e1nolumuo&oll, no• ttrmo• do doC"tt!lO n.• ~2:2.~7).

Infantaria capit;w, adido. <'lll spn·i~o no Instituto C:eogr:'dico e Cadastral, Alb1•rto ,\d1•<Hlato Hodrigo. nos
tcnuos cio :irti~o ~O.º do clL'<'l'oto·lei 11.º 28:40:3, do :H
do J)p;i:embro do 1!1;3i, dei;do :rn <le Maio do HJ4U.

Idem para o terceiro aumento do 10 por cento sõbre o
SOido:

/'or /)Orlaria de O du 1•orre11te 1111~.~:
( \'ludn polo Trlbunnl do C'ontu t•m 20 •lo Junb~ .;1,~.•~9 IO. Siio
Jdos cmolumt.lnh.JI, nos t~r111os do dt•CrútO u .......»7).

''º'

Infantaria - major. aclido, l'm Sül'\'Í<;o no lnstitut~ Ooogrldico o C:1dastral, llP11rÍ<jlll'J\llH l'to do Sousa (nu'rrn,
nos torn1os do nrtigo :!11.0 do dPcn•to-lei u.º 28:40:L do
~H do I>ezomliro do lfl:~i, dcsdo 1 elo Junho do Hl..tO.
1

·lli2
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VI - CO!IDECORAÇÕES E LOUVORES
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Po1· portarias de :!8 v:lo corrente

m~s:

Louvn<lo o general Cnrlos ~laria Poreira dos Santos
porc1ue no exercício do <'11rgo do dfrector <la arma do
infantaria mostrou brilhantes qualidades de militar
sabedor o culto e de chefe prostigioso, promo\'Cn1lo
n actnaliza\ão e publict11;iio de viirios regulamentos
para a instrução da anna, que sob u sua dircc1:i10
atingiu um not:i,·ol dcs(•nrnh·inwnto e grnndo oficiOncia.
Lot1\'11tlo o coronel médico, na situação do n'sprva,
Ad rinno Luiz de Uli,·oira Pm1sa, pelu forma in toligo11tt1,
crit<'l'iosa <' st>nsata como d1•scmp1'nhou durante muitos
anos o t•ar~o do director ela Assistência nos TuhPrculosos <lo Exército. consl'guindo realizar 11:1quolc• servi1:0 uma obra cligna ili' todo o nprôc;o 1 não sondo
menos digna de 1011\'0l' n montagem da parte administrntin1 do :<crviço, 'Jlle contribuiu para o seu funcionumento regular e mctódi<·o.
Louvado o tenonto·coronol do infantnria, na situa1:ão ili'
rN;t1rva, António H1•nriques Simões do Sousa, porcpto
no oxcrl'lcio do carg-o do <·omandanto elo corpo de
aluuos da Escola do Ouonn, q1w dost'mpcnhou durnnto
o diflcil período dn Orando C1 ucrrn, de Hll4-1018,
11111 ito !'ontribuí u com :t sua com p rovadn com potí'ncin,
rnra acti,·idad1' o <'Xtrc111a Pill'rgia, a par dt• outras
nltas virtudes militnre:->, para n format;ão moral o profissional de muitas t'PlltPnn~ de cadetes quo enti10 frcqfwntarmn os cursos da Es<·oln (1111 rcd11zi1lo tempo,
nunca se poupando a csfor<;os para incutir no:- futuros
o(friais os mais nustt•ros sontimentos <lo disciplina,
nrrnigaclo espírito militar o doYo<:lo pntriótiea, danclo
com o seu oxomplo constantes lii:õos ele hrio o <lo
dig11 idade militar, q uo St'l'Virnm do norma aos oficiais
durnnto a sun carreira, o prostando assim ao Pais o 110
oxórcito sonii:os muito jnstumente considerados como
cxtraonlinúrios o importantes.

2.• Série
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Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral- 1.ª Repartição
Por

portaria.~

de 5 do corrente mês:

Condecorado co111 n medalha militar do ouro da <'lasso
ele bons sen·iços, om substituiçiio dns duns do pratn
que j:\ possuo, por, segunilo delibcraçüo do Suprorno
Tribunal :\Iilitur, tl'r sido julg:11lo ao abrigo do llisposto
na última parte do § 1. 0 do artigo 8. 0 do rcgtdamcnto
parn a cOtll'Pssão da medalha milita1-, de 28 <lti Setembro ele HH 7, o brigadeiro de ongonharia Rui Vitor bo
!•'rugoso Hibciro.
Con<iel'onulo com n medalha militar do prata da l'!asso
de hons scr\'iços, c·om letra O, por, segundo <lolibornçiio do Supremo Tribunal Militnr, ter sido julgado ao
abrigo da alínea b) <lo § :!.º tio artigo 8. 0 <lo rrgulamcnto parn. a concPssão <la mctlalhn. militar, do ~8 do
8t>temhro do 1Dt7, o cnpitão do infantaria Raúl J<'orrcira Braga.

Condccorado:i <'Otn a medalha militnr de pr:1ta ela clas::;o
de bons son-iços, por :;o rucontrarem :10 ahrigo do
disposto na alínea a) do § :.?.ºdo ar tigo S.º, <'0111 rcforência à última parte tio artigo 10.º do rrgulanwnto
da medalha militar, do 28 do Sotl'lllhro do l!ll7, o
<'apitiio dl' <'IH'alnria .\ utónio Francisco P alermo L Pal
<lo Olirnira e o t1 ncnto do infnnt:1!'ia .\lfrcdo ,\m(•lio
Pereira tia Conceiçll.o.
1

Condecorado com a mcdnlhn militnr de prata da <'lnsso
cio bons serviço~, por, sC'gundo <lcliborn<;ão do ~upremo
'l'rihunal :\lilit:1r, !t•r sitio julgado :w ahrigo ela alínoa a)
cio ~~ . ºdo artigo 8. 0 do re~u l anwn to para a cone<>ssiio
da mcclalhu militnr. do 28 do ~l't11111hro 110 HH7, ocapitão <lo canilnria Ilnmbcrto But·l'tn ~fnrtins .

VII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Tendo si1lo agrncia<las pela Socit•tlatlo P?rtu~uc~a
dn l 'rnz Vermelha com a :\fodalhn do .Agradcc1mt'nto as
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pra<,:as a seguir mencionadas, é·lhes permitido usar as
respoctivas insignias:
Primeiro cabo n. 0 2G91 g, da 4." companhia do batalhão
do ca<,:adores n. 0 5, Agostinho Rodrigues Pereira.
Soldados: n. 0 2G2, do 1. 0 csqundruo tlo regimento do
cavalaria n. 0 2, Evaristo Granha o mecânico automobilista n. 0 267/E, da ~-ª hataria do rt'gimonto elo artilharia pesada n. 0 1, António Garcia.

-Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
2) Dcclura-se que por decreto de 14 de J:inoiro de

1030, publicado no Diário do Gorên10 n. 0 13G, 2." série,
do 1-.l: do corrente mês, foi agraciado com o grau do caYaleiro da Ordem Militar de A viz o capitão de infantaria
José llonriques Gomos de Barros.

3) Dcclara-1>0 que, tendo sido agraciado por Sua l!ajestado a Rainha da Holanda com o grau de comondnclor da Ordem de Oranjc Nassau, com <'spad:i, o coronel
do aeronáutica Alfrodo Dclcsque dos Santos Sintra, é-lho
permitido, em confurmidaJe com as disposi~ões do rogulamonto das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
o usar a respoctiva insígnia.

4) DPclara·se que, tendo sido agraciado polo Govõroo Espanhol com a Cruz do Guorra, Cruz Roja clol
Mérito l\1ilitar o fiifodalha elo la Camp:u1a o tenontt' tlo
carnlaria Jaime Filipe da F'onscca, é-lhn permitido, cm
conformidnclo com as disposições do rogulamonto das
Ordens Portugu<'~as, aceitar aquelas mercôs e usar as
rospectints insígnias.
5) Doclara-sc q ne os oficiais ao dianto nomeados foram condecorados com a medalha militar da classe de
comportamt'nto exemplar, em couformidado das disposi~õcs do rogulamonto aprovado por decreto do 28 do 80tombro de 1917 :
Medalha de ouro
Regimento de cavalaria n.0 2

Major Carlos Tavares Afonso elos Santos.

2.• Série

Hospital militar principal

Capitão do extinto quntlro uuxiliar do sen·iço de saúde
.José Hibciro de .\lmcidn.
Medalha de prata

Hospital militar regional n. • 3

'l'oncmto módico )(ateus Tavar<'s Xavier.

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
li) Declnrn-~c que o~ oficiais :10 diante nomC'adus,
promu\'idos pola pr<'sente Ordem do E.l'él'<·ito, coutam a
:111tigu'id:1dc dos sC'us actuais postos desde as datas que,
respt c!ivamcnte: lhPs vão intli<'ada~:
1

Corpo de generais

Clt>rwrais .Tono Carlos l'ircs 1"Prrnira ChaYes o Ernesto
tlc Fr:m~n :\h•ndes )Iachatlo. umhos desde 26 de .Junho

de HJ.!O.

,

Corpo do utado maior
Goro111•l Luiz Pinto Leio. d('sdc !.!9 do Dezembro 1lc
1!l:l!l.
:\foj o rt>s :

.Tosó Guimnrfiis Fisltcr, desde 10 do Outubro de rn:l:? .
•\nfl>al ilo Faro Via1rn, dP:Hlo ~ü do Agosto de l!l:3!l.
Infantaria

Uoronóis:

.J airno Pereira dos Heis. dPs<l1 1 ~:~ de )foi o chi Hl-1-0.
l l1>nriquo ele .Jesus l' Sih·n l~scudl'iro, desde ~\) do
l\lnio de 1940.
On par Inácio Ferreira, dc•:,de

:n

1!0

.Maio 1IC' Hl40.

'l'c1wntos-eoronéi~:

.losó Fornande!' S<1arcs, dosdo :?:~ <lo :.\Inio 1!1> 19-W.
Carlos Augusto Dins Co:;tn, d1•s1lo 2U de :.\foio de

1!140.

Cla~tiío Hibf'iro Pereira, d""do :n do ~Caio do 10-l:U.
:\Iajorl's:
Arnwlino 1\lrniro da $ilrn, dpsdo 2:3 de ?l!aio <l<' l\l-l:O.
:.'\la1111PI <IP .\hreu Custt lú Branco, dcs1lo :?9 de lllaio
do JH40.
1
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Henrique Augusto Perostrelo da Silva, desde BO de
:\faio de 1940.
:Manuel l\foniz do Resendes, desde 31 de l\Iaio do
1940.
Armando das Neves Larcher, Augusto Bernardo de
Freitas Júnior, Baltasar Simões Ferreira, Emilio
Silva de Andrade e Sousa o J O$é Alfredo do
Amaral Esteves Pereira, todos desde 10 ao Junho
do 1940.
Capitàis:
José Francisco i\Iarqililhas, dosde 30 do l\Iaio de
1940.
J osó Domingos Carapoto, desde 6 de Junho <le 1940.
Artilharia

Coronéis:
António Baptista do Carvalho, desde 11 do ?!forço
do 1940.
l\Iignf\l Pereira Coutinho, <les<lo 18 de Março de
1940.
:\Ianuel Ilolbeche Correia do Freitas, desde 5 do
Abril do 1940.
Elisio Mário Santos Lôbo, desJo 1 do Junho de
1940.
Tenontes-coronfüs José João Pinto da Cruz .Aze\'edo e
Raúl Ferrão, ambos desde 1 de Junho do 1940.
Cavalaria

Coronéis:
Vital dos Reis Si! ni Barbosa, desde 29 do Julho
do 1939.
Afonso 'l'alaia Lapa de Sousa Botelho, dosdo 10 do
Agosto do 1939.
:\Iajores:
J orgo iUtrio :\folo Castro e Sousa, dosdo 2 de Outubro do 1039.
António Joaquim do Castro )faia Mondes, de:s<lo ~2
de Outubro do 1039.
José António 1\forais, desde 23 de Outubro de 1939.
Serviço de administração militar

Tenente-coronel Joaquim Ribeiro da Cruz, desde 13 de
Maio do 1940.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

:Major Augt~sto RuiYo da Silni, desde 25 do )[aio <lo 1940.

2.• Série
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7) Declara so que os tenentrs·1•oro11éis do corpo do
estado maior Luiz Pinto Leio o António José A1lri11no
Hodrigues freq ii<'ntarum no co1T0.nto ano escolar, no
Instituto de J\ltos I•~stnclos JiiilitnrPs, o curso para a promo1:ão a coro1wl do corpo do estado maior, tendo, nos
termos da t'iltintn parte do :1rtigo 10. 0 do <lC'creto-l{'i
n. 0 B0:2S8, d<' 2 de F(ffrrciro do corrente ano, obtido a
classifica1:ão <le capto».

8) Declara-sn que os capiti'tis cio corpo do estado
maior José O uimar;1is I<'isher, A nibal do Paro Vi:rnn,
.Júlio Carlos Alrns Ilias Botelho :\loniz, João Carlos do
Sú Xogueira, Jo~ó Filipe da Sih·a Xoves, António An~usto ele Sousn. llor<icio ~fo<luroirn dos Santos, )fanucl
LOIJCs Pires e llnrnb<'rto da Sih·a Delgado freqilontnrnm no corn•nte ano escolar. no Instituto de .Altos Estudos ~filitares, o curso para a promoi;ii.o a major <lo corpo
do CstadO maior, tl'lldo, nos tPrlllOS da última vartO do
artigo 10. 0 do dc1·reto·loi n. 0 :30::!88, do :? de Fe\'<'roiro
do cOITl Dto ano, obtido o segundo o o terceiro a classificação de •muito npto• o os re,..tantl':> u do capto•.
1

\1) Declnrn-so quo no conente nno t•scolar fr_eqiientar:11n, no Instituto dos ,\!tos Estu1los :\lilitarcs, os <'lll'SOS
para :t promo1:1io a coronel •' a major, tt'nclo ohticlo us
clasi·;ificu1:ucs quo lhc•s Yão dcsig11acl11s, nos tPrmoR tia
última parto cio urtigo 10. 0 do dN·roto·lc1i n.º 30:!!88,
do ~ do Fo\'erl'iru último: os st•guintt•s oficiais:

Curso para a promoção a coronel

Tonentes-coronúis:
Infantaria: .Jnime Pereira <los Hois, Henrique d<'
.Jpsns ti Sil\'n Escudtiiro, .Jaime> Pires Cansnclo,
O aspa r lll:í.cio I•'errcira, l\f 1irio A rmão l•'ern•i1:a,
Aun.'"lio Figueiredo Nunes dn ~ilvn, .Jo1io .Alpoun
Bor!!Cs do Cun to, , \ n túnio FPrrei ra Dum ião .J úniór: JfJ:,Ó António Castilho, .Jo"é Zeferino So·
quoirn, Henrique 1!0:. Santos ~o~ueira, com o
curso do estudo maior Jorge Dias da Costa, António Pais do ,\ndradc Bactn. Luiz António de
Sousa Hodrigu<'s, l\fonuol .Jost'> ~la.rqnes .Júnior,
Francisco :\lontc•iro elo Carrnlho L11un o .Joio(• do
Castro Br:uwo Hihciro 'l'ôrrcs, t1,ndo obtido o tc•rceiro e o décimo segundo n cl:issilicaçi'lo <lo rnmito
npto» e os rcstnntes a do 1111pto1.
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Cavalaria: Vital dos Reis da SilYa Barbosa, com o
curso do estado maior J osó de Sú Nogueira,
Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho, Armando
I<lalino da Cruz :\Iesquita 0, por o ter roquorido,
llui du Cunha e :\fonosc>s, ton<lo obtido o terceiro
e o ultimo e classificuc:i'io do «muito apto» e os restantes a de <eaptOJJ.
Curso para a promoção a major

Capifais de cavalaria: António Francisco Palermo Leal
ele Oliveira, Jorge l\Iário :\Ielo Castro e Sousa, António Joaquim de Castro :\Iaiu j\foudos, .Tosó António
j\forais, Humberto Buceta :.\Iartins, ::\Urio Guimariiis
Pala, Luciano grnesto da SilYa Granate e Alfredo <lo
Castro Antas, tendo obtido o quinto, se.xto o sótimo a
classificac:ão de «muito apto» e os restantes a do «apto».
10) DcclartH.;e que os capitãis de infantaria, cm disponibilidade, J otlO Correia de Pai rn Júnior o l•'rancisco
Pinto Veiga chegaram à ai tura para c>ntrar no quaclro,
rospectirnmente, cm ~0 C' 31 <le :\faio findo.

11) Dccl:\ra-se q110 o tenente miliciano do infantaria
Luiz Carlos ele Lacerda Nunes, <1 ue por portaria do [) dt>
:.\Iarc:o do corrente ano, inserta na Ordem do E,rército
n. 0 4, 2.ª série, <lo 12 do mesmo mês, foi colocado no
centro ele mobilizac:iio de infantaria n. 0 17, pc>rtoncia ao ha·
talhão indopond(•nte do infantaria n.º 18, c> nüo ao 1>:1ta.lhfto iodopendonte de infantaria n. 0 17, corno foi publíca1lo.
12) D<'clnra-sC\ que o alferes miliciano de infantaria
Joiio Carlos António Bracourt Pc>stanu do VasconcPlos,
quo por portarin do 3 de 1\Iarc:o do c·orronto ano, insorta
na OJ'(/em rio Exél·cito n.º 4, 2.ª série, do 1~ do mesmo
mês, foi colocado no con tro <lo mohilizac:ão de infantaria
n. 0 :!O, portoncia ao batalhão do motralhaJoras n. 0 1, o
não ao batalhrt0 do carros 11.º 1, como foi publicado.

1:3) Declara-se quo o coronel do artilharia .\ntónio
13aptista de Carrnlho, quo por portaria do 22 do corrente
môs, inserra na prPsetlto Ordl'ln do Ea:i!rcito, foi pro1110vitlo ao actual pôsto e eolocado no quadro <la arma, continua desPmponban<lo as fnn~õcs do professor da Escola
do I~x6rcitp ató Jinal do corrente ano locti\·o.
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l·l) Declara·t'O qnu o coronel d!' artilharia :.\Iicrnel PP·
reira Coutinho, q111• pC'la presento f Jrdem do E.;ército ú
colocado na Dirol·<:ão da Arma elo Artilharia, como r:hofc
ela 1. :1 Rcpartic:ão, acumula estas func:i'los com as de profpssor da Escola <lo E:x1>rcito, atl- final do corn•ntc ano
lecti\"O.
1f>) De<·lara-so qul' os tf'nl'nt<'s-coronéis <le artilharia
An túnio Bapti!lta do Carvalho, :\ligul'l Pereira Coutinho,
~{anurl IIolbN:ho Corn'ia <le Frl'itas, lWsio :\Iário Santos
LOho o lUcarclo .:\Ioroira do .\.maral freqiientarnm 110
<'OJT1•nte ano escolar, no Instituto de .\ltos gstudos )[j.
litares, o curso pnrn a promoc:i10 n eoronel de artilharia:
tc11do, 110:-. tNmos lia última pnrtC' tio artigo 10.0 <l1> de·
C'r<•to-Ici n.0 :30::!88, do :! <lo Fonmiiro do corn•nte ano.
ohti<lo o segunt!o a classificaç~w do a: muito apto» o o~
restantes a eh• napto•.
lli) Declara-se que o tenentll·coro1u•l de artilharia Haúl
Ferrão, que por portaria de :!:! do COl'l"Cllte mos, iusorta
JUI prnscnte Urdem do t~'.rército, foi promo,·ido ao uctunl
pii,..to ll l'Olocado no quadro da ar111:1, continua dPsl'mpo11hando as fun<:õos de professor provisório tio ln:;tituto
Profissional dos Pupilos <los Ex<•r<·itos 1lo T<>rrn e :\lar,
parn que haYi:~ sido nomeado por portaria <le 17 llO Outubro dl' 19:38, ató final do corrt•nto :mo lc•ctivo.

17) Doclara-sl' qirn o major Augusto Dantas Pimonta.

~crrão de Furin PerC'ira e o capitão Aiberto Ftwrcirn

:'lfaclldo Pinto, nmhos de artilharia, Pm dispouibilidaclc,
<'!togaram à altura parn entrar nos seus quadros. respol!·
tiv:uuentc, om 1 d1• .Junho e 27 elo i\lnio do corronto
UllO.

18) Doclnra-se, p:1rn os c>fcitos da dotorminação YI) ela
Ordem do Exército n.º :!. 1.ª sério. de 1fl:!4, queA o capitão
do carnlnria. com o <'Urso do estudo maior, .\.ngelo <lo
Aguiar Ferreira prestou as prorns ospr.ciai~ de nptit!ão
parn o pusto imc>diato em lC> do )!:1io lindo. tou<lo ohtulo
a classificação do «lllllito apto».
1H) Dcclara·sll cpto o capit1to elo <·a\·alar!a, cm clisponibili1lndo, Vasco li\•rnnndo Lopes <'hcgou a alturu. para
entrar no qundro oro 7 <lo corrontt1 mês.
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20) DC!clara-so q uo os oficiais do cavalaria a seguir
in<lica<los freqüentarnm com apro\'1,itaruonto, no ano escolar de Hl39-1940, na Escola Prútica do Can1laria, o
curso <lo metralh:uloras e morteiros, obtendo n classificaç-i10 especial quo lhos Yai inclic:tda:
1

Instrutores

Capitãis:
Bento da Franç-a Pinto de Olin~ira. Albl'rtino Carlos
:\fontonegro Ferreira :\fargarido e Arstlnio José
dos Santos.
Tenentes:
Amllcar Iformlnio Rosas, António 'Jlaria :\falheiro
Heimão Nogueirn e Jaimo Filipe da Fom;cca.
Alfcn's:
Múrio )[arquei,; 1ll• An<lra1l1 \.:isco do Castro . \taido
Oordoiro o Luiz Cesariny Ualnfato.
1,

21) Declara-se q1w n1ío são d1 1Yidos emolume11 tos, nos
termos do decreto n. o :?2::!ü7' vola portaria do :!:-> do
~foio fin1lo. insorta na Ordem do l!:.rército n. 0 l:!, 2.ª série,
do cotTl'nto ano, que colocou 110 ciuadro da arma <lo
aeronÍlutica o capitito da mesma anua Ant611io Augusto
DaYid, nprosentado naquela <lata da situa~:'10 ele adido,
em :;en·iç-o no àli11istério das Uolúnias, fi<!ando assim
roctificada a corro~pondcnte anotaç-ão relativa no Tribunal
de Contas.

2:3) Ikclara-so q ll<' o capiti'io do aoronúutica D1írio
Augusto .:\ff'lo <lo Oliveira freqil<'ntou no corrento ano
escolar, no Instituto do Altos E:studos )filitan1s, o curso
J>ara a promoc,:ão u major do aoronáuticn, t<'n<lo, nos
termos da últirnn parte do :irtigo 10. 0 do decreto-lei
n.º 30:288, do 2 do Fevereiro do corronto ano, obtido a
clm;silic:u;ão de rn1uito apto».
:3:3) Declara-se q 110 tica sem ofoito a parte <la portaria
do 11 <il' ~faio findo, insNta na Ordem do E.rército n. 0 10,
2. n sório, do corron to ano, quo coloc:on na 1. 11 colll panhia
do saúde o tounn to módico, do rc~irncnto cio c:walaria
n. 0 G, ..\ntónio C:mloso elos Santos Cunha.
~-1-) ])pelara-se q uo tormiuar:un 1·0111 apro,·citarnonto
o estítgio a quo so refere o § 1.0 do artigo 44. 0 do de-
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cn'to. n.º 17:914, de 4 de Fe\'croiro de 1930! os capitãis
''etormários )lário .\.ugusto da Costa . Jo::;é .\.ntóuio dos
Snntos Farrniu o .\.rtur Gomes AlvPs.

2f>) DcC'lara-so quo o major· do sC'n·iço de a.dministrnçiio militar, om disponibilidad<1, l•'ornan<lo \'ítor V11lente
V a.l:tdas Vh•ira chegou à altura pura ontrur no quadro
eu1 i:3 cll' )[aio finJo.
:!O) Em virtude de por dospacho do Bl de :\Caio findo
tor sido determinado que a título provbúrio o sen·iço
prPstn<lo pelos oticiais do ser\'ic,:o do administrni:ão militar na :\lanutruc;ão ~lilitar fôsse equivalente àqu"le que
tôm tio prostnr nos termos do § :1. 0 dos artigos ..,i.;3. 0 o
44. 0 do decreto n. 0 17 ::378, dt> ~i de ~etem bro <le H>:!!1,
111o<lilicado pelo decreto n.º lH:l if>, <IP :!7 do Doz(•mhro
do rn:m. 1lccl:1ra-so (pie doixa do prostar spn·ic.:o na
:3.ª l{<1partii:ão da 2. 0 Dirot"c;iio UPral dé1:1to :Ministério o
capitão do serviço elo administrai:iio rnilit:1r, nclido, cm
!i<'n·iço na .Jinnutonçüo )filitar, Olíiudio .Augu~to Tórrcs
Silvn.
~i) Docl:1rn-se que os c:qiitiiis milici:rnos do scn·_i1;0
elo :idministrnção militar, do extinto quadro ospecinl,
.lonquim <lo Somm Dnarto Borr{'"º• .Jo,.é de Brito Hodriº :.'lfnunty,
. I 'ranc1sco
'
.
gues, Fornnndo Hnmiro 1lt• Seixas
Pinto i\m:ir;il e .Júlio Du:1rtt• Costa contnm a antiguiJado
do :lC'tlllll pôsto 1h1sdo 1 do .Janoiro do HJ:38. O r.li'LO dl'SUO
:is d:~tas <'onstantcs da e Lista g<'r:tl cio ant1gmdaclo <lm-1
oficiais do Pxército metropolitano• r!'frricla a 1 de Janoiro

<lo corrcntP

~1110.

:.?8) Dl'í'lnrn·so quo o t(lnonto·coronel de cavalnria
l'cdro António ela Co:-tn Robocho, quo pela ]Hl'sonto
Ordem do E.r1frcito trnn::-itn pnra u situnçiio de. re~orrn,
dC1ixo11 do estar suspenso dns funr,;õl's de scrnço tlcstlo
1i do corrente mas.
2fl) Dcrlara-sc quo º. t!'rl!'nlo-roro~1c~ m1~di~o, na situação de roscna, A1lel1no .\ugusto l• c:1 .nanclcs ~c_nmnla
o i:pn·iço da <lirec<;ão elo hospital . n11htar nuxilrar. do
Chav11s com o senii:o clínico dus u111dndcs da gnaruH;1io
dPsdo tG do corrente mi's.
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30) Declara-se que o capitão <lo cavalaria ~fariano da
Silva Rézio, em servir;o na 3." Repartir;rw da 1. 3 Direc~ílo Geral dêsto ·l \Iinistério, o que pela presento Ordem
do Exército transita para a situação de reserva, continua
prestando serYiço na mesma Repartição.
31) Declara-se que o capitão António Gonr;alves F errão e o tenente ifannel José Ferreira, ambos na situação
de reserva, ficam desligados do serviço desde 10 do
corrente mós, nos termos da última parte elo artigo 15. 0
do decreto-lei n. 0 ~8:404, do 31 do Dezembro de 1037.

-Ministério da Guerra - 1. 3 Direcção Geral - 3. 3 Repartição
32) Doclara-so que o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Delfim do Almeida Barros, promoYitlo ao actual
pôsto para o centro tlo mobiliza<:rw do infantaria n. 0 6,
por portaria de 24 do :Maio fintlo, inserta na Ordem cio
Exército o.0 11, 2.ª ::;0rie, do 27 elo mm>mo mé>R, era soldado do centro do mobilização do sordço ele saí1de n. 0 1,
o não da. 1. ª companhia do saúde, como foi publicado.

33) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano do
infantaria Pedro Yentura, promoYido a êste pôsto por
portaria ele 24 de )(aio findo, insorta na Ordem do 8::rército n. 0 11, 2.ª sério, de 27 elo mosmo môs, para a crntro
de mohiliza~ão de infantaria n . 0 6, ora primeiro cabo dês to
centro de mobilização, e níto do centro do mobilização de
infantaria n.0 11, como foi publicado.

-Ministério da Guerra - 2.ª Direcção Gera l - 3.ª Repartição

34) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do derreto-lei n. 0 28:-W4, do
31 elo Dezembro elo 1937, transitaram para a situação ele
resorva :
Genorn.l J úlio Ernesto do :\forais Sarmento, 54 .000~ .
Coronol elo infantaria, com o curso do estado maior, J oaquim ' P oroira dos Reis, 36.000.).
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Coronel do infancarii1 .\ rtur Coelho Xolirc de Fi"ueirP<lo
'>•' 00.
o
,
.1\>.U
f>.
Cororwl ele · infantaria Artur Ll'al Lôbo da Co:;ta
:~G.OOO;S.
'
CoronPI de iufo n ta ria Alfredo Hih1'iro I•'nrreira, :3fi.OOO:S.
Cororwl <lt• :irtillwriu :\Innul'l d:i :Silrn :\Iartins, ;3i.:!OO,.).

Coronel d<' ca\':1lHia Armando P1 rPir11 Canalha[ da
Silveira TPlt•s Bettencourt. i3(i.OOOJ.
Tcuente-coronel d1• candaria Pedro .António <la Costa
Hehocho, :l0.000:5.
:\Iajor do C'xtinto quadro auxiliar cio artilharia Brmr,
\'ioira, ~f>.t-0015.
Capitiio <ln nrtilharin i\ntã.o do i\lmeicla Garrett,
14.:H-t:S~O. '1'1 111 :!:J anos de Ft•n·i<:O e
períodos.
Sem direito a pP11,ão pelo .:\Iinistório da Guerra cm·
q11unto fõr nhoundo pelo da Educai:iio Xacional.
Capitiio do artilharia .\ll11•rto dos Santos ,;\fota, Hi.~04680.
TPm 2G anos <lt1 i-cn·i~o o :!O pPríodos.
Capitão de ca\'alari11 i\lariano da Hilva Hézio, 18.GDOliGO.
'l'l'm :31 anos d1• serviço e H perlodo!!.
1

rn

1

:3~>) P1•nsí"ln!' :innai-i quo compet<>m :w::; oficiais a s<'gnir
h•rmos do § :!.º <lo artigo Hi. 0 do

1le!'i:;n:11lo~, 1111l', nos

d<'<'rt•to·IPi n. 0 :!8:..ilH. do ;n dll l><'zl'mbro de HJ:3i.
transitaram para a situ:u;ào de rcser\'a:
Tl'n<'nlo d1' infantaria Afonso N1•Y1·~.

Hi.128:5. '1'1•m
prriodos.
'I'nrH'nlt' de infnnturin Jono IIormigo Dias :\Iarqucs,
lli.12":5. Tt•m .J() anos de s1•n·ir:o 1 l numento e 24
period os.
'1'1•1w11to d<' i11font:1ria António )[u11111•l Tril!o, 14.:!:t!:.I\.
Tem ;34 anos d1• sN\'i<;o, :? aunwntos o 79 perlodo!!.
4:!

11110~

de Sl'l'Vic:o, 1 aurnc>nto

O

H)

Ministério da Guerra - Reparti;ão Geral
:lG) f)pcJara·sP qu•• o tl'nflnto:<·oronl'l r1:forma<lo .Jos()
)!11rq11cs deixou dG prPstar scn·H:o na <'?1111ssiio nomeada
por portaria dei 1:! cl1• Muio tll' J ~l:l8, rnsl'!'ta nn U/'lh>m
do E.1·1l1rito n.º 'i, !!. 11 ~óric. do mesmo ano. <h•sil<• 4 do
corrcrnto mês.
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VIII - ÉDITO S
Conselho de Recur sos

Polo Conselho elo R<'cursos correm éditos, a contar
da data da presente Ordem do Ea:ército, citando, por
uma só vez, e polo prazo de dilar:ão dn c0nto o oitenta
o trinta dias, os oficiais a s0guir indicados para, na qualidaJe de recorridos que são no recurso n. 0 ~:f)G5, interposto polo capitão do Ca\'alaria .Amândio l\fanuol Pascoal
Rodriguos, em serviço no llfinistério do Interior, na guarda
nacional republicana, contra a sua proterir:ão em antiguidado no actual pôsto, verificada pt>la Ordem do Exército
n." 7, 2.ª série, do 30 de 1\Iarr:o último, aprosontarem,
querendo, tanto ôh>s como os seus repn1::;entantos lt>gais,
contestação, para o quo terão vista do processo na Socrotaria do Consolho, dentro do referido prnzo:
Capitãis recorridos :
António Camilo de Sá Pinto de Abreu Soto Maior,
adido, no 1\Iinistório das Colónias, 'Moçambique.'
l\fário Jaime i\.Iachndo Faria, no rogimonto de carnvaria n. 0 7.
António Joaquim Ferroirn Duriio, na Escola Prútica de Cavalaria.
António Simões Froire, no rogimonto de cavalaria
n.º 1.
António Joaquim Rodrigues Queiroz, no regimento
do cavalaria n. 0 8.
Armando Jfário Gonçah·os Canelhas, aJido, na
guarda nacional republicana.
Amórico Charniço Dias Heitor, no regimento do
cavalaria n. 0 8.

P('lo Consolho cio Hecursos corrnm óditos, a contar
da data da presento Ordem do E:rército, citando, por uma
só vez, o pelo prazo do dila,iío do conto o oitenta e
trinta dias, os oficiais a soguir indic11dos para, na qualidado do recorridos que síto no recurso n. 0 2:f.>GG, interposto pelo capitã.o do cavalaria Carlos Alberto du 8crpa
Soares, contra a strn protoriçiio em antiguidade no actual
posto, verificada pola Ordem du E.1·ército n.º 7, ~-~série.
do 30 de 1\lur,o último, aprosonturorn, quoron<lo, tanto
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t!lcs como os Sl'llS roprt>sentuntes l<>~ais, contostnção,
pnra o que terllo vi:sta <lo processo na Socretaria do Coniolho, ácntro <lo roforido prazo:
Capifüis recorridos:
Lino V uz. Pnlma Antunes, adido 1 na guurda nacio nal republicana.
António Camilo dl' Sá Pinto do Abreu Soto :\faior,
adido, no :\[inistório das Colónia!'I, ~[oçamhi1p1P.
:Mário Jaime :\Inchado Fari11, no rl'gimcnto de cava·
la ria n. 0 7.
António .Jo:1q11im l<'orreira Durão, !la Escola Prútica do C:wnlnria.
António Simõc.; Freire. no regimento de ca,·alaria

n.º 1.

,

António .Joaquim Rodrigues Queiroz, no rc;;imento
do caval:1ria n. 0 8.
Armando ;\(_úrio Goni:alvos Cnnolhas, adido, na
guarda nal·ional rt1pulilica11:1.
Américo Chnmiçu Dias Heitor, no rngimcnto do l'a·
\'alarin n. 0 8.

Obltu árlo

H138
Outubro 17 -Alf, res miliciauo 1le i11fa11taria, licc11cia1lo, )ligncl
Mngalhãis Cruz.
· Hn!l
.Janeiro 18- Tt111ent1• rcformn(lo Fra11cis1:0 Codinho.
llutuliro 1 - .\spira11!1• 11 utii·ial milici:iuo 1111'•.tico, licc11cia1lo, ;\Ja11111·1 1"aria )lagnlhiiis 1•'11rri•ira l'iuto Basto;.
1910
22- Cnpillio roform:ulo ,João \11t1Í1!io.
.
.
,\lar~·o
3\1-Tcncntc·coronrl rcform111lo 1.1117. ll1•11rl"JllC <l111ntcla
Abril
l:í - 1'apit.10 r<'Íormatlo A utónio (lo Santo, l{aza.
~luio
1G
- Caj•itâo, ua si tuaçlio de rc~cn n, Fr:rncbco )!arques
•
lcato
.
.
•.
:H - l'apit:io miliciano dl) re>C'r\'fl 11•• 111f.i11tar1a Anton10
Eituanlo (;onçahcs l lt•nriquus.
2 :\lajor reformado )[:u111l'I (l rcg1'1rio i{och:l.
•J1111h11
a - 'l'c;1Cllll'•l'Oro1tl'I, ua i;itua~·!io 1le rl'SCr\'a, Armando
.\ ugn to Chan·~ <lll Lc111os.
t t - <~cucrnl reformado .José <'ar los 'fu•ll'la Côrto Ht•al.
15-'l'cnente, nn situaç.io de rc~crva, JobÓ António Ba11"
ti1>ta.

..

·1G6
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.Ju11ho 18
r.c11cral rrfor111aclo .José .\11tonio tle Ar:11'1jo .Júnior.
"
20- Tenente ele ínfa11tnrin, 110 quadro, António Sampaio
de Aze\'l•do.
22 -Tenente reformado Jos6 .\lanuol cios Reis.

Rectlflcaçõee

\i:i Urdem elo Exército n." 11, 2.• ~l-ri1'. do corrente ano, p. 3Gf>,
1. 7.•, 0111lt• ~e li1: •lloda:;u, clcl\c ler-se: nHod<·~».
:\a Ordem do Edrcilo 11.• 12, 2.• séril', do corrente ano, p. to l,
1. 2:).•, uwlu se lê: ..1 J.., deve ler-se: nlG ...

António de Oliveira Salazar .

Es tíl conforme.

O Ajudanto General,

11. !) 1
MINISTÉRIO Df\ G<JERRf\

Ordem do Exército
2.•

N.º 14

Série

16 de Julho de 1940

Publica-se ao Exér cito o seguinte :

1-MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra - 1." Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarias de 29 ele .Junlw findo :
Quadro da arma de infantaria

Toncnt•"• il11 inf:u1t:tria, adidos, Fr:tnl'isco Pedro Simões
Silrn e ~fanu1•l X:tYÍ<'r Poreira Simü<'s, que, d1• regresso. rcspc<'I í\' :1 mc11 to, d1• comi:-isõcs militar o t j,•il
110 ~ l inistório clns Colóuin.s, St' nprusentnrnm om :!4 e
!!G do Junho de 1940. preenchendo rngn 110 qnndro.
(Yl1.uta pelo Tribunal dn Co11tn11, com n 111101ac;ão do 111lo Atrom

devidos emolumootoa, no• termos du docrolu n. 0

S~:2.'iõ).

Adidos

Capitão. do regimento dú infant~tria n. 0 í, .José Teodoro
da Sih·a .S:rnto:->, tenente, do lrntulhào do c:u:adores
11. 0 4, J o:u1uim Afonso Piu to e nlforcs, tio rPgimcnto
do infontnrin n. 0 7, João Nunl's d<' ~loura Scg11r:11lo,
por tl'rem sido roq 11isitados para dPsmup1•nhar comissõc~ dl· servi<:o d1•111·ndt•nte' do .:'li inistério das Colónias,
o primeiro nos tormos do artigo 31. 0 e os ro~tanto:s
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nos do artigo 5. 0 do decreto n. 0 13:309, do 23 do
:Jfarço do 1U27, dovondo sor considorad,os nosta situação dosdo 22 de Junho <lo 1940.
Tonento, do batalhão de carros n. 0 1, Pedro dos Santos
Nobre, por ter sido reqtlisitado para desempenha.ruma
comissão do serYiço dependente do -:\Iinistório das Colónias, nos termos do artigo 14.0 <lo decreto n. 0 29:~44,
do 8 do Dozombro do 1938, de,·endo ser considera.do
nesta situação desde 22 do Junho de 1940.
lD~O).

(Anoludas polo Tribunal do Contas em 8 do Julho de

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Isma<'l Joaquim Spinola,
'}UO, do regresso do -:\Iinistório do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico o Cadastral, so apresentou
om 27 do Junho do HJ40.
(Visada polo Tribunal do Contas, com a anotação do nito sorom
dovJdos emolumentos, nos tormos do decreto n. 0 22:257).

Reserva

Coronéis do infantaria: da 2. 0 Repartição da 1. 0 Direcção
Geral dôste )finistório, José IIolhocho Corroía de
Freitas, da EHcola Pdtica do Infantaria, Raúl Yordados do Olh·oira :\[irnnda, o, do distrito de rocrutamonto
o mobilização n. 0 6, Joaquim Gonçalves )[endcsJúnior,
e capitão, do regimento de infantaria n. 0 15, José Gonçalves da Silva, nos termos ela alínea e) do artigo l.º
do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 do Dezembro do 1937,
devendo sor considerados nesta. situação, respectivamento, desde 18, 20, 19 o 14 de Junho do Hl-10.
(Vlsnda polo Tribunal do Coutas, com a anotnçAo do nl\o soro1n
dovldos omolu1no11los, no• tormos do docroto n. 0 22:2!>7).

Por portarias de 6 do con·enle

nH~s:

Quadro da arma de infantaria

Tenente do infantaria, adido, Ricardo ela Costa !vens
Forraz! quo, de rogrosso do l\I_inistório do Interior, por
tor deixado <lo prm;tar sen·1ço na guarda nacional
ropublicana, so aprosontou om 1 elo Julho d0 H>4n,
prccnchoudo yaga no quadro.
(Vlsn1ll\ f'Olo Tribunal do Contas, com a nnolnçlio do

n~o

soreru

do\·Jdos omoluUluntos, uos lormus do ducroto n.º 2:?:2~7).

2.• Sério

ORDEM DO :EXERCITO N. 0 11
Adidos

Tenente do serd<,;o ele administra<,;ão militar, do depósito
territorial do material do nquartc>lmnento. Josó )forques Vioira de Azevedo. por ter sido requisitado para
dosemponhar uma coruissiio do l:!Orvi~o dependentíl do
l\Cinistório das Colónial'I, nos tormos do artigo f>. 0 do
d<•c-roto n. 0 13:309, do ~:3 do l\for<,;o de 1927, dPvendo
sor considerado nesta situ:u:iio desdo 21 de Junho do

rn. w.

Telll'ntc, na situa<,;ão de reserva, <lo distrito de recrutalllPuto o mobiliza<,;ilo 11.º 1, .António )faria ::'ifondel'!
Cardoso, por ter sido requisitado para <lesempc>nhar
nmn comissão de !'erd<,;u dPpcndontc do :\finistério <lo
Interior, na guar<la nacional republicana, devendo
ser consi<lcra1lo nesta situn<,;ão dosdo 3 de Julho de

rn.io.

1\lforos milicianos do cavalaria, do centro do lllobiliza<,:ão
<ln cavalaria n. 0 3, J;;clnardo Airos Trigo do Sousa e
.lm;!• Vasco Falcão Sacadura, por torem sido rec1uisitndos para. dosomponhnr comis~ões do servi<,:o dcpondontes do .Ministério elo Intl'rior. na guarda nacionnl
republicana, cl uranto dois :mos, dcn-ondo ser considorAtlos nel"ta situn<,:ão, rt>sp1•cth·amonte, desde 28 de
Junho e :? do Julho de 1940.
(Anotadas pelo Tribunal do Contas em 11 de Julho do UUO).

Disponibilidade

Cnpiti'to médico, adido, Pedro ela Rocha Santos, que, do
l"<•grcsso de comissão civil no :\{inistório da Ednc:u;llo
NuC"ional, so uproscntou 0111 ~H ele Junho do 1940.
(Visada pelo Ttlbunnl do C'onta. 1 com a anotação de nlo Hrem
de»ldos .-molumonto•, no• tonno1 do decreto n.• 22:267).

Reserva

Cnpitão do extinto quadro nuxili:ir d~ ~ng<'nharfa, da dir1't't;ão de obras e proprie1lndo!l nulitnr<'s do govOrn~l
militur de Lisboa Av1•lino Gomes o toncnte, do reg1lllL'nto do infautn'ria n. 0 14, Abel da Silva Rchêlo,
!tos tormos ela allnoa a) cio urtigo 1. 0 .<~º decreto-lei
n.<' ~~:404, eh• :n ele Dozomhro do HM•, p~r torom
utingido o limitn do it1111l<', 1lt•\'Ondo sor cons1dernd0Jo1
rlestn situação desdo :?'i de .Junho de H>40.
(\'is•dns polo Tribunal do Conta•, com a anotação do nlo Hrem
devidos emolumentoo, no• t•rmo• do decreto n.• 221~57).
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Oficiais milicianos de reserva

Capitãis milicianos, licenciados: médico, do regimento do
artilharia pesada n. 0 2, José Correia Vasques do Carvalho, o farmacôntico, da 3.ª companhia do saúde,
António Manuel Ilorta, nos termos do § 3. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 12:017, do 2 do Agosto elo 1926,
por terem atingido o limite do idade, devendo ser considerados nesta sitoação, respectivamente, desde 25 e
17 de Junho de 1940.
(Anotada pelo Trlbuoal do Contos om 11 do Julllo do 1940).

Reforma
(Despncbo do 22 do Junho do 1910 dn Caixa Oornl de Dopósitos,
Cródito o ProvldGncln, publicado no Diário do Got·~mo n.0 145,
2.• súrlo, do 25 do mesmo mCI.).

Coronel Adriano Luiz de Oliveira Pessoa e tenente-coronel João Inácio Guerreiro, ambos na situac;ão de ro·
sen·a, nos termos da alínea a) do artigo 2. 0 do decroto-loi n. 0 28:404, de 31 de Dezembro do 1037, por
torem atingido o limite do idade, do\·endo ser considerados nesta situação, rospoctivamente, desde 14 o 29
de Junho de 1940.
\Nilo cnreco do visto

011 a11oln~no

do 'l'rlbunal do Conla•).

Baixa do serviço

Majores milicianos médicos Bento Rodrigues Ferreira
Malrn, António da Nóvoa, António da Silveira de
Gondar da }fota de Sousa Meneses e J osó Leito Ferreira da Silva, e capitãis médicos auxiliares do exército Guilherme do Fraga Gomos o Raúl Borges, todos
de reserva, nos termos do § 5. 0 do artigo Gl.º do decroto n. 0 12:017, de 2 do Agosto de Hl2G, por torem
atingido o limite de idade, de\·endo ser considorados
nosta situaç-ão, rospoctivamonte~ dosde 3, 12, 14, 28,
11 o 22 de Junho de 1940.
Aspiranto a oficial miliciano médico, licenciado, da 3. ªcompanhia de saúde, António de Lacerda Nobre, nos termos
da última parto do artigo 3. 0 do decreto-lei n. 0 28:40-!,
do 31 ele Dezomhro de 1937, por tor sido julgado incapaz de todo o sorYiço pela junta hospitalar <lo inspecç-ão, devendo ser considerado nesta situaç-ilo <losde
2-! de .Junho elo 1940.
(Anotadas polo Tribunal do Contas om 11 du Julho do 1910).

~.·
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Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Por podaria.'/ de 24 de ./1111/io findo:
(\'Jo:idll!I pelo Tribunal do Contn•, com n anota~ão ,Je 1oreru
do' !dos u111olumeoto1, 001 tonnos <lo decreto n. 0 22::?.57\.

Contando a antiguidade dosilo 1 cll' Dezembro <lo 1U:38:
Grupo de artilharia a cavalo n. • 1

'renoute mili<'iuno de artilharia, licenciado, o alforcs miliciano do artilliaria. liccnci:1do, Alberto Pereira do
Lemos.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 1
Tenente miliciano elo artilharia, licencia<lo. o alfon•s mi-

liciano do artilharia, licenci:Hlo, Huilhermo I•:clnardo
~hoppard Crn1..
Centro de mobilização de artilharia n. 0 2
Tennntes miliciano<1 dt> artilharia, liePtl<'iados. os ~dfcrrs
milicianos do nrtilhari~1, licPnl·iatlos. P<'<lro António elos
Heis, .Josó Serrão Coelho do :-)arnpaio, i\J.írio Ho1lri~11es Gouveia, António Leit11 Pais <lt> Faria e :\lanucl
)faria ?lfartins Duarte.
Centro de mobilização de artilharia n." 6
'1'<•1wntcs milic·ianos cio artilhuriu. lieenciados, os 11lforcs
milidanos clt• nrtilharia, licc11ci:idos. Rutilio 'l'í1huas
Rodrigue~, ,Júlio .\rala Pinto o LuiY. Cota Falcão Ara-

nha.
( 'ontando a anti~uiclaclo clestlc' 1 do N ovombro <l" 1038:
Regimento de artilharia de costa

Alferes milicin110 do nrtillrnriu, lict•11ciaclo. o aspir:rnto n
oticial milicinuo do nrtilliaria. licuncindo, .\ l\'nro dos
:::>antos !::iilrn.
Contando a antiguidade clesdo 1 do K ovem hro clr rn:H):
Grupo do artilharia a cavalo n." 1
Alfcre:- milicinuns clt• artilharia, licenciados: o~ aspirnntes

oticinl miliciuuos do artilhurin, licenciados, .\ boi \'icgns Pc:-soa J,,opcs o .\lfrotlo Brnsrlo . \ ntuoe....

11
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Centro de mobilização de artilharia n. 0 2

.Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
11 oficial milicianos de artilharia, licenciados, ~Ianuel
~Iaria de Lacerda de Sousa Aroso e António Frias
dos Santos Costa.
Centro de mobilização de artilharia n.0 3

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, licenciado, Vitor llenriq ue do Sabóia Ferreira Malha.
Centro de mobilização de artilharia n.0 4

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Artur
Santana e Dócio Romano Ferreira o Sih·a.

Por portarias de 25 de Junho findo:
(Visndus 1>elo 'l"rlbunnl do Cootus, com a

auota~ilo

do sorem de·

Yldos omolurnoutos, nos tor1no!, do doeroto u. 0 22:257).

Centro de mobilização de infantaria n.0 7

Alforos miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Abílio da
Concoi~i°lo Rodrigues, contando a antiguidade desdo 1
de Novembro de 1935.
Centro de mobilização de infantaria n.0 18

Alfores miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Alexandre
Janeiro, contando a antiguidade desde 1 do Novembro
de 19:39.

Por portarias de 28 de Junho .findo:
(Vl<ndas polo Tribunal do

Conta~,

com n

nnot;~ão

do serom do-

vidos omoJumeotos. nos tormos do docroto n. 0 22:257)~

Contando a antiguidade closdo 1 de N ovombro do 1\)39:
Batalhão de caçadores n.• 9

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria~ liconciarlo, António Lima
da Costa Bacelar.

2.• Série
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 1

Alferes miliciano de infantaria~ o
licinno de infantaria Fornando
Bucri.

a~pirnute
.Jo1;i~

a oficial miYieira tia Sih·a

Centro de mobilização de infantaria n. 0 9

Alferes miliciano de infantaria. licenci:tdo, o aspirante a
oficial miliciano <le infantaria, licenciado, 1.uiz do~
Rnntos Gouycia.
Centro de mobilização de infantaria n.º 19

.\Jf<'rcs milicinno do infantaria, licenciado, o a:;;pirante a
oficial miliciano de infantaria, liCl'llciado, Filipo .Jerónimo .Jardim.

Por pcrrtal'ia:-1 de 2[) de ./11111to .findo:
(\'ltaclas polo Trihuna! do Contns, rom n nnotn~ilo cio •Oroin do·
'JJ01 c:nolumooto1 1 noa termos do doe roto n.0 2:!:257).

Ouadro da arma de infantaria

Cororwl, o tP11Pnt1•-coro1wl do infa11tnria, do rPgimento
<11• infantaria 11.º 8, )lúrio Armão Fl•rreira.
Regimento de infantaria n. • 2

Üoro1H'I, 1·om:rncla11h', o t1•n1•11te-coro1ll'l de infont:tria, do
batalhão eh~ 1·ai;adorcs 11. 0 1, Aurúlio l<'iguoirodo Nunes <la SilYa.
Regimento de infantaria n. • 5

:\fojor, o capitão d1• infantnria, do batalhão de ca~adoros
n. 0 f>, António Correia l>unrte.
Regimento de infantaria n. • 7

Capiti'lo, o tl'Jll'llto do infantaria, do rPt;imcnto do infont:iria n.º l:?, ,;\lillio Gonc,;al\"l'S aus :4a11to:;.
Regimento de infantaria n.º 12

Cnpit:io, o toncntt> tlc inf:tntari:t ( 'on~lantino da <'onc1·ii;ãu.
0
Regimento de infantaria n. 15

f\1pitüo, 0 tent>nt1• do infnntnrin .\.ln1ro Augu~to )lartins
Vi<'l'llfe.
•
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Batalhão de caçadores n.0 1

Tenonto-coronol, comandante, o major do infantaria, do
Conselho Superior do Promoções, Jorge Andrade do
Espírito Santo.
Batalhão de caçadores n. 0 6

Capitão, o tononte do infantaria Homero ~\.ugusto Lopes
das Novo:-;.
Batalhão de caçadores n. 0 8

Capitão, o tenonto de infantal'ia, adido, om ~orviço no
:\finistério das Finanças, na guarda fiscal, Abel de
Freitas.
Batalhão de caçadores n.0 9

Alferes miliciano elo iufauta.rin., licenciado, o aspirant<' a
oficial miliciano do infantaria, licenciado, Luiz António
G'omcs Sampaio, contando a antiguidnde dosdo 1 de
No\•omhro de 1930.
Centro de mobilização de infantaria n.0 1

Tenente miliciano do infantaria, o alferes miliciano ele
infantaria João Lourenço Ferreira, contando a antiguidade <lescle 1 de Dezembro <lo 1938.
Centro de mobilização de infantaria n.0 13

ílfajor, chofe, o capitão do infantaria, adido, em S(\l'Yiço
no :\Iinistério das Finanças, na guarda fiscal, Marcelino Pais de Figueiredo Alvos.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 17

Coronel, clH'fo, o tonontc-coronol de infantaria, elo batalhão iodepend0nto d0 infantaria n." 17, João Alpoim
Borges do Canto.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 19

'rononto-coronel, chefe interino, o major elo infontariu.
do batalhão independente elo infantaria n. 0 rn, Ah<'l
Magno do Vasconcelos.
Inspecções do serviço de administração militar

Coronel do serviço de> administra<:üo militar, inspoctor,
o tononto-coronol elo mesmo serviço, ela Dirocçiio do
Servi<:o do Administra~ão :\Iilitar, .Tosó Ribeiro tia
Costa Júnior.

2.• Série

OIWE.\I DO EX1'.;1wITo N.• 11

475

Adidos

:\fajor, o capitão de infantaria, adido, professor efoctivo
da Escola do gx{•rcito, .Jorge IIenriquo Nunes da Silva.
:\[ajor, o capitão do infantaria, adido, profossor l'l'ectivo
do Instituto Profissional <los Pupilos cios ExérC"itos de
Terra o )for, José Ribeiro da Fousoca de :\Icndonc:a.

--

Ministério da Guerra -1.ll Direcção Geral - 3.ª Repartição

l'or portaria de 4 do corrente mê.<1:
Pro111od<los aos postos adiallh' indicados, nos tPrmos
do :1rtigo :n.0 <lo decreto n.º :?1::3ü:->, du :?:! de .\liril de
1D3:?, continuando na situnc:ão do licenciados em <ttie se
encontrnrn:
A aspirantes a oficial milicianos de infantaria:

Par:1 a 1111i<ltlllc a que pcrtf'ncom, os segundos s:irgrn·
tos milicianos, <lo hatalhiio do cac:a<lon1s n. 0 7, ..:\lfeu
Pereira do ,\lmoid:t o .Amilcnr 'l'cixoirn <los San tos, cou·
t:mdo a :intiguidado, rnspcctirnmcnto, dPsdo 1 do No,·emhro d<' H>:36 e 1 <lo Xo\·em bro <lo rn:H.
Par:1 os centros elo mobilizai:ão a q11fl pt>rtenct'lll, os
segundos sargentos miliciunos: do contro <lo mobiliiac:ào
do infantari:t n.Q 1:3. Domingos Afonso 13nrroso, o do
C<>ntro de mobili:r.a1;iio de infantaria n.0 Hi, Constantino
Freire 'l'01Tf'S, contando a anti~uida<lc, respectinuncntt'.
<lPSllO l cio Non1111hro elo 1!1:30 e 1 do NoYembro de
l\l:34.
l)nrn o centro de mobilizn~llo de info11tarin n. 0 1. os
:-;cgundos sargentos milicianos: do ro.dmL•nto de irrfontaria n.º 1, Tito LiYio )fochado Silrn, M:\rio ~fanul'l
}\opomu<'ono )for:i, Jyon <i 11stnvo Bnptista do .\lrnPida
Loitão, !•'ornando ~\11~11sto Esto\'os. Domingos füh<'iro
f'oeiro o Henrique Lapa Tr:l.\':1ssos Vnldcz: e. do mesmo
centro do mohiliza~ão. :\I:írio do Castro :\fondes • .José
~arroso Fúli:-;, .Jon<JllÍm dc Fr('itas, AlfrPilo Dias Cata·
r1110 c .Josó Fornmules )fas<'art•nhas, contando 01:1 Sl'Íll
primeiros u nntirr11i<lndc desd(' 1 de Xo\'Pmbro <lo Hl3!i.
o oitavo o o 00~10 dcsd<' 1 de Nornmbro de l fl:t?, o
décimo desde 1 dP Nº'·ombro de 1!)3;> l' o 6ltimo <lt•sde
l do NOY<'Tn bro do 1!!:37.
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Para o centro do mobilizaçrto do infantaria n. 0 6, os
segundos sargentos milicianos: do regímen to de infantaria n. 0 6, Basílio Pinto Fernandes Joq~o, .\..rmando
Vieira ::\Ienclonça do Carvalho, António Rodrigues Pinolo
o João António Corroía de Faria, o, elo mesmo centro
do mobilizaç-rto, Júlio da Hocha Coutinho, contando os
três primeiros a antiguidade desde 1 de Novembro do
1936, o quarto desde 1 do Novembro do 1937 e o último
desde 1 elo NO\'Omhro do 1935.
.
Para o centro do mobilizac:ão do infantaria n. 0 8, o
segundo sargento miliciano, do regimento de infantaria
n. 0 8, José António de Al·aújo, contando a antiguidade
dos<lo 1 de N ovombro ele 1936.
Para o centro de mobilização do infantaria n. 0 10, os
segundos sargentos milicianos, do rcgimc>nto do infantaria n. 0 10, Alcino da Costa do Couto e Amílcar de
Carvalho Grijó, contando a antiguidade closdo 1 de Novembro do 1936;
Para o centro de mobilização do infantaria. n. 0 11. os
sargentos milicianos: elo rogimon to do infantaria n. 0 11,
José da Sih'a Leite e Rui i\Iarques Gonçalves,(', elo mesmo
centro do mobilizaçiio, ::\fonuel 'feixoira ?i{alheiros, contando os dois primeiros a antigui<lado desdo 1 do NoYombro de H>36 e o último desdo 1 de Novembro do 1934.
Para o centro do mobilização de infantaria. n. 0 l:?, os
segundos sargentos milicianos: do regimento do infantaria
n. 0 12, Carlos do Figueiredo Nunes o Joaquim :Martins
Varela Ligeiro, o, do mesmo centro de mobilização, J oaquim Moreira Padrão o Alexandre .\ntónio V ciga da
Gama Vieira, contando a antiguitlado, rospocti\·amente,
desde 1 de Novembro de 1036, 1 do Novembro de 1937,
1 do Non~mbro de 1034 o 1 do Novembro do Hl35.
Para o centro de mohilizaçrw de infantaria. n. 0 14, os
sep:undos sargentos milicianos: do rep:imcnto elo infantaria n. 0 14, J osó Augusto de ~fo~alhãis Soeiro, e, <lo
mesmo centro do mobilização, Oscar Hodrigues l•'reixo
o Josó Augusto Dnartc, contando o primeiro n antiguidade desde 1 do Novembro do 1936 o os dois últimos
do::ode 1 do Novembro de Hl3.J..
A aspirantes a oficial milicianos de udministru~rto militar, para o centro elo mobilização de administrai:ão militar n. 0 2, os segundos sargc>ntos milicianos, do~.º grupo
do companhias do subsistôncias, Octávio dn l\Iorais e
António .Joaquim tla Fonseca. Santos, contando ambos
a untiguicladc dosdo 1 ele. Nornrnbro do rn:n.

2.• Srric
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria de 1 do corrente mês:
(Vllnda polo 'l'rlbuunl do Contn. cm 11 1h• ,Julho 110 1310. ~ilo
alo devido» otnoJumontott 1 uos tormol elo dl'croto n. 0 22:257).

Completando Pm 11 110 C'Orrcnte mês <lois :mos de sPr·
Yko como umanueusl' do Tribunal )lilitar EspL'Cial de
Lb1boa, nos termos do § 3. 0 do artigo 1:3. 0 <lo <locrpto-lci n. 0 .:?3::.?0:~. de 6 111' Xon,mhro <le Hl:33: o primeiro
i>argl'nto <lo Pxtinto q11a1lro d!' sargentos do secrotnriado
militar Cristóvão Joaquim l•'rl'irn: mancla o Go,·êrno
da República Purtuguo!"a, pelo )linistro da Gncrrn, 11ue
o rcf1'ri<lo primeiro !"nr~Pnto soja recoll<luzi<lo nnquclc
cargo por m:tis dob anos, dcstlo 12 do <·orrent<' mês,
nos termos <la legislnc:ão citada.

,

Ministério da Guerra - 1. :i Direcção Geral - 2 .11 Repartição
l'or portaria de 2.'J de .Junho findo:
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral - 1. • Repartiçilo

_\Jforc::; do quadro dos -:eniços auxiliares do oxército,
do dh;trito do recrutamento o mobilizac;ão n.º G, .José
.\ntónio da Silrn.
Regimento de infantaria n. 0 8

Tonento do extinto quaclro 1lC1 oliciais 1lo sccrotariado
militnr, da :Ln Repartição da i.n Dircc<;iio Ger al déste
)linistériu: .José Coelho de Moura.
Regimento de infantaria n.0 14

Capitão mili<'inno do sen·iço <ll• ndmini:-;tração militar,
do extinto q1111clru c~p1•cial. do rt>gimonto de artilharia
d<' <'OlitU, .Josí• .\faria Fcrroira 'l'ahonl:i.
'ro11<•nto médico, da lrnso at'•ren 11.º :3, )lúrio do Sousn
'l'elt':s Leitiio .
•\lfer1•s ele infanturia. 1ln escola prúticn da arma, ~\ires
l•'ornandes .\lnrtins.
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Batalhão de carros n.º 1

.\lfrn's do quadro dos scn·i<:os auxiliares do ox1~rcito,
da !." Reparti~ão <la ~. 11 Dirccc:ilO Geral dêsto :\Iinistério, .\rmindo de .i\llrnquerquo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 2

Chofo, o coronel, do n•gimonto de infantaria n. 0
Garcia :\Ca.rqucs Godinho.

Por portarias de

(j

~.

Jos1•

do corrente mês:

Ministério da Guerra - 1.• Direcçilo Geral - 2. • Repartição

'l'oncnto. na situac;ão do rcscn·n, •\fonso Xcvcs.
Regimento <!e infantaria n. 0 1

Capitã is do infantaria: do batalhão de metralhadoras 11.'1 1,
.los{• Dom in~os Carn poto o miliciano, <lo oxtin to cp1ud ro cspcciul, <lo regimento do infantaria n. 0 11, Yítor
Carlos Braga.
Regimento de infantaria n. 0 8

do regimento de infuntaria 11.º 9: .\naclcto Pinto
<la Cunha o Pain1.
Tt•11cute mt'·dico, da 1. ª companhia de trem hipomúvol •
•\ntúnio Durão L11itrw.
'l\,1wnt<' do sorvi<;o 1lo ad111i11istr11~ão militar, elo grupo
<lo artilharia a ca,·alo n. 0 1, Luiz Tavares dos ~autos.
~lajor.

Regimento de infantaria n. º 9

:'li njor de infantaria. do centro <lo mobiliz:u:ão elo infantaria n. 0 rn, Alfredo Augusto da :5ih·a Brngu.
Regimento de Infantaria n.• 12

'l'nncntl\ do son·iço de n<lministrnção militar, do hatalhno
tio metralhadoras n. 0 :? , X uno do )forais B<'jn.
Regimento de Infantaria n. 0 14

'l'encnto, do roginwnto do infantaria n. 0 4, ,\ntl'lnio Juno
Duartl• Cravcirinhn .
•\lfor1•s do infantaria, <ln ei1cola pr:íticn da arma, g,·nng(•listn de Oliveira Barata.
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.. \lforos do quadro dos son·ii;os auxilinre:-; do exército,
da Hepartição GPral dôste )!inistério, Francisco .J osó
Polica.
Batalhão Independente de Infantaria n.0 19

Segundo comandant<', o major de infantaria, do cMtro
do mobilização dl' 'infantaria n. 0 Hl, Eduardo .\ntóniu
Santos Pereira, por pedir.
Batalhão de caçadores n.• 6

Co111andanto, o tCln<'nlo-coronel, do distrito <le rocruta111onto o mobiliza~ão n. 0 15, Jos{i cio ~folo Ponccs elo
Ca1Talho.
Batalhão de metralhadoras n.0 2

Tououto do serdi;:o de admini:-.tr:u:lto militar, do regimento ele artilharia li~eira 11.º 2, Ernesto Ferruira
Gomos Tomé.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

I•:xonorado do chofP o tononte-coronol, na situa~ão ele
rp:-;cn·a, João lnúeio Guerreiro, por trnusitar pnl'll a
itua~ão de reforma.
<'hofl', o tenente-coronel, na situuc;lto de reserva. Jo:-J•
Harhosa Cumc~o.
Centro de mobilização de infantaria n.0 18

Exonerado de adjunto o capitão, na sit11açr10 de rosornt,
.Jaime Adelino C1•~:1r Gomes.
Distrito de recrutamento e mobilização n.• 1

Adjunto. o capit11.o, na situação de rt'st'r\'a, ~Iig1H'l <lo
~ou:-.a Ferrcirn ~laccdo.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 15

~uh-<'hl'fo. o tcncntc·coroncl, do bntalh<1o do cac;ndoros
n. 0 ü, )fúximo f'i:Hllwndo Ribeiro Artur.
Direcção da Arma de Artilharia

t;oronol do artilharia, no quadro ela arma, Elísio )fúrio
Santos Lúbo.
Regimento de artilharia ligeira n.0 2
11

administrnc;iio militar, da 1. C'OIU·
panhia <lo trem hipomó,·ol: Luiz dn Co::;ta )figuel.

'11C'l1l•ntl' do senic;o

<11•
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Regimento de artilharia de costa

Temente do artilharia, da escola prática da arma, Anselmo Guerra Correia.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.0 1

Major, do regimento do artilharia ligeira n. 0 4, Augusto
Dantas Pimenta Senão do F'aria Pereira.
Bataria independente de defesa de costa n. 0 3

Capitão, do rogimento de artilharia do costa, Francisco
Peixoto Chedas.
1.• companhia de trem hipomóvel

Tenente do serviço de administração militar, do regimento do infantaria n. 0 12, António de Andrade Ferreira elo Abreu.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento do ctwalarfa n. 0 1, Aurélio da
Silva Banazol.
Regimento de cavalaria n. 0 2

Capitão de cnYalaria, da direcção da arma, João Ilerculano de ~foura.
Regimento de cavalaria n.0 3

Alteres elo quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 1.ª companhia do trom hipomóvel, Josó do l\fatos
Cavaleiro.
Regimento de cavalaria n. 0 4

Capifüo, do regimento elo cavularia n. 0 8, Jacinto Isla
do ~fontalvão Santos o Sil\'a, po1· poclir.
Regimento de engenharia n.0 1

Tenente elo ongonharia, da escola prática da arma, Duarte
J osó ~Iartins da Costa Pereira.
Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Major elo scn-iço 110 aclministrnção militar, da direcção
do mesmo sorYiço, Carlos David dos Santos.
l nstituto de Altos Estudos Militares

Adjunto da secção técnica, o capitão, elo rn~imonto do
infantaria n. 0 lG, António Clomento do Sousa (fomes.
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Por portu.ri<t de 13 do corrente mê.$:
Regimento de infantaria n.0 2

'L'<,nontos <l<' infantaria, 110 C[Uadro da arma, :\funuC\l XaYiL'r
Pcroirn ~imõos o Francisco Pc<lro Simõos Silva.
Regimento de infantaria n.• 8
c~npitão

1lc infantnrin tlo distrito lhl l't.'<'rutamento e mobilização n. 0 5, :\fanuel ~Iartins do~ Hl'is.
Regimento de infantaria n.• 12

Capitão, do bntalhfl.o d1• motralhatloras n.º 2, V crgílio de'
.Abreu Pessoa.
Regimento de infantaria n.• 13

('apitão, do regimento do infantnria n. 0 :3, Francisco

Uohalo.
Regimento de infantaria n.• 14

C'apit1to, do l'l'gimonto do infantarin n. 0 1:.?, António
A riosa CorrPin da Grnz.
Batalhão independente de infantaria n.• 18

Co111nndantc, o to111'ntc-coronol, cio 1li:-trito de rccrntnmcuto o mobilizn<:l'io n. 0 17, Gastão HibPiro Pt•r1•irn.
Batalhão de caçadores n. • 5

T1•11entc de infantaria, no quadro da arma, Ricardo dn
Costa I n'n" FPrraz.
A!-!pirnntcs a oficial: do regimento de• infantaria n. 0 3, Joaquim ::\Iarafusta .)lnrroiros~ do rcginwnto de infantaria
n. 0 7, José :\(orcirn Oteru e, do rcgim1•nto de infantaria
n. 0 14, .\ntónio Cntnl!!o Filipe Dionísio.
Distrito de recrutamento e mobilização n. • 1

Acl,i1111to, o capitão, na :-itnai;;lo d1 n•sorYa, Eduardo
Voign Fcrrcirn.
1

Distrito de recrutamento e mobilização n. º 4

Chofo, o 1•oroael cl0 infantaria, no <1t111dro dn arma, :\f1írio

•\ rmão Fl'IT1'ira.
Distrito de recrutamento e mobilização n. º 5

.Adjuntos, º' tenentes. nn situnç:io do r1':-on·a, l lihíl'io
Domin"'uc:- e .Tosó l•'r:rnci:-;co Mourão Forro, ficnn1lo
o
•
.
t
l'Xoucrndos dos cnrgos q U<' ('Xorc1nm. rcspectl\':trucn o,
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no quartel gonl'ral do goYi•rno militar de Lisbon o no
distrito do rcl'rutamcnto e 111ohiliza<:ão n. 0 1.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 15
.\djunto, o capitão, na situa(,':lo do roserrn, Hnl':wl de
.\..zcvedo O:.unas.
Regimento de artilharia ligeira n. 3
Tenente d<' artilharia, da a:~ Direc<:ão Geral tlfü;tt' .JCinistério, .\ lvaro da Silrn. Car\'alho.
0

Regimento de artilharia pesada n. 0 2
Tenente eh' artilharia, ela 3. 11 Dircc<;ão Geral dO:-t1• :\Iinistério, Humberto Yicirn cll' Castro.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. 1
'l'cncnto de nrtilharia, da 3. 11 DirPc~ào Geral ch~·~tl' )[inistério, .T osé Hosciro Boa\'iil a.
0

Ministério da Guerra - 3 .ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Por portaria de 18 de Abril do corrente ano:
(\'luda polo Tribuna! d• Conlno orn 29 do Junliu <lo 1910. Slv
du\ Idos e1Jlolumt•u1011, nos torruol do ducroto u.• og:!:2t..7).

Nomeado o major de artilharia :.\[1írio .\Jberto Hardinha
Pereirn Coelho para. regnr intorinamento a :!0. 11 cadeira da l•~scola do Exérl'ito durante o corrcnto ano
lectivo, no impedimento <lo r1 spectivo professor efocti,·o.
então tcnm1t()·<·oronol do nrtillwria António Baptista do
Carvalho, que se eucontra\'a froqücntando o curso
para a promoção :i coronel no I11stituto dl' ~\!tos Estudos .:\1ilit<1ros, sondo os ta 110111N1~ão consiclorada do
urgonto convcniC•ncia do son·iço público, rct.!onlwcida
por despacho tio 11 <lo .\hril do 1940.
1

Por 11orfaria de 23 de Jlaio <lo corrente ano:
(\'lu<ln polo Trihuoml d~ Conlns om 29 do Ju11lw do 1!!10. i;ao
do,·l<lus omolurnonlu1, 1101' lursnos tlo docroto u.1.1 2!!:1?,"'17).

Ilocooduzi<lo o capitão do aeronúntica llnmhf'rto Pnis
)fortim; dos Santo:; no lugar de profossor inturino ela
2~.ª cndoirn dn Escola do Ex1'•rcito, lugnr pnrn quo
foi nomeado vor portaria do 8 1lo Junho elo

rn:m.
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IV - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕE S DIVER SAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Decl11rn-se <jlW o bacharl'l .José da Cunha :nota.
q no por portaria de 14 de Ji',.,·erPiro do corronto 11110
<lo :\1inistério dn .J ustic:a. publicada 110 Diário do Gorêr110
n. 0 -12, :?." st'•rio, 1!0 :?1 do mesmo 111(":;, foi nomeado pnra
dPsompenlrnr o c:nrgo ele juiz auditor elo Tribunal Militar gspccial do Lisboa, em substitui<;l'l.o elo bacharel .Arnaldo Á\..u~usto Bi1rtolo. foz a sua aprescntac:ão 110 roforido Triburwl om 1 de )farc;o último.
:!) Tendo :-.ido agrncia<los com as mcrcês da Soci<'1ladc
Portngueiia da Cruz Yermelha <fllO lhes Yr10 iudil'adas

os olici~is ao diante nomeados, (•-lhos permitido usar m;
rospech\·as iusig11ias:
c ruz Verm elha de Benemer ênci a

Tencnte·coronel dt• infnntaria Luiz ,,\ntónio de Sant'Aun.
cruz Verm elha de Dedicação

irnjor de infantaria Gonç-alo LiJbo Pereira. Culdns do
Barros.
Capitão de iofontarin Xicolau da Cost:i PaYão .

. :3) Declara-se 11.uo em 10 do .J~mh.o findo foi. ~oi.tu a
ch~tribuição da• Listn gernl do nnt1gu11lmlc do:- olicm1s do
ex(•rcito nl<'tropolitano (posso:il 111obilizúYcl)>. rl'i'ericla
a 1 do Janeiro do corrente ano.

-Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
4) Decl:1ra-su 1pw o nctual cnpitilo do corpo <lo estado
maior J lumhorto da SilnL Dl'iiraclo exerceu o cnrgo do
~
l) u'1 >l ica
'
St'Cl'Plúrio d(• S. Ex.ª o :\l inistoro da 1nstruc:ao
des1lo 19 dl' :-;ote111hro n 21 de N' O\'Pmliro do HJ:?!l <'om
%1•lo lt•aldnde u intPli••l\ncin. o qno con:sta do Ultirio do
'
"'
•
.
t l
Uor~mo n.º' ::?:!1 o :!iü, :?.ª i:ém', rl'spP<'lt\'amcu o uo
~:3 do ~eternbro "~f) de Xovcmbro <lo rderi<lo :mo.
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5) Declara-se que o coronel tlc infantaria

2.• S1'•rie
Jo~é

IIol-

hel'hc Corr<'ia <lo Freitas, que pl•la presente Ordem do
E,1'l'1·cifo transita para a l-ituaçlio de roserva. continua

prc::;tanclo ser\'Í<;O como thcfo da 2. 11 Reparti\ão da 1."
Direc\ilo Geral dêstc Wnii>tl-rio.

G) Declnra-se que os oficiais ao diante nomoaclos, pro·
movidos 1wla presento Ordem rio E.1·ército, contam a an·
tiguidado dos seus actuuis postos <les<le as datas que,
respcctframcntc, lhes viw indicadas:
Infantaria

Coronéis:
:\[ário .Armão Ferreira, clesd<' 18 de Junho de Hl-10 .
•\urMio Figueiredo X 111H'~" da Sih·a, desde lU tlo
.Junho do 1940 .
.Joiio ~\lpoim Borgt•s do Cnnto, <les<le 20 de .Junho
elo 1040.
'l'oncn t<'iH·oronóis:
Ahol :\fagno do Yasconcclo:-;, dosdo 19 do Junho
de 1940.
Jorge Andrade do Esplrito Santo. desde ~tl cio .Tunho de 1940.
l\fajore":
.Jorgo l Cenri11ucs S1111c:> da Sil\'a, José Hiht•iro da
Fonseca de )fondoni:a <' Marcelino Pais de l<'igu~iredo Alves, to1los 1lcsdo H> de Junho de 1fl-10.
Ant<'mio Correia Duarte, dosdo ~O do Junho elo lU-10.
Capitiiis:
('onstantino da Concoiçiw, desd0 2B do ~Iaio dP HHO .
.\lrnro Augusto ,jfarti11s Vicente, desde i30 de )!aio
cll' 1940 .
•\h1•l do Freitas, desde 1·1 1h' .Junho do 1940.
Jlornero Augusto Lopes tln-. XPvcs, dos1lc 20 de
.Junho de 1940.
.\liilio Gon~ah·es dos Santo:-, dt1s1h~ 22 do Junho
de ln-!O.
Serviço de administração militar

Coro11t>l .Josó Hibciro da Costa ,Júnior, desdo 2::> do '.\!nio
<ln l!HO.

i) DPclara-so que o major 1!0 infontnria, :.1.1litlo 1 t>lll
sen·ii;o n<i );[iuistério do 1uterior, E1l11:mlo de llrito 0:.1·
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lhardo, foi mandado prestar sen·i1:0 no regimento do infantaria n. 0 l, pnra os cfoitos da ulfneu a) do articro -1;). 0
do decreto n.º 17:378, de 27 de Setembro do
1110dili<'ado pelo dccrPto n. 0 l!l:l 75, do ~n do Dezc111J,;·o dP

rn:fü

1930. sendo consic!Pnulo apresentado na referida unidado
dPsdl' ~ü do .Junho findo.
8) Declara-se que o major, do rog-imento clt' infant:1ria
n. 0 14, .Joaquim .\url'linno Soares du Silva e os capit:1is.
tio batalhão d1' ca\adot·cs n. 0 7, ~ltírio Augusto Gil o Benjamim Luiz Piuhciro estão susp1•nsos das fun\ões elo i,;or\'Í\o, nos tcrinoR do artigo 170. 0 elo regulamento do clisl'iplina• militar, o primeiro desde G e os restantes dcsdo
!J do correu to mê:;.

!1) Declara-se 11110 o capitão do ca\'alaria., adido, Humberto Bucota línrtins d<>ixou dt' prestar i:;orvi\O, a seu
pr><lido, cm 3 do corrente mês, no n'gimcmto 1!0 1·1wttlaria n. 0 2, on1le foi colocaclo 1wla Ordem elo .E.r·ército
n. 0 :~l 2.ª sóriu, 1!1• rn:~8, roctifü·:uln pl'la declara~iio ~;))
1ln n. 0 17) .lu mesmo ano, pnra os c>fi•itos da alínea 11)
Jo artigo lü. 0 do dl•croto-lei n. 0 :!8:102, de 31 de Dczomhro do 19;37, recolhendo à sua antt>rior situa\uo dn proICssor ofcctivo da Es('ola elo Ex.'1rc·ito.
10) Declar:1-s1' cp10 freqücntarlllll c·om aproveitamento,
na Escola Pr!iti<'ll dl' Uarnlarin, no a110 escolar do 1938-

H,1:30, o curso do in-.trutor de oquitn\ÜO, com n <"la~siti
cn~üo especial d1· instrutor, os scguinh's oficiais llü ca\'alarin :

Uapitilo L11i;1, Valcintim Doslnrul<'~.
'l'enento .Jos(1 J<'úlix Ah·cs Can·:dhosa.
~\!fores .J on<tuim Furtado Lente.
11) Declara-se que o capitão do ser\'i~o de a~lrninis;

tra~i10 militar do rorrimento liO c:irnlnna n.º h, .luso
' ' nnPs Greo·órro
'.
"
•
., n 1>\üp.u
· ·t·1ç.10
:- t I·.1 -·
•> "
·'
nn ·"
e
• crn sen·wo
•
•.
Dirccc;ão Ocral cio ~fiuistério da (iur-rra, para os Plortos

1!0 ~ H. 0 do artig-o .j L 0 110 dPcroto n. 0 17 ::H8, do ~j do
S<·tC'mhro do Hl:!D, 11101litirado 11t•lo dN'l'ütO H. 6 rn: 17ó,
de :?7 do Dt,zc>mbro 1IQ 19:30. terminou t'lll 22 elo .Junho
findo o tempo do sen·ic;o
quo trata o referido par{1~rnfo. recolhendo i1 sua anterior situa\iio.

do
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12) Declara-se quo o capitão elo serviço do administração militar, do hospital militar regional n. 0 1, Vitorino
Alves Gomes, colocado na 3. :i Repartição da 2.'' Direcc,:ão Goral dêste Àlinistério, para os efoitos do § 3.<> do
artigo 43. 0 do decreto n. 0 17:378, do 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n. 0 19:175, do 27 de Dezembro do 1930, por portaria de 15 de Junho findo,
inserta na Ordem do Exército n. 0 13, 2. ª sórie, do corrente
ano, regressou a seu pedido à. anterior situa<;ão.
13) Declara-se que o tenente do serviço de adminis.
tração militar, supranumerário, José dos Santos Trabucho Júnior chegou à altura para entrar no quaâro em
21 do Junho findo.
14) Declara-se que o tonento do serYiço do administração militar Oupertino Alvos Gomes, colocado no grupo
de artilharia a cavalo n. 0 2, por portaria do 8 de Junho
findo, inscrta na Ordem do Etcército n. 0 12, 2.ª Sl;rie, do
corrente ano, para os efeitos do§ 3. 0 do artigo 43. 0 do decreto n.0 17:378, de 27 do Setembro de 1929, modificado
pelo decreto n. 0 19:175, do 27 do Dezembro de 1930,
deve ser considerado como colocado no regimento ele
infantaria n. 0 9, para os mesmos efeitos, e não naquele
grupo.
15) Declara-se que o tenente do serviço do administração militar João N unos Lopos, colocado no regimento
de infantaria n. 0 9, por portaria do 29 de Maio último, iusorta na Ordem do Exército n.0 12, 2. 11 sério, do correu to
ano, dove ser considerado como colocado no grupo de
artilharia a cavalo n .0 2, e não naquele regimento.
16) Declara-se que concluíram com aproYoitamonto o
curso do provisor es os soguintos oficiais elo servi~o de
administração militar:
Tenentes:
António Vaz de ,\ Jmoida, Aníbal Pimentel Correia,
Artur Pinto Bastos Júnior, António Baptista da
Costa o Cromildo Pereira. :l\fntcus.
Alferes :
Ricardo Pinto Carmo li'orroira e Fornundo do )(atos
F erreira.
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17) Declara-se que o allcros do quadro dos serviço:-;
do exército Raúl Augusto Rodrigues, promo:·1do ao actual pôs to por portaria de 8 de Junho findo,
mserta na Ordem do E.1•frci"tu n. 0 13, :2. ª sério, <lo correu to ano, foi colocado na 3.ª fü•partição da 3.ª Diroci;iio
Uornl cl6sto l\Iinistério, o não no regimento do infantaria
n. 0 :3, como foi publicado.
a~txiliaros

18) Declara-se quo o alf<>res elo quadro dos scr\'Í\os
nuxiliarPs do exército, do r<>~imento de carnlaria n. 0 a,
.Abílio do Xascimeuto Quintinha fica desligado do scn·ic;o
dcsdo 10 do corrente mé>s, nos termos <la última parto
1lo artigo 15. 0 do decreto-lei n. 0 ~8:40J, de 31 do Dt>zt>mhro 1le 1937.
lD) Doclarn-so c1uo o capitão do oxtinto quadro auxiliar do engenharia, supranumerário, Joaquim Guerreiro
chegou n altura para entrar no rnosmo extinto quadro
om :27 do .Junho findo.
~O) Declara-se que é. .Josó ViPgas dos )lártiros, l' niio
JoS<t Veiga dos )1<\rtircs. o nome do major do <'xtinto
quadro auxiliar de ong;o11l1:1ri11, n qne se refere a dcclnrnçlio 9) da Orde111 do H,1•ércitu n. 0 12. 2.ª sc\rie: do
corrcmtP :ino.
~l) J)pclara-sl' que o c:ipitão .\ntónio Jo;tquim lfenri11uos o o tenente António Pire:-; Antunes, ambos na situa«;ilo do l'<'so1Ta, ficam dosliga<loi; do sel"\'iço, llOS termos
da Mtima pnrto do artig-o li).º do dccroto-k•i 11. 0 28:!0..J.,
1le :31 do Dezembro de 1D37.

~2) D1•clnra-so que os capitãis, na situa.t;ão tle res!'rrn,
.\ntónio Tomó e João Baptista Lopes prestam serdc,:o,
"''<.mtttalmento, no 1li:-;trito do recrutamento e mobiliza<;ão n. 0 15.
·

--

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 3.(l Repartição
~:l) DPcl:1ra.-se quo o ('adct!'·alnno n. 0 71 da Eiwola

do Ex1"r1·ito, .José Duarll', qm• foi ~oldado catl:to n.º ~0j:rn
da has1• nér"a n.º 1 e qu'' consta da rola~ao publicada
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11a tlcclaraçi"10 Gil) da Odem du E:rército n. 0 7, :?.ª sóric,
cio corn'>.tl' ano. foi nutori1.:ulo n usar o nome> do ,Jo,ó
Dunrto Krus Abt'Cnsis.
:! 1) Declara-se que sendo do i;etPnta o número <lo alunos n admitir à freqiilirwin da l•~scola Contrai de Sargentos 110 ano loctivo de rn.io-rn-1-1, nos termos do decreto
n. 0 22:169, do 2 do FO\'C'l'C'iro do rn:m, é feita a sua distribu'ic;üo. nos termos do artigo 31. 0 do citado docroto,
dn scguinto maneira:
2~)

Inf:mtaria.
.Artilharia.
Úa\'alaria .
Engenharia

11
ü
-!

Acronillltica.

•)

Hon·iço do saúde militar
Honiço de administrnc;iíu militar
l':>e>crotariado militar . .

1

1
9

Guarda nacional ropnblicann:
Infantaria
Cavalaria .
Guarda fiscal .

-Ministério da Guerra - 2.n Direcção Geral - 3.ª Repartição
2:->) P<'nSÕL'S anuais quo 1·ompotom aos oficiais a soµ;uir
designados, que, nos termos cio de><'roto-loi n. 0 28: IOJ,
do :H cio Dez<'mbru cio l!l:li, tr:111:-;itaram para a -itnnção do rPsorva:
Coronel do infantaria Joaquim Gonc;nh-os :\fendes J ÍI·
nior, :m.000~\.
C.:uror11•l do infantaria Haúl \rcrclades do Oliwirn :\[irnnda, 3G.000ô.

Corotwl do infantaria .Tosó 1[0Jl1Pclw Coneia elo Frei ta:;,

:W.UOO[í.
Capitão do infontarin .Tos(\ Oonc;ah·es ela ~ilvn, 19A4(i·~Ci0.
'l'nm ~ l anos de :;cnic:o o :.?8 porloclos.
Cnpit1ío do extinto quadro :111.xilinr do engenharia ,\\elino Gonws, :?OAUO;).
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. :!ti) Pensão anual que competi' ao oficial n seguir cles1g11ado, que, nos tormos do § :?.ºdo artigo lG.º do dceroto-lci n.º 28:.tOJ, do 31 do Dozombro do 1937, trnnsi·
tou para. a situnçiio do reserva:
'l'uncnte de infantaria Abel da Silvn Uebêlo, lG.1285.
'l'em 42 nnos do sen·iço, 1 uumento e 30 períodos.
~i) Pensões anuais com quo passaram à reforma os
oficiais na situuç11o do roservn uo diante moncionndos,
conforme o dospacho da Caixa Oc>rul elo Depósitos, Ür(•.
dito e Previdóncia publicado no !Jiúrio do Oorfrnu
n. 0 14;),-2.ª sério, <lt~ :!f> de Junho do HJ40:

Coronel Adriano IJ11iz de Oli\·eirn Pessa, 31.548i5.
'l'onPnto·corc.nl'l .João Iu:\cio Guerreiro, 28.491:5013.

28) Dcclarn-iH· que o coronel du infaAtaria .Artur Lcnl

Lôho da Costa, que por portaria dl' ~j ele .Junho lindo,
iuscrta na 01·dem du E.-,·rrcito 11.º 1:~. :.?.ªsérie, do corrente ano. trnusitou pnra a situni,:lto do rcserv:i, nüo ó
nbonndo <la rcspectirn pen:::ão por ,;.,tu Ministório cm·

11nn.nto desempc•nhar ns funções do f'tlrviço no :\linistt!riu
do Tntcrior, corno governa.dor l'i\'il .lo clistrito do Lisboa .

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
:?O) Dcclara·St' f!lltl por 1IC!Spncho do :..!i ele Junho lindo
foi fixado om dois(:..!) o 11Ílmoro 1IP oficiais de artill~aria.a
1ulrnitir h mutri<'nla no curso complomontnr dr. artilharia
du Escola. do l~xército no ano !cetim de 10.!IJ-Hl.t 1,
om conformidndo cio dispo,to nos artigos l:tº o 14.º do
decruto n. 0 16:750, do l~I dt• ~\bril dn HJ:.?U.
:JO) Declnrn-so quo por 1lespncho de :?7 do J unho ~~d?
foi fixado orn sott•ntn (70) o númoro de nlunos n ad11ut1_r a
lll a tril'u la na Escola Uc'll tral cio Sargt1ntos no ano loc tl\'O
<IP 1~140-HHl.

31) Para os fins consignado~ no nrtigo 18. 0 do regulamento do Arquh·o Ilistórico Militar, dcclarn-so qut•
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foram oferecidos i~quele Arquivo polo capitão reformado
Francisco de Serpa Machado Pimentel os seguintes raros
folhetos relatiYos à Guerra Peninsular:
A Gratidi'to da Pátria, por Frei Fortunato de S. Boavon tura- Uoimbra, 1809.

Pe1jidia ou polltica i1~fernal, diálogo entre Lncifor e Bonaparte - Lisboa, 1808.
Cong1·çitula<;ão ao11 habitantes ela vila de Goureia pela
feliz e gloriosa restauraçdo da Páh·ia, por Josô J oaquim da. Rosa - Coimbra, 1808.
A vingança da Pátria. Proclamação da cidade de Orense
pela 1·e$taura<;<10 ela Pátria-Coimbra, 1808.

Relaçao do 1. 0 cêrco de Sarago9ci, por Frei Fortunato
do S. BoM·rntura - Coimbra, !SOU.
A Constitui"<;ào da Espanha feita em Bayona, por José
Bonaparte - Coimbra, 1808.

Conjisséio !Jei'al que .fez J.Yupolec1o Bonaparte ao abade
.Maury-Lisboa, 1811.
Entrevl.~ta

do e;c-abade Seye11 com o e.1·-bispo Talle,11ra11d Lisboa, 1809.

Convm·saçilo que teve o Gene1-al 1Je1·thu1· com o abade
..llam-y no valácio de Bonaparte . . - , pelo general Sarragir-Lisboa, 1811.
A1náli:Je das quatro

coincidência.~

de

data.~.

Sentlnelci confrn .france.~e8, por D. António de Campomany, l.'1 e 2. ª parte -Lisboa, 1809.
Sentinela confl'a j'rancezex, traduzida elo ospunhol, - Lisboa, 1808.
·
..\'úpoliad<L, por Josó Daniol Rodrigues da Costa-LiRboa, 1811.
P1·oclamac<lo do General .funot aos lwbitcwtes de Li1Jboa
em 16 rie .1go.'lio de 1808- Coimbra, 1808.
Suplemento à carta dirÍfJi°<lci a J.1!assena, polo autor do
antigo telégrafo português -Lisboa, 1810.

~.·
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Carta e..,crita do outro mundo por ll'ilfiam Pitt ao fm·
11erwlor ...Yapofrao, trn<luzida 110 ospanhol - Lisboa
1~8.
'
!Ji.'(c1m10 do imortal William Pitt -

Lisboa, 1809.

Ét:om 110 seu abatimento, !Jlo1·io:wme11te e.1·altada. por
.\.ntónio )fari.L l•'outo Gah-ão Pereira- Lisboa, 1808.
J:~jle.r<1o

anal11tica ao11 .felize::; sw·e,'(.'(011 da l11sltcinia, por
.. \ntónio Crispinitlno Sounier - Lisboa, 1810.

Jlan~(e.'(to

da e.1'/10.'(i<;<lo fundada e ju'1tijicwla do ;mJ<'e·
di111e11to de fJortnq11/ a re.>?peito de Fra11ça-Coimhrn,

1808.

.

patriútir.0:-1 ,; hem ca:sti911da ou.~wlia de .Na110·
leão ou a espoaelu r:m que cahio J.l!a.~..,ena - Li::.hoa,
1811.

1/11atlros

8. A ..illr. 1lfa,'(.'(e11a, pelo autor <lo antigo telégrafo português - Lisboa. 1810.

f (n·ta dirif/ida 11

/Jucude 11os noso.~ l'.rêrcito.'(, descoberta 11or !tum bom pt1·
triata - Lisbon, lolO.
A Cm11pa11lm dt• l'ortugal JSJO- 1011-Lisboa, 1811.
Jlaf!ia que ct .fJrafir"7o cu11.~ª!I"ª ao.'( lmorlcti.., trim~/'o.~ do

,r;rande 1lWli11f1lu11

Lishon, 1811.

Surriada a Jla.~:.;e11a 1•m l'ul'tur1rtl, por .José Daniel Hodrigue~ da Costu - Lisboa: 1811.
l 1n!j1'rto de fl"''rrtt co11tra as yuerms, por J os1• :\Iúximo
Pinto da Fonsoen Hnngcl -Li:-.bon, lô:!l.

n h1•roi.~1110 do

Ge11l'1'al Francisco da ,..,'ifra, por Frei l•'ortunato de 8 . Boa\'('lltura Lisl>oa, !~OU •

.111 múria em qut' .~e r.,.a111i11a qual .~eritr o /!..~fado ele l'or·
fo9[1l .~e po1· deSffl'<tl;a o.~ ji·a11r.e.~c.~ u che!J~·'l.~em a (lomi1111r: por Frnncis<·o Soares li'ranco -Lisboa, l 80fl.

O rito de lm111 radwleiro pol'luyuê.~ -

J,i~hoa, 1809.

S11rr.~.~º·" do J;;.,.érl'l'fo l'ortuqu~.Y. por :\fanuol .Joaquim
Froire de .\ntlrndo Pinto do Sousa Coimbra, 1808.
Cú11fo de lmm11 carta cnl'i11da ao .Juiz rlo l'oi:o da ridade
de rJoimbra - Lisboa, 1s08.
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Bosquejo da Campanha de Portugal - Lisboa, 1811.
Gemidos de Sull.IJ. contra o profundo sono dos franceses - Lisboa, 1809.
Uma gravura com o plano da batalha do Vimeiro.

Instit uto de Altos Estu dos Mi litares
32) Declara-se quo os oficiais ao dinnto nomeados
obtiveram no curso do estado maior a classifica.~ão final
quo, rospoctivamcnto, lhes vai indicada :
Arma

Pô~to

Cl:"s!Actiç:.o

NonhlS

Jlnal

- - - - :1
1

Engenhada

Capitão

f11fautaria

Tenente

»

))

Artilharia

"

Engenharia

»

Luiz l\laria da Cilmara 1 Distinto.
Pina.
Augusto Manuel das Neves Di:.tinto.
Francisco António Pires Distinto.
Barata.
Carolino Eduardo Ferreira
do ~ascimonto.
Júlio Manuel Pereira. . .

Aprovado.
Aprovado.

V- ÉDITOS
c onse lho de Recursos
Pelo Conselho do Recursos corr<'m (>ditos, a contar da
data <la presente Ordem do Ea·ército, citando, por uma
só voz, e polos prazos de cliht\ilO <lc> cento o oitenta o
trinta dias, os oficiais ao diante indicados para, na qualidade do recorridos quo são no rc<'urso n. 0 2:555, interposto pelo major do corpo do estado maior, hoje tonontc·
-coronel, Júlio ~Lírio ela Silva Nascimento, contra a
sua preterição no posto do tenont<'-coronel, V<'rifica<ln
pola promo~üo a t<'nentes-coronéis dos então majorcs do
mesmo corpo Hoi1rnl<lo Valo elo A ndrn.<lo, :\fanuel l•'rn.ncisco Uarquos V a.lento o Carlos de Azevedo C'arrnlho,
apres<'ntar1•m, querendo, tanto Nos como os seus ropro-
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sentantes IPgab. a rcspccti\"a conk~tac:i'lo, para o que
terão \'Ísta tlo processo na secretaria do Conselho dentro
dos reft•ridos prazos:
Toncntcs-coronéis do corpo do Pstado maior: :\fouuol
Francisro :\Carques Valontt•, na :}.ª Di1·occ:ão Geral
dôsto :\finistério . o em diligCn<'ia no :\Iinistério das

Colónias; Carlos de .AzoYodo Carrnlho, na 3. ª Direcc:Fio
Geral clêsto :\Iiuistério.
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Vl - BALAN
A - Cofre de Previdência dos Ofl

Nos termos do artigo 45. 0 do decreto n. 0 22:199,
do reforido Cofre relativo

Receita
Saldo do antocorlonlo:
Titulos do Jlvldn públlen (valor do compra).
(JbrJgm;ôos dn. Companhia dos Caminhos do

15:815. 158(> 10
1-~l'rl"O

do Norto do J>ortui;nl (v:1lor do cornprn)
Dopúsito.s A.

onl1~m

.......... .

Dlnholro om cnlxa. . . . . . . . . . . . . . . .

111.0 o,~oo
1:381.568.)00
,)2:i(5)

17:Gi3.726~3.-.(5)

Cotas:
Hucubiila~

durauto o trimostro

132.741.515

132.711-}15

Juros:
Dos títulos <IO dlvi1ln pública

••.•.•.•.•
Xos torrnos do arligo ;;.o do dl'crolo u.º ~2:Hl9, dL•
15 de Fcvorolro do 1933 . • . . . • . . . . . .

1GO.O~:l;)j2(5)
718.~20

RuciJitns O\'Ontuais:
Jndêmolzat;ôos nos termos do :u·tigo '23. 0 do d"crl:\to n. 0 2:?:199, do lt> dl!

l'o,orolro do 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
SubslcHos om prosl:H;õus:
~uhscrltor nos termos do artigo 3. 0 do tlocroto n. 6 :?2:19n,
d•• 15 do J'on1rolro do 19:!3 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

Lvgn1Jo por um

160.771-'72(5)

1

OIWE!\f I li) EXJ~ IH ' ITO ~.º 14

CETES
ciais do Exército Metropoli tano

de 15 do Fcn.!reiro <lo l n:3:3, public:1-sc o balancete
ao :?. 0 trimestre de lU-!0:

Despesa
l 1 n.gos duran1c o trimestre .
ldom, a 1 quldar. •
Idem, •m pro.iaçile..

!ll.llG9 00

30.000800
20.000 00

ltcn1lu 'ltallclns:
Png~ll durautu o trintt•slrt•
ltlo111, n lh1uldur . . . .

Ho

.r

t.81i6Mo
71p9;.

ans do cxpodteute:

l,l,1uhl das duraoto o trlmutre.
Cotas:
l!l!stltolda~ por turem ilJn pnga1 A mnfs ~ por anuln('ll-> do in!icrlçlí.o

•lo um sulJScrltor cuja prumoç-llu a

~tldnl

tacou at.: m orolto . • . . .

1.887~00

.luros:
nu rotM roccbldás do Corro do l'rc,·ld~ncln •los snrgonto• do 'l'•rrn
o Mnr 110 um subscritor cUJa lnscrlrlo foi aaulftd•
'nb ldlos om prestaçv<>s:

l' rtl1tnçõe1 pagas duraoto o trlmo1tre
~tl.lito

'&UO JHUStl!

'1 hui os 1lo dh ldn pi1hli~n {' alor ,fo 1•0111prn). • • •
Ol1rJgru;l\011 11a ('ompnublu dos Caminho~ du rerro

du :'forto do l'ortui;nl {' alor d• comprn)
à ordem . . . • • • • • • · •
lllnbolro cm caba • . • • • • • , . • • •

1), PÓ•lto•

l[1:8 1'-. 16S.j IO

414.000/iOO
1:731.881/100

/i93

11:991.G40/i03
18:2!ii.i: l 76 4S
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Balancete relativo ao 1. 0 semestre de 1940, a quo
do extinto Montepio dos
Rece ita
Saldo do some.Iro nntorior:
Cofro do Pro\'id~ncin.
Caixa l:couórulcn . . .

Ci:915.SSS ,) 92
1:230.St5i)G;;

Cofre de Previdência :
Cotns . . . . . . . . . . . . . .
Juros do ohrlgn~õos. . . . . . . .
D0Ycdo1·0~ o credores . . . . . . .
Juros do dt•pósilo nn Caixn. r;eonómlca.
,l uro!it do cotn,.. transforidas
· •·
Cnixa Econó111ka. · · · ·
Lucro om papóls tio crótlito . .

356.2521$25
80.97-1800
30,,00
S.1781518

421,,!l:.
13.!lt!?,)75
1~.GOl/i!IO

Cai xa Eco nóm ica :
Juros do empréstimos. . .
Dopó,ltos du conta ulhoia.
Coiro du Provld@ncla .
.furos elo mnra . . . • . .
J'rómlo <lo risco. . . . . .
llevodorcs e credores . . .
Luoro cm pnpóis do cródlto .
Juros do obrlgnçiios . . . . •

:i3.t201)$5
1.!lit,)IG
1 ..1!l2,)7('i

1.0l:i/)75
21.17h'75

c:i.;oo

4 .3!l!l~2~

1..121.•10

ii3.8iG/)93

7:17tl.~01~57

u
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4!li

Sargentos de Terra e Mar
se refere o n. 0 :.!O.º do artigo 41 .0 dos e::;tatutos
~a rgentos do 'forra o l\[ar

Despesa
Cofre de Previdência :
TransforênCJa do cotas para o <'otro de Pro' •dêocln
doa Ofici.Us do Kxércl•o ~lotropolltAOo •
.Juro. do cotas trnusferlda~ . . · . · · ·

:iulnJitllos . . . . . .
l>o'Vedorus o c1·pclor11s .
ltcs1ltutçãu do col11S •

7.GW,S.10

:!.616600

220. ~.oo

'º"

·IG:1h\1:,

l!'L·IJ~b~I..,

21G.GM6SO

Caixa Económica :
3.0~2/il!I

Juros do do11us1Lantes . . •
hopó~hos cio coutn nlheja.
D u1ttposns gorul1

30.i:!té:IS

, ..

16.li:l~,:>l~
5.~tH:!l)!'lO

l•rórnio do rb~o . . . .
J)"Vodoros o credores .
Corro do ProvldOucla •

213.SOO
!!S.<t!!80J

Cofre de Previd ência :
l:m ""·~c ..·o . • • • • . • • • . • • • .
l>opo1ltado na ('ai.X& liOrlli do )l~p6•ltOS

v.11;1sso
8~.000 00

Obrigoçôos do emprhtlmo do
4,~ por conto de l\!3.'J • . . • l:SS0.000600
Obriga~ü~a du emprUHlmo tle
~ J1u1· conto do rn3 l . , . . • 1:100.000t'JOO

Ohrtgoçliua clu u1111>ró1tlmo do
3,75 1>or couio do 103G • • • S·G IO 000,SOO
OOO/iOO
.
•
G:! 20.
G:lãS.IGIPo

Cai xa Económ ica :

~ 0 Posltndo 110 <'ofro,do Pro»l<lllncla. • ·
orr 0 •llndo lia (':tl~n Ol•rttl dV l>1•JH.»Sitos

E Jrlitaçõos do oinpró•thno do 4 por cenlo
lllprestado • . • • • • . • • • • • . •

13.~126i:í

2 10.000

'ºº

l~0.000/JOO

S:i3.7G1690
- - - - - -_;;
l ::.:2:2:_:"•'::'.G.:.<.:_:
l ,S~G::::; <:SS5.S35,)9J

7:õ l 4.SGSj01

----------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Obltuârl o

Abril
.\faio
.Junho
))

))

Jnlbo

:.ll - A•pirantu a oli<'ial miliciano cl1• c:wal:nia, licenciado, Josc: .\lnrtius do .\lcncse,.
! l - C:ipit:io reformado l:ijtefriuio Ecluardó Fcrn:ira .
21 - Coroucl reformado Franci,cu de Paula ,\zcrudo.
22 - (~apitão miliciano \"O(c'rinúrio de rc-1•n·a 1 ,\ntónio
cio Barros Teixeira tl•l Lencastre.
:.lt-.\lajor médico graduado, de re,erva, .Jorge cio ,\1meida .\[onjarclino.
!>- 'l'onontc-coroncl, na situação ele rescn a, é\lanuel de
.J1•sus l~err<'ira.

Rectlfl c ação

Na Ordem tio

J~.rército

11.• 1a, 2.• ,,éric, cio corrcntP ano, I'· 166,

!. 1.•, onclc ~•l 11': «ÍlPllcral roformaclon, cle,·e lcr-,e: «Coronel ro

form:ulo».

_i11tó11io de Oli'Ceira Salazar.
Est[t conforme.

O Ajudante licncral,

1191
MINISTÉRIO Df\ G\JERRf\

Ordem do Exército
2.•

N. 0 15

S é ri e

26 de Julho de 1940

Publ ica-se ao Exército o seg uinte:
1-

COLOCAÇÕES, EXO NE RAÇÕ ES E TRAN SFE RÊ NCI AS

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral- 2.'1 Repartição
Por portari(I.~ de J.9 do corr1•1ile mês:
Regimento de infantar ia n. 0 2

Capitão mili<'iano módico, licend:ulo, do hatalhilo elo cac;a<loros n. 0 7, Carlos Lopes do :\felo.
Regimento de infantaria n. 0 3

Capitão mili<'iano 111{•<lico. lic1•1H"indo, do regimento de
cavalari:L 11. 0 :l, :\f an uol Lopes )la rc;-nl.
Regimento de infant aria n.• 4

Cnpitüo miliciano médico. lic('nci:ulu, <lo regimento de
<'a \'alaria n. 0 :\, .Andró do Brito 'l'urnres.
'l\•nonte miliciano nu~dico, licenci:ulo, do regimento de
infantaria n. 0 11, Cipriano ~Iondl1 s Dorclio.
Regimento de Infan taria n. • 9

Capiti\is milicinnos m1~dicos, licl'nciaclos, do ro~imonto
do infantaria n.º li, Jorge do .Azevedo )faia o .Ant:mio
CardosQ Fnnzercs.

!)()(}
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Regimento de infantaria n.'' 10

Cupitãis milicianos médicos, licenciados, do regimonto
do infantaria n. 0 12, :\{ário lfartins Ribeiro e J oacp1im
Porcira ~!achado.
Regimento de infantaria n.0 13

Tononto miliciano módico, liconciado, da 2. 11 companhia
elo saúdo, Bernardo Maria Coolho Vieira fübciro.
Alferes miliciano médico, li<'onciado, da 3. 11 companhia
ele saúde, João António Lan<lciro Borges.
Regimento de infantaria n.º 15

Tenentes milicianos ruéclicoi;, liconciados, da 3.ª companhia ele saúde, José Yasques Tonreiro o César .\.ugu:,;to
Simões.
Regimento de infantaria n.0 16

Tononto miliciano médico, liconciado, do regi111ento <lo
cavalaria n . 0 3, Jorgo Barros Capinha.
Alforos miliciano médico, liconciado, da 3. ª companhia
do saúde, Acácio Alberto do Abreu Faria.
Batalhão de caçadores n. 0 2

Ton1•nte miliciano mé1lico, lfrcnciado, da 3.ª companhia
de saúdt', Pedro Geraldos Cardoso.
Batal hão de caçadores n.• 3

'fonentes milicianos médicos, licC1nciados: da 2.ª companhia de saúde, Luiz !bórico Nogueira e, da 3. ª companhia de saúde, Armando Carlos de Sousa Babo.
Batalhllo de caçadores n. 0 4

Tononto miliciano médico, licenciado, do regimento do
cavalurin n. 0 3, :\[anuel 81•daH Par.beco.
AlforoH miliciano módico, licenciado, <la 3.ª companhia
ele saúdo, António IIcnriqm• Balté.
Batalhilo de caçadores n.0 5

Alft•res milicianos módicos, liconciaclos, da 3. ª compnnhin
dn saúdo, António FranC'isco Nunes e :C.'ornando do
Souim 'l'oixt'ira de Sampaio.
Batalhllo de caçadores n.0 6

Tononto miliciano ml'•dico, liconeiado, da 3.ª compnnhia
1!0 saúde, Cândido Goni;alvos I•'erroira.
Alforos miliciano médico, li<'oncia<lo, da 3.ª compunhia
do saúdo, José Esteves Pirei;.
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Batalhilo de caçadores n. 0 8

AlforC's miliciano médico, licenciado, dn 3. 3 companhia
do saúde, Pe1lro )lcndos Cavaleiro.
Batalhão de metralhadoras n.0 1

Alferes milicianos médicos, licenciados. da 3. ªcompanhia
do saúdo, Casimiro António da Hoclrn o \'orgílio João
Soares Viegas.
Batalhão de metralhadoras n. 0 2

'l'enontes milicianos nw~icos, licondados, da 3.' companhia do saúdo, l.fonncl Crisóstomo Pereira Branco e
Francisco António )Jartins.
Batalhão de metralhadoras n.0 3

Tenentes milicianos mó1licos, licenciados: do regimento
do. infantaria n. 0 6, Afonso Honriques )falhoiro :\fadon·a e da 3.ª companhia do saúde, José )forques do
Anciãis Proenc;a.
Batalhão de carros n.• 1

Alforos miliciano mc'dico, licenciado, da 3.ª companhia
de saúdo, Josó Teixeira Filipe da Costa.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

Alforl.':s milicianos médicos, licC'nciados: do ro~imento de
infuntarin n. 0 1, Gustavo do !\fotos Raúl Carinhas o,
da 3.ª companhia do sa(Hll.', Ahcl Pereira da Cunha,
Luciano ela Jt'onsocu. Aresta Branco, Josó Eusóhio
Pontes, .José Gomes de Almeida, João Rafael Casqueiro Belo do Morais, Tort1~liano Lopes Soares, Armn1Hlo <Jardoso .Torgo, Eugénio Augusto Portal Jorge
e João Cfindi<lo da Silva Oliveira.
Regimento de artilharia ligeira n.• 2

Tenentes milicianos módicos, Jiconci:idos: da 1.' companhia do saúdo, Joaquim Ah·os Ferreira ~filhciro, :\(:\rio
Soares do Pinho e )f:rnuel Gonc;ah·c::; Pinho d:1 Rochn;
da 3.ª companhia do saú<11., .António Hesendo Elvas,
.António cios fü,is (1 ~fota, Francisco <ln l\fota Cabral,
.Abllio Gomes da Silva Reis, Joaquim Gil do Almoida
HobNo, 'l'cotónio Huposo Pimentel o Uanuol Cabral
do :\Colo.
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Regimento de ar tilharia ligeir a n. 0 3

Alferos milicianos méclicos, Jiconciados, da 3. ª companhia de saúde, .J osó Espadinha Rocheta, .Josó Eduardo
Yieira, Artur Manuel Yiana Fernandes, José Ortigão
Gomes Sanches,, Gutcrre Vasco da Cunha do Eça
Costa Almeida, AlYaro Borges e .Josó Joaquim Dias
?lfoncles.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

Tcnontes milicianos médic0s, licenciados: da 1. 3 companhia do saúdo, ...\rmando Raposo de Oliveira; da 3.ª companhia dC' saúdo, Rui . \lbcrto Barbosa Vin.r:ia, António
Gomes, Joaquim Emílio X:wiOr Machado do ...\lmeida,
Joaquim Sabido Costa, Manuol de Assunção, Sortório
:\Iónico Sena, Aurélio de Castro Galhardo, T<'odomiro
Almeida de CarYalho o João da Conceição Furtado.
Regimento de art ilharia ligeira n. 0 5

Tenentes milicianos médicos, licPnciados: elo regimento de
infantaria n.0 8, F ra.ncisco Hibciro de Viana e Brito;
du 2.ª companhia de saúde, . . \ntónio ::\Caria do Couto
Zagalo Júnior o José Afonso ela Conceição .
.Alforcs milicianos médicos, licnncindos: da 1. ª companhia
do saúde, Jaime Pinto de Barros, António Carlos do
Carvalho Ferreira Soares, .\.ntónio do Sousa Pereira,
...\.ntónio do Sequeira Campos, José Bnlas Cruz, Norberto Leito do Campos e, da 2. ª companhia do saúdo
César de Oliveira.
Regimento de artilharia de costa

Alfores milicianos módicos, licenciados, da 3. 3 com panbia
de saúde, Armando Augusto elos Reis Valo, Jos6 do
Sousa Co:-;ta, J aciuto Vargas )foniz e l~ruesto Pereira
de Barahona l!,ragoso Tavares .
·
Regimento de artilharia pesada n. 0 1

Alferes milicianos módicos, licenciados, da 3. ª compnnhia
de saúdo, João )fo.nuel de Sousa Bastos, )fário ele Carvalho Conde, Artur do Av°'·edo Rua o Egas de Freitas
Ribeiro.
Regimento de ar tilharia pesada n. 0 2

Alferes milicianos módicos, licenciados, da V' companhia
do saúde, J osó F ernando do Castro Corrcin, Armando
Jo Ahreu Cardoso Brandão o Francisco António Rourigues.
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Grupo de artilharia do montanha

'l'oncntes milicianos médicos, licPnciaclos, da 3. ª companhia do saútl1', Celestino 8i miios Ilenriq nos o .José
Rodrigues Gon~al vcs Vitcrbo.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

.\]fores milicianos mt'.-dic•)s, lit'Pncindos, da 3." companhia
1lfl tiaúdo, .Tosl! de Sousa .;\lonteiro, .Tos{· Ferreira d1•
Sousa Fialho, Au~usto haac Isaguy o Carlos Correia
G ncrra.
Grupo do defesa submarina de costa

.\!fores milicianos médicos~ lit't'Jl('iados, 1la 3.ª co111pnnhi:i
de saúde, .\madl'll Vi<'ira <l1• )firimda )[outeiro o PP1lro
)lnnuel de AlmPiclu Lima.
Bataria independente de defesa de costa n.0 1

Aspirante a oficial miliciano 11u;dico, licenciado, dn. :3. 11
companhia do s:it'tdo, Eugénio N1•vcs Júnior.
Bafaria independente de defesa de costa n.0 2

A1fores milicinno mé1lico, licorll'iado, da 3. ª compnnhiu
d1• saúde, Joiio Josú Pita. da Silrn.
Bataria independente de defesa do costa n.0 3

Aspirante :t oficial miliciano méd [1·0, lict•ncindo, da 3. ª
co111pa11hia de s:iúdt', Ilenri<p10 Jlt•nriquci:> Flore~.
Regimento de cavalaria n. 0 1

.Alfori•,;; milici:mo 111é1lico, lic1•1u·iaclo, dn 3. :\ coru pnnhin
<lc saúdl', .Joiio <iranacla .Afonso.
Regimento de cavalaria n.• 2

Alli•n•s miliciano 111t"•di1•0, lict·nl"iatlo, dn 3.ª companhia
de saüde, Carlos Queiroz Salaznr <11• Sou:-:a.
Regimento de cavalaria n.º 4

.:\ lti'res milieinnos médicos. licl'llCin1loi;. da 3.ª compnnhin
de :-;aúue, .José 'l\•01loro dos ~antos Forrnosinho ~:111chos e António ·"aria Artur Pinto Hilwiro.
Regimento de cavalaria n.• 5

AI fores miliciano médi<'o, licN1ciado, da 3 ..'.l cornpauhin
1le saírde .•\.d01iuo .\ugu--to de Cn.;tilho Hodri;ues.
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Regimento de cavalaria n.• 6

Alferes milicianos módicos, licenciados, da 3.ª companhia
de saúde, Antero Celorico Drago e Álvaro Ernesto
de Seabra.
Regimento de cavalaria n. 0 7

Alferes miliciano módico, licenciado, da 3. ª companhia
do saúde, Tomaz Pedroso Nunes da l\fota.
Regimento de cavalaria n. 0 8

Alforos miliciano módico, licenciado, da 3. ª companhia
do saúde, Amândio Barradas da Silva Fiadeiro.
Regimento de engenharia n. 0 1

Alferes milicianos módicos, licenciados, da 1. 3 companhia
de saúde, Jacinto Adílio Abrunbosa o Vasconcelos,
J osé Fernandes Rodrigues Gomes, Rolando Vanzelcr,
António Augusto Baptista Fragoso, Osvaldo Alves
Bastos, João Vítor 1\Iacoclo Pinto, João Teixeira Pimentel, Manuel Rodrigues 'Marques, Samuel Lopes da
Silrn, Manuel Bonifácio da Costa Júnior e António
Augusto :Jfacodo ?llulheiro.
Regimento de engenharia n.0 2

Alferes milicianos médicos, licenciados, da 3. 3 companhia ele saúde, António Dias Costa, Augusto Edmundo
de Carvalho, Samuel Haposo Pessoa, Vergflio Godinho
Nunes, Abílio do Castro Peral, Eduardo Rodolfo de
Oliveira Botelho Gusmão, Francisco .Adelino Vasconcelos, Amadeu Bettencourt :Jiachado e José António
Neves ::\fartins.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes milicianos módicos, licenciados, da 3. 3 companhia de saód(', Adelino César do Gmuboa, Luiz Dias
.Amado e Luiz ·i\Ianuel de Sousa l\Inlhoiros Dias.
Batalhão de telegraflstas

Alforos milicianos módicos, licenciados, da 3. 11 companhia
do saúde, Aleu de Almada Quadros o Cruz, .João
CrnYo Lopes Cardoso o :\figuel Braga L<'ite do Faria.
Batalhão de pontoneiros

Alferes milicianos médicos, liconciados, da 3. :i companhia <le saúde, José Maria de Pú<lua o ::\uno António
uos Santos.
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Grupo de companhias de trem automóvel

Alfor.es milic~anos r~édico~, licenciado;; da :1. ª compaIll11a do saude, .Joao Gmlhcrmo de ( ucor<'s Serzc1lelo
)funhoz Braga, J aimo da Sih·a Sardinha :i\Iota, F'ornando Co!'!ta D:unns '\forn .•João )faria do Oli,·eira
Machado o Rogório N uuos.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Capitão miliciano médico, liconc·iado, tio regimonto do
infantaria n. 0 G, Carlos Faria )foreira Ramalhl'to .
•\lforcs milicianos médicos, licenciados: do regimento de
infantaria n. 0 8, Toófilo Esqui\·el, o ela 1.ª companhia
de :-aúdo, Antúuio FrarH'isco da Silrn X unes, Francisco
) •.ntónio Pereira da Laje o :\fanuel Pinto )foreira
Ramos.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

.Ufor<'s milicianos módicos, Jic•enciados, da B." companhia do saúde, Ifonriqun Air<'s X un<'s Soares, Luiz
.Albano de )feio \'elu:.o Coelho le Campos, :'l[:rnuel
::\lota Perl'ira, Filipe Quoiroz. ::ialazar 1!0 Sousa e .Untro
dP Carrnll10 .\.11drea.
0

Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 1

Tenentes milicianos m(•<licos, liccncinilus: do batalhão
indopondm1to de infantaria n.º 18, Edmundo SMbra
C:tnccln; da hrignda n. 0 ~<lo caminhos do forro, .Jaime·
do OJivcir11 :\fagalhãis e, da brigada n.º 7 do caminhos
do fono, Aires Gomes do Oli\':t Tolos .
•\.lforcs milic·i:inos médicos. licenciados: do regimento elo
infnntarin 11." 6. .:\[anuel Rolão Candeias<', da l.ª <'Ornpanhia do saúdo, ~\.ntónio Dominguos Gomes, .J osó
.:\lnrin Calcuo ..Joaquim da Siln1 Sal~aclo. Cristi:1no
Augusto do .:\forais, Fausto G111•,les Uumes d<! Oliniira,
Jos1'i Fruzão .X:1zaré, António Jt'orroira Pinto, Tootónio Lopo..; da Silrn l' Castro, Erm•stu Burgos 'l'oiXl'irn. de .:\furais, Fr:uwisco .José de l•'aria .Júnior, .Tosó
:\forques Cald<'ir:1 Pinto, Josó António dl' Sousn Porcirn, António Bní:i. Ribeiro, Bumtim d:i. Costa X<',·cs,
Domin.,os C'actuno de Sousa. :\[úrio Cardoso do Andrndt•, <'X:irciso .:\loreirn do Sousa, .João do Ar:1újo
Prcit:1s, .\11tónio Joaquim de Üli\'C'ira .•\i~l's. Pinto
Ribeiro Luiz Pinto <ln Fouscca, Curlos Ribeiro da
Sil\'a Lopes, Eduardo \'"itor Ah·es da Veiga <lo Oli-

iíOG

ORDEM DO EXfmCl'I'O N. 0 15

2.• Série

veira, António Correia do Barros, l\Iiirio Augusto da

Rilva, Luiz )fortins Corr<'ia do ..\.lm0ida Carvalhuis,
Josó 1fanuel Rodrigues Pereira, Jfanuel de 'Jfolo
Adritio, Porfírio de Andrade Silva, José Vaz Guedes
do Sousa Bacelar, .Alberto Nogueira Gon<,:alves Júnior,
João de l\folo Oliv0ira. Soares, Augusto Gonr,:ah·es
1\foreno, Almiro Jfanuel Ribeiro Martins, José Inácio
Coelho dos Santos Barreiro, Manuel dos Santos Sobrinho Morais, Carlos J osó Per0ira de Vasconcelos, José
João Pinto de Oliveira l\fartins, Carlos .\..lberto Fernandes, Acúcio da Silva Tavares, l\fanuel Garrido
Yiana, Luiz Ci<l dos Santos 11ontoiro, José António
Vieira Santos Júnior, 'Jfanuel Hibeiro )Iiran<la, Francisco Xavier de Mesquita l\fontes, Francisco da l\Iota
Torres, Gabriel Vieira, Xarciso da Sih·a Coelho, Acácio José Ah-es Pereira, António de Ara(1jo Vasconcelos Vilas Boas e ,\.h·im, ,rolto do Carmo do Sousa
Santos, António Maria elo Oliveira Alves, :\fário César
Fortuna do CotLto, Josó Caetano de Pinho Corrf'ia de
Sá, Emílio de Oliveira Novos, António José do Araújo,
Joq;o Gustavo Sanches do Castro !\forques elos Santos, Fernando Teixeira ela Conceição, José Ah·aronga
de Andrade, Carlos Alberto Leal, .Augusto Alvos Ferreira de Brito, Augusto Pedrosa Pires de Lima, José
Maria Braganc,:a Ribeiro, João de Sít Peixoto, Arlindo
Gonçalves Soares, li'ornando da Sih'a Cristo, Eduardo
do Brito e Cunha, ~fanuol .Joaquim Ua.chado, l::11naPl
da Conceição Pina <le Oliv(lira . .Josó ( 'orreia do Almeida, António Barbosa Leão Costa, )f úrio Vilar Correia do Figueiredo, Domingos da Siln1 Carndas, José
Lopes Vieira e Castro, .José ,\ntónio Gtwinba .Júnior,
J oão AllH'rto :\fota Pre~o de Faria, Anihal dos Santos, Porna,ndo Augusto Moura Harnoa. Alvaro li'raoco
Silnmo, .\lntro de Barros Pereira :\foitas, Eugénio
Hamos Pinto Fran<!o, .João Augusto Fernandes. ~\.ntó
nio José Braz Hog-uriro, ,Joaquim Augusto Hibeiro
ChaYcs, Azl'llliro Dias TCli::wira do Carrnlho, l'lissf!s
Ferreira tios l:;aotos, ,\.bílio Ferreira :\faclwdo, .1 osó
Maria Raano, Alexanclro Alvos, ~\ntóuio Augusto do
Barros, .J oaquirn N op;ueira dos Santos, Fernando Gonc,:ah·es Pereira elo Barros, A ngu:;to Xavier Val0nto,
Aloxan<lre :\fantwl do Figueiredo, António Cassiano
Ft•rrPira. )feio, Gemeniano Augusto ele Oli \'C'Íra, Ff\rnando do Sl1 Loureiro Dins. ~Iário Josó de Campos,
Amilcar :\foteus, .drnro Hibeiro l\Iarinho, Eurico
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da Sil\'a Est<'\"Ps, José :\faria do Sousa Por0irn, .An• tónio ~11rciso Bertr:md F1•rrl'ira Xc,·os, .\ntónio f':unpaio .\raújo, Üll.n1lido Hoclrig1ies LPite, .~h·aro Augusto de Freitas, António Xogucira OuPiles, Au"usto
Júlio ~apago, .\!varo Pornira da Costa Bastos, .\~niin
dio AzPvodo 'l'<'ixl'ira, Francisco Lop<'s Toix<'ira .Júnior, Lniz António Ilorg<'s, ,\dclino Prlucipe. ,\11tú11io
:\[ac,:ãs Ifomos. Alberto J>inllt'iro :\[oreirn ,\ morim,
António C'asimiro Leão PirncntE>l, Bamiro Aug11sto
)for<'no, J o~(· do:-1 Ran tos Carval110, ~lúrio A lfro<lo
Aralijo, .Toaqu:m .\h·es .\ndradP Dias, Diniz .Augusto
)[orais C:istro, Alfredo Oonws Peniche. José .\ntiínio
Per<'Írn Pl'ixoto :\fa<'l1atlo ..Josó Maria Hamos, PPdro
Dôrio Pinto Amorim da Costa, Joaquim Leite dt' Alnwicla lhptista, .Joiio Ferrt1ira de Sonsa, Afonso \'ieira
o C:istro ..\ntónio Augusto Farinhoto, •\!miro da (Josta
Lopes, .João :\[orais, Boawntura Barrl'Íros, João Ferreira Clonc,:alYcs 1la Costa, Hotlrigo .Augusto <IP :;á
~forais, José Fcrn'Íra Ooni:ah·es da Costa, Joaquim
Ramos )!11lrnr. Artur )la11t1<'l Flor1•s, António Co11Jho
de Sousa Oli\·c>ira .Júnior, Amatlt•u Lülio Xogueirn da
Costa, .José de Ulireira B:trros; da:!." co111p:i.11hia 1le
saúd11, Armando l•~u~éliio dn )forais Hoarl's, Adolfo
i~ugu:stu Leal d11 :\!ariz, Forrrnnclo .Au~usto ,\lon:-;o,
.Alrnro )f:m1u<'; Coelho Corn•ia ~imll<•:-;, .Jo..,tí Castilho
Fern'ira de Ahn•u. Feli~hi110 .\u~11sto )[:11leiru, Luiz
:\h1111d Olaio o, ila a.~ companhia do :-;aútl1., Luiz
A11tú11io \'entur:t, António Pires Cabral, Aarlio FornanJes <l1) )firanda, Antóuio Camilo Campos Pllt·heco
Pereira L1,ite e E1lu:mlo Tt•i.xeira dt• :-\ousa.
AspirnntPs a oficial rnilicianos médirm;, lit'L•nciados: do
regiuwnto do infantaria n. 0 <i, Abllio AIYes ::\foreira;
do rccrirnento dn infontaria 11.º 8, i\ntónio ~llllltll'l
Dnarh~ 1\IPnd1•s <', da 1." 1·ompanhia <lo saúde, .Jos1'·
Pedro 'I\•ixeira .Umior. Augusto da Cuulm Pimontrl,
António )fortim; de Cnstro Bonto, Ar111ando ~\ugusto
cln Barros, Afonso Percirn (h1imar(íis, C'arlos ,\ugui;to
Fcrn•irn, Artur .\lhorto )f:tlilonadu, )fouuel LopPs
de Awvndo Fernandes .•\llrnno dos Santos P~reira
Hamo::;, .José .:\[orPira .:\Ion!t•iro, Lopo do Carvalho
('an<'Pla do .\breu, Domingos Francisco Nu_nes H:ttnns,
Mn1111t'l da Silrn Pinto, Fr:rneisco .\lnw1.<la So.lirnl,
~fonuel 1fo ~iha f•\•rreira )larhtulo, A11t61110 .Joso AlY('s l'alht1, Domingo~ •\ 1n"; 1lo Arni'1jo, .\ntônio :\[achado l~osa Lima, :\fanuol Hi.'imiio 1la Cunlw Pinto.
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Cipriano l\Iartins Rodrigues da Costa, Carlos Augusto
Gon<:ah·es Areias, Mário Augusto da Costa Vieira.
Coelho, Rómulo Esteves Campante, Jo::to Resende,
Manuel da l\Iota Belo, Alberto de Magalhãis Vieira
da Cruz, Joaquim Ferreira. Rés, Carlos Kock, Eurico
Abel Sena Lopes, Manuel da Sil\'a Pereira, Carlos
José :\Ionteiro Guimarãis Pouco do Leão, Artur Magno Rebêlo de Carvalho de Sousa Pereira, J\fanuol
1\1osquita Guimar::tis Júnior, Vitor Manuel do Bena
Lopes, Carlos Soares Noronha e J.\feneses, Artur Luiz
Barbosa Júnior, Ramiro de Sá Coelho, Eugénio Saraiva Côrto Real, José l\Ioroira da Silva, José Augusto :Martins Peres: Aníbal Lemos Pereira, Jorge da
Silva Barbosa, Luiz do Vasconcelos Costa e l\Ielo,
António Barbosa Carneiro, Octávio José Si!Ya de Gouveia Durão, Manuel de Azevedo Gomes, Baltasar Augusto fübeiro, Francisco Salt<:'r do Sousa Cid do Castro Pereira Lopes, Francisco de Sales Leite de Castro
l\feireles, Manuel Gon<:ah·es Dias, António José l\fonteiro Dias de Oliveira, Manuel da Silva Ribeiro Esto,·es, Artur Máximo Saraiva do Aguilar, Carlos Barbosa
de Sousa, Luiz do Almeida Correia o Sousa, Josó
Augusto 'Martins e António da Fonseca Almeida.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 2

Tenentes milicianos médicos, licenciados, ela 3. ª companhia de saúde, Boaventura Dias Sarreira, Gilberto
Diocleciano Cardoso Uontoiro, Filipe Pereira Uanso,
Heitor Vasco Mendes da Fonseca, António Júlio Ferreira do Carvalho, António Domingos Gamito, Gil
Serpa Serrão do Can'alho, Francisco do Carmo Rodrigues dos Santos e Herculano Rebêlo Rocha.
Alteres milicianos médicos, licenciados: do regimento de
infantaria n. 0 1, Siroüo Lopes Gonçalves; do regimonto
do infantaria n. 0 7, Serafim Lopes Pereira; do batalhão
de cac;adores n. 0 7, António Simões Saraiva o António
Nunes Patrício; do grupo do artilharia a cavalo n. 0 1,
1\Ianuel Agostinho de Sant'Ana ~faia; da 1. ª compa·
nhia de saúde, Abel Nogueira Martins, Francisco José
Mateus, Francisco Josó Bernardes, 1\Ianuel Yalento,
Francisco Oliveira Coutinho, António dos Santos Amaral, Aurólio Gonc;alvos <los Santos, João Pinto Sampaio o Castro, Rogério Leitão Cardoso, J os<' ~Ianuol
Pinto do Sousa, António José Lúcio, João do Sousa
Brogueira, Júlio F'errcira Viana, Afonso José Ucil'o-

2.•

~éri~

ORDEM DO EXERCITO N. 0 1;;

509

los Ponco do Leão, Roinaldo Antbnio Alves <lo Almeida, À[ário Botelho Oou\ah·es o J,uiz Ah'es Carpinteiro; da 2.ª companhia <le sa\1do, Cnrlos de )folo
CasteHio de Freitas. Da,·id :\Iartin!'i Baptistu, .\.rmando
Olímpio Dias, .\.ntónio )fondes, )Iftrio Hestaui Homüo
Amândio Martins LPitlio, Leonimlo .José do :::>0111;~
.Júnior, .T oito Guilbormo Vasconcplos do l\Iorais Surmcnto, Antc'inio Ferreira do S:í, .Jnime Augusto do
Barros .\h-es Dl'lgado. Tforculnno eh Silrn Pinto,
Domingos PereJra ,\sinto, António Enes, José Hodrigucs Estrêla, Angelo Ja Cruz Pena, Fausto )[endcs
Ferroira Pimentel, M1mu1'l Púdua Unmos, Júlio .Torgo
Gouveia, Manuel Lopes l•'nlcão, Diamantino PirPs
Bastos, )fário do Olin'ir11, :\fanuel Sl'bastião 'fropu,
Arnaldo dos Santos •\ lmoida: Antl111io Joaquim Dias,
Henrique d<' Oih·eira, António do Almeida Fi;;ueirt'do,
António elos Santos Anclrado, José Dias Serras Pratas, Francisco llfondos Pimentel, Hermes Góis, .\loxandro da Silni, ~\dolf'o Correia Hocha, António Pereira. da Costa Pe<:a, .José Souto do Almeida Rainha,
Yitor Hugo do Barro!', António .Abrnnt11s do Almei1la
e Silva . .Aurélio Fi~uoiredo Pt>st:rna dos Santos, António Ilc'nriqucs .Abrantes .\marul, Luiz da Hocha,
l\fonuol Clomcmto Clornos Cardoso, Abel Gon<;ul\'OS
de Almeida, José Y1111turn da Cruz Barata, Armnndo
Reais Fern:mdes Pi11to, Vcrgilio Hihoiro da Costa Forreira, ~fanucl \.i<'ira Uantnnte, :.\fonuol de )fatos ('ortt·são, Jos{• Duarte Heb, Francisco .\ugu'sto Cortês,
Carlos Alberto Gorn:aln>s Tarnros, Artur Cor<loiro ele
Almeida, Artur Pereira Pinto da 8ilm Ribeiro, Hui
Gon~aln>s Cunha, .t\lv11ro Augusto ;\fondes dos Santos
~ladeira, Ifonri(1ue do )feio :.\Iachad9 da ~ilYPira. BN"nar<lo de Albuq11erqt1•' o Amaral. ,\.lrnro Falcão Sacadnr;1, ,\lhorto Xum's Pires, .loão L11iz )lüs11uitu
Cardoso, Anselmo llickling I\'cns Ii'orraz de Car\'!llho,
)fúrio Hoclri"'nes
llci·a,
.t\rmando Cnrdoso e Albuc111<'r·
o
.
1
que, Mnuuol Florl:'ntino )fortins, Au~usto Ezagu,r (a
l•'onseca o .Abel Condf•sso Duarte; da :3.ª companhia
de snú<lc, Francisco :\foncles <ln Brito, .Artur Vicir:1 da
:\fota, .Joiio <la Fonseca X abinho Amaral, L~ciano
Pinto do Campos • .Josó Luiz Gunrrn, .José Mana Mo·.
rPira, :\faml(\l l~ernandei; Hatinlw, .losó A h·os B"n to,
.Jos~ Cu rios Casq nl'iro ile :.\!orai:;, Franci~co O uimarili.., Olivoira. Arnfin<lio Loureni:o Fnlcão 1la Luz, ,\.rmando Hihciro C:mlo~o • .Joaquim Lub: ':\Iont0iro, An-
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túnio da Silva Teixeira, Luiz Augusto N"unes :.\forgado
do :.\fagalhãis, :Manuel Frederico da Costa, António
Rodrigues de .Azovodo, José Real ela Silrn e Sousa,
José Sil!:ões Ferreira Júnior, Joaquim Gonc;aln~s Junquoira, Augelo Henriques Vicligal, .Jacob Magos Pinto
Correia, J ouo Corroia Valério, José Cfinclido Rocha <la
Trindade, 1\lanuel Fragoso elo Alm(lida, Francisco de
:.\laia Romão :.\[achado .Júnior, Artur ::\Iaoucl Simões
Dias, Ilildo Lorouo )fonteiro, Yasco Leopoldo Sobral
Dias, António liforc;al Correia Nunes, Luiz 'I'ito Schreyer Pereira Bandeira, Arménio Olindo, Joaquim Cantante l\Iota, Josó Robalo :.\fondes Senticiro, Frederico
Júlio Carreira à!ndoira, Álvaro Joaquim Gonçakes,
Josó )faria Simões do Carvalho, :.\fanuel .Augusto Fernandes àfodoiros, António Amadp Cardoso de F'roitas,
Carlos Solrn1itião Pontes Leça, Alvaro Rosa Pimenta,
José Nunes Fra11co, João José do Amaral, "Manuel
Pacheco Botolho Júnior, Joaquim Robisco Ribeiro,
Fnmcisco Cfindiclo, António Gomos de .Almeida, José
do 1\-fotos Ratinho, Guilherme Rodrigues Tralhão, J osó
füboiro da Costa Brnnco, J aimo Bacharel, Amândio
Ortiz Ribeiro dos Santos, Fernando Henriques Vaz,
Jorge i\fourào Garcez Palha :Moniz Pel'oira, João :.\facha<lo Levita, Afonso Eduardo l\Inrtins Zuquoto, Alberto Trindade, J osó Maria Torrado Barroso, Clarimundo Guedes gmílio, Rui !fosso Ferreira, Pedro Rebôlo
Palhares Caldeira de Castelo Branco, José Jacinto
Cutiloiro, Luiz da Concoi~ão Carvalho Viogas, J oaquim D11lgado, Jácome da Cunha Dolfim, José Podl'o
Horta, José Bonto da Veiga Otolini 'l'rrwassos Valtloz,
Arnntino França Xavier do Basto, Júlio Correi<.t Pinto,
:.\Ianuel Esteves Brinca. João Rodl'ignos Tranca. Teófilo 1\fartins de Oliniira, .lon.<Jlrim :Martins, Ars(lnio
Lniz Hebêlo Alves Cordeiro, 111úrio da Silnt Jaqut>t,
.Júlio Forroiru Constantino, João Silva Snntos, Luiz
Peroirn Ortiz de ~Iontelano, Luiz LopPs Pontes l\Iaceta, .\.bílio ela í:osta :.\fon<los, António .Tosé de :'lfonru
l\fonteil'o, Jorge Rosa <le OliYeirn, António Al\'es
Vieira, José Augusto l\fotos I3otica, José Godinho ele
Oliveira, Acácio Louroiro da Crnz o Siln1, Joaquim
Augusto Facha, .Josó Cruz Costa, Feliciano I•'alrão,
Josó Gnribaldi Oli,·oira Brou, )fonuol illarquos Pinto,
Dido Dasid 1lo Afonseca .Aguiar, Josc.'> Nunes Vacas,
António <lo So11M li'l'rtt>ira i\Iornis, Pedro Jo!'ló de
Ornclns, José Jncqu('s e João d(1 Mato:; Bilhau.
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.\.spirantcs a oficial miliciauos médicos, litenciados: da
l. ª companhia de snúdc, Francisco Cn edos:t Félix
:\Iacha<lu, Augu sto 1IarinhPiro, \ rergílio X unes 'L'avares, l•'rnncisco Hamos :\fontes, Josó di~ Uraç:a e ~ih·a
Rocha, .Josú Epif!lnio S:train1 Alv<'s A.udró, Luiz
Diogo d<' Sonsa Lopes Horta o Co:-ta, .Joaquim 'l'aYares do :\lato:-., Fernando .\ln•s Ro1lrigues X 0~111>ira.
Henriquo Luiz do Franc:a F1"lix, Robt•rto Apph•ton de
Oliveira Po~ado, António Vitorino dP Castro .Jorge,
Platon Palot 1' unes, •\lv:iro do Lacerda e :\Iclu, Francisco Serri1no .ta Sih-n, Eduardo Augusto Cartaxo
Romciras, Pos:-.idónio Pereira Salgado, .Jo:;ó de ,\lmoida
Ft'rna ndo Cruz, .J oüo Geral1los Froi ro o 1'\1 rnando
Rehl-lo F'rutuoso ){elo; ela :?.:i companhia do saúde,
)fo1111cl Ferreira l\>ixoto Fon:::<'c·n. :\[anucl elas Xt'\"es Balcira~. Emílio do Figuc>ircdo FernnndPs. Azi Fl'l'l'eira
Leite> ..António Almiro do Yah•. Gt•i·anlo António Diniz da <fama, Francisco Hodr,igttos, .fosó Uhach da
Costa C'ha,·cs, IlPnto Hodrignes 11a Sil\'a Marqlll'S,
Haimun<lo Si•r:;io :\fnria ele X oronlrn Waddington 1le
Quint:1nilha d!' )fcndon<:a, .Adriano .\ntónio Ueis, Alberto Garcia, .Jos{• de Oli,·t•ira l•'il'mo, Alberto Botelho
l\forai s o Josó 'l'ô1TN' Lop11s; <la B. 11 companhia elo
saúdl', Alborto ~\ntónio ela Hosn, )Ianuel Brito da
Cruz. \' itor Sorrn Pena Cnrrnlho, 1dúlio Fc>rreira de
Oliveira, .Jollo ,;\[nrqucs do Matos,· Josú )fortins, .José
do Barros Pinto lla!-itos, IIorúcio :\forcno .Anttrn<'s,
Pedro C:irlos .Amaral Polónio. Alhorto de Liz :\latius
:X unc•s, Eduardo .M iguéns Hosado Pinto, José J onquim
)foreira Braga .•Tt•remins Ht•!wndl's Costa, .\ntónio
.J os{• Brnz Fornandes Heis, Francisco Fialho Noves,
.João Carlos :\fir11hea11 Cruz, Hodolfo Jriarto Peixoto,
Josó .\ntónio Forroira Roquoto d<' Campos Tienriqucs,
Ricardo Simões Xune~. )fanuol Cordufro Perl'Íra, ~fá
rio 1fondes Ln"- Charolic>I, .João Botolho )for:1is, Alfredo \" icirn da Luz, Fernando Simi'loi:; cios Ht'is o
.\lnwitl:I Bt'r1111r<lino de Almeida Faria, FPrnanclo
Eugónio' da Silvn Vciga 'l'roc;olo, X uno Bandllira ele
Lima Campclo do Andrado o fro Cabral <la Costa
Ahrnnhosa.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 3
0

Oapitüis milicianos nH}ilicos. licPnciados, da brigada u. 3
1le l':rn1inhos de forro, .Jo:io Emilio Raposo de :\lagnlhiii~ o Da\'id tle Sousa Oonç:alYes Júnior.
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Tenentes milicianos módicos, licenciados: do regimento
do infantaria n. 0 11, Galiano E:steves Vieira d<" Abreu
e, da brigada n. 0 3 de caminhos de forro, Horácio
Paulo Menano .
Alferes milicianos módicos, licenciados: da brigada n. 0 3
de caminhos do ferro, João Teixeira Porto e, da
3.ª companhia do Ra.úde, I•'ernando dos Santos Agudo,
Jacinto Gomes Ilenriquos, Octá,·io Gomes da Silva,
Uário Ludgoro da Veiga, J oito Anselmo Pedro Gomos
do Ahnendra, Tomaz Gabriel Ribeiro, Fernando ela
Costa Cabral, Augusto de Assunção Tavares, Joaquim
Ernesto da Silva Real da Cttmara Pires, Humberto
Gabriel da Silva Nunes, António Covas Lima, Heitor
Alves Durão, João Germano Neves da Silva, Josó
Domingues Passos, João Russel de Azevedo Neves,
António 'roixeira Queiroz do Castro Caldas, António
Paixão Ferreira, Jorge Augusto da Silva IIorta, Rui
Pereira de Lacerda, Alberto Ferro l\Iurinelo, Roberto
Duarte Silva Sarmento, Josó Martins ele Sovcral H.oclrigues, António de Barros Campos Amaral, Rni Cândido de Figueiredo ·Lima, Francisco Alberto Soares
de Albergaria Ambar, Yítor Hugo Veloz Grilo, Jacinto
Cronor de Sant' Ana Vasconcelos l\foniz Bettencourt,
António Tolo Nunes da Costa, Rui Ortins .i\Iontelano,
João de Oliveira Campos, Carlos Pinto CortOs, Fernando da Conceiç-ão Rocha Faria, Abel Carreira,
Alberto Gon('ah·es de Sousa, Francisco l\faria do Noronha Pereira e Lorena, Jaime 'Valter da Fonseca
Vasconcelos Júnior, Edmundo Lima Basto, Acácio
Augusto Aguiar Pita Nogrão, Júlio Varela ela Concoi('ão e Sih·a, António do Sousa Borges, l\figuol ela
Silva Morais Simão, Carlos Gouvoia Tolo Gonç-alvos,
Fernando do Bettencourt, Serafim Casa Nova Alves,
Ern~sto Carlos Brandfto <lo Oliveira, José 11'rancisco
Jorge Botolheiro, Fausto Jaime Campos Cansado, ~fo
nuol l\faria da Piedndo da Costa Corroia, Júlio Sancho,
Luiz l\lousinho do Albuquorquo elo Gusmão Gaivíto,
António da Silva o Sousa, Manuel Baguinho, mduardo
Júlio .Marques Pord igão, Fornando Simões clti Cruz
Forreira, Eugónio Zeferino Pereira, João Gon('alvos
Coelho, Domingos Pulido Garcia, J oi.l.o l\foria P1m1.clola do Oliveira, Joaquim Augusto do Sousa de Abreu
Loureiro, António Jacinto Nunes de Vasconcelos :Marques, 1\fannol Santos Veríssimo, Josó rnstovos Sanchos
de Brito, Francisco António Contente Fernandes, For-
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nando Afonso .:\Inrques, Alberto ~forques Cardoso
Abllio .\Jberto )!achado :\fn<lureira, I•'rnncisco :\fori~
:\folrp1lados da Cruz ~obrai, .Jo:1quim dl• Brito da )fana
Diogo de Fari:i o ~ilva, Fernando Yitor Henrique~
e Cm1tro, Júlio Nobre de l\fedoiros, António "Jiarciauo
Acabado .Júnior, Adolfo ,João Lah11H')'Pr Du~nlho,
João Lopes do .\z1•\·edo, H11úl Guerreiro, João Alliino
Ribeiro Cabral, )loisós António Baião da Silva, ~Iúrio
de Rodrigues Cardoso, Fernando Xavior do l!Ioneses
Belard da Fonsoca, ..\.rmónio Carneiro Pinheiro, .\ma.deu Costa Lôbo do )fadurcira, Vítor l\lanuol Sant'.Ana
C'arlo~, Raúl Fol11uo o Brito, António Augusto Vilas
Doas Carneiro elo ~Coura, .Toi>ú Carneiro do Sousa Dias,
Carlos Eduardo Cnstelo, .José Francisco Farinha 'raYaros, ~fonael Camilo Canteiro, Carlos .\rtur de Paiva
Raposo, Eugénio )fendes Ferrão. Atl!'lino dos ~antos
Lã, António Alves Pereira, José do l•'reitas, Álrnro
Filipe da Fon!wca, Luiz António do Andrade, .João
Gomes, José Damião Fran~a Félix, LMpoldo Fernando dos Santos Figueiredo, Júlio César Esmeraldo
Gouvnia, Luiz Poroira Di:1s :\falbl'iro, .JoaquiUl Gamboa, J\.lvaro do 8ou:m Dini1., Adriano Viogas Salonrn,
gurico Jorge Pais, J osó Pires <le AI moída Gonc:alvos,
Augusto Tamagnini, António :\fartins, António da Lut.
SilYa, .\ires da Silva Goun~iu, Carlos Silrn, :\Jnnacl
N um•s l•'élix Hiboiro, Bornnrdino dos Snntos Froiro,
Bornartlino EstO\'Os Roque, .Joaquim Poroira Pimonta.
ele Castro do Carvalho, António do Souto Lopes, Afonso
Alfrt•clo Tarnre:{, .\lhano da Encnrn:1c:i'lo Coelho, ::\fanuol J,ou\ãO ::\fartins Júnior, .José )forin :\farquos do
Almoidn, José Rodrigues Pahlo, Ahllio Peralta Bastos,
Vasco Urpina Chamusca, !•:mosto ~[orcira, Antônio
da 8ilrn Pires Kirio Yige:mt Gomt•s da SilYa, Aloxan1lrc )forque~ Teixeira, António Be11c1lito de Sousa,
Ruíl .Jorg-c Palma do 1''igucin•1lo, Yitor <~O ~!elo ~0~1çah·es, IIcnriquo da Costa A lomão Tmxe1ra., Luc10
:\fa<ll'ira Cabr:d, Artur Fomando.s, Carlos ~\lberto
Fr<>iro de Oliveira José da Silrn Cur\'alho, .\ntónio
Domingue:-; do~ S1:ntos, Constantino .'.\forques Paixão,
Rantiugo de Sousa Pontes, .-\ntónio l~cluardo Vieira,
l•'austo Leitão Bnrbosa, .Joaquim lnilcio da, Oar.na
Imarrinúrio Frnnci-.co Jo~ú do Curnilho l• erre1rn
~~{·~~o • .A~tónio .Joaquim Con~·oiç~o., .Jo;.~ .Almi.ro da
Silva, .António Leu! Bravo, Lu1z F1lipu \ teira Lisboa,
Francisco Salos do Barros o ,~ asconcclos Estovcs,

OHOE:\l DO EXf.:1wrro N.0

1;)

2.• Série

á\.ntónio :-;imõcs :\Iuita, :\I:'lrio Goru:aln•s Cidr:ds, ~\n
tónio Rt-stnni Pinto, \' as«o Col•lho da Sih·a, .fosé Fernandes do :\fogalhãis e i\ft>nosos, l•'rancisco Maria Yichi
Pinto Coelliu, .João Bnptista Coc>lho, António Clou~al
Yes de ~ousn Dias, Alberto \"as1·onct'los Xo~uciira elo
Lemos, .José Pereira do .:\fac·••tlo, .José das ~l'H'S Tavares. Malaquias da Costa Lobato Pimoutão, Alberto
Ribeiro )lnrqt1l's, Paulo da C'osta BPneYi1les., Fornando
)fanuel ele ::>ousa, Alfredo Lunzps :\Iaycr, ...\h·:1ro Hemigio do Sousa, DaYid ColH 11 yon Bouhorst, .JI anuel
:\faurício, .T oüo no<lriguos l•'<'rrnirn da Sih·n, 'l'oófilo
J oaq nirn Sal \'nclo, Baltasar )loreirn de Brito Bivar V1•lho
da Uosta llruJH'O o .T osé l•'r:ull'is<'O N nnns O uerrciru .
•\.spirautcs a olicial miliciano::., mt'•clicos, licc11<'i:11los, da
3.ª compnnhia de saúde, •\ lborto de Campos :\lctleiros, Fran1•isC'o José de .\z1 \·cdo Gomes Barntn l•'eio.
Uahricl Pereira <le :JfrdPiros Oah·ão, António :\Iari:~
Roma l\lnt'hado Cardoso Salgado, Luil 1ln Costa o
Silva, António Dolores Hl'ndns, Amado11 <lo .\f:lgalhãis
P(lixoto do :\IPIH"•Cs, António elos Sautos o Sil\•<t, ,\lcxau<lre Gomes elos Santos. A11t(111io Barroso ( '1·istina,
FrancisC'O PirC's :\brques H:unos, .Jo::;é Au~usto Pinto
Hocha, António José BnrlJosa <lo Matos Cha,·11~, F:u~énio d<' :\lirantla Rodriguos, António Siln•ira da
Rosa, Yorgllio da Costa Ko\'Os, .\[anuel Faria .\lagnlhiiis FClrrc>irn Pinto BastoH, Domingos do Carmo <le
.Jesus Pinto Co11lho, António .lorgo l•'errcira, Antúnio
de Lacerda ~ohro, .Josó Anlúnio dos H"is .Júnior,
Francisco .\fnrques Canas, .Tosó Semedo Sahino Louro:
.Jor~e 110 :\fo1l inn 1fonj:1r<lino, António Dius Viegas .
• \ntónio .Joaquim Ah-es .Filipe. 1lorítcio <ln Lu7. Brito.
Va.;;co da :-:Oihtl Lourt>iro, .João Cha\'C'S Guimaràis.
Carlos Iro11riq110 Jorge, M:'trio Hibeiro Fr1'i1·0 Huas,
l\fário 'J'omnz <la Costa Hoqno, .Jorgo Loitiio Bal'ta
No\•es, .lo:io .Antunes Cruz LPitl, Augusto J•'ig-uuimdo
Fornandc•io:. Humberto da Sih·a Pcstall<I, .Tuimo .\ug-usto Cru11cr C11lostino da Gostn, .Tos<~ N ohrP J,,oitão.
Fern:rn1lo Hnmiro Lopes cio Soq11f'irn Bandeira do
Lima, .Jost' Pinto Simões, :\f anuol Ferreira Sarafon:1,
Óscar do C'umpos Frag-oso, Lt'opoldo :JCaior, Oustavõ
.Torge do Bottonconrt Ign~jas, !•'ornando Pais 1!0 Y nscon cclos, .T o:1o de Gon n'in, lt;d 11nr1lo AlhC'rto ;\(ontPi ro
Grilo, Frodori<'O .José \•it<'iria Pereira, Artur da Cost:1
xc,·cs Nornis, Hogi"rio dn Silrn ~oarc~ ••Joiio ,\ugnstO
Uibeiro, Lonroni;o AlYes Dbs P:whcco, Pedro .:\lnuucl
1
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Possor Madeira Pinto, António 1'riodade Mascarenhas
:Martins, ~rtu~ de <?liveira, Fornando Sequeira Aguiar,
.João :\lomz Nogueira, Carlos Possoa Elias da Costa,
José Correia da Cunha Júnior, Alexandre de Campos
do Azovodo Batalha, Humborto Filipe Vilar, Manuel
Paiva da Silva Uamalho, Augusto Toledano Leão
Esn.guy, Manuel Bantes, .Jorge Luiz Nóbrega Araújo,
Guido LacombP, Manuol Josó F'ornandos, 1\fanuel Rodrigues, Ilcnriquo da Veiga )falta de Paula Nogueira,
Adriano Augusto :Martins Amado, Bernardo de Sousa
e !<~aro, Cândido Nunes da Sih·a, Mário Augusto de
)[endonça e Silva e Ernesto Júlio Ramalho Góis.
Por po1iari'as de 20 do corrente mês:
Centro de mobilizaçlo do serviço de saúde n.º 1

Capitãis milicianos farmacêuticos, licenciados: da 1. ªcom·
panhin de saúde, António da Silva Guimarãis Júoiol',
Josó .Mendos da Costa Júnior, António Augusto de
Almeida, Arnaldo de Barros, Amadeu Joaquim Gon·
çah·es da Silva, Napoleão de Pinho Valente e, da
3.ª companhia de saúde, Francisco António de Andrade.
Tenentes milicianos farmacêuticos, licenciados, da 1. •com·
panhia de saúde, Eduardo Gomes Guimarãis e Alberto
de Magalhãis.
Alferes milicianos farmacêuticos, licenciados, da 1. • companhia de saúde, Manuel Cândido Costa da Silva
Correia, Aristides Marques Vilela, Marcos Borges de
Morais, Cláudio Pedro de Brito Pinhol, Alberto Francisco Vilares Lagoa, José Joaquim da Costa Raimundo,
Alcino de Oliveira Ah·es Pinto, Óscar Maia Vasqoea
de Carvalho, Carlos dos Santos Cardoso e Custódio
Bemqoerença Ferreira Mendes.
Aspir11nte1 a oficial milicianos farmacêuticos, licenciados, da l.ª companhia de sa6de, J6lio Barreiros Marques, João Alves da Silva, Manuel Passos Lourenço
dos Santos, Camilo Artur Girllo Olh·eira Veloso Osório Francisco Alexandrino Ji,ernandes de Faria,
Fa~sto Barbosa Cardoso, Alceu Maria Vinhas dos
Santos, António Luiz Moreira e Manuel Mesquita.
Centro de mobU!zaçlo do 11rwl90 de sallde a.• 2

Capitãis milicianos farmacêuticos, licenciados, da 3.ª companhia de saúde, Joio Avelino Cortesão, José de

516

ORDEi\1 DO EXÉRCITO N. 0 15

2.• Série

·~\fatos Cosme Perr.ira, Josó António Garobini de Sousa,
António José da Silva, Eduardo Augusto Vasquos
Cardoso e António l\Ianuel Ilorta.
Tenonte miliciano farmacêutico, licenciado, da 2.ª companhia de saúde, José de Amorim.
Alferes milicianos farmacêuticos, licenciados: da 1.ª companhia de saúde, Camilo Pinto de Araújo, Manuel
Castela do Lemos Ala o António Luiz da Silva;
da 2. 11 companhia de saúde, Francisco Teixeira Botelho, António Duarte Guimarãis, Emílio da Cunha
:Mora e l\lvaro :B'erreira Fresco; da 3. ª companhia
de saúde, Carlos Vaz de Faria e Almeida, António da
Silva Gomes Asconso e Fernando Bettencourt dos
Santos.
Aspirante :i. oficial miliciano farmacêutico, licenciado, da
3. ª companhia de saúde, Arnaldo :\!arques da Costa.

Centro de mobifil:ação do serviço de saúde n. 0 3

Capitã.is milicianos farmacêuticos, licenciados, da 3. n companhia de saúde, Jaime Eugénio de ~fatos, ?!Iiguol
Judicibus e ·nrauuel Eduardo Condessa Júnior.
Tonontes milicianos, licenciados: farmacêutico, da 3. ªcompanhia de saúdo, Jaime Farto Ah·es Barata, o cirurgião dentista, da 3. ª companhia de saúde, Alexandrino
Rodrigues Passos.
Alferes milicianos farmacêuticos, licenciados: da 3. ª companhia de saúde, José de Sousa. Uachado Ribeiro
Lopes, Gustavo Artur Galo Romano Baptista e Américo do Carmo Santa ·M arta o, do 2. 0 grupo de companhias de subsistências, Augusto Albuquerque da
Fonseca.
Aspirantes a oficial milicianos farmacôuticos, licenciados,
da 3.ª companhia de saúde, Gaspar Bosch da Graça,
José do Avolar de Almeida Rihoiro, Samuel Duarte
Ferreira, Luiz Silva Sardo, Josó Rodrigues Pontos
:J\Iaceta, Aluizio da Cruz Marques Leal, José Podro
Guerreiro, Alborto l\Iartins Costa o João Castro Rodrigues.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

TeMntcs milicianos veterinúrios, lict>ncia1los: <lo batalhão do caçadores n .0 1, FredC\rico Bago no Soq uoira;
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da Escola Prática de Artilharia, Alfredo Silva Lopes·
do rl'gimento de artilharia ligeira n.º 3, Artur d~
Assuni;ào )fortius e Jacinto Pereira Martinho· do regimento do artilharia posada n. 0 2, Artur 1dviro do
1'1oura Coutinho de Almeida do Eça; do r<v•imonto
do cavalaria. n.º ~' Augusto de Abrou Lopes; do r<'gimcnto de ra\·alaria n.º :3, Cristiano .\lfre<lo ~hcppard
Cruz e Júlio )[arques de :\forais; do regimento Je caY!\laria n. 0 G, Joaquim Uorroia da Costa, Carlos Baptista Carneiro e .\ntónio ~Iartins Gomos Forroira; do
regimento do enrnlaria n. 0 7,. J ol\o Chedus Sant'.\..na
Bogarim e, do batalhão do sapadores de caminhos de
forro, Albino :Manuel Fornnn<lcs o Arnaldo ~!cn<loni;a
l\fachado.
Tenente Yetorinúrio auxiliar do exército, do regimento
de cu\'aluria n. 0 2, António Xicol:1u Pl'reira.
Alferes milicianos veteriu:\rios, liccrl<'iados: <lo batalhão
do cai;adores n. 0 2, António Robalo Cordeiro; elo regimento de artilh:1ria ligeira n. 0 1, .Jerónimo de Vasc·onco
los Coelho de PuiYa, 'fomaz Trarns::;os Rocha o Afonso
Josó .\rriaga; do l'l'gimento de :1rtil11uria ligoirn n. 0 2,
lfanuol António Ilenriqul's Simõos, :'lfanuol 1'fuurício
Glória e Joito Diniz de Almoid:i Santos; do rt•gimento
do nrtilharia ligeira n. 0 :~. Angelino .\ugusto l•'nrrcirn,
Pedro do :\fotos Nerns, Fernando dos Santos Furtado
Coelho, Rogório Roiz, .Jor10 Augusto da Rosa Azovedo, Josó Augusto Branco Pimontol, Carlos Au~usto
de Castro e 1\lunuel Leitão; do regimento de artilharia
ligeira n.º4, Jún11uim Fl•rroiraPcdrosn Júnior, António
Simões, António Guedes Corrcin 1!0 Campos, Teodósio
1\farqucs Antunes o J oito Orvalho'l'oix1•ira; do reginwnto
do artilharia pesada n. 0 :?, Josó 'l't,mudo Corto Real,
Eugónio Antun<•s 'l'rop:i, Tt•ótilo Lopes I•'razi'lo, :\fanuel
:\foreira Jacob, .Josó Da,•id Simões l' Hor:ício Nobre
Brilh:rnte Simiit•!ij do grupo do artilh:iria a carnlo u. 0 1,
João Pimenta Boja :\forques Godinho; 1la bat.aria indcp<1ndento do defos:i do costa n. 0 1, António Lt•mos
Panasco .Un•s do Sousa Gomos; du :?.ªcompanhia do
trem J1ipomóvel, Fern:rnJo Luiz )fadt ir:1, Teótilo Augusto Hodri...,.uPs o João .Júlio Camilo Ah·es; do reginwnto de cn~alnrin. u. 0 1, Joaquim .Josó Bugalho Picüo
Fern:111dl's; <lo regimonto do ca\'alaria u. 0 2, ,\ntónio
Inácio Hibeiro Bnptista, ITenriquo P:iis de .Almeida,
Josó Frnncisco Nico, J,uiz Uoclho de :\forais, Frnncisco
Duarto Caldas, António Augusto Uibeiro Cabral, João
1
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Soares Lobo, Filipe Morgado Romeiras, António .Josó
Ferreira Geraldes, José Sales Gomes e Ernesto Soares de OliYeirn; do regimento de cavalaria n. 0 3, José
J\faria Formosinho Bantes, Vítor José Gama.rro Correia Barrento, Augusto Guorroiro Tomndo e l\lelo,
1\Iário Cardoso e :Jiario José Boi no do Azo,•edo ; do
regimento de cavalaria n. 0 J, Fernão J\faria de Sousa
Nápoles, Manuel José do Souto Barreiros, l\Ianuel
Avelar da Concei~ão e Silva, António Dias Costa e
Alexandre Tabarra do Figueiredo; do rogimento de
cavalaria n. 0 5, Adolfo Vitor Horta Santos, António
Goni;;alves Carinhas Júnior o Olímpio <los Santos Silrn;
do regimento de cavalaria n. 0 G, .\.ntónio Bernardino
1\..lves Freire, l\fanuel Henriques J\foreira, Raúl Lopes
GotH,:alves, .Joito de Oliveira Dias, Jaime Artur ~\.mado
J\Iorga<lo, José da Conceição Gonç:alves, Mário Júlio
Parrot Catarro, José Carrilho Chaves e Rafael Albano
de Oliveira Moreira; do regimento de cavalaria n. 0 7,
Isidoro :Martins dos Santos, António .Ja.cinto Ferreira,
José do .Almeida Rovisco Garcia, Fernando l~strôla
e Silva, Júlio Lopes de Oliveira, .José de Sonsa Gomos Perl\ira, Josli Emiliano ela Costa, .Jerónimo de
J\Ielo Oe.ório do Castro, J osó Januário Alvos <lo Oliveira o Carlos Caldas Ferraz; do regimento do cayalaria n.0 8, Júlio Gottlito; do batalhão de sapadores
de caminhos de forro, .António Baptista; da 3. 3 companhia do saúde, Augusto Quintino Soares da Rocha,
António da Cruz Bonito o Cristiano Pereira Campos
Borges.
Aspirantes a oficial milicianos votorinúrios, licenciados:
do regimento de artilharia ligeira n. 0 3, Abol Lima
do Sacramento Pn\tas e Joaquim Artur Dias; do regimento do artilharia ligeira n. 0 4, Ourlois Inúcio Lavrador; do regimento do artilharia pes::i.dn n. 0 !3,
Adolfo Rodrigues i\forais, Armando de Moura ~fomo
rado ~falacriz, Amadeu ela Conccic;ão Rodrigtws, José
do Oliveira Carvalho, Alberto Augusto do Barros e
Luiz Carlos Robêlo do Freitas; do regimento do cavalaria n. 0 1, Joaquim Dias Baptista e José António
Raposo Semedo; do regimonto do cu.valaria n. 0 2,
Joaquim :\fonteiro da Concl\iç~w • .António Alves da
Cruz, Fernaudo Borges do l\Iclo o Fernando Peixoto
Yioira <lo Sã; do regimento <li\ cavalaria n. 0 3, Anacleto ele Sousa Pinguinha e Alborto i\[auuol Augusto
de Almeida Lanc;u; do rogimonto dE:\ ca\•nlaria n. 0 5.
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João ~fonso Hib~~iro; do rei;imonto dP carnlaria n.º G,
.Autóo10 GuorrC11ro; do regimonto de caYalarin. n. 0 i,
.Toaquim L opos Queixo.

Regimento de infantaria n.0 3

Alferes miliciano <lo scniço 1lC1 administrnção militar
licPnciado, do 2.J grupo do companhias de suhsistí'n~
cias, Henrique Bacelar Caldoira Qupiroz.
Regimento de infantar ia n. 0 6

Tcn<'nte miliciano do scn·iço 1lc administração militar•
licenciado, tio rc~imcnto do infantnria n. 0 ó, Francisco
Fonseca dos Santos.
Regimento de infantaria n.0 7

Aspirante a oli<·ial n1iliciano tio s1•r\'iço do administrnção
1~ilitar, lic1•n<'i1tdo, da extintn :!. 11 1·ompanhia eh~ ndmi111stração militar, Alfrpdo Fernando :N"uncs ~ampnio
Humos.
Regimen to de infantaria n.0 8

.Alferes miliciano do ser\'iço d<' t11lministração militar,
licl'nciado, do ~.º grupo 1lc c•ompanhias de suhsistôncias, .Jorge Hrnga. ·
Regimento de infantar ia n.• IO

Alft•res ruilici:1110 tio :-Prvic;o do :ulministrac;i'to militar,
licenciado. da O.'.\ tinta ::?. ª compa11hia do administração
militar, :\1ário T:1\'ares :\fendes.
Regimento de infantaria n.0 12

. \!fores mili1·inno <lo t'Orvi<:o do a1!111inistraçit0 militn r,
liC'<'nciado, da extinta 2.ª compnnhia 1lC' administrn<;Ü<>
militar, F1•rnn11do :.'lfachado Simõc:; da Sih-a f\alnzar.
Regimento de infantaria n. 0 13

Alfon•s miliciano do sen·i<:O de :idrninistrac;ão militar ,
licPnciado, do ~.º grupo do companhias do subsistCmcias, )[anu<'l António do .\ssun<:ii<> ,\ntunc8.
Regimento de infantaria n." 14

.Alfort•:-< milicinno do sen·i1;0 do atlrnini~tração militar.
lirPncia<lo. dn c•xtintn :?. ª companhin do admini~tr:içlto
militar, A.ntónio 1!0 Púdun C:mloso de :.'llelo o Lemos.
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Regimento de infantaria n. 0 15

Alferes miliciano do serviço de admioistra~rto militar,
licenciado, da extinta 2.ª companhia do administração
militar, José Pinto de Vasconcelos.
Regimento de infantaria n. 0 16

Alforos miliciano do serviço do administração militar,
licenciado, do 2.0 grupo de companhias do subsistências, Joaquim Josó Galante de Canalho.
'
Batalhão independente de infantaria n. 0 17

Tenente miliciano <lo serviço do administração militar,
liconciado, da extinta 2. ª companhia do administração
militar, Gil rifod0iros l\Ielo.
Batalhão independente de infantaria n.0 18

Alferes miliciano do sorviço do administração militar,
licenciado, do 2. 0 grupo de companhias elo subsistôncias, António Lopes da Costa..
Batalhão independente de infantaria n.0 19

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do 2.0 grupo do companhias do subsistôocias, Manuel l\faria .Alua Simas.
Batalhão de caçadores n. 0 1

Alferes miliciano do serviço do administração militar,
licenciado, do 2. 0 grupo de companhias do subsistôncias, João Rodrigues de Castilho.
Batalhão de caçadores n. 0 2

Alforos miliciano <lo son·it;o de administração militar,
licenciado, do 2. 0 grupo do companhias de subsistôncias, José ~forq uos.
Batalhão de caçadores n.0 4

Alfor0s miliciano do sel'viço do administração militar,
licenciado, do 2. 0 grupo do companhius do subsistências, J onquiro do Sacraroon to Pn.gnrctc.
Batalhão do caçadores n.0 5

Alforos miliciano do SC\l'YÍ\O do administra~no militar,
licencia.elo, do ~.º grupo ele companhiils de subsistências, António Gomos da Silrn Pinheiro.
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Batalhão de caçadores n. 0 6

.\.lfcrcs miliciano do sen-ico do administraçito militar,
lic1•nciado, do j.º grnpo do compnnhias do suhsii;tências, Jorgo da Fonseca Bastos.
Batalhão de caçadores n. 0 7

Tenente miliciano do sor\'ic;o de administrac;ito militar
liconciado, do 2. 0 grupo <lo companhias do subsistõn~
cias, Eduardo )farinho ,\ h·cs do ~loura.
Batalhão de caçadores n.0 8

Alfores miliciano do scrdc:o de administração militar,
liC'cnciado, tla 1•.xtinta :3.ª c>ompanhia de administração
militar, Anti'>uio Sanches do Amarnl Ca~tilho.
Batalhlo de metralhadoras n.0 1
~\.lfores

miliciano do sor\'Í<,:o do aclministra<:ito militar,
liCl'llcindo, <lo !?.º grupo de companhias de suhsistêncius, .\.ntónio Frnnci~co Teixeira.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alfores milicinno 1!0 i;ervi<;o de ndministrac:íto militar,
liC'rnl'iado, da oxtinta :.!. • 1·ompanhia do admi11btração
militar, Bernardino :\Cnch:ulo FortPs.
Batalhão de carros n.0 1

Alforcs milici1wo do st•nico de admini1:1trac:ão militar,
liconciado, do :.!. 0 grupo de companhias de suhsh;tências, Jaime Azuncot.
Regimento de artilharia ligeira n.• 1

_\!feres milicianoi< do scni•:o de <ttlmiuistr:u;ão militar,
li<·cnciados: dn o.xtintn !? . ª coropnnhin de administra<,:ão militar, .Ju:io I'ernira Duarto o, elo 2. 0 grupo do
companhias de subsi~ti'lncias, )la1111PI Cardoso Ah·es
da Cunha António )forais )faia, Haúl Rodrigul•s Ccrqtwira .\fonso, .To~é .An~usto das i\1•\'CS Cahrnl, Augusto Amado do Aguilnr ti ,José Maria Li,·ório.
Regimento de artilharia ligeira n.0 2

Alft'ros milicianos do sen i1;0 df' :ulrninistrn<;ão militar,
licf'nciados: da extintn :!. 11 compnnhia do atlmi11btra<;ão militar, J\ lvnro :\lnlnfoia .Tímiol' 1•, do 2.0 grupo de
companhias de subsistôn<·ia:-, Francisco do Ataidc do
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Almeida Vasconcelos, Américo de Lima Quintão, João
Gerardo Coutinho da l\foia, Fernando Vasconcelos e
Sá, António Joaquim Pêra, Henrique Luiz Gomes Pereira, Tomaz 1\Iendos Norton de Matos, Joaquim José
l\Iarques Ferreira e Adolfo Simões l\Iuller.
Regimento de artilharia ligeira n. • 3

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, <lo 2. 0 grupo de companhias de subsistôncias, António Joi;é de Almeida o Silva, Francisco de
Assis Meneses Belard da Fonseca, Pedro Navarro
Bogariro, José Maria Barbosa do 1\fagalhãis Godinho,
José Alexandre <le Campos fübeiro Lopes, Antero
Pinto do Sousa Ramos Taborda, António Augusto de
Freitas da Luz Maltês, )fanuel Carlos de Vasconcelos
Teixeira Pinto e Ary Barbosa da Fonseca.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

...\.lfl'res milicianos do serviço do administração militar,
licenciados, do 2. 0 grupo do companhias de subsistências, Carlos Augusto l3árcia Coimbra, Ernani Ah·es
Ramos, António Valdez Penalva, Josó Ricardo Bento,
António l\faria Laboreiro de 1\Cira )fondes, João de
Barros Couto Rosado, Eduardo Rodrigues Pinto, Severo do Nascimento Paixilo e Josó )farquos P<>reiru.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
liccm<'iados: da extinta 2. ª companhia de administração
militar, F'rancisco Assis l\Iat'ia Oliveira de Almeida
Calheiros de J\lenesos, Josó Xa,·icr Cardoso do Meneses, Manuel <le ~\taído de Almeida o Vasconcolos
Pinto do l\Iascarenhas, Vasco António Blanc Correia
de Almeida e, cio 2. º grupo de C'Ompanhias <le subsistôncias, :\Iúrio Loureiro, .Júlio Rekas, Joaquim António Valadas, Diamantino Forraz dos Santos l\Iarquos,
J orlo 'raYarcs Fradiq ue e :Manuol Castola.
Regimento de artilharia pesada n. • 1

Alferes milicianos do servic;o do administração militar,
liccneiados, do 2. 0 grnpo de companhias do subsistôncias, Carlos Homero ho do Carvalho, f<'rnncii;co José
do Lourcles Duarto Pinheiro, Luiz ~fanuol Wrem da
Sil\'rira Viana, .Jorge Dnarto das NoYes, Arménio
Fonseca Lopos, Antônio Voncel:ilan de Barros .Júnior.
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Aspirantes a oficial milicianos do s<'n·iço de administra<;ão militar, licenciados, do ~-º grupo de companhias
<le subsistências, ),!iguel Ncpomuceno o António Pl~·
reira.
Regimento de artilharia pesada n. 0 2

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de a<lministra<:i'lo militar, liccnrindos, do 2. 0 grupo de compa11hi11s
do i-.uhsistênl"ias, Dario Gonws, l\Ianuel .António <lo
Brito da Sil rn Passos, Alhorto Marques, Luiz Artur
<ln Silva :N" unes, Albino .Joaquim Rodrigues Yalentc,
),f úrio Scixas de Sousa Xevcs, )[ário da Aonocia<;iio
<iomcs e Eduardo .João Pereira do Figueiredo Lory.
Regimento de artilharia de costa

Aspirantes ~1 oficial milic-innos do serviço de adrninistr:t·
c;ão militar, licenciados, do :.!.º grupo de compa11hi:1s
do i-;nl>sistêncius, .Toüo Soar<1s Pais, António ),(:1111101
( '11rrogal Correia da Sil n1 o 'J'oúfilo Ah·<'s Pereira.
Grupo independente de artilharia de montanha

Alli•rfls miliciano do servi<;o do administra<:ão milit:ll',
liccn<·iudo, do 2. 0 grupo do 1·omp1mhins de snhsisti'•111•ins, .Alhertino 13orgos do Olin!ira.
Bata ria independente de defesa de costa n.º t

Alferes miliciano do s<'n·i<:o ele udministração militar,
li1·cnciado, do 2.º grupo de companhias <le subsi:-1<"°'11·
1·ins, António \·asconcolos Hnposo.
Bata ria independente de defesa de costa n. º 2

Aspi1·:111h1 a oficial miliPiuno do scr\'i<;o de :1dmini~traç:ilo
milit11r, lic1•nci:1do, do :.!.º grupo de companl11:1s d1•
suhsistêrwia:-. ,\ir(•s Yit0rho d" Freitas.
Bataria independente de defesa de costa n. º 3

Aspir1111tc a oiicial milicia110 1]0 sei"\ ii;o tle :ulminis.trni;Zio
militar. lict'nciado. tio :.?.º grupo de 1·0111panl11:1:-; d1•
811ht1ist6ncius ..Tos~ A 11~111.. to.
Regimento de cavalaria n.º 1

"\spirnntes a oficial milil'ianos do scr\'Íço 1le administ;a·
•:üo 111ilitar, licenciados, do !!.º grupo do cou1p1ml11u.;
.lu suh:-isté1wias, Ernesto 1"11rrl'irn Pratus e hdu:rnlo
Antftnio C'11pucho Paulo.

Regimento de cavalaria n. 0 2

Aspir:rnt<'s a oficial milicianos do scn-i~o de udn1i1fr. . tra<:;lll militar, licenciado~, do :?. 0 ~rupo de companhins
de s 11 bsis tOncias, L•'rau c·is<"o X obro, )faurlcio Y :in•l ti
l'iuto.
Regimento de cavalaria n.• 3

Aspirnnt11 a oficial 111ili<'iano cio sen·i<:o de administrn<;ito
111ilitar, licenciitdo, do :?. 0 grupo <le companhias eh•
suhsist<'acias, Rui Oarnliho )[arques da Silva.
Regimento de cavalaria n.0 4

.A' pir:111tes a oticial milicianos <lo scn·i\o de aJministr:u;ão
111ilit:1r. lic-enc·iados. <lo ~.º grupo 1lc companhia:; ,Jc
s1d1sistí•111·ia:s, .\lbertino )lar1p1es e .Tollo Corn•ia ('a,· ilhas.
Regimento de cavalaria n. 0 5

i\spirantPS a oficial milicianos do s1•rvi<:o t!e administra<;t1o 111ilitur, Jiconcia<los, do :?.ºgrupo de co111pa11hiaM
dP suhsistências, Luiz dos Hantos Pinto e Dinato Forrão.
Regimonto de cavalaria n.º 6
.\~pirantPs

a oficial mili<·ianos 1lo scrd~o do :ul111ini:;trn<:1'1.o militar! licenciados, <lo 2. 0 ~rupu de compnnhi:i~
de suhsist1•ncias, Fornando Ho<lrigucs <la :-)ilYa Laranjt)Íra I' )fouucl da Silrn Martins.
Regimento de cavalaria n.º 7

Aspirantes a oficial miliciunos cio servii:o de a<lministra1;iio militar, licenciados, do 2. 0 grupo de companhias
do irnbsisWncias, Fr11nci~1·0 .\.irns da Costa e António
~Iartins de Ji'i:iuoiredo.
Regimento de cavalaria n.0 8

T1·ncnh.•=- miliciano~ do s1•n iço de administruçüo militar, lil'uncindos: <lo roginwnto de iufontaria n. 0 1, Halil
dP ~folo o Castro Saltcr Cicl o, th> grupo de artilharia
a ca\'alo n. 0 1, Franciseo <lo Puul:t Brito Júnior.
Regimento de engenharia n. 0 1

'l'etwntes miliciirnos do :-;erYi<;o elo administra<;ão militar,
licenciados. da extinta~ . ª c:o111panliia do administrac;ão
111ilitar, Sobastião )lartins )lourào e Frauci:-l'O P;wla
Ho1lrigue~.
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.\lfores milicianos ilo serYiço do administração militar
licenciados: da extinta 2." companhia de administrac;ã~
militar, Ecluard o .J osó Buzaglo, .Júlio .Alcfmtura l\[en·
cl<'s, Nuno Estl\vilo Lomelino Silva, João Uanuol l•'orroira Taburda, (1, do 2. 0 grupo dt' <'Olllpanhias dt• suhsisténcias. Duarte Hibeiro PinhC'i ro. Carlos Dami:io
Franco, Fernando Ferreira llartins ele Brito o .Alfredo
:\Ianuel Lopes PimPnta.
Regimento de engenharia n.0 2

Alferes milicianos do serviço <lo administração militar,
lic·1.m ciaJos, da extinta 2.ª companhia do administnu:iio
militar, Josó d1• Andr:icle Lopes, )fonuel Josó Stil'haner Lacasta • .Jorge ntor .:\!orais .Júclire da Costa,
)fanuel Lourenço Diniz d:i Silrn, Alberto Marta
Louro. Anlbal 1!0 :\Iagalhãis Júnior o .António Josó
do ~frio.
Aspirantes a oficial milicianos do sorviço de administra·
1:i'lo militar, lic1·11ciados, da oxtinta ~.· companhia cio
udministração militar, .\ugusto Lo11r1•nço, Alberto .To·
rónimo da ~ilrn, Mannol Pire:; Norns o .\ntónio .Aloxnndre Pereira da Sih·a.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Aspirnntes a oficial milicianos do serv iço de administrn':iio militar, Jil't'ncia<los: da oxtinta :?.ª companhia do
administrac:ão militar, Fnrnando G11ilherme Rc:;cntlo da
Hocha, Jo,.ó Tclt•:- )[arques Hihciro <', <lo 2.0 ~rupo do
companhias til' subsistências, Fernando Carlos Passos
Pen•irn. de Castro . .Jos{• .:\fonul•I Pnis de Amaral Coelho
e gtluardo Ernesto Empis.
Batalhão de telegraflstas

.\ spirantes a otil'ial milicianos do scn·ic:o de atlrninistraçlto militar, Jic(l1l<'indos, da extinta :?.ª companhia d1•
n1lministrat:llo militttr, Emílio ~\quites .\[onteverde, L uiY.\1a!'cdo e J osó )[a ria.
Batalhão de pontoneiros

AspirantPs a ofici:il milicianos do sorvic:o do administra11
'"ão militar, lico1wiaclos, da oxtintn :!. companhia cio
administraç1to militnr, .Josó J'into LPito o Joiio .Joaquim ~anguioetti Beirão da Veiga.
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Grupo de companhias de trem automóvel

Ton<>nte milicinno elo sen•it:o do ndministração militar,
licenciado, <la extinta 2. ª eompanhiu. de administração
militar, lfonriquo Carlos de 1\Ioura.
~\!feres miliciano do servi<;o do administra<:i'lo militar,
licenciado, do regimento do infantaria n. 0 2, ,\ntoro do
.Jesus Leitão.
Aspirantes a ofic·ial milicianos do serviço do administração militar, lil'onciados, do :3. 0 grnpo do companhias
de subsistônciui:;, Vasco Santos Grilo de Brito, Francisco Sih·ciru Pinto e Josó AlYos Pinto Baptista.
I.• companhia de saúde

Alferes milicinnos do ser\'i<:o do administração militnr.
licenciados: tia extinta 2." companhia de admiui-.tração
militar, Joaquim Hodrignes do Brito o, do~.º ~rupo <lo
companhias do subsisti·ncias, .José da Costa ProPnça.
Aspirantes a offrial milicianoH do 8Prvko do administração militar, lict>nciarlos: da oxtint:i. ~.ªcompanhia de
administração militar, Joaquim Fernando da Rocha
Ferreira Baptista e Carlos gugl~nio do Lima Correia,
e, do 2. 0 grn110 do companhia~ 1fo subsistência-:, João
.José dt' Mirancla, João Rt-my 'l'cixeira. Freire o .Jorge
Pampulim Santos.
2.• companhia de

saúde~

Capitão miliciano do servii;o de administrac:l1o militar,
licenciado, cln extinta :?. 3 companhia Je ndmini~trnç:io
militar, HC'inaldo Duarte tlo Oliveira.
Alft>res miliciano do senit,:o de :ulministração milit.'lr,
liconciaclo, do :?. 0 ~rupo do companhias do subsisténcias, Engd('io cio Anclrnclo Lopos.
~\spirantcii a olfriul milici:rnos do senii:o do administração militar, licnnC'iadog, elo 2. 0 grupo do l'Ompanhias
do subsistências, José Hicnrdo do Cal'\·alho Fig1wircdo
d<' '-;ousa 'l'n,·an•g, Jorgo Sl'cn, :.\Innuel ~farqul•s l'inhaço, .António Joaquim Guedes cio Amaral e .Jol\o do
Ros:írio Palhano Engrúcio.
3. • companhia do sa1ide

Tenentes milicinnos 110 srniço dn a<lministrac:ão lllilitar,
licenciados. tlo regimPnto cll• inl'nntaria n. 0 f), Hat'il Au~u-.to da Sikn Guardado o António Yuz Pacheco do
Canto e Castro.
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Alfores milicianos do serviço de aclminbtra{'ã.O militar,
licenciados: do regimento do infantarin n. 0 5, :\fanuPl
llodrigucs Ilnrros, do grupo do artilharia a cavalo
n.0 l, J . ugusto Pires .\.rouca, o, do 2. 0 grupo do companhias do sub~istllncias, Alberto Carlos do Liz 'J'Pixcira Branquinho, )fouuel Franl'isco 'los Santos o Ilídio
Fernandes Correia.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Capitão miliciano elo serviço d<' administração militar,
liconcia<lo, da P.xtinta 2.:i companhia de a<lministrnçil.o
militar, Alfrc1lo )[arques do :\londonça.
Alferes miliciano~ 1lo i;cr\"iço do administração militar,
lic<'uciado~. da l'.xtinta 2. ª companhia ele administração
militar, ~\lbino Gomes do .\.lnwi1ln o .José Carneiro dn
Hocha Leal.
2. • grupo de companhias de subsistências

Aspirante a ofil'ial miliciano do sonic:o do admiaistrnção
militar, licc11ciado. do rcginwnto do infantaria n. 0 13,
.Auibal Simõc:- P1•dro.
Por porta ria de 22 do corrente mês:
Centro de mobilização de engenharia n. 0 1

Tenc>ntcs miliciano::; d1• engenharia, licenciados, do centro de mobili1.nc;ào do engenharia n. 0 2, Augusto .lo:1o
Seguro Forreir:i. Sebastião de Barros .\bren e Costa,
Al1•xtrndrino rio~ Santos Unmos o \'alentim António
Cflr(leirn.
Alf11rps milicianos do engenharia, Jiconcia<los: do centro
do mobilizar;:io cln engenharia n. 0 2, :\!ilton Albuqnorquo Frciro tia Cnt1. e. do C'Cntro do mobilizar;l'l.O do
trem n. 0 1, V ieon to Tem ndo dH (Jnstro. . .
.
Aspirante~ a olicinl milicianos de cngllnharrn, hcenc1ados:
do cí'ntro do mobilização de engenharia n.º 2 . •\.lcx:111clrc Ribeiro Cha,·es e, do centro de mobili1.açil.o do
trt>m n. 0 1, Carlos Poi.xoto Nmws.
Centro do mobilização de engenharia n.0 2

Alferes milieianos dP t>ngonlwria, licencinilos: cln hriµ:nda
n. 0 :l ele cnminhos de ferro, :\111n11el :-;:irngga Seabra,
do centro do mobiliwção do <'ngonhnrin n.º 1. Artur
llonnovillo l•'rnnco 1 lfonri11ue Ú ·cnr Ferreira. o Fer-
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nando de Castelo Branco, do centro de mobilização de
engenharia n. 0 4, Lco nluginsstein, do centro de mobilização de engenharia n. 0 5, Franklin da. Costa Pereira, José João Valdez Britfa Roque de Pinho, António da Cunha de :Moura :\letelo de Nápoles e António
Vai>co IIintze Ribriro, <lo centro de mobilização de
trem n. 0 1, José Honorato Gago da. Câmara de :\Iedeiros, Artur Teles, José Pedro de Campos Pereira e
José Pedro de Saldanha. Oliveira e Sousa.
Aspirantes a oficial roiliciãnos de engenharia, licenciados, do centro de mobilização de trem n. 0 1, Armando
Pires Tavares e Augusto Alegre Marta.
Centro de mobilização de engenharia n.0 3

Alferes milicianos de engenharia, licenciados: do centro
do mobilização de engenharia n. 0 l, Alvaro Gonçalves
Lourenço de Freitas, Alberto Aguiur Silva o José
Gonçalves Gomes, do c0ntro de mobilização do engenharia. n. 0 -!, José elo Sena Lino, do centro do mobilização de engenharia n. 0 5, António Carlos Bon do
Sousa Xavier Cordoiro, Alberto Santos de Oli\·eira
e Carlos Manuel Tomudo Barata, do centro de mobilização de trem n. 0 1, José Queiroz Y az Guod es e Luiz
Ricardo Hintze Ribeiro Jardim.
Centro de mobilização de engenharia n.0 4

Tenentes milicianos de engrnharia, licenciados, do centro
de mobilização de engenharia n. 0 2, gurico Teixeira de
Sousa e Tomaz Heliodoro Palrnrt Pinto Ferreira.
Alfe>res milicianos de ongenbarià., licenciados, do centro
de mobilizaçllo de engenharia n. 0 2, .Toit0 Guerreiro
Nuno e Vasco :\fanucl da Silveira de Sousa Bual.
Aspirantes a oficial milicianos de e>ngonharia, licenciados, do centro do roobiliza<:ilo do engenharia n. 0 2,
Luiz Guilherme Longle de Carvalho e José Gomes
Ahrarez.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 5

Capitãis milicianos do cngonhnria, licenciados: do centro
do mobilizaçit0 de engenharia n. 0 l, Jost' Fernandes
Alves de 7\facC'do o Jaime Jacinto Galo, e, do centro do
mobilizaç:io de engcnharili n. 0 4, Sah•ador de Almcitla.
Tenento miliciano de ongonharia, licenciado. do centro
de mobilização tlo engenharia n. 0 l, Alfredo da Costa
)forques.
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1) D1•clara-se que o alferes miliciano de infantaria,
<lo rt•gimcnto do infantaria n. 0 3~ Lino Líder l•'urtndo
de Lorwt Delgado. colocac.lu no centro ele mobiliza\ão
de infantaria n." :3, pula Ordem do EJ•ército n. 0 4, :?."série, do corrente ano, foi por lapso mencionado nn reforida Ordem colllo aspirante a o!icial miliciano.
2) Declara-so qun fica s0rn efeito a coloca~ão no centro do mobilizac:iw do infantaria n. 0 4 do aspirnnto a
oficial miliciano d1• infantaria g\·andro João Yieira Hodrigues, in:;erta nu Ordem do E.rército 11.º 4-i :?.ª série,
1lo corrrmto ano, por o rl'Ü•ri1lo aspirante a olicial pPrtoncor no centrn do mobiJiza\ão de inl'antaria n. 0 15,
onde foi colocado pela mesma Orde111.

3) Drclara-se que é Jo:;é )!íirio do Yasroncelos, o nào
Joaquim ~faria cio Vasconcelos, o nome do aspirnuto a
oficial milicinno de infantaria, do batalhão do eni:ndoros
u. 0 9, que por portaria dr> f> cio :\!ari;o findo, insorta na
Ordem do E.rército n. º 4. 2. ª séri1', do corrente ano, foi
transferido para o centro do mobiliznc;üo de infantnria
n. 0 rn.
4) Declara-se que é Rui Xnno Corr<'ia Ribeiro de
Gou\·ein :\fatos, o ni10 Rui X uno Correia <le n ouveia
~fatos, o norno cio nspiranto a oficial miliciano tlo infantaria, do hatalhno <lo cac:ndon•s n. 0 9, <1 uo por portaria
do 5 <111 .:\Carço findo, insertn nn Ordem do E.rérrito n. 0 4,
2. 4 sórie, <lo corn•nte ano, foi transforitlo para o centro
t1e mobilização lio infantaria n. 0 13.
5) Declara-se que ó Francisco ?Ianuel Leito dn Cu.nha
.:\Iartins Bnrbot do AzeYcdo ~fnv1gnéo, o não Fr:mc1sco
.:\Ianuel LPite da Cunha )f:l\·ignée. o 11011111 do aspirunte
a oli('ial miliciano do infantarin, do batalhão do 1•nc;adores n.º fl. que por portaria do f> do :\forço findo, insorta
na Ordem do R:r.h-cito n. 0 4. :!.ª S<;rit•, do corrente ano,
foi transferido pnra o centro do mobitizai,:ão do infnntarin n. 0 1:3.
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6) Declara-se que fica som efeito a coloca\ ão no centro de mobiliza~ão de infantaria n. 0 16, inserta na Ordem elo Exército n. 0 4, 2. ª série, do corron te ano, e relativa ao aspirante a oficial miliciano <le infantaria Artur
Relva Lima, o qual foi admitido à matrícula da Escola
do Exército, como consta da declara\ão GO) da Ordem
do Exército n. 0 7, 2. 0 série, de 30 de l\far\O último.
7) Declara-se que é António Augusto Ferreira do
Amaral Figueiredo, o nfLo António Augusto do Amaral
Figueiredo, o nome do aspirante a oficin.1 miliciano de
infantaria, promoYido para o batalhão do ca\a<lores n. 0 5
pela 01·dem do Exército n. 0 11, 2. 11 sério, do corrente ano.
8) Declara-se que ó Josó Cândido Pereira Bu1·guote,
e não Jort0 Cfindido Pereira Burguot, o nome do aspirante a oficial miliciano do infantaria, do regimento de
infantn.ria n. 0 2, que por portaria de 5 de nfar\O último,
inscrta na Ordem do Exército n. 0 4, 2.11 sério, do corrente ano, foi transferido para o centro do mobilizo\ílo
de infantaria n. 0 2.
9) Declara-se que ó Abel Fernando Xavior Dantas
da Si1'·a, e não Abel Fernandes Xa,·ier Dantas da Silva,
o nome do alferes miliciano do artilharia, liconciado, q uo
por portaria do 6 de J\!ar\o findo, inserta. na Ordem do
Exército n. 0 4, 2. 3 série, do corrente ano, foi colocado
no centro de mobiliza\ilo de artilharia n. 0 1.

10) Declara-se que os aspirantes a oficial milicianos
de artilbariu, licenciados, Augosto da Cunha Guedes
Carvalhal, Acácio António de Almeida Amaral e Ji,rancisco da Silva Cardoso, que por portaria do 6 do Uar~o
findo, inscrta na Ordem do Exército n. 0 4, 2.ª ~ório, do
corrente ano, foram colocados no contro do mobiliza\ão
elo artilharia n. 0 2, portenciam ao grupo dt' artilharia a
cavalo n. 0 2, o não ao regimento <lo artilharia posada
n. 0 1, como foi publicado.
11) Declara-se que é António Maria Gavino Simões
do Couto, e não António Maria Simões elo Couto, o nome
do tenente miliciano do cavalaria, do regimento do ci.wn·
laria n. 0 4, quo por portaria do 5 de 1ifar~o último,
inserta na Ordem do Exército n. 0 4, 2." sório, do corrente ano, foi transferido para o centro de mobilizai;rt0
do cavalaria n. 0 3.
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19:J.)
.\forço 15-.\spirante a oficial milida110 110 infantaria, licenciado,
,\otúnio Cario~ .\lenosr•s \':lsconrclos.

l!HO
Junho :30-C:ipitão miliciano médico de reserva Carlos Alberto
Ribeiro.
Julho 15-Aspirante a oficial miliciano ele infantaria Rogério
I•'crnandes .\fartins Rodrigues.

Rectlncações

::\n Ore/em do Exército u. 0 -1, 2.• série, do corrente ano, p. 12ti,
1. 10.•, unde se lê: nf erreirau, clev<• ler-se: «Pereira,,; onde so lô:
«Fl:íbiou, deve ler-se: «Flávio»; 1. IG •, 0111le se lô: «Monteiro»,
devo ler-se «.\lou teirau; l. 25.•, 0111lt• so I~: «i:lil rério>>, deve ler-se:
«Silveira»; 1. 28.•, onde se lê: «l:>cixa», clmc l1!r-se: «Seiçn»; 1.30.•,

ontlo llC lê: nTarquino», devo lur-sc: «Tarquínio»; !. 3~.•, onde su
lô: «tio Cannona», deve ler-se: «C C:i.rmoua»; p. 129, 1. 32.•, 011cle ,;e
lil: "l'i11to», deve lcr-~e: «Pires»; p. 1:30, l. .1a.•, onde se 1ê: "Pereira»,
1lcve lcr-~1·: «Tenreiro,,; p. 151, 1. H.•, 011clo se lê: «Pereira», de1·e
ler-se: «Pnrreirav; l. :?().•, onde so lê: nL!lnlOS», deve ler-se: «Lamas .. ; 1. :17.•, 0111lc "ºlê: uFarbu, deve ler-:.o: n,\fnriav; ). ;3.':).•, ondtl
se líl: «Sih-au, deve ler-se: ada ~il\"a .. ; 1. ·12.•, onde se lê: «:\une:,.,,
deve ler-se: u.:\ uno»; 1. ·13.•, omie se IU: « l'cna Fortev, deve ler-se:
«l'cnafortcD; 1. 14.•, onde ~e lê: «GauchoD, c!C\"O lcr-~e: aGanchoo;
lf>2, 1. i.\ ondo se lê: «Angclo Rodes», deve ler-i;e: «Agnclo
{hotlcsu.

l'·

A11tó11io de Oliveira Sala::ar.
gstiL conformo.
O Ajudante General,

-.,.
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Ordem do Exército
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S é rie

31 de Julho de 1940
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Pub lica-se ao Exérci to o seguinte :
1 - DECR ETOS E PORTA RI AS

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Xos t('rmos do decreto n. 0 lfi:OiO, tlo 25 lle Setembro
de 1U28, mnnda o Uovf>rno dn Hepúhlica Port11c:·11osn,
pelo )1 inistro da Guerr:i. concc<ler a )faria Guilhermina
do :Sousa Peixoto e a )faria l\lnnu~ln de Sousa Peixoto,
órfi1s do cnpitüo <l<! nrtilbnrin .Josli> Peixoto dn :Silrn
J 1inior1 a n•n'r!'iiO da cota partl• do :>nhsidio mp11sal, no
q111111tiwth·o do 238·'f>4, Pm ,·irtudo do falecimento do
sua mãi, )Caria llenricpiota do :-;ousa Poixotu, em 11 110
FonwPiro do corrente ano.
~Jini!'télrio da Guerra, 18 elo .folho <le Hl-!0.-0 SuhSN:rctúrio cl<' Estado <ln Guerra, /i'enw11do rio:; SantoN
CoM11.

(\'l1:1Ja pelo Trlbuoal do Contu om 2! do Julho <lo 1010. Nfto
1no dovldos omolumooto•, aos termos do de.:rcto u.0 2:?:257).

li -

RECUR SOS
11

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

de 23 cio col"J'1'11lc 1111~s :
fü1jcita<lo o r<'curso n. 0 ~:f>f>7, in torposto perante o ConSf'lho tio Recursos pelo tPnontc·coronel tlo infantaria
.Jusó ~larcelino Bnrroirn, por ser mnnifcstnmente ilegal,
1'01· <frcnto:J
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o em quo recorria da sua protoric:ão nu promoção ao
posto de coronel, V<'rificada pela Urdem elo E.rfrcito
u. 0 11, ~. 3 sürio, roforida a 2li do Agosto do rn:39.
Negado pro\·inwnto ao recurso n. 0 2:f>48, int<•rposto porante o Conselho 1lo Hecursos pclo major do infantaria,
nctnalmentt• tcnontt~-coroncl, Francisco Sil\'Cstrt· Varela, por f11lta do fundamento h>gal, e em •1nc recorria
<·ontra n promot,:lio a tcnentP-co1:oncl <los m:ijorPs do
infantaria Vítor II ugo A ntmws, Ah· aro <lo Pinho :\fonteiro FerrPi rn o A ntóuio .\ lbino Douwons, JH'omo~i'iC's
que foram feitas pola Ordem do J~.rfrcito n. 0 9, 2." s<\rie, de
~9 <le Junhu de 1939, e <iue con~i<h•rn mai:; motlt•rnos.
Hojcitado o nwuri;o n. 0 2:0Gn. intorpo:-;to perantt' o Cons<>lho d<' fü•<'ur:-:os }leio major do infant:iriu Lui1. Pcl'l'Íra Facl'irn, por ter sido interposto fora do prazo
l<'gal, e l'tll quo n•<'orria da antiguidade quo lho foi
atribuí1la 110 actual pôsto pPla Or1/i>111 do Exr•rcitu n. 0 1,
~.ª :;érÍL'. rcforidu a :32 do J mwiro de 1940.

H<tioitmlo o n•c11rso 11.º 2:i'">G2, interposto pernntc o Conselho <le )for.ursos pelo IIHlJOr do infont.iria Amih•nr
do Jlouriio Ua111elas, por tor sido interposto fora do
prnzo h•gal, 1• 0111 q110 r<'l'orria ria antiguidade 'Ili" lho
foi atribuída no actual pôsto pnla Ordem rio R.rército
11.º :3, :.?.ªsério, l'l•fcrida a lei do lt'o\·eroiro do l \l40.

Hojeita<lo o roc11rso n. 0 ::?:5ü3, intPrposto perante' o Conselho do Hceursos pelo major <lo infant•1ria ~icolau <lo
Lui1.i. por tor si1!0 intPrpo~to fora <lo pra1.o lcgnl, o
qno l'<'l'O!Tia da anti~ui1l:ulo que lhe foi utribuída
0
110 actual põsto pdu Ordem rio IC.rh·cito n. a, 2. ª só·
rie, rcforida n :3!l <lo l:~evnroiro <lo 1940.
1'111

Ili - MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Gera l- 2.ª Repartição
Por

1>ortaria.~

rle 13 do corre11/e

111ê.~ :

Quadro da ar ma do infantari a

'feuento de i11fn11taria, adido, António Amaro Hornito,
que~ de regresso do ) [inistério dns F inanças, por ter

2.• Série
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deixado de pr<'star sMviço na guarda fiscal, se apresentou em G Je J nlho de 19-10, preenchendo vaga no
quadro. (Vhndn polo Tribunal d-0 Contas, com a aootaçllo do não sorem
de1•idos emolumentos, nos termos do decreto n. 0 22:257).

Adidos

l\fajor de urtilbaria, da 1. ª 'Repartiçüo da 2. ª Direcção
Geral dêste :à!inistério, Francisco Xavier Pavlio de
~forais Pinto, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço <lependeuto do :\finist6rio do Comércio e Indústria, no Instituto Geogdfico
o Cadastral, dovondo ser considerado nesta situação
dosde 11 de Julho de 1940.
Tenente, na situação de resen·a, António Gomes Rocha.,
por tor sido requisitado para desempenhar uma comissão de s<'rvi('o dependonto do l\!inistério das Finanças,
na guarda fiscal, dovendo Ror considerado nesta situa<'ão dcsdo 9 do J ui ho de 1940.
(Anotadas pelo Tribunal do Contas om !O do Julho de 1910)

Reserva

Tcnonto, do rPgimento de infantaria n. 0 14, ~!ariano Ál·
varo Ferreira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do deereto-loi n. 0 28:40-!, do 31 de Dozombro de 1937,
por tor atingido o limito do idade, devendo ser considerado nesta situa('uo desdo 2 do Julho de 1940.
(Vlsn<la pelo Tribunal de ContM, eom n nnotaçllo do não serom
dovldo• ornolwnootos, nos termos do dcerolo u.0 22:257).

Oficiais milicianos de r eserva

Ton<'ntos: do rrgimonto de artilharia do costa, António
Bernardo Fom·ira, do centro de mobilização do artilharia n.º 1, João Pinto :Monteiro de ~fendonc:a e, do
contro de mohiliza<:ão de engenharia n.º 2, João F'urtado Henriques; alferes: do centro de mobilização de
infantaria n. 0 8, Calisto Joaquim Pereira da Costa
Guimarãis, do centro dt~ mobilização de infantaria
n. 0 12, \'ergílio Guilhorme da Costa e José ~faria do
Soi('a Xoto e, do regimento de artilharia de costa, 1'elo
.Azo,·cdo Gomes, todos milicianos, licenciados, nos
termos do § 3. 0 do artigo 61. 0 do docroto n. 0 12:017,
do 2 do A~osto de 10:.?G, por terem atin~ido o limito
ele it!11dC1, <lcn~ndo ser considerados n<>sta situação, respectivamente, dPsde 27 d<' Junho, 3 de Julho, 30 de
Junho, 9 do Julho, 25 do Junho e 7 e 2 do Julho de
Hl40.
(Anotuda polo Trluuunl d~ Contu em 20 do Julho do !9JO).

º"

536

ORf)El\I DO EXÉHClTO N.0• 15

2.• Séri&

Baixa do serviço

Alferes, do centro de mobilização de cavalaria n. 0 3,
Francisco l\fanuel Frngoso Barahona o aspirante a
oficial, do centro <le mobilização de artilharia n. 0 5,
José de Can·alho Pinheiro, ambos milicianos, licenciados, nos tormos da última parte do artigo 3.0 do
dAcroto-lei n. 0 28:404, do Bl de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, clovondo ser consi<lorados nesta situação, respoctiYamente, desde 9 o
8 do Julho de 1940.
(Anotada polo Tribunal de Contas em 20 do Julho de

Por p01·tarlas de 20 do corrente

19~0).

m~s:

Quadro da arma de infantaria

Brigaduiro de infantaria, com o curso <lo estado maior,
adido, Agostinho Baneto Ro<lrigl10s de Olivoira, que,
de regresso de comissão militar no ~linistério das
Colónias, se apresentou em 13 de Julho do Hl40, preenchendo vaga uo quadro.
Tenente de infantaria, adido, João Duarte Casquinho,
que, de regresso do :Ministério das Finanças, por tor
deixado do prestar servif..'O na guarda fiscal, se apresentou em 13 de Julho de 1940, preenchendo Yaga
no quadro.
(Vis>dns pelo Tribunal do Contas, com n anotnçilo do nllo serem
dovldos omolumeoto•, no• termos do dourolo o.• 22:257).

Adidos

Major de infantaria, no q11a1lro da arma, Josó Alfrndo
do Amaral }<jsteves Pereira e capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, do regimento de
infantaria n. 0 4, Francisco Josó D<>ntinho, por terem
sido requisita.dos parn desempenhar comissões do sorviN dopendent<'s do Ministório das Colónias, nos termos do artigo 31. 0 do decreto n. 0 13:309, do 23 de
1\farço <lo 1927, devendo ser considerados nesta situação desde 12 do Julho de 1940.
Capitão, na· sitna~ão de rPserva, Jaime Adelino César
Gomos, por ter sido requi:sitado para desempenhar

\
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uma comi:-;são cfp sc>nii;o dopt•ndcntc do l\Iini:-;tório do
lntPrior, na polícin elo segurunc;n pública, dcronclo ser
considerado nN1tn situar;i'to desdo 1~ do Janeiro de
1040.
(Anotntlas polo 1'rlbuunl cio Cont111 ero 26 de Julho do 1910).
Disponibilidade

Capitão do scn·ii;o 1le adrnini:-;trac:ilo militar, adido, .Tono
<.Jarlos da Silrn VnlentP., que, do ro~rcsso do :\linist1>rio do Interior, S0 apreSelltOU (IJll 10 do Julho de rn.w,
por ter doixado 110 JH"C'star s!•n·i<:o na guarda nacional
republicana.
(\"luda polo 1'rlbuoal do Contas, com 11 anota(llo do não aorom
duvido• oroolumentos, no• tunuos do docroto n.0 22::!.>7).

Reserva

Cnpitàis: do cavalaria, do regimento 11<' cavalaria n.º :~,
Artur Duarto I•'ranco; m{•clico, do rogimento do cavalaria n. 0 ü, .João Garcia Correia Hihoiro, o do extinto
111111dro do oficinis do ~cC'l·1•tariado militar, do n•gimcnto de infantaria n. 0 'í. Frnn<'isco :\Ian:clino :\Iar'IHes; e tenuute, do batalhão d11 cnc:adore" n. 0 'í, Serafim Xi~to 110 ,\i;:;is. nos tormoi; da :1li1wa /1) tio
artigo 1.º do dcercto-lei n. 0 ~8:-!<H, de :H rlc DPZl'lll·
hro do 1u:n, por torom sido julgndos incapazm1 do
st•rvic:o nctÍ\'O pola junta hospitalar do insprcç-iw, cl<'\'Ondo sl•r co11:-idc•nHios nesta sitna<,::'io, resp<'etin1mcute, d<'sde fl, :~, 1 e 5 do Julho de 1040.
Tcnent<', do rPgiUlcnto de 1«1\·alal'ia n. 0 4, .Tosi• Frnncbco )fogrn~só 1' Silrn, nos termos da alínea a) do
arti"O 1.º do dt'CrPto-lei n. 0 :?8:41>~. de 31 d<' J)pz<'mhro '""d1' l!l:l7, ' por tnr atingido o limito do itlado, dovonrlo ser considcrndo ncst:L tiitun1:ito dcsdo 0 d<' .Julho
ele 1040. (Vlaadns polo 'l"rlbunal olo Coutn•, rotn a11not..;llo •lo nAo sorom
do,~JJos

ornoluruentos,

1101 &ermos

cio docroto u. 0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Alft•res miliciano rlP infnntarin, lic•pnciaclo, elo 1·cntro do
mobiliz:u:ão dl' infantaria n. 0 G, .Jo:-;c'• Uiheiro da Costa,
nos termos cio a. o do :irtigo li 1. o do decreto li. o 12:017.
do 2 ele .\~osto <IP H):!(), por h•r atingido o limito do
i1luclo, dcn•nclo 8<'r eonsidurndo uesta ~itun<;ão dl'~dc
16 de .(ul110 de lf\40).

*

{Anotadn 1•elo Trlbuoal do Coo1u om !!G do Julho cio l~O).
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
Po1· portaria de 12 do corrente mês:
(Anotada 110!0 Trlbunnl do Contns om 15 do Julho de 19·10).

Baixa do serviço

Alferes capelão miliciano de reserva, l\Ianuel Rodrigues
11agalhãis, por tAr atingido o limito de idade, nos
termos do§ 5. 0 do artigo 61. 0 do decr<'to n. 0 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, dovondo ser considerado
nesta situa\ão dosdo 6 de Julho de 1940.

IV - PROMOÇÕES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarias de 13 do corrente mês:
( Ylsndas polo 'l'rlbunnl do Contas, com a nnotnçiio de seroru
devidos omolumontos, nos torn1os do decreto n. 0 22:257).

Escola Prátic a de Ar tilharia

Major, o capitão do artilharia Armando José ele l\Iatos.
Regimento de artilharia de costa

Tenente miliciano do artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Alfredo Ilenriquo Androssen da Costa, contando a antiguidade desde 1 do
Dezembro do 1938.
Adido

Major, o capitiio de artilharia, adido, professor du. Escola do Exército, Ernesto Florêncio <la Cunha.

Po1· po1·tal"ias de 20 do corrente mês :
(Visadas pelo Tribuna! do Contas, com a anotação do sorom do·
vides emolumontoe, nos termos do docroto n.0 22:257).

Ministério da Guerra - 3.• Repartição Geral

Capitão, com o curso do estado maior, snpraoumerArio,
o tenente de engonlrnria, com o mesmo curso, Júlio
:Man uel Peroira.

2.• Série
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Ministério da Guerra - Repartição Geral

Alforcs do quadro dos scn·iç:os nuxiliuros do exército,
o sar~ento uju<lanto <lo extinto quudro de sar~ontos
do secretarinilo militar, tia ,\gón<'ia Militar, )la1111cl
Luiz )foreira, som prejuízo de antiguidade.
3. • região militar - Quartel general

Capitão do extinto qnadro do ofh·inis do sccrctaria1lo
militar, o tl't11mto do mesmo extinto quadro Josó Augusto da Costa, Falcão.
4.• região militar - Quartel general

Capitão, o tonent" ili' <·aYalaria, njudauto de campo do
comandante, João grnogclista <:areia Duarte da SilYOira.
Quadro da arma de infantaria

:\fajor, o capitlto <1<' infantaria, do ro~imcnto do infantaria n. 0 7, .Touquim da Costa l<'orrciru.
Regimento de cavalaria n. • 1
Coronel, comantlanto, o to11c11tc-coronel do canilnria,
C"omandantc interino, .\rmando ldalino da Cruz :\fcs-

quita.

Por portaria r/11 22 <lo corrente

111h~:

(Aoo1ada pelo Trll>unal do Cunlas om !?G de Julho do lUIO)

Reserva

lfojor, o cnpitào, na ~itua~ão dt• l'l'Sl'n·n, António A ugusto :\[ontciro, nos t<•rrnos do~ artigos 110. 0 do decreto n. 0 li::~78, cio ~7 do S1•tl•111hro do Ht?H, o 14. 0
do decreto n. 0 :?U::?4i, do 2-t dt' Agosto do Hl:H.

----

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 3 .ª Repartição
Por po1·tarlrt rle

fj

do corrente

11111.~:

P romoYidos a ª"pir:rnt<'s a olici:1l milicia11os do infontaria
pnra o centro de mobilizni:iio ele infantaria 11.º li, nos

tPrmos do artigo :m.0 1lo decreto u. 0 :!l:t1G5, do:!:? do
Abril de HJ:t?. t·ontinunndo na situnçilo de licencinclos

MO
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om que se encontram, os soldados, do r(lgimflnto do infantaria n. 0 6, u. 0 1:102/34, Alfredo Augusto Uargarido
e n. 0 1:367/ 36, )fário Soares Lopes, contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 193i.

Por po1·tarla de 10 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano de artilharia
para o centro do mobilização do artilharia n. 0 5, continuando na situação de licenciado cm quo se encontra, o primeiro sargento cadete do centro de mobilização de artilhar ia n. 0 7, J tilio do i\fencses Correia
Acciaiuoli, contando a antiguidade dosdo 31 de De·
zombro do 1918.

Por portarla de 19 do corrente mês :
Promovido a aspirante a oficial miliciano de infantaria
para o contro de mobilizac:ão elo infantaria n. 0 11, nos
termos do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, de 22 do
Abril de 193~, continuando na situação do licenciado
em f[UO so encontra, o soldado, do regimento do infantaria n. 0 11, n. 0 586/35, Carlos Fernando do l\frlo Lohre, contando a antiguidade desde 1 do N OYcrobro do

1937.

V- COLOCAÇÕE S, EXONERAÇÕES E TRAN SFERÉNCIA S

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral -1.ª Repartição

J>o1· portai·ia de D do cai-rente mes:
(Vbndn polo 1'rlhuonl do Contns om 17 da Julho do HHO. N11a
são de.\~ido> omotumontos, noi; totmos do decreto u. 0 2:.?:257).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

l<jxonorado do vogal o gl•neral Bernardino Piros Franco.
Vogal, o general .A ntónio .Alfrl'do do ~fogalhi1is Corroía.

2.• Série
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Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portaria de 20 do corrente

11111.<1:

Govêrno militar de Lisboa- Quartel general

Tflncnte: na situ:idio dl' rt"serrn. :'llanuel Ferrcir:i.
Regimento de infantaria n. 0 8

.A !fores do infantaria, da esC'ola pdtica <la arma, IIonriqno Illdio do Garcia PorPirn.
Batalhão de caçadores 11.0 5
Aspirnnte a oficial miliciano Jo infont:1ri~1, do c·entro de
mobilizaçilo de infantaria n. 0 l:~ , Hui Rodrigues Lonl,

por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

gxonerado <lo a<ljunto o capitão miliciano, na i;ituaçito
Jo reserva. :\lnnuf'l Caseiro ~farqu<'s Ah·es. por podir.
Adjunto. o capitão, nu situ:u:ão d" rl'sen·a. Allierto cios
Santos )fota, por podir.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

.Aspirante a ofi<'ial miliciano 1le i11fantaria 1 elo batalhão
1fo cac:adon•s n. 0 ;->, Haúl )[ontPiro Iiouro, por pedir.
Centro do mobilização de infantaria n. 0 19

Chefe interino, o capitito. na sit1111çiio do resern1, .Jost)

Bettencourt dn Climura. ficnudo exoncn1<lo <lo :wr\'ii;o
que prest:n·a no cli~trito du rocrutamento e mohili,m1:1io n. 0 Hl.
Distrito de recrutamento e mobllizaç:lo n. 0 9
Su h-<'hcfo. o to11c11tc·coroncl. do hahdhilo indt>pon<lon to

de iufautnri:l 11.º lti. :\lanuel Hoilrigues Leite.
Distrito de recrutamento e mobilização n.• 19
Arqui,·i,,ta: o alferc~. na situa<;ito d1• rcscrn1, Gastiio
.lo~{· Mundos Corroía.
Oirecçílo da Arma de Artilharia

Cnpitiiis. na ::.itunçiio do rc::.cr,·n. Bcrnnrclo dn < 'onecic:!to
:'iletleiros u .J osi" dos Santo:-; Carrnmnte.

.·1-12
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2.• Rério

Regimento de artilharia ligeira n.0 5

Aspirante a oficial. <lo grupo cio artilharia a carnlo n. 0 1~
Bcluardo Josó Teixeira Bnrhosn <lo Abreu, som dispôndio pura a Fazenda Na<'ional.
Grupo de ar tilharia a cavalo n.º 1

Aspirante a. oficial, elo rcgimonto do artilharia lig-oira
n. 0 5, Fernando Alberto do Oliveira, som displlndio
para a Fazenda Nacional.
Bataria independente de defesa de costa n. 0 1

Alferes de artilharia, da escola prática. da arma, Luiz
Esteves Ramires.
Bataria independente do defesa de costa n.0 2

Alform;, do grupo do artilharia n cavnlo n. 0 2, Jos6 Lopes
Snnchos Falcão.
Alforos do quadro dos scr\'ic;os auxiliares do oxórcito,
cio regimento de ca.Yalaria n. 0 3, José ela Silrn Pornira.
Bataria independente de defesa de costa n. • 3

Alferes, do regimento do nrtilharia ligeira n. 0 4, Nuno
Francisco Rogado Quintino.
Alferes do quadro dos sen·ic;os auxiliares do ox(•rcito,
da 3. 11 Repa.rti~ão da 3. 11 Direc~ão Geral dêstc i\linistório, Raúl Augusto Rodrigues.
Regimento do cavalaria n.0 4

Capitüo, elo regimento do Ca\'nlnria n. 0 8, Eduardo Rod rigucs do Almeida Dias.
Base aérea n. 0 3

Capitão módico, no quadro, Pedro cb Rocha Santos.

Por portarias de 27 do corrente

mê.~:

4.• região militar - Quartel general

Aju<lanto do campo <lo coma.nclanto, o capitão, elo rPgi·
monto do cavularia n. 0 1, l>a\'id .José Dias Ansolmo.

2.• Série
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Direcção da Arma de Infantaria

:Major, do J'(\girnonto do infantaria n. 0 14, Silvório do
Amaral Lohro.
2.• inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro <lo iofantnri:i, com o curso do
cstn<lo maior, no quadro dn arrnu, Agostinho Barreto
Hodrigucs do Olin~irn.
Regimen to de i nfantaria n. 0 8

Capitãis: do b11t11lh:io <le caçacloros n.º 9, Mário Cunha
e miliciano, do extinto qna<lro cspt'cial, Silvino Artur
de Olfreira Saraiva.
Tenente, do lrntalhno de caç:1dores n. 0 9, .António Jo!ió
Duarte.
Regimento de infantaria n. 0 10

'l'oncnte, do regimento de infontnria n. 0 2, ::\Ianuol Xavior Pereira 8itnõl•s.
Regimento de infantaria n.0 14

C:1pitão. do regimento de iofnntnrin n.0 12, Alípio ela
::iilrn Yicc>nte.
'l'cnonto. do r1•ginwnto de infantaria n. 0 12, Raúl da
Conceição Oon<:alvos Bravo.
Alforos miliciar1<1R do infantaria, do batalhão de caçadores n. 0 :~ , Porflrio Afonso <ln Costa Paiva o, do
centro de mohiliz:ição de infantaria n. 0 3, Leonel 'I'nvares do Canto 'I'n\'(~ira.
Batalhão de caçadores n. 0 4

T <'ncotc de infantaria. no quadro <la nrma, João Duarte
Casquinho.
0
Batalhão de caçadores n. 5

T enente do infantaria, no qna<lro da arma, António
Amaro Romão.
Cent ro de mobilização de infantaria n.0 1

Aspirante n ofic·ial miliciano do infant:n:i·~· <l~ cen~ro do
mobilizac;l!.o do infantaria n. 0 11. Mnr10 l' crro1rn da
Cunha Hosa, por podir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 li

.A!!pirante a oficial miliciano dH infantaria, do cpntro elo
mobiliznçiio do infantnrin n. 0 1, Mário Augusto dos
,' nntos, por pc<lir.
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Centro de mobilização de infantaria ·n. 0 14

Exonerado de adjunto o tenente, na situação de reserva,
José Baptista da Silva.
Adjunto, o tenente, na situação de reserva, Josó de
Oliveira.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 18

Snb-chefo interino, o major, do regimento de infantaria n. 0 2, ~Ianuel l\Ioniz de Rosendos.
Comissão técnica da arma de artilharia

Vogais, os coronéis do artilharia: ti rocinado, da escola
prática da arma, Abel do Abreu Soto-:\Iaior, do regimento elo artilharia ligeira n. 0 3, ilfanuel IIolboche
Correia elo Freitas e, do regimento de artilharia posada n. 0 1, José Augusto de Boja Ne,·es.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, licenciado, do
centro do mobilização de artilharia n. 0 4, Adão Gomes
da Silva, por pedir.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 4

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, licenciado, do
centro do mobilizaçfLO de artilharia n. 0 3, Jaimo Barreto Pereira dos Reis, por pedir.
Regimento de cavalaria n. 0 3

Capitão de cavalaria, ajudante do campo do comandante
da 4. ª região militar, João Evangelista Garcia Duarte
ela Silveira, som dispôndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n. 0 1

Alferes de infantaria, adido, em serviço na arma de
aeronáutica, ela base aérea n. 0 3, .João Saraiva Côrte
Real.
Cofre de previdência dos oficiais do exército metropolitano
Conselho de administração

Vice-presidente, o coronel, na situação do reserva, vogal,
Jorge Augusto Rodrigues.
Vo~al, o tenente-coronel, na situação de rosorYa, Alberto
IIercnlano de l\Iorais.

2.• Série
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Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1.ª Repartição
Por portaria de 1 t do corrente m~s:
(Anotndn pelo Tribunal de Contas cm 15 do Julho do 19-10).

gxonerado o major de artilharia :\fá.rio Alberto Sardinha
Pereira Coolho do professor interino da 20. ª cadeira
da Escola do Exército.

VI -AUMENTOS SÔBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra-1. ª Direcção Geral- 2 .ª Repartição
Concedidas as vantagens de quo trata o decreto
n. 0 20:247, de 24 do Agosto tle 1931, desde a data
q oe lhe vai indicada, ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oftclalato,
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n.• 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessario para o segundo aumento de 10 por cento sõbre
o sõldo:

Por po1·ta1·ia de 7 do corrente mês:
(Visada polo Trihuna! do Contns om 15 de Julho do 19-10. Siio
davido11 omolumuutoa, nOti termos do dêcroto n.• 22:257).

Infantaria major, adido, cm serviço no -;\finistório
do Comércio e Indústria, no Instituto Geográfico e CaJastral, Augusto Bernardo de Freitas Júnior, nos tC'rtn08
do artigo 20. 0 do docroto-lf'i n. 0 28:403, elo 31 de Del:ombro dC' 1937, desde 4 de Julho de 1940.

VII- CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria de 16 do corrente

mê.~:

Louvado o major do corpo do estado maior António Ilenriqucs ela Sil,•n pelas constantes provas de inteligência
e zêlo manif<'stndas emquanto prestot1 scn·iço na secção
do rearmamento do exército, onde confirmou as suas distintas qualidados de oficial do estado maior, prestando
ao exército serviços oxtraordinúrios e importantes.
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Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 1.ª Repartição

Pm· portarla.~ de 10 do corrente mês :
Condecorado coru a medalha militar do prata da classC\
de bons sor\'ic;os, por se onc·ontrnr no abrigo da alínea a) do § 2.u elo artigo 8. 0 , com referência. il últi~.ª
parte do artigo 10.º do rPgulainC'nto da medalha nuhtar, de 28 <lo Sotombro do HH 7, o tenonte·coronol de
infantaria, ntL situação de rosona, António IIonriquos
Simões do Sousa.
Lou,~ado o capitão reformado F r uncisco do Serpa l\fo-

chndo Pimentel pelo oferecim<•nto que fez no Arquivo
Histórico "Militar <le trinta o cinco raros folhetos relativos à Guerra Peninsular e uma gravura com o plano
da batallrn do V imeiro, documentos estes do subido
valor histórico.

Por portaria de

J(j

do corrente mês :

Concedida a letra C sõbre n mrdnlba de valor militar
com q no foi c-ondecorado o capitão do corpo (lo estado
maior H umber to da Silva Delgado pela Urdem <lo
Exército n . 0 G, 2.ª série, do 10 doAbrildoHla3, por.
segundo dclihornc;ão do Supremo Tribunal Militar, ter
sido jul~ado ao abrigo do disposto no n. 0 3.0 do ar·
tigo 1.0 do decreto n. 0 12:001, <lo O de Agosto \lc Hl26.

Por p01·taria de 30 do corrente mês:
Louvado o coronel do artilharia Onudfincio Josó 'I'rin<lude, comnndanto do rcgimonto <lo artilharia ligoiru
n. 0 2, porquo cm toda a sua carrflira militar, inintorruptamcnte pnio;sada no son·iço do tropus, tt'lll ro\'ela<lo alta comp1•tôncia profissional e t\•cn ica, espt•cialmen te patPutoncla na forma voril11deir111nento oxom plnr
e notável <01110 tom comandado o sou r egimento, dt'
11ue fc>z uma uuidndo motlc>lo, onde os assuntos do inst r ução dos quadros são cui<lu1los com excepcion11l dodicaçAo, intorôsse e proficiôncin.
0

2.• Série
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VIII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - I.ª Repartição
1) Dnchmi·sO quo, sl•gundo informação da Chancela·

ria das Ordens l'ort11guesas, o Constilho ela Ordem ~fili·
tar da Torro o Espada apro\·ou a concessão do uso da
palma dourada ao major, na situa~ilo do resen·a, .Jorg~
iloll•lho :Jfonir., no grau do otieial da mesma Ordem com
que já é agraciado, pelo quo lho <'• permitido o Sl'u uso.

:!) Dcclar:t•S(' que, tendo sido a:.;ruciado pelo no.
vfôruo Italiano com o grau do ca\•aloiro oficial da Ordem
dn Coroa de Itália o major de <'ngonharia Ht•nri<JUO
::\lorn, é-lho permitido, em conformidudo das 1li:-posi~õcs
do regulamento dus Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as rf'1-1wctivas in~ignifls.
:~) Drclarn-so q1w os oficiais ao dianto nom0aclos fo.
rnrn t•ondec·orados com a mcd:dlw militar da classo do
c·um port:unonto ext•m pla r, cm con formid111h• das dis posi-

~õos do re~ulnrnento aprovado por decreto

tom bro do

rn l 7 :

do :?S de So·

Medalha de ouro

Regimento de infantaria n.• 7

.\!fores do qu:ulro dos scn·ii;us auxiliares do oxórl'ito
.\dulfo Curto PNeira.
Regimento de infantaria n. • 12

AlfC'rcs do qundro dos sonii;os nuxilinrcs do ox~rcito
Io'rnncisco .\ kcs.
Direcção da Arma de Engenharia
::\li~jor Alfredo do Almeida Car\'ulho.

Guarda nacional republicana

'l'cnonto de infontnrin José Loitc Ribeiro.
Medalha de prata

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
'l'cnento <lo t'xtinto cp1adro anxilinr cll' artilharia. Osório
da Pontl' )[ocl1•iros.
Hospital militar regional n. • 4
::\lnjor médico Zeforino ~[oroira do Sonsn 13npti:,ta.
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4) D<'clara-so quo os corol)éis do corpo do estado
maior Vasco de Carvalho o ~\!varo Teles Ferreira do
Passos passam a ser considerados coronóis tirocinados.

5) Declara-se que os coronéis: do corpo do ostaclo
maior Fernando Falcão Pacheco :Jfena; de infantaria Joel
..... Henrique Gomes Vieira, .Josó Garcia )forques Godinho
e João Augusto de Fontes Pereira de l\!elo; ele ca\'alaria
Júlio .Augusto de Oliveira e Fr>ruando Pereira Coutinho,
e do aeronáutica. António de Sousa :\faia. e Alfredo Delesquo dos Santos füntra concluíram em 20 do corrt'nto
mõs o curso do altos comandos, no Instituto de Altos
gstuclos l\lilitaros, toudo obtido o primeiro o o último
a classifica<;ão de umnito apto» o os rrstantcs a de <capto»,
polo quo passam a ser considerados corou(>is tirocinados,
desde a mesma data, nos termos do artigo 14. ú, do clocrato-lei u. 0 30:26+, de 10 de .Jan(•iro último.
6) Declara-se quo ó Luiz Augusto do Sousa Rodrignos, o não Luiz António do Somrn Rodrigues, o nome
do tflnente-corond de infantaria a quem se refere a dcclara(,'fLo 9) da 01·dem do Exército n.0 13, 2. ª sório, <lo
corrente ano.

7) Declara-se que os oficiais ao dianto nomeados, promovidos pola presC'nto Ordem do Exfrcito, contam a
antiguidade dos seus actuais postos .desde as datas qno,
respectivamente, lhes vão indicadas:
Infantaria

:Jfajor Joaquim da Costa F'orreira, d0suc 12 do ,Julho
de 1940.
Artilharia

1\fajores Ernesto li'Jorôncio da Cunha o Armando Jos(•
de :\fatos, desde 11 do Julho do 1U40.
Cavalaria

Coronel Armando Iclaliuo da Cruz :Mesquita, desde 30
de .Junho do 194-0.
Capitão .João Evangelista Garcia Dnnrto da Silveira,
desdo 9 do Julho do 1940.
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Engenharia

Uapitão Júlio :\[anuol Pereira, desdo G do Julho do l!HO.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitão José Augu~to <la Costa l•'alc11o, desde 1 do .J ulho do 1940.
8) Declara·~\' q110 o capitão do infantaria, em dispo11ihilida<le1 Ismael .J o:up1irn ::;p inola chc~ou à ai tum para
entrar no qtwdro om 1:? elo corrontc môs.

D) Declara-se qno o capitão: do rP~imento de infantaria n. 0 5. i\mhrúsio Cnmiuata foi noml'ado director da
carreira <le tiro das Caldas da Rainha.
10) Doclara-s1• que o capitão, do regimento de infantaria n." 10, l Ce11riq110 Domingues Puros foi nom1Ja1lo
director da carroirn do tiro do Aveiro.

tl) Doclara-sP

<Jlll' os oficiais dl' infantaria ao diante
conclufrnm 110 corrnuto ano <':-.colar, nn os·
<'ola prática da :trn1:1, o cur~o de nrmus pc~arlas de infantaria, com as das--iticu<;Õt';:, 11110 lhos Yiio indicadas:
lllf'll<'io11ado~

Capit:iis:
José Tn.rnros do Lima-- instrutor.
,Júlio Ct'.•sar dii Costa Chaby- com aproveitarnen to.
Carlos Augu::-to :Jfa rtins -- colll apro\'oitamento.
Alfredo Jc Almeida Barros da ::iih·n Ramos - instrutor .
•Tosó João <la Cruz Pereira-eom apro,·eitamento.
Frederico .Augusto Lopos <la Silrn Júnior-com
a proY<'i tn111on to .
.Tosó Ri111õos-i11strutor.
Etluardo [t'ra11cisco Hibeiro- instrutor.
Jos(i dt• .Albuquerque-com npro\·C'itamento.
Bernardino ~\rtur do Mngnlhiiis -instrutor.
Unmiro 'l'lllmo Gomes Pcroirn-instrutor.
Homero Aurrustu Lopes dns !:'ove~ -instrutor.
.João Bnptist:i :\h'lll'ses Costa, mili1·iano <lo extinto
\ltt:ulro CH)ll'C'inl - instrutor.
Tenentes:
IIonriquo Hond Frnzilo--instrutor.
.
Cesário 'J'n,·nrcs (.;oclbo-com npro,·01tamouto.
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Josó Pedro Pires-instrutor.
Raúl Augusto l\Iesquita da Silva-instrutor.
Armando Botte do Bettencotirt-instrutor.
Aurélio Augusto da Cruz Ferreira - instrutor.
Joaquini da. Rocha :.\loura-instrutor.

12) Declara-se que os tenentes de infantaria, com o
curso do estado maior, António 1\fanuel das Novos o
Francisco António Pires Barata, julgados idóneos para
o serviço do estado maior, nos termos do § 1. 0 do artigo 31. 0 do dPcreto-lei u. 0 30:26J, ele 10 ele Janeiro do
corrente ano, passam a contar a antiguidade ele tPuente,
nos termos do artigo 103.0 do decreto n. 0 17 :378, de
27 de Setembro do 1929, desde 1 de Dezembro de 1928,
ficando colocados na esrala da sua arma imediata e respoctivamonte à direita dos tenentes Fausto José do Brito
e AbrC'u e Raúl Cordoirn Pereira. do Castro.
13) Declara-se quo ó Joaquim Luciano l\farafusta Uarroiros, e não Joaquim 1farafustn. Marreiros, o nome do
aspirnnto a oficial de infantaria, colocado no batalhão de
ca~adores o. 0 5 por portaria de 13 do corrente môs, inserta na Ordem do Ea:ército n. 0 14, 2.11 sério, do 16.
14) Declara-se q uo o tenente de artilharia, com o curso
do estado maior, Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento, julgado idóneo pura o serviço do estado maior, nos
termos do§ 1. 0 do artigo 31. 0 do clecreto-loi n. 0 30:264,
do 10 de Janeiro do co1-r0nte ano, passa a contar a antiguidade do pôsto de tenente, nos tormos do urtigo 103. 0
do decreto n. 0 17:378, do 27 do Setembro do 19~9, desde
1 de Dezembro do 1928, ficando colocado na escala dos
tenontPs da sua arma imodiatamonto à. direita do tonante
Fernando da Silva Pouco.
15) Declara se que 6 Alo:rn.ndro Ribeiro Ferreira Chaves, e nil.o .Alex!\n<lre Ribeiro Cha\'es, o nome do aspirante a oficial miliciano do cmgonharia, licenciado, do
contro de mobilização de engenharia n. 0 2, quo por portaria de 22 do corrente môs, inserta na Ordem do Exéi·cito
n. 0 13, 2.ª sórie, de 26, foi trnnsforido para o centro de
mobilização do engenharia n. 0 1.
16) Declara-se quo o tenento·coronol do cavalaria Rui
da Cunha e Meneses froqüontou, no cor ronto ano esco-
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lar, no Instituto de Altos Estudos Militares o curso para
a promoçtí.o a corou!'] por lhe pertencer a nomeação, e
não por o ter requerido, como consta da declaração 9)
da Ordem do Exército n. 0 13, 2.n série, <le 2\J de Junho
findo.

17) Declara-se quo d0ixou de prestar serviço no regimento de cavalaria u. 0 2 om 13 do corrente mês, e não
ero 3, como foi publicado, o capitão do cavalaria, adido,
llumb0rto Enceta l\Iartins, a quem se rofore a declaração 9) da Ordem do Exército n. 0 14-, 2. t• sério, do corrente
ano.
18) Declara-se que ostá. susprnso das funções de serYiço dPsde 22 do corrente mês, nos termos do artigo 170. 0
do reg11htm1•nto de disciplina militar, o capitão do engenharia :Múrio António Lisboa do Oliveira Dores.
10) Declara-se que o capitão de engenharia: com o
curso do estudo maior. Luiz ~faria da Câmara Pina, julgado idóneo para o serviço do ostatlo maior. nos tt,rmos
do § 1. 0 do artigo 31. 0 do docrnto-lei n. 0 30::?04, de 10
do Janeiro do corronto ano, passa a contar a antiguidade
do pôsto ele tenente, nos termos do nrtigo 103. 0 do docrotd n. 0 li:3i8, do 27 do Setembro de 10:?9, desd<1 1
de Dezembro do 1929, ficando colocado na escala dos
capitàis da sua arma imedintumonte it direita do c:ipitão
A.ntónio Jacinto jfogro.

20) Declara-se que o te1wntL' de cngonharia, com o
curso do estado maior, .Júlio Uanuel Porciira, julgado
idóneo para o serviço do estado maior. nos termos do
artigo 31.º do 1lecrl'to-lei n. 0 30:~G4, do 10 d11 .Janeiro do
corn~nto ano. passa a contar a untiguida<l" ile tonont~,
nos termos elo artigo 103. 0 do decreto n. 0 17 :i378, elo 27
de Set0mbro do Hl29, dPsde 1 de Dez0mbro de 1929,
ficando colocado na escala dos capitil.is da sua arma
imecliataml'nto à. direita. do capitão gdunrdo do Abreu
Campos.

21) Declara-se que o capitão da aeronúutica., adido
nas oficinus gerais do 11rntf'rial aeronáutico, I<'reilerico
Coolho do :\leio deixou do nstar nosta situac:ão om 12 do
corrm1te môs, continuando, poróm, desde a mosma data
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na situação de adido, ru:is cm g('n•iço no :\linistí•riu das
Uolóuias, em comissão cidl, nos termos da 2.ª parto
1!0 artip;u :?.º do decreto 11.º rn:;Wn, do 2:3 de i\farçu
do 1~121.
2~) Declara-se quo o capitüo módic·o, em clisponihilichiclo, Podro Hocha Suntos chegou h altura para ontrnr
iio rospcctivo q nadro em ;~ elo corronto mês.

2:3) Doclarn-:se que os tC'nontes 111!>Jicos Francisco Ualirnl Sacadurn o José Estô,·ão PerPira da Silrn 1~resta111
s1•r\'Í1;0 da sua cspt't·ialidado cm unicladc:s e estnbPlc<'i·
montos dcpen1lentes do go\'C:rno militar de Lisboa desde
I:-> de .f uuho lindo. c11111ulatirnmontl' com o scr\'iço 1111<'
lhes compete corno :icljuntos da 1. ~ H1•partição <ln DirPc·
çilo do Ser\'ic:o do t\aúdo ~lilitar.
~4) Declara-so que o C'apitiio do serviço dC' atlrninistruçi'io militar, do rogimento <111 1•:ivalaria n. 0 5, Adriano
.Joaquim clt' Can·alho, í{ltl' por portaria 1le 28 de Outu·
hro 1lP rn:39, in:scrtt~ na Ordem do E.r1ircito n. 0 14, 2. 11 :-:-1'•ri1•,
dncpielo ano, foi coloea1lo na :L 11 Hepartic,:ão da 2.ª Dircccllo Ocral do }fioistério
n uerrn, para efeitos 1lo
§ :~. º do •1rtigo 43. 0 do decreto 11. º 17 ::318. do :27 do ~o
tomliro elo Hl29: modilica1lo 111•!0 decreto n. 0 Ul:l7f>, cio
~7 do D1•zcmbro do 19:30, compl<'tou o tempo de s1•n·ii;o
a qu1• alude o cita1lo artigo, rogn'ssan1lo ~1 unidaclo a
que pertence orn 18 do corrente mi's.

''ª

25) Declara-se c1uo os oficiais <lo sordi:o do a<lministrnc;ão militar, a soguir indicados, coucluírnm com apro·
,·oitamonto, no corronto ano, o eurso t1'•cnico a quo so
rcforn a alinN1 b) 1lo artigo :?:l. 0 cio regulamento da Es<'Ola Prútica do .\.dministrnçllo ~lilitar:
Capitni~:

.João Yicgas .Jucinto . .João 1los S:1otos Tôrres,
.Artur :\Iuria Uamos 1'ura11a, ~lúrio .\.fonso do ( 'urnillto, Vorgilio Rodrigues Valf'nto e Ji'crnando Dias
A11t11nPs.
'l'onont<•s: Artur Oonçalvos ela f3ih·oira, li'ilipo cios Santos
i\lirnncla ;\fontenogro. Arnaldo da Costa :Moura, .JoHú
l•'ilipo 'l'aborda do :\[orais. Arnaldo Bras:io, Fra11l'iHC:O
Dias BNnardo, .Joaquim 'Cabral Cavaleiro, Júlio Augusto da Silva )lalagucrra o .1\ h·aro de Qli,·oirn.
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:.?6) Dl1c\:1rn-se q no os oficiais Nn s11rviço no Uomando
:'\[ilitar tia ?lfo<leira, i:;cg11111lo o dt•t•reto-lei n. 0 30::362.
<lo 8 de Ahril do corrente ano, ficam assim distribui:
dos:
Oficial :'is onlC'ns, o capitão, na sitnni;:ão de resorva,
rnc1m1111do da Conceição Lomelino.
.
Chefe da secretaria, o !'apit:io rnilil'iano · de infantaria,
do extinto quadro cspel'ial . .Jo,..,(• <ln Conceic;llo Gome:-..
Adjunto e :irquivist:i, o tenente, na :;Ítn:u;ão de rosen·a,
António :\Iannel 'l'ri;;o.

:.?í) D<•elarn-se que Pstú desligado 110 serd<,:o desc!P 10
<lo corrente mês, nos termos <ln última par!ü do :1rti~o lf>. 0 " ' ' d1'acto-lt•i n.0 :.?~:-!0..J., de ~H de D1'z1•111hro de
l\);l'ii o c·apit:1o. na sitnaçüo <lo r<'st'l'\'a, José :'\lnrtins:
cm Sl'l'\°i<,'o na 2." Hllpartic:ão da 1.n Dirccc;üo Ooral
dêsto ?1Ii11i,..,t1;rio.
2S) I>eclnrn-so que o 1:apitão, nn situni;:ão do rf'S<.W\'ll.
Eduardo 1IP Alnwitla l~stcwes prPsta son·iço, C\'011tunlmont111 no distrito dt• recrutamPnto "rnobiliza..:ão n. 0 1.\
<'lll substitu)<;1io do capitilo, na 111<'srnn situa<.;ão, .João
Haptista L op<'~. quo niio se npr1•sentou no ref'l•rido distrito por moti,·o dA do<.·ni:n.
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:?H) Declara-se quo foi riscn<lo 1ln mntricula no :?. 0 ano
110

curso da Escola Contrnl do Sargt'ntos o primeiro

snr~ento do roµ:im1111to do "ªvalaria 11.º :3, Jou'lui111 da

8ih-u, por

t<'I'

falcci1lu cm :?2 do 1·urr1•11tc mês.

30) I >odara-sc qu(• niio han~ndo primoiros ~nrg1•ntos
d11 ca\'al:tria 1111 µ:uar:la rwciuual n•puhlicana om 1·01Hli<:1'1os d1 • sPrmn admitidos h frcq Ül'llt'i a 1la Escola Con trai
dr• Sar:.;ontos l\cJ HllO IP!'li\·o de rn HJ-1!}41 , são :11lt!1itidos dl'Z do l'Xtinto quadro dos snrgonto~ elo Sl'1·rcturia1lo
militar, ficnndo assim alt<'rndn n distrihulr,:ão c•on~tnntc
<1.a 1leclnrt1c;iio :?4) ila Ordem do E.:ré:l'cito n.0 1-!, :?.11 st!·
r1c, do corrl'nto ano.
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31) Declara-se que é a seguinte a escala a que se refere o artigo 31.º do decreto n. 0 22:169, do 2 ele Fevereiro de Hl33, para admissão à matrícula na Escola
Central do Sargentos no ano lcctivo de 1940-1941:
Primeiros sargentos: do regimento do infantaria n. 0 2,
Filipe Churro l\Iendes; do regimento do infantaria
n. 0 8, Josó Crispiniano do Freitas; do batalhão de
caçadores n. 0 7, José Barroso Boa.vida; do rcgimcn to
do infantaria n. 0 10, António Gonçalves do Freitas;
do regimento de infantaria n. 0 15, João Ribeiro; do
batalhão do caçadores n. 0 9, lllanuel Francisco da
Silva; do batalhão do caçadores n. 0 8, Lucas do Alegria; do rf'gimonto de infantin-ía. n. 0 l, António Josó
Borges Rogado o füaertes dos Santos; do rogimento
do infantaria n. 0 13, Alfredo do ::\liranda Prado; do
regimento de infantaria o. 0 ó, Domingos António Diniz
o Joaquim da Conceição Volez; do regímen to de infantaria n. 0 14, Josó da Cruz 'l'Orros; da Escola Prática de Infantaria, I1'raneisco Pereira Martins; do regimf'nto do infantaria n. 0 7, Carlos FE'rr<'ira Cascais
Eusébio; ela Escola Pràtica <lo Infontaria, .António
Ferreira; do batalhão de caçadores n. 0 5, David 1\lal'tins Pereira; do regimonto do infantaria n. 0 G, Hodrigo
Teixeira SaraiYa; da gscola do gxórcito, António
)faria Pôrto ; do batalhão elo caça.dores n. 0 5, cadete
Guilbermo de Castro Luazes Santos; do regimento
de infantaria n. 0 14, António Marques Ferreira; do
regimento de infantaria n. 0 2, José da Conceição Galinno; do batalhão do caçadores n. 0 1, .Júlio da Oraça
Franco e i\lanuol Uousinho Correia; do batalhão do
metralhadoras n. 0 2, Casimiro José da Silva; do regimento ele infantaria. n. 0 13, Diamantino Augusto
li'ornandes; do batalhão de motralba<lorns n. 0 3 , Cllndido Casimiro da Sihra; do r<'gimento do infantaria
n. 0 4, Manuel Domingues Júnior; do regimento do
infantaria n. 0 7, António da Costa; tio batalhão do
caçadores n ° 3, .Taimo elo Espírito Santo l\Iirancln;
do regimento de infantaria n. 0 6, Guilbormiuo Gonçuh·es; do regimento do infantaria n. 0 1, Josó de Alm<'ida H orta; do bntalbiio do cac;:adorcs n. 0 6, Guilhormo Uantoigas Campos; do regimento do infantaria
n. 0 11, Ouionrnr Raposo do Amaral; do regimento de
infunturia n. 0 3, Anustúcio Rodrigues Vicente; do regimento de infantaria n. 0 12, Angelo Culmon Navarro

2.• Série

ORDEM DO EXEHCITO N. 0 16

555

do Andrnde Botelho; do regimento do infantaria.n.º 13,
AntPro Alvos da Cunha; do batalhão do caçadorPs
n. 0 2, José Garcia Ribeiro; do regimento de infantaria
n. 0 7, José :t\faria Simões; do batalhão de carros n. 0 1,
Arménio João Pereira; do regimento de infantaria
n. 0 G, Ilemiquo Luiz Diogo de Carrnlho e António
A ugnsto Andraclo Ah,es Assis; do regimento do infanta.ria n. 0 ó, Augusto Gonçah-es Vieira; do batalhão
do ca<:adorcs n. 0 1, Mário Diuiz Pacífico dos Reis; do
batalhão de caçadoros n. 0 3, Clotário de Sousa Dias
RibPiro de Carvalho; do regimento do infantaria n. 0 11,
Josó António Gonçalves Bragança; do batalhão de caçadores n. 0 5, Eduardo da Costa Froitas, Júlio Bivar
e Geordano do Carmo Bailey; do batalhão do metralhadoras n. 0 1, 1\fauuel Tôrres; do regimento de infantaria n. 0 8, :t\[ário de Assunção de Barros; cio regimento de infantaria n. 0 11, Carlos IIormenegildo do
Oliveim o Sousa; do depósito militar colonial, Alberto
José Lucas do Sousa; do regimento de infantaria n.º 1,
Agostinho Teixeira Tavares; do batalhão do metralhadoras n. 0 3, :\Ianuel Afonso; do batalhão de caçadores n. 0 10, Sebastião Au~usto Borges; do batalhão
de caçadores n. 0 7, Pedro Diniz; do batalhão inclependente do infantaria n. 0 17, Joaquim eh Costa Figueiredo Júnior; do regimento de artilharia pesada n. 0 1,
Josó P[nto da Silva Pimenta cio Araújo; do grupo de
artilharia contra aeronaves n. 0 1, Fernando Vilas Boas
111ousinho do Albuquerque; do regimento de artilharia
ligeira n. 0 4, Joaquim llonriqnos dos Santos; do regimento do artilharia de costa, Pedro António B~ja; do
regimento de artilharia ligeira n. 0 ~. Domin~os elos
Santos Crêspo; <lo regimento de artilharia ligoira n. 0 3,
Eduardo ela Silva; do regimento de artilharia pesada
n. 0 1, António Barbosa ]\foxia. Leitão o li'rancisco
Anacloto; do grupo elo artilharia contra aorona\·es
n.º 1, F'rancisco Caeiro Romero; do regimento de artilharia li.,eirn n. 0 4 António Monteiro; do regimento
do artilh:ria Jirreirn' n. 0 3, Luiz Clemente Pereira Pimentn do Cast~o; do regimento de artilharia ligeira
n. 0 2, Henrique Forrer Simões T.avar.es ~ J!'erna~do
Leal Roblos · <lo rerrimento de artilharia ligeira n. ó,
.
Aníbal niúrio, Rebêlo,., Marques; do grupo de arh'lirn.na
a cavalo n.º 3, João Baptista Rodrigues; do regimento
do artiUrnria ligeira u. 0 5, Francisco António Ferreira
Rodrigues; do grnpo de artilharia contra aeronaves
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n. 0 1, .João da V<,iga Moura; elo rngimento do artilharia pesada n. 0 1, :\fanuel Hoclrig1ies Elias ela Costa;
do regimento <lr artilharia ligt•ira n. 0 :3; .Adalberto
Júlio da Xóhrega Pinto Pizarro; do grupo do nrtilharia. contra aeronaves n. 0 1, Alfre1lo tlfarqnes do •\breu;
do rogimonto do urtillrnria ligPira n. 0 ;), Octa\·iano
Ivo Soares dos S1tntos; do r<'gimcnto do artilhariti do
costa, li~<lgard Octú,•io ~Ioruto do Campos o 8ousa;
do regirlll'nto <l<' ca\·alaria i1.º 7, ::-;,;r;;10 .Jo:1<p1im Rodrigues l+onc:akcs; do regimento de canil a ria n. 0 5,
Alfredo <lo Amorim; do regi monto de c:walaria n. 0 3,
João (hirção; do rogimonto de <':trnlaria n. 0 (),.Joaquim
Pinho <las Nm·es; do regimí'11to 1le cavalal'ia n.º 2,
:\Hrio Henrique H<'is da Silnlira; do regimonto ele caYalaria u. 0 7. :\foi,és Franci:--co elo .\lJrciu )fotos; do
reginwnto de cn,·alaria n. 0 :? .. losó Patronilho Heiga;
do rpgi monto clt' cavalaria 11. 0 :3 . .António Cl oni:ah-es;
do rogimento do c11valnria n. 0 G, .José Soar<'H; do r(lgimnnto do cavalaria n.0 5, 1\rtur Avelino do Azevedo
Calisto; <lo r('>gimPnto do cavalaria n. 0 S; :\[imuel Raseiro de )firanda Bo:n-icla; cio regimento tlo carnlaria
n. 0 ~. Adriano Carlos 1!0 .\guiar: da Escola Prática
do l•:ngenharia, · ..:\lwl Perciril Afonso; do rrgimonto
do ongonharia" n. 0 ~. 1fanuel l\f arques da Costa; do
grupo de companhias do trom automón~I. Octihio
Fernandes ~fartins; do reginwnto do engenharia n. 0 l,
:.\Ianuol :\foinhos; do bnt:1lhiio ele pontonciros, José
LPmos; do bat11lhão de sapadores de caminhos ele
ferro, .António Ferreira e Carlos Pereirn do Housa;
do reginwnto do engenharia 11.º 1, .João António da
Sil
do <lopbsito cio material do aviac:ão, . \ntúnio
::\faria Dias dos Suntos; da baso aérea n. 0 :3, .\ntónio
1'nnes e .\ntúnio ,Jm;cí Afonso; da ba:;e aérea n. 0 2,
António das Xí'\'Os Silva; cln :?:' companhia <IP saúde,
Josú cio l\fatos; da :3.ª companhia do saúdo, António
ilfarc11rns Proença; elo 2. 0 grupo do companhias do
suhsistí•ncias. Josó Dias ~fourão o António .\h·es Pe-

"ª;

reira; do Supremo Tribunal )filitnr. Luiz Duarte Laureano; cio cofr1• cio prcwidê1wia dos oficiais do <'Xt~rcito
metropolitano, Cipriano Tomaz da Rilva; dn assisWncia :tcHl tuberC'uloHos do ex('r<'Íto, Casimiro Dias; da
4. n HPJHtrtii;ão da
n Dirncc,:ão Geral cio :\[inistério

a.

<la O uol'ra. ~fantH•l Hodri~ue:s; do Arquirn <1Pral do
::\finistl•rio ela Gut>rra. Afon:-.o PrndC•ncio da Siln1; da
2.ª Hcpartiçfto <la i3.ª Direcção Clcral do :\linistério
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da G tll'rra .•\urélio Augusto do .\zen~do; da Hepar·
tição C:crnl do ::\Iinisté•rio da Guerra. Aurélio Climaco
de )fatos ~ih·a; do distrito de recrutamento o mobili·
za<;iio n. 0 8, .i.delino Jlartins Orilo; do Arquirn C:cral
do ]ifinistôrio da (+tu~rra, .A11tónio Dias Júnior; da
1. 0 Hcparti<;ão da 3.n Dircc<,"ão Uoral do Ministério da
Uuorra, .Joaquim .\ntónio lsicloro; ela 1.ª Reparti<;ão
da 1." Diroc<;ão Geral do :\linistório da Guerra, JoRó
'l'rinda<le Durão; d1t l.ª Hepartic:ão da 3.ª Dircc<;ii.o
Geral do Ministério da Oucrra, .Joaquim dos ~antos
Cardoso; <lo distrito <lo rl•Cru tamento e mobiliz:u:ão
n. 0 Hi, éânJiclo Augusto 1le \ ' asconcelos; do cofre <11•
pr<wi<lência dos sargentos do terra e mar, Franci'.'-CO
)lanuel Pires; do ArqniYo Gcr:1l <lo )linistério da
Guorra, Domingos do Car\'alho Braganc;:a; <lo distrito
do recrutamento e rnobiliza<;ãu n. 0 1, Jo~é da Cobtu
Jt'crreirn; do Supremo 'l'rih11n:tl :\[ilitar, Seba:;tião Oomos do OliYeira; do cli~trito do recrutamento o mohiliírnc;:ão n. 0 18, José Albino; ela 1.ª Repartic;:ão da
B. ª Direci:ão Gemi do :\linislt)riu da Guerra, António
do Almeida :'\feudos: do distrito <ll' rocruta11wnto o
muhiliza\ão n. 0 ·t .Joaquim .José Bernardo; da guurda
nacional r<'publicann, infantaria, .José )faria . .João
J>a,·id Braz, Eduardo <ln !;ilrn Hcdonrlo .•\.delino .Jorgp
l'iinPntoira. Artur da :Soled:1dr> Pnthinha (1 .António
Oon\nh·cs :\Iiranda; da ~uarda Hscnl, .\ntóuio do Almeida )[oura. António Oil, Bt•nj:1mim Augusto Damas
o .Tu:u1uirn Simão SProto Sunes .
•\s doclaru.c;:ões dôstcs pri111oiros sargentos, dovi<lainformadas nos tormos cio artigo 2!l.º do dccrnto
n.º :2:2:1Gfl, de:? do Ftwcroiro do rn:3:3. o acompanhadas
das respl'cti,·as notas de nssPntos. oxct•pto as qut' digam
respeito a adiamentos ou 1lcsisti•1wia~. don~rn rlar entrada
na :~.ª Ropnrti1;ão da i.:i 1>ireC"i;1to Oornl düste :\lini:-Mrio,
para oudo 1h.n-em ::,t'r (ln\'Ía1la::; directarucnte pelas unida·
dt•" ou o~tahelccimcntos militares, até no dia 15 de Ago:-.to
do 1·orn.mto ano.

111011to

--

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

:32) P Pnsões annais que comp<'tem aos oficiais a se~uir
designados, cp10, nos tPrmos do decreto-lei u. 0 :?8:-!U-!,
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do 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação do reserva:
Capitão de cavalaria Artur Duarte Franco, 19.472:540.
Tem 32 anos de serviço e 9 períodos.
Capitão módico J o1lo Garcia Correia Ribeiro, 18.634;$80.
Tem 30 anos de serviço e 21 períodos.
Capitão do extinto quadro do oficiais do secrotariado
militar Francisco :\Iarcelino :Marques, 20.23815. Tem
34 anos de serviço e 3J. períodos.
Teneute do infantaria Serafim Xisto ele Assis, 12.556:580.
Tem 26 anos do serdço e 18 períodos.

33) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, quo, nos tormos do § 2.0 do artigo 16.0 do
decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezombro de Hl37,
transitaram para a situação do resorva:
Tenente do infantaria ?!!ariano Álvaro Ferreira, lG.128:$.
Tem 42 anos de serviço, 1 aumonto o 48 períodos.
Tenente do cavalaria José Francisco l\Iagrassó e Silva,
16.336620. Tem 30 anos do serviço, 1 aumento e 21
períodos.

34) D0clara-se que, conformo preceitua o artigo 3. 0
do decreto o. 0 14:525, de 26 de Outubro do 1927, foi
considerada hábil 1\Iaria da Conceição Martins para receber, ao abrigo do n. 0 1. 0 do § único do artigo 1.0 do
mencionado decreto, os voncimentos de SOLl marido, primeiro sargento mecânico n. 0 32/E, da base aérea n.0 1,
José da Silva l\Iartins, internado na Casa de Saúde do
Telhal.

---

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

35) Declarn-so que pelas ontidados ao diante mencionadas foram oferecidas à Biblioteca do Exército as seguintes publicações:
Academia das Ciôncias do Lisboa:

Como perdemos Olivem·a, por J .
L isboa, 1939 (1 vol~mo) .

:u.

Queiroz Veloso -

2.• Sl-ric
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.Memórias da .,lcademia clail Cieucias de Lisboa-tomo III
(1 \'Olumo).
.~tudio de/la personalità wnana, por Fra. Agostino
Gemelli, O. Ji'. ~L -- Lisboa, 1940 (1 opúsculo).

Lo

Uni\·orsiclado elo Coimbra:
Boletim da l•àculdade de Direito da

ll11frer.~idade

de

Coimbra, ~.º suplemento do ,·olumo XV (1 volume).
Instituto Googrúfico o Cadastral:

Carta coro9rúfica da Ilha de l'ôrto Santo, na escala do
1 :.!0000.
Carta da llha de Santa Mima, na escala do 1/50000 .
•\rquivo Ilistórico

~1ilitar:

Buletim do Arqufru /Iistórico J.llilitm·, 9.0 Yolumo.
Direcc;i'lo do Serdc;o de Saúde :\Iilitnr:

JJo(etlm da lJirecçllo do
(:.?.ºano).

Servi~·o

de Saúde "'llilitar n. 0 3

Escola Contrai do Oficiais:
Di.~rnrso

proferidu pelu general comandante n:L sessão
solone <lc abertura do :mo lecth·o do 1U3U-1 fl40 (1 opúsculo).
HPgimonto do infantaria 11.º 2:

Cow~elhos

1JôÚre liigiene-Aox recruta.~ do 1·e9i111e11to de
infantaria 11.º 2 - Lisboa, 1940 (1 foRclculo).
Re.rnmo histórico do regimento de infantaria 11.º 2. Li~ boa,

1U40 ( 1 fai;l'iculo ).

üapitão .Jaime R<'bí'lo gspnnba.:

Ali111e11tw;ao Racional e Eco11úmfra - Lisboa: 1D:39 (1 voluuw).

Dicionário de 1líáa:ima.'i, .Acláf/ÍOS e J>roi:érúios - Famalicão, 19;3(i (1 volumo).
Vasilhame - Porto, rn:r; (1 folheto).
O planalto ele Benguela - Lisboa, smn datn (1 opús·
cu)o ).
Panijica~·clu-Lishoa, sem data (1 opúsculo).
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Padre José de Castro :

Porfogal em Roma, pelo Padre José do Castro -Lisboa,
1939 (2 volumes).
35) Nos termos do artigo 18. 0 do regulamento do .Arquivo llistóríco 1\Iilitar publica-so a robção das obras
oferecidas ao referido .Arquh o pelas entidades a seguir
mencionadas:
Retratos oro gnwura, litografia, fotograGa, óleo, etc., de
oficiais do exército portugul~s ou estrangeiros que cstiYeram om Portugal, pelos Rrs.: general Ferreira
1\Iartins, coronel Francisco de> Passos, coronal Bclis[trio Pimenta, ~oncral Lacerda :\fachado, cn~cnhciro
Gastão Benjamim Pinto, capitão ,íl,arco da C:i.marn,
José :.\faria Ga,·a'./,ZO da Costa e Silnt, capitão Sardinha da Cunlrn, Guilherme GuHrra, Silvt>strt' Calado,
major Oruclas e\' asconcclos, Carlos Alborto Forrcira,
Joiio <le Vilhena e Conde ele São Pavo.
Fotografia d0 uma planta <lo Castelo 'cio Lindoso, pelo
Rr. Padre AYelino elo Jesus.
Folheto rclath-o a uma fosta clcdicaüa ao general Ilo·
çadas cm \·ila Hcal, pelo coronel Francisco Passos,
pPlo autor.
Guia da .~ecc,·ào histórica do Jluseu Paulii;ta, por Afonso
'l'auoay, S. Paulo, 19:37, polo autor.
)fou.sinho de Albuquerque, por J os(• de Campos e Sousa,
Lisboa, 1935, pelo autor.
.
Diá1·ios ela navegaçüo da carreira da Jndia nos séculos
.\TI e xv11, por Praziio do Yasconcnlos, Lisboa, 1939,
polo autor.
Documentos rclatirnR ao gcnora l 8tuhbs o coronel Ow0n
e outros documentos manuscritos, pelo mesmo.
Diversos números de jornais d" assunto militar o bilhete postal com o quartel do rcgimonto ele infantaria do Yila Hoal, pelo Sr. coronel Bclisúl'io Pimonta.
Mapa humorístico ela Europa em 10:39, e LPgi.~la~ào penal mllitm· do ultramar, Lisboa., 1904, polo 8r. C'apit1lo
J o:;é .Joaquim de .Je~rns.
Port11g1tl em Ro111a, pelo Padre .Josó de Castro, Lisboa,
Hl:3!J, polo autor.
A r·êrca moura de Lisúo((, pelo coronel Vieira da Silva
Lisboa, 19:39, e .A1wi.~ do M1111icfpio de Lisboa.
'
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Ah·arús o leis militares: O tenl'nte !fe11eral Bartolomeu
r!<f Coi;ta, pelo capitao José Brandão, Lisboa, rn:m,
pelo autor.
C'o.~ta, pelo tcnentc-eor01wl
19:1~), pelo autor.

Erluurdo da
Lisboa,

Belo de Almeida,

lliogrntia de 1lin•r:.-:os oficiais, pelo Sr. major Jos(• C':i111liJo Baião.
Quinze Yolurne.s rdati\'os à partil'ipac:ã11 da ltiilia nn
Urand1~ G1wrrn, pel:t Leg-lll:i'lo <lo ltúlia.
C!i 1·011ulugia hi.~túrica. d iplonuít fra e 1u1rio menta r rir / 'orf 11[/U{, desde quo 8. A. o Príncipo D ..João Hssumiu a
regí'ncia do r1•i110, cm 17UH, :tló :1os nossos dias, por
B. ~Iartins do ,"'ih·a, manuscrito, pelo Sr. capitão PPrPira de Saldanha.
Prontefrunce.~e. polo gonNal Gnribaldi. Homa. som 1lntn.
pPlo Iustiwto Italiano em Portugal.
I.'el'i.~ta do A1'<111ii•o J.Jf1wici11al de S. Paulo, pülo Arqni,·o.

() coronel de milíciaH Rod1·if/O de. Sousa T1ulela. pelo
~1'111'ral .\ntónio de .:\forais Ji'orroirn da Sil\';1 1 Pnrto,
Hl;Hl. pelo Sr. lfana\'<IITO do :\foruis .
• biai., da BiUiotecu ..\'11cio11al do !tio de Janeiro, ]>Pln
BibliotOl'a.
/,irro :.! " do l.'l'yi.~to da,, Cartas rio.~ Oovei-11culore., t!rt.'I
w·wrn, Jli:i3- f(j.i7, Uoiml>ra, 1\l10, pela Bibliotl'ca G um! da Unirnrsidado dfl Coi111hra.
Fofofír<~fia de 11m11 f/1'(11'~1.ra 1:elatica itH inrasõc.'{ ji·ance.~a.'{,
pelo ~r. Dr. l\>dro \ 1tor1110.
() t'.rh·cito dei Nestauraçúo, por .Angolo Pereira, Lishoa..
10.JO, pt'lo autor.
Castelos e n101111111e11fo.~ militare.~ da /Jeira, polo coronol
Duartt' Veiga, Lishoa, Hl39. pPlo autor.
1)o<'umcntos r<-lnti\'os a António X:n·ier PinlH•iro o a
Fn•dorico 11!1 .\lmoida Piuheiro, pula Sr." l>. ~laria
<le Almeida PinhPiro :3imõcs.
U mesf1·e de campo ..Ífraro de Sousa. }ll'lo major :'lliírio
Unrdoso, Pôrto, HHfl, polo nutor.
J.llu:~solini. por ( i iorgio Pini. Bolonhn l !130; Galeazzo
Cirmo, Homa, rn:~n. 11 A ltúlio de hoje, Roma, tu:m,
p1·la Legac:ão d11 It:'tlia.
O iri·.'(1·011rle da / 1011{1• da /Jm·1·a. por Bnl'llO de AzC\·cdo
Filho, Famalici'lo. 1U40, iu•lo autor.
}Jroclmnaçõe.~ alem<1s durante a Grande Guerra, polo
Sr• .To:io dP Vilhonn.
A
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Relaçào dos vm·ões da casa de Sc7o Payo, pelo Conde do
São Payo (D. António e Manuel do Sampayo Pimentel), Lisboa, Hl40, pelo autor.
Xeves Ferreira, pelo coronel Pires 1Ionteiro, Lisboa, 1940,
pelo autor.
O p1·oblema dos comandos na Guerra da Restauraçao,
polo coronel Bolisário Pimenta, Pôrto, 1940, pelo autor.
Os terços de Entre Douro-e-Ninho nas Gue1·ras da Restauração, pelo capitão Gastão de Matos, Põrto, 1940,
pelo autor.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
37) Declara-se para os devidos ofoitos o de harmonia
com o disposto no artigo 35. 0 do decreto n. 0 16:669, de
27 de :'\Iarc;o de 1929, que no Dián·o do Govêr110 n. 0 171,
2.11 sórie, de 25 do corrente mõs, foi publicada polo Conselho de Admioistrac;ão da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito o Previdência - Caixa Geral de Aposentac;:ões -a lista, rcfori<la a 22 do mesmo mês, quo concedo a aposentac,:ão, por ter atin~ido o limito do idade, ao primeiro
contínuo dêsto Ministério, Xisto dos Santos, com a pensão anual de 6.492~, pelo quo deixa do ser aboniido por
êsto Ministório desde o dia 1 de Agosto próximo.

Obltuárlo

1939
Outubro !>-Aspirante a oficial miliciano <le infantaria Armando
Júlio de Lemos Correia Cardoso.
1!>4.0
Março 20-Capitão de engenharia, adido, Eduardo de Abreu
Campos.
Abril
30- Dactilógrafa Georgina Pimenta de Matos Caldas.
Junho 28-Tenente-coroncl reformado João Josó da Piedade
Guerreiro.
Julho
!>-Capirão reformado João Gomes.
»
12- l\lajor reformaJo Bento de Vasconcelos Meneses de
.Magalhãis.
»
21-Coronel, na situação de reserva, Carlos l vo de Sá
Ferreira.

2.• Série
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Rectlfl c ações

Xa Ordem do Exército n. 0 H, 2.• sóritl1 do corrente ano, p. 470,
!. lfí.•, onclo se lê: aPessoa», devo lor-se: «Possa».
Na (lrdc111 r1o Exército n. 0 15, 2.• súric, 1lo corrente ano, p. ;)03,
1. l.•, onclo se lê: •Grupo d1• artilharia cltl 111ontanha• , eleve lcr-~e:
«Grupo intlcperHlcnto de arti lharia ele montanha»; p. 528, 1. 2.•,
omlo se IU: 11Muginsst ein» 1 devo ler-se: « ~l uginstcinu .

António de Oliveira Salazar .
E stá conforme.

O Ajudante General,

...

.lJ()J

MINISTÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem do Exército
2.• Série

. N. 0 17

31 de Agosto de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

1-0ECRETOS E PORTARIAS
Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
l\f:tnda o OoYiirno da Uopública Portuguesa, pelo Ministro ela Guerra, abonar a ajuda de custo diária do
3306. a pngar pela. ,·erha constante do capítulo .:?5.º: artigo ôl)9.º: do or.;amonto do l\linist6rio da Guerra. para
o corrcmto ano, ao coronel ele artilharia Francisco .\ntónio Heal, que se encontra em missilo de sen·iço público
no estrangeiro rccchen<lo material 1lc artilharia para o
exército.
•
.A ajutla do l'USto con:;tanto 1la presente portaria substituo a ostahelecidn pela portaria de 16 de .Tauciro do
currcnto ano .
.Jiinistério ela C:ullrrn, 1 dl' Agosto elo Hl40.-0 Subf\cl'retúrio til' Estudo ela O uerra, Peniando do/$ Santos

Co.'iict.

(~llo raroeu do vl•to ou nuutnçiio do Trlbunnl do Contno).

:'llnnd:t o CTo\ i'rno 1la fü•pública Portuguesa, polo .Jiinistro 1la (: 111•1Tn, nomcnr os oficiais allllixo designados
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para, em missão de serviço público, irem ao estrangeiro
, receber material de artilharia para o exórcito:
:Major de artilharia Manuel de Beires .Junquoira.
Tonontes de artilharia Carlos Luciano Alvos de Sousa e
Eurico de üliYeira Pinto.
Alóm das despesas com transportes será feito aos roferidos oficiais, a titulo de aj ada do custo, o abono diário do 330·S ao primeiro o 275;5 aos restantes.
Ao primeiro será ainda abonada, como chefe do missão, a quantia de 3.300;), a título de despesas de raprosontação, tudo pago pela verbn constante do capitulo 25. 0 ,
artigo 669. 0, do orçamento do Ministério da Guerra para
o corronto ano.
A presento portaria substituo a do 30 do Novembro
de 1939.
l\linistúrio da O uerra, 1 de Agosto de 1940.-0 SubSecretário do Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Niio cnrouo do vi> to ou auota~iio do 'l'rlbuual do ContM).

l\fanda o Govêroo da República Portuguesa, polo l\finistro da Guerra, abonar a ajuda de custo diária do
2751), a pagar p('la verba constante do capítulo ~5. 0 , artigo GG9. 0 , do orçamento do l\Iioistério da Guerra para
o corrente ano, aos seguintes oficiais, quo se encontram
em missão do serviço público no estrangeiro recebendo
material do artilharia parn o exército:
TenentPs do artilharia Aureliano Soares Gomes, João
Carlos de Olivoira)faccdo o Joaquim ele Axelar Santos.
A ajuda de custo constante <la presento portaria substituo a estabelecida pola portaria de 30 do Novembro do

1939.
1\Iinistério da Guerra, 1 do Agosto do 1040.-- O SubSecretúrio do Estado da G11orn1, Fernando dos Santo.~
Costa.
(Xilo cnrcco do \Isto ou t\DOtnçiio do Trlbunnl du Coutns).

:Manda o GoYêrno da República Portuguesa, pelo ".Miui1:1tro da Guerra, abonar a aju,d a do custo cli;iria de 110;5, a

2.•
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pugnr pela vcrbn con:stante do cnpltulo :!5. 0, arti"'o üG9.º
do orc;am<'nto do :Ministério da O uerra para o ºc,>rront~
nno, aos seguintes opor:írios, quo so Pnc·ontram cm missão
do ser,·ic:o púhlil'o no <•strangeiro n'cohcndo material de
nrtilhnria para o cxúrcito:
C/Grupo n. 0 101- Perfrito Teixeira.
O/Grupo interino u. 0 1:37 -Jo:;é Borgt'S da Silrn.
Opl•r(irio n. 0 2:~-I -Artur do Oli\'t•irn ,,\Jexandrino.
'l'ornoiro n. 0 ~)-1 -)[anuel Dins do Olivoiru.
Ajudante de S<'l'l'alheiro n.º 30;)-I · Aníhal Lúcio da
Cruz.
A ajuda ele custo constante da presento portaria suhstitue a estabelecida poln portaria do :!O de Janeiro do
corrente ano.
)linistério da Otwrra, 1 tlo Agosto <IP lú40.-0 SubRo<'rt•târio de• Estado <la OuP1Ta, frl•r11111ulo do.~ 81111/n.~
Co.~ta.

(:\no cnruco do vlslo ou u110111çAo do 'l'rlbunnt .to Couw8).

:\lauda o Clt1\'ilrno ela Hepúhli1•a J>ortuguPsa: pelo )fiuis tro 11 a G 11crra, 1101111•:11· os uperi'1 rios abaixo nw11l'io11ados, os q natro priml'iros 1la l•'úhri<'a do )(uniçiies d1'
Artilharia, Arnrnmt>nto o Viaturas o o último da F úbrica
do P/ilvorns Flsi<'as " .\rtifícios, para :1companbar1•m n
missão de oficiais que Yai uo estrangr>iro n•ceber mutcriul
do artilharia pnrn o exército:
:'llo!-tro n.0 Gí -:\fannel da Silrn.
U/Urnpu n.º ~:3-S ...... i\11tónio Vil'ente :\forais Júnior.
Op11ritrio n.º f>O Milrio <:onçal\'m;.
ÜpPrário n. º 18-1 .João Oomcs Co11rnc.
Contramestre- .J osc'.· 'l'rnjano do OIÍ\•(Jirn.
Alóm da~ d('spcsas com tr:msportes ser_í1 feito a cada
11111 1los rofori,Jos opPrário..,, a titulo do 11J11da de custo,
o ubouo di1hio do 110·~, t111lo pago J>l'la ,·erba const~r~ttJ
do capítulo ::?fí.", artigo ô(iD.º, tio ori;amrnto rio )lm1stório da Uuorrn par:1 o eorrentt• :1110.

:\lioistério da Guerra, 1 do ~\gosto tio 1940. - O SubSecrnti1rio do Estado da Guerrn, Fi•r11m1do dos Santo~
Co11ta.
(:\llo cAroce de •Isto ou anota 1o 1l0Trlbuoal do Cooi.u).
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:\Iunda o Gon'lrno 1b Uepúblicn Portuguesa, polo )finistro da Guerra, nomear o major de artilharia :\(itrio
.\.lberto Sardinha Pereira Coelho o o tenente da mesma
arma José Bento Borges para, cm missão do scr\'i<:o
público, irom ao ostmngciro trntar de assuntos quo so
rcla<·ionam coro o plano do rearmamento do exúrcito .
Alóm das desposas com transportes serA f<'ito aos 1·0foridos oficiais, n titulo elo ajuda do custo, o abono di{Lrio do 330·5 ao primeiro o ~75,S no sC'gundo, tudo pago
}>Ola verba constante do capitulo ~ó. 0 , artigo GG9. 0 , do
orçnmonto do :\Iinistório ela Guerra para o corront~ ano.
:\Jinistério da Gal•rrn. 10 elo Agosto de 1940.-0 SubSocrotário de Estado ela Guerra, Fernando dos Santos
(}o.~ta ·
(!\ilo cnroco •lo 1·ls10 ou :inota~r.o do Tribunal de l'ontn ).

li -- RECURSOS
Ministério da Guerra - I." Direcção Geral - I.ª Repartição
Por decreto de 7 elo rorrente mê;;:
~egudo

provimento no r1•curso n. 0 ~:!'>6 1 , interposto perante o Conselho do Recursos pC'lo capitão, reformado,
Alfrodo Torres Baptistn, por sor mnnifostumonto ilngal,
o em que recorria do dc11pacho do Sub-Secretúrio ele
rnstaclo da Guorra, do ~ clt' 11\wereiro do 1940, <[UO o
mandou passar à. situac:ão elo roforma, nos termos ela
alínea à) do artigo 2.º 1lo docroto-loi n.º 28:4CH, do
:H elo Dezembro do H>:l7.

Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral - 3.ª Repartição
JJor decreto de 30 1fo .Julho /indo:
Negado prodmonto ao rt1c11rso 11." 2:5G4, interpmito perante o Consolho do Re<'un;os pelo tenente, n1for111ado,
Anastácio .José <lo1:1 Santos, c·ontrn o doRpacho quo lho
indoforiu um r011uPrimonto om quo podia o :1ho110 cln
porc·pntagom do 0,14 por 1•rntu, rPlatiYa ao tempo quo
s11 rviu 0111 campanha. nll·m cio limito da pensão <lo n•·
formu, por faltu do fur11lamonto lt'gal.

2.• Héric
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Ili- MUDANÇAS DE SITUAÇlO

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portaria de 25 de Julho .findo:
Apresentado ao sen·ii:o dêste )finistório, por ter deixado
de prestar servii;o no )finistório das Finn.n~as, na
guarda fiscal, o tenente: na situai;ão de reserva, ailido,
Fernando Jos{• Lopes, devendo ser considerado nesta
Hitua~ão desde :3:3 de Julho do Hl40.
(Vl•ndn polo Trlhuunl do Couta•, com a auotnção de nKo •orom
do\'ldorc 01110Jumeotos, no11 termo1 do decreto n.º 22:257).

Por portaria.~ rle 27 de Julho }indo:
Quadro da arma de infantaria

'l'ononto de infantaria, ndido, António Forreira, que, do
regresso do Ministério <lo Interior, por ter doixu.do de
pn•star servii;o nu guarda nacional republicana, so
npn•scntou cm rn cio Julho do 1U40, prl'rnchen1lo
niga no quadrt).
(Vl.uJa polo 1'rlhu11al do Contu, com a anotação de 11110 10rorn
d~'·ltloa

umolumoutos, nos tormo1 do docroto n.0 22:2j7).

Adido

Tenente do infantari:\, i;ubalterno do corpo de alunos tia
I•:scola do Ex{•r<'ito, )litrio José l\irt>ira da Silvn, por
tor sido requisitado para dcsempm1har umn comissão
de serviço dcpen1Jt-.nte do ~Iinist{1rio do Interior, na
polícia de segurança públicn, devendo sor consi1lerndo
nesta situação tJpsdn ~7 tle J nrwiro <l" 1940.
(A11ota1l11 polo Trlbunal-llu Contno om

:1 do Agosto cio 1940).

Dl1ponlbilidade

'rt>ncnto do serdi;o dP administra~iio militar, adido, Aboi
António No~ucira, que, de regresso de comissão militar
no Ministério d11s CoUinias: so apresentou em :?G do
.Julho de 1940.
(Vianda l'olo Tribunal do Conta•, com a auotaçlo 0de não •trem
devido• omolumonto1, 1101 teronot do decreto n. 22:~7).

Reserva

Capitiw .\ntónio Borges Ferreira e tenente José Leite
Ribeiro, ambos do infantaria, adidos, em serviço no
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:\Iinistério do Interior, na gnurd:i nacional r<.'pulilicana,
nos termos da alínNt a) d<' artigo 1. 0 do decrL•to·lci
n. 0 28:404, do :31 de l>ezcmbro de 193í, por terem
atingido o limite dl' idade, dt'Yendo ser considcrudos
nos ta situai;:ão, rcspecti\'amcnto, dosdo 17 o 11 do .J nlho de 1940.
(Vlsnda p~lo 'l'rlhunal do Conlns, com a nnotu~no do uno 11•rc111
do\Jdos omolumonto11, uoa tormoa do decroto u. 0 ~2:2~1).

Oficiais milicianos de reserva

,\ lf<>rl's: de infantaria, do centro de mobilizac;ão do infantaria n. 0 4, Joa11uirn I<'erreirn ~fondes, e de artilhariu, da brigada n.u 7 cio caminllos de forro .•\dri1'lo
Carlos F0rreira cios ~antos, ambos milicianos, lil'cncittdos, nos termos do § :~.º elo artigo 61. 0 do decreto
n. 0 1~:017, de ~ dP ,\gosto ele 1026, por terem u tingido o limite do illado, dl',.<'tHlo ser considerados nesta
situac;ão, respoctirn111cnto, desde 24 o ~[> <lc .Julho do
1940.
(.\uotatln polo 'l'rllrnno.l do Conteis oin 5 do ,\-co•to du 11140).
Reforma
(Dcspacl1o s do 22 •lo ,Julho 110 l!llO Ja Caixa Ge rnl 1\0 llup61l101,
Cródltu e l'tO\'ldG11cl n, 11uhlk:idos oo Diãriv d,, G o1lr110 11. 0 171,
2.• série, do 2.'í do mcsrno mês).

Coronéis, Honorato Lú<'io da Silrn ~[orais, Joi;é 'fa\'arcs
<l<' Araújo e Castro o .Joaquim Gom<'s )fougénio;
tonente·coronel O usta\'O Tedoschi Correia ~ C\'Cs; major .'..ntónio Ji'rancisco Ramos, t" capitão João :\ un<>s
Balhino Dias, todos na sit11nc;ão do reserva, por torom
atingido o limito do idndo, 110::; tormos da allncn a) do
artigo 2. 0 do clocreto lei n.º 28:40J, de 31 elo D<.'zPmhro do 1937, devendo so1· considerados nestti situação,
rcsp0ctiYament0 dt>::;do 15, 21, 27, 7, 1 o U ele .Julho
de Hl40.
Cnpitãis António Gonc;-nlvcs FPrrão <' António .Joaquim
l lenriqncs; tenentes )fnnuel José Ferreira 1• António
l'ircs Antunes, todos n:l situação ele rcsPrn1, nos t<'rmos ela alínea b) do artigo 2. 0 1lo clocreto-lt•i n. 0 :?8:404,
ele :31 cio Dezembro de HliH, por torem sido julgndos
incupazes do todo o i;onic;o pola junta do in~pt•cc;:ão
du Caixa Geral do A pol:lontac;õos, devonclo l:!Cr eonsidcruclos nesta situação, rospoctinuncuto, dosilt' 10, :.?O,
10 o ~9 elo Junho do l~HO.
Alferes elo quatlrn dos spn·ir,:os auxiliares do oxórcito,
do regimento de cn,·nlaria n. 0 B, .Abílio elo Xascirncnto
1
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Quintinha: nos termos da :ilínca b) do artigo :!.º do
1lccreto·lc1 n. 0 28:404. de :\ l <lo Dezembro de 19:n
por ter si~o julgac~o incapaz do todo o sen·ic:o pol~
.1unta hospitalar de mspcc\ão, dcnmclo ser considerado
nosta ::;itua\ito desde 10 de Julho ele 1040.
(~ão cnr~c~rn

du rlMlu ou l\noln~no do Tribunal do C'outns).

Baixa do serviço

Aspirantes a oficial milici:mos cio i11fantaria : do centro
do mobilizat;ão de infantaria n. 0 1, :Manuel de Carrnlho Vitória e, do cC'ntro de mobiliza\ão do iufaotnri:i
n.º 16, Jaime Pascoal de Brito, nos termos da última
parte do artigo 3. 0 do d!'crcto·lei n. 0 28:40-i, ele ;31
de Dezembro dc> 10:3;. por terem sido julgados incapazes de todo o sC'rvi1:0 pola junta bo:,;pitalar de insfH'C\!lo, deYt>ndo sor consiclPrados nesta sitna\ão, respcctinrnwnto, dosdo ~-! e 20 do .T ulho do 1940.
(Anotada polo Trlhuunl cio Conln.• oni 5 do Ago•to do 1010).

Por 11ortarias de 3 do corrente

me~:

Quadro da arma de infantaria

Tenente do infant:iria, adido, (ia ... pnr P1•rcira Hodrigue~,
q uo, do rc•gn•::;so de comi:;são militar no Ministt'•rio dns
üulóni:is, se apresentou <•lll 1 du .\gosto de 1940, prePnchPndo rnga no rospecth·o <piadro.
(\"isndit polo 1'rlhu11nl do C'unln< 1 rom 1\ nnotn~ão do nno •orom
dovldoi. omohamuulo11 1 nos turmoa llo decroto n. 0 22:~57).

Adido

Capitão, 1rn situac;ão de 1·csC'r\'n. Ologúrio José Anturu•i;,
nos tC'rmos do n. 0 :.!.º do nrtigo 50. 0 do drcrt'to-loi
11.º :!o:401. do :H d<' Dl'zNnhro de Hl37! por tc>r sido
roquisitado }H\ra clo:-empouhar umn combsi10 tl1• sPr,.i\o clepcndcnto do )linisté·rio 1lo Interior, como diroctor tia colónia penal tio 'l'nrrafnl, dP\'fmdo ser considoniclo 1wsta situui:iío desde 1 cio Agosto de In-!O.
(Ano1nda pelo 'l'duunal do C'o111a1 cm 11 do ,\gosto do 1010).

Reserva

Capitllo, do batalhão de cac,-adorcs n. 0 G, João Darnas1·0110 tia Sih·u Couto. nos tt,rmos da alínea /J) do artigo 1.º do docreto·lei n. 0 :!8:404. do 31 de Dezembro
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de 1937, por ter sido julgado incapnz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de J olho de 1940.
(\'Jsnda polo •rrlbunal do Contas, com a nootnçllo do não soroio
dovldos omolumontos, nos termos do docroto n. 0 22:2~7).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, do centro
de mobilização do engenharia n. 0 1, :Manuel de Barros
Lima, nos termos do § 3.0 do artigo 61. 0 do decreto
n. 0 12:017, de 2 de .Agosto de 1926, por ter atingido
o limit(I do idade, devendo ser considerado nesta sitnaçito dosdo 1 de Agosto de HlJO.
(Anotnda polo Tribunal do Contas em 11 do Agosto do lD·lO).

Baixa do serviço

Alfores miliciano de ongonbaria, licenciado, do centro
de mobilização do engenharia n. 0 1, Vasco gduardo u(I
Azevedo Àfavignó de Sousa Vaz, nos termos da última
parte do artigo i3. 0 do decr(lto-lei n. 0 28:40,!, de 31 do
Dezembro do 1937, por ter sido j ui gado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar de ínspec<:ão, devendo ser considorado nesta situação desde 20 de Julho
de 1940.
(Anotada polo Tribunal do Contas cm 14 de Agosto do 1910).

Por portarias de 10 do co1n11te mês:
Quadro da arma de infant aria

Tenonto de infantaria, adido, António J 01·óniroo Araão
TaYcira da Paixão :\Ietolo, nos ter mos do n. 0 1. 0 do
§ 1. 0 do artigo 10. º elo decreto n. 0 17 :1378, elo ~7 de
Setembro do 192U, q uc, de regresso de licença ilimitad u,
so apresentou cm 1 de Agosto do corronto ano, pr('onchrndo vaga no quadro.
(\'lsa<ln 11010 Trlbunnl rlo Conta•, com n nnotl\çüo do sorom dovldoK umohune-nto!\1 no~ turmo21 do docroto u. 0 22::?57).

Adi dos

:l\!ajor, do rogimPnto do infantaria n. 0 õ, António Correia
Duarte o capitão, do regimento de info.ntaria n. 0 l G,
Carlos Gomes dos Santos, por terem sido requisitados
para desomponhar comissões de sorviço dopondcntos
do Ministério das Colónias, dO\·endo sor consiclora<los
nesta situaçrto dC'sde 30 do Julho do 1040.

2.• Série
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Capitiio, tio rcginwnto de infantmin n. 0 1, Henriq 110 G uilhcrmc Bastos 1[ortu, por kr sido roquisitaclo para
<lesempcnluu· uma comissão cio son·i~o dcponclonto do
:\linistério do 1ntcrior, na guarda nacional republicana,
<loYendo s<'r considerado nesta :-;itua~ão dcsdo :? elo
Agosto de 1:140.
Capitão. na situaçl\o de resern1, Eduardo de .Almeida
EsteYes, por ter si1lo roquisit:ulo para dt•scmprmhnr
uma comissiio do :-.Prviço dcpcnclcnto do :\linist(•rio 1la
gducai:ão :N'acional, deYendo sPr considerado nesta
situai:ão <lcsdl' :? de Agosto do 19.J..O.
(.\001aJns pelo Trlbuunl du Coutas 01u 19 do Al!'otlo ''º 1910).
Reserva

Coronéis: do rt•gimcnto do infantaria n. 0 10, .Josú de
-hccnsão Yaldt•J.. do regimento de infantaria n. 0 15,
Cirfaco .Josó da Cunha Júnior, do batalhiio do c:u:adorcs n .0 10, 'l\•6f11o :\faurftoio Constantino <lo :\[orais,
o capitão <IP <':walaria, no quudro ela arnrn, Teófilo
Duarte, nos termo:- da :dinca e) do artigo 1. 0 do
decreto·lC'i 11. 0 2 :·!04. d1• 31 do Dc1.embro de
dc,·endo ser consid<'rados nesta situa~ão, o último
desde 2 <le .\.gosto e os rcstnnt1•s <ll's<le 23 do .J nlho
de 19-!0.
'l'oncntc-coronol do serviço de :11lministração militar, do
dopósito gorai de fardanH'ntos, .José António Cor\'cirn,
o capit:io. elo regimento do infantaria n. 0 8, Virgínio
:\Ianuel )fo11si11ho Bniga, nos termos da ali11ea /J) do
artio-o
1.º do de<'rf'to-lei u.º .:.?8:404, do :H do l>cwm0
bro de Ht\7. por terem sido julgados incnp:crns do
scn·ii:o acti\'O pela junta hospit:tlnr dl' inspecção. dcYen<lo ser consider:11los no.;;ta ... itua<,:ilo, respectivutll<mte. desclo 1 do .\gosto e :!f> elo Julho do UMO.
~fnjor. d.o hntalhão do cai:adorcs n.º ·i, João Contono ele
~ousa, nos Íl'rrtlOS <ln alínt':t 11) do urtigo 1.º elo dol'l'flto·lei n.º :?8:40-l. elo :n elo lh1 zcmhro do Hl3i, por
ter ntingido o limito d<' id:1do. dnn•ntlo ser con,.iclPrado nesta situ:u;Zio desde 30 de .Julho <lo l!Hll.

rn:n.

(\'lsadns pelo Tribunal d1t Conuu, colll n 11no1a~ão de0 n!io •0·
ruu\ J.u,·Jdos crnoturnento,, no• termos do decreto n. H:"T).

Baixa do serviço

Aspirante a olkial 111iliciano <lo iufnntarin. l.iccncind?, do
hatalhiio de t'açadon•!'> n.º 4: Fernando P1ta Ilcnrtqucs
0
Lf'bro. no:. tC1rmos da última parto do artigo 3. do
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"decreto-lei n. 0 28:404, do 31 do Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz dP todo o serviço pela
junta hospitalar do inspecção, de\·endo ser considerado
nesta situação desde 6 de Agosto do 1940.
(,\notada pelo ·rribuoal de Contai em 19 do Ago•to do

19~0).

Po1· portarias de 17 do corrente mês:

Abatido ao ofectivo do exército, por ter tido passagem
à res01Ta da marinha, nos termos do artigo 5. 0 do
decreto n. 0 29:933, de 18 ele Setembro de 1930, o
aspirante a oficial miliciano, licenciado, do centro do
mobilizaçiw <le infantaria n. 0 8, Eduardo José Franco
Ferreira, doYenclo ser considerado nesta situação doseie
14 de Agosto do 1940.
Adidos

Tononto-coronol de infantaria, no quadro ela arma, Vorg1lio Varela do Sona :\fagalhãis, por ter sido roquisitado para desompenhnr uma comissão do sen·iço
clopendonto do :'\Iinbtério do Comércio o Indústria,
no Instituto Geográfico e Cadastral, do,·cndo sor cousi<lorndo nesta situação dos<le 8 de Agosto do 1940.
Capitãis: do batalhão do caçadores n. 0 10, Eurico da
Silrn Ataide :Malafaia, <' do rPgimonto de artilharia
do costa, Francisco de Paula AzoYeclo e Silrn Júnior
e José .Joaquim da Silva. e Costa; tenentes: do regimento de artilharia. ligeira n. 0 5, João Vítor Teixeira
Bragança, e elo :wrouáutica, da baso aérea n. 0 1, Jacinto
da Silva :'l[edina, o alforcs, do rogimeuto cio artilharia
ligeira n. 0 5, João de Oliveira 1\larqucs, por torem sido
requisitados parn <l<'sempenhar comissões do sonic:o
dopondontes do Ministório das Colónias, devendo ser
considerados nesta sitna~(lO desde 13 1lo Agosto de

1040.

(AnotadP< polo Trlbnnal do Coutn• oro 21 do Agosto cl<> 1910).

Alferes: de infantaria, da escola pr[ttica <la arma, S0bastião do Gouveia Pessanha, do regimento do infantaria
n. 0 13, Carlos Herculano de Castro .MPir<'lcs Amado
o Agostinho 'Jfartins, <lo regimento do infantaria n. 0 lü,
Hui Braz <lo Oliveira, <lo batalhão do cac:adoros n. 0 1,
Ilonriq uo ~fomwl Salvador Vasconcelos (1 Sú, <lo batalhão de cac:nclures n. 0 4, Ál\'aro Augusto Pereira de

'
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Figuoiro<lu Car1loso, <lo batalhão de caçadores n. 0 6,
Joiio de Dl•us '"\ll'ndes Qnintola, cio batalhão ele ca\aclores n. 0 0, João .\.ntónio Brnnd:to Calhau, elo grupo
de artilharia a cavalo n.<> 1, !<'<'mando Alberto do
OliYcira, o do regimento dn l':lntlaria n. 0 4, llonriquo
Dantas )faia, nos termos do § único do artigo 14.0 do
docreto-h•i n. o 24:840. de 5 do .Tanciro de rn;3;), por
tersm ido scn·ir na arma cll' aoronúutica. dc,·ondo sor
consi<leraclos nosta situac;ão lh•sdP. 10 <le Agosto <le

1040.

(Vi .. ul.11 pel o Trlbunnl <lo Conta•, com a anota~ilo do sororu
dovltlos umolumontos, nog lormos do doerolo n. 0 22:ll57\.

Reserva
~Iajores. :

do serdço do administrnç1lo militar, no quadro,
Carlos Da\ id elos Santos. e milieiano farmacêutico do
oxtioto cp1adro csppcial. adido, com liccnc:a ilimita<ln.,
.Joaquim cio Castro FonsC'ca, e capitito do <p1aclro dos
serviços anxiliuros do oxórcito, da l.ª compauhia elo
trem hipom6vel, José il[a1111el Cordeiro, nos termos
da alíoca h) cio artigo 1. 0 do dt'<TCto-lei n. 0 ~8:404,
de 31 do l>t'ZOlllhro t!P H};H, JIOI" tor<•Jn Sitio julg:uJos
incapazc:. 1lo scn iço acti,·o peln. junta liospitnl:1r 1lc
inspecc;ão, 1h•\"C1Hl11 ser consitle>rnclos nesta situação,
o último dPsde :?.+ de Julho o o.; rcstantl's 1lt>s1h1 (i do
Agosto do 1!l-10.
( \'l1udn polo ·rrlbunal rlo ('untnst com a nnotn(fto tlo ul\o aorom
du\'l•lus cu1olumonto5, uos torntoh do ducruto n. 0 ~2:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente mó1lico. da 1." companhia de saúde, J o:Hjltim da
Fonseca l\1011teiro e :ilferes, do batalhão do l'açn<lorns
11.º ~. Autónio Yaz .\.lrnro d1• Carrnlho, elo rcntro de
mobiliznçit0 de infantaria n. 0 1, Carlos Alberto ele Brito
o Cunha o do <'entro de mohili;,,a{'i'lo 110 c:wnl11riu n.º :~ ,
António do ~ousa llolstein BPck., todos milicianos, liconciado::;, uos t<'rmos do § :3.º cio dl•c·rnto n. 0 1:?:017, do
:? de .\gosto de ln26, por tllrc•m atingiclo o li111itc ele
idade, dcnindo ser consiclorado:-; nesta situnçlio, rospocti,·amcnt<', desde 2 do .Julho, 1~>, 16 o 14 de Agosto

de 19-!0.

(Anotada polo T.Jl.unol cio ('untas em 21 do Agosto do HllO).

Baixa do serviço

~ I ajor An t611 io i \ fonso Garci:i da Costa o capit:'tis Antó-

nio Ernesto Piohoiro do úustro o ~\ntónio ~fondcs,
todos milicianos mi•dicos <lo resor\'a, nos tormos do
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§ 5. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 12:017, do 2 de
Agosto do 1926, por terem atingido o limite de idado,
devendo ser considerados nosta sitnação, respectivamente, desde 14, 8 e 22 de Julho do 1940.
(Anotada polo Tribunal do ContM om 21 do Agosto do 1910).

Po1· portaria de 24 do co1Te11te mês :
Adidos

Capitão, do batalhão de caçadores n. 0 2, Joaquim Josó
Bastos Antunes Ferreira, e tenente miliciano, do centro
de mobilização de cavalaria. n. 0 i3, Hui Maria da Câmara. Pina, por torem sido rl'quisitados, respectivamc>nte, para dosoroponhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias e do Interior, o
segundo na guarda nacional republicana, durante dois
anos, deYendo ser considerados nesta. situação dosdo
10 do Agosto de 1940.
{Anot<lda polo Trlbunnl do Conta• om 28 de Agosto do 19.tO).

IV - PROMOÇÕES

Mi nistério da Guerra - I.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Por portaria de 20 do mê.s findo:
(Vlsadn pelo Tribunal do Contas, com a anotação do sorom dovidos omolumont.os, nos termos do dccro\o n.0 92:257).

Adido

Major, o capitüo do cnvalaria, adido, em serviço no Ministério ela 8<lucac:ão Nacional, .António Francisco Palermo Leal de Olh·cira.

Por

pol·taria.~

de 27 do mês findo:

(Vlsnans JlOlo Tribunal do Couta•, com a aootttçiio do sorom 1\e·
vldors emohunontos, nos torrnos do decroto o.º 22:257).

Regimento de infantaria n.q 7

1\fajor miliciano módico, do extinto quadro especial, o
capifüo miliciano médico, do mesmo extinto quadro,
Alberto Baeta da Veiga.

2.•

~érie

ORDE:U DO EXERCITO N.0 li
Colégio Militar

~fajor m.il~cian? .m.óclico, do.extinto quadro especial, adido,
o ~apita.o m1l1c11tno .m~d1co, do 11wi:;mo <'xtinto quadro,
adido, professor efecttvo, Adolino dos Santos Diniz.

Por portada:; de 3 du corrente

mê.~:

(\'l51UIM pelo Tribunal tio Contn1 1 com n anotn~iio cio ..rom devido» omolumontos, nos turmoM du ducroto n. 22:2!'>7).

Centro de mobilização de infantaria n. 0 1

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miJlicinuo de
infantaria Alberto ~fartins do Carmo Pena.
Regimento de cavalaria n.0 3

Alferes do s<:'rvii;o de adminii:;trução militar, supranmnorar10, o aspirnnte a oficial do mesmo serviço, elo
1. 0 grupo de companhias do su h!'istências, Armando
Cton~al ves Pires.
Adido

Capitão milicinno de infantaria, do extinto quadro espeC'Íal, o tenonte miliciano do infantaria, do mesmo PXtinto quadro, adido, om servii:o no :.\[inistório do fntnrior, na guarda nacional republicana, João 'l\larquos
Ferreira Draga.

Por portaria ..; ele 10 do corrente mês:
(\'l•n•lu pelo Tribunal do Contai, com a 3notaçào de urem de·
,·htos cinoluml)ntoR, :101 tormoa do decreto .o.0 22:257).

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

'l'r.ncnte-coronol do scrYit;'O do ndministra\llo militar, o
major do mesmo scrd\o Rui tl:t Hocha ~Icn<lou<."a Uamõcs.
Quadro de oficiais generais

(ieneral, o brigndciro de artilliarin, con~ o curso

110 .cs·
tfülo maior, llnb-chefe do estado mtllor do (IXÓrc1to,
.fosó EstO\'OK da Concoiçiio )fascaronhas.

ouadro da arma de infantaria

Coronel o h•nenh'·roronel 1lo infantaria, do rt)gimonto
do infantaria n.º 5, António Fern1irn Damiiio .Júnior.
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Tenentes-coronéis, os majores: de infantaria, do regimento
de infantaria n. 0 3, Vergllio Varola de Sena lllagalhãis
e da direcção da arma, Raúl Torres Baptista.
Escola Prática de Infantaria

Alfores, os aspirantes a oficial do infantaria: do regimento ele infantaria n. 0 5, Alexandre Herculano Maugná Cifuentes, do regimento do infantaria n. 0 7, Josó
Junqueiro dos Reis, do regimento de infantaria n. 0 10,
Luiz Augusto do l\Jatos Paletti, do regimento elo infantaria n. 0 16, António Alberto do Carvalho Rosado,
do batalhilo de caçadores n. 0 J, Manuel Ribeiro do
Faria, do batalhão do caçadores n. 0 10, Orlando Ferreira Barbosa e, do batalhão do metralhadoras n. 0 2,
.losé Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues.
Regimento de infantaria n. 0 1

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria: do regimento de infantaria n. 0 16, Reinaldo José Duarte, do
batalhão do caçadores n . 0 6, José Frederico Porto do
Assa Castel-Branco e, elo batalhão de ca<:acloros n. 0 8,
David Gomes :Martins Calado.
Regimento de infantaria n. 0 2

Capitão, o tenente do infantaria l\fanuol ilfachado.
Regimento de infantaria n. 0 3

Capitãis, os tenentes de infantaria: Raúl Baptista Correia, no quadro da arma, Viriato ?!Ionteiro <la Silva
e adido, em seniço no Ministério das Finanças, na
guarda fiscal, Augusto <lo Espírito Santo dos Inocentes.
Regimento de infantaria n. 0 4
~fojores,

os capitãis do infantaria: elo regimento do infantaria n. 0 9, Arnaldo Lopes Ramos, o dn carreira do
tiro Verguciro-Ducla 8oaros, Alfrt>tlo Correia Nobre.
Regimento de infantaria n. 0 7

Capitão, o tenente do infantaria l\lanuol Duurto Areiu.
Regimento de infantaria n.• li

Capitão, o tenonto chi infantaria, do regimento do infantaria n .º 1, ~fom1Pl do Jesus.

2.• Série
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Regimento de infantaria n. • 12

Alferes, os aspirantes a oficial do infantaria: Carlos
Faustino da Silrn Duarto, cio rogimento do infantaria
n.º 10, Américo António Osório o Cruz e, do batalhão
de metralhadoras 11. 0 2, José A 11gusto Henriques :\fonteiro Torres Pinto Soares.
Regimento de infantaria n. 0 14

Major, o capitão elo infantaria António .Areosa Correit~

<la Cruz.
Regimento de infantaria n.0 15

Coronel, comandante, o tenente coronel do infantaria, do
batalhão de metralhadoras n. 0 3, .Jost'.• Zeferino do See1uoira.
Cupitão, o tonento de infantaria Fernando :\fagalhãis
Ahreu :\forques e Olirnira.
Regimento de infantaria n.0 16

:\Injor, o capitito ele infantaria, do rogim0nto do infantaria n. 0 10, .Jo~ú dos Santos F\•1Teira Júnior.
Batalhão de caçadores n.• 5

Alfores, os aspirant<'s a oficial elo infantaria .Joaquim
Luciano ;\{arafusta :\farreiros .•Josó :\foreira Ütllro o
António Cntalito I<'ilipo Dionlsio.
Batalhão de caçadores n.0 10

Uapifüo, o toncnto do infantaria F'rnncisco .\ntónio Oon-

i;nlves.

Batalhilo de metralhadoras n.• 1

Alferes, os aspirantes a oticial tlo infantaria: do regimento de infantaria n. 0 11, .Júlio António Can-alho da
Silrn, do hatalhüo do cac;udon•s n. 0 1, Josó Hodriguos
0
d11 OJi,·eira e, do hatalhüo de l'ac:adores n. 8, Francisco Franco do Curmo.
Batalhão de metralhadoras n.• 2

Alferes, o nspirant1• a oticinl do infantaria. do regimento
do infantaria 11.º f>, Jo:;6 Albcrty Correia.
Batalhão de metralhadoras n.º 3

e!o

.\!fores, os a~pirnnt1•s n oficial do infor~tnrin II.ermos
Araújo Olin'lirn o, do regimento 1!0 mfontnria n.º l;_i,
<Jarlos Josó V1,ncC's e Co,tu.
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'satalhil:o de carros n. 0 1

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria: do regimento de infantaria n. 0 16, João António Ribeiro de
Albuquerque, do batalhão do caç:adores n. 0 1, Manuel
Soares Ferreira e, do batalhão de caç:adores n. 0 8,
José l\Iaria Gil J údice.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 IO

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, adido,
em serviço no ~Iinistério do Interior, na guarda nacional republicana, José António Castilho.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, do grupo de artilharia
a cavalo n. 0 1, António Rafael ~faria de Noronha. da
Costa Paulino.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia Horácio
Emílio Perez Brandão, Rogório de Oli\·eira Furtado o
Augusto Bagorra.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Alferes, o aspirante a oficial do artilharia Eduardo J osó
Teixeira Barbosa de Abreu.
Gr upo independente de artilharia de montanha

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia J osó l\fendonç:a Prazeres e Augusto José Pais Ladeira.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 1

Alfores, os aspirantes a oficial de artilharia António dos
Santos Gon1:alYos o Jorge do Carmo Vieira.
Grupo de artilharia a cavalo n.• 2

Alfores, o aspirante a oficial do artilharia Frederico Alcide do Oliveira.
Regimento de cavalaria n. 0 1

Alferes, os aspirantes a oficial de cil\'alaria António Prazeres J ítlio e J osó Afonso Hodes Sérgio.

!

Regimento de cavalaria n. • 3

Alferes, .os aspirantes n. oficial de cavalaria Fernando
L uiz .Jordão l'<wares e Fernando .José Porcira ~far
c1ues Uwaleiro.

2. • t-;úric
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Regimento de cavalaria n. 0 4

Alforo!'I, os aspirantes a oficial do can1laria Josó Joüo
ll~nriques de .\.velar o .Joaquim dos Santos Ah-cs Pe·
reira.
Regimento de cavalaria n.• 5

Alfon1s o aspirante a oficial cl<1 cavalaria Augusto
gc111nrdo 1lo Oliv(lira Fcrrnz elo Noronha o Uonoscs
l•'r<'iro cio .1\ndrade.
Regimento de cavalaria n. 0 8

Capitão, o tonentL• elo cavalaria :\Iúrio Campos Cost:1.
Escola Prática de Engenharia

.Alferes, os aspirautPs a olicial de ongonharia: do lJatalhão
cio sapadores de c:1minhos <lo forro, Kaulza Oliq~ira de
.A rringa o, do hatalhão cio pontonciros, ;\fúrio José Sa·
raint.
Quadro dos oficiais do serviço de administração militar
s.~r\'Í<;o
mo~mo son·ic:o.

)l:1jor do

<lo acl111inistr:u;iio militar, o capitão do
da Dir<'cc;1io 1!0 St•rvi<:o t!e J\dminis·

trnç:ão )filitnr: Jnimc J~oLC•lo Espanha.
Adidos

)fnjor, o capitão de infantaria, adido, om sen·i<;o no ;\[i.
uistório do Comércio o Intlústrin, no Instituto OoogrAlico e Cadastral. Paulo )Iontciro Júnior.
Capitão, o t1•nento do infant:1ri11, acli1lo, em servi<:o no
'\linistt'•rio do lntorior. na guarda nacional republicana,
António Coolho de Sampaio.

Por portaria.~ ele 12 do correu te ?!lê.~:
(\'lsadas pelo Trlhu11al do Co111u, cum a anotai;ão d" ••rem do
,-Idos emol11men101, 001 1trmo1 do docreto o.• 2!:257).

Xo:, termos <lo arti~o 1.0 do decroto-Jei n. 0 :?g:t:>G,
do rn do X ovcmbro do rn:1s, ('Olltando a antiguidado
cf P.Rde 1 do Xon-mbro de rn:~H:
Batalhão de caçadores n. º 9
Alforos miliciano do sPrviço cio aclministração militar,
lico11ciado, o aspirante a oti1•ial milit'inno do serviço
cio nd ministr:u:ão rnilitar. liconcindo, )fim'rvino :\fcntlns tlt> :'.\fogalhãis 1'nlior<la.
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Batalhão de metralhadoras n. 0 2

Alferes miliciano do serYiço do administraçi'io militar,
licenciado, o aspirante a oficial miliciano do ser\"iço
de administração militar, licenciado, Aloxandro .Jorge
Ferreira G onçah-es.
Regimento de engenharia n.• 2

Alferes mili<·iano do serYiço do :1dministraçllo rnilitnr,
licenciado, o aspirante a oficial miliciano do serviço
ele adminiRtraçiío militar, liconciado, Augusto L ourcnço .
Batalhão de telegraflstas

Alfores miliciano do sen-iço do administração militar,
licenciado, o aspirante a ofi<"ial miliciano do ser,·iço
do admiuistração militar, lit·enci:Hlo, .Josó :\faria.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. • 2

Alferes milicianos médicos, licc,nci:ulos, os aspir:rntt's a
oficial milicianos módicos, licenciados~ Alberto Garcia
e .José elo Olirnira Firmo.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos <lo scr\"iço 1)0 mlministrnc;ão militar,
licenciados, os aspirantes a olicial milicianos do sorYic;o do aclrninh1tn1c;ão militar, liconciatlos, Norborto
Angusto elo Sonsa Varela e Ahllio l3astos o, da bataria
independente <lc defesa ele costa n. 0 3. J os{• i\ ugusto.
2. 0 grupo de companhias de subsistências

Alferes mili<"ianos do serviço do administr:1çiio militar,
licencindos, 0!-1 aspirantes a oli<"ial milicianos 1lo serviço do aclministrac;fto militar, liccnciacloi:;, ,\uibul Simões Poclro o, elo batalhito do sapadores de caminhos
de ferro, Jt'nrnando Carlos Passos Pereira de Uustro.

Xos termos do urtigo 2. 0 do <lecnlto-lci n. 0 :.?D:l:)G, de
de NoYombro dl' U>:38, <'Onta11clo a antiguidade desde
1 do Dezcmhrn do mosmo ano:

rn

1.• companhia de saúde

'l'encnte milirinno m(>dico, liconciiulo, o alferes miliciano
médico, licl'Jl<'indo, Francisco 1nncio 'feixeira :\[bs.
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Contando a antiguidade doseio 1 elo DC1zombro do 1D39:
Direcçílo do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

'l'enPnto miliciano veterinário, licenciado, o alferos miliciano \"<'teriuúrio, liccmciaclo, António Hohalo Cordeiro.
Xos tormos da alinea a), ~ 1. 0 do artigo 33. 0 o§ 1.º
do artigo 37.0 do decreto n.º ~1:3G5, de 22 elo Abril de
1932, contando a antiguidade desde 1 de Xornmhro de

H>22:
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 3

Alfer('ls miliciano mt'•dico, licenciado, o nspiranto a oficial miliciano médico, licenciado, Alh0rto de Cnmpos
~lodciros.

Contando a antiguidade doi;do 1 de}.; ovembro do 1937:
Centro de mobilização do serviço de saüde n. 0 1

.\lfcros miliciano:- médicos, licenciado", os aspirantes a
otici11l milicianos médicos, lieencindos, Augusto d:i
Cunh1t Pimentt•l C' António :'lfartins dP Castro BPnto.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 2

Alferes miliciano::; médicos, licenciado:;, os uspirantes a
oficial milicianos módicos, licenciados, Emídio do Figueirodo li'ern:111dcs o .Azi F'orreira LPito.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. º 3
~\lferos

milicianos médicos, licencia<los, os aspirantes a
oficial milicianos mt'·<licos, licenciados, António :\faria
Roma :'lfachado Cardoso Salgaclo, J,ui;r, da. Co:-itn C\
Sih-a o António 1>olorcs Hondns.
Cont:1111lo a antiguidade desdo 1 do N ovom bro do 1!)38:
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 1

Alforos miliciano módico. liconciado, o aspirante n oficinl
miliciano médico, liccnl'i:ulo, .\fonso Pereira Guimariiis.
Alferes miliciano fnrmneílntico, licenciado, o aspirante a
oficinl miliciano fnrmncêutico, licenciado, Júlio Bnrroiros :\fa rq ues.
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Centro de mobilização do serviço de saúde n. 0 3

Alferes milicianos méclicol-1, licl'nr.iados, os aspirantl's a
oficfol rnilici:inos módicos, l ic<'uciados, Amadeu do Magulhãis Pei.xoto de ":\fonest's, António dos 1-iantos e
Si!Ya, Francisco Pires )forques Hamos. António .Jo!'é
Barbosa d1• Matos Chaves, Eugénio dt> )firm11la Hodrigacs, .\utónio Sih·('iru da Hosa e António .Jorgo Il'crreira.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

Alfores milil'iano ,-eterinúrio, lie<•nciado, o aspirnntl' a

oficiul milil'iano Yeterinário, liennciudo, J onq uim )[outeiro clu Conceição.

Contando a untiguidade desde 1 ele Xovembro de

W:m:

Centro de mobilização do serviço de saúde n. 0 2

Alfores miliciano m1"dico. lict>nciado, o a!->pirantc a oficial
miliciano nH'dil'o, licenciado, ..t\lhl'rto .António da Hosa.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 3

.\lferes milicianos rnédicos, lic•1•11ciauos: o::; aspinmte::; a
oficial milicianos médicos, li1·<'11cia1los~ José ~\11t611io
dos Rois .Júniol' o Francisco J\l:ir<pies Canas.

Por porta ria.~ de 17 do corrente mês:
(Vindas polu Tribunal du C'ontas, com a 111101~lio do 1orom do·
,.Idos ~molumontos, nos lormo1 do deerc10 n. 1!:!:2.'17),

Regimento de infantaria n. 0 13

.Alforcs, os :tHpirnntus a ofici:tl do i11font11ria CnrloH lI<'t'culano 1!0 Uastro ~Ieirolos Amado o .Agostinho ~!nr
tins.
Regimento de infantaria n.0 16
Alfores~ o

aspiranto a ofü:ial de infantaria Hui Bra:r. do

Olfrcira.
Batalhão de caçadores n. • 4

.Alfrros, o aspirnnt<' a oficial de infantaria 1\!Yaro Au-

gusto Poroirn <lo Figucirodo Cardoso.
Batalhão de caçadores n.• 6

.\!feres, o nspirante a oficial de iufontaria João til, ))pus
)fendes <luintula.
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Batalhão de caçadores n. 0 9

Alft n's, o aspirante a oficial do infantaria João .\.ntóuio
Brandão Culhau.
1

Regimento de artilharia ligeira n. 0 2

Cnpilão, o tl rH'nto de artilharia .\ugusto Fernando 'l'ei:xoira Sampaio Pinto SequPira.
1

Regimento de artilharia ligeira n.• 5

Capitão, o tC'ncnte de artil~aria, do regimento de artilharia j>es:11la n. 0 2 . •\11tero Simõe:- Pcricão.
Grupo de artilharia a cavalo n.0 1

Alferes, o aspirante a otieinl do artilharia. Fernando Alberto de Olh·cira.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 6

'rorwnto miliciano do artilharin, licenciado, o :tlforcs
miliC'iano do artilharia, liconciado, Luiz Dourado do
Üli\'l'i ra :\fartius, nos termos do ~1rtigo 2. 0 do cl0crl'to
n. 0 :!D:l5ü, de 19 de '.'\o\l'lltbro do 1\1:38. contando a
untiguitladc dcs<le 1 dl' J)pzemltro de 193~.
Regimento de cavalaria n. 0 4

.\lfcros, o aspirante a oficial
tas ~faia.

110

<'arnlaria Henrique Dan-

Direcção do Serviço de Administraçl'lo Militar

Capit:io do S(ll'\'ÍÇO de administrac:ão militar, o tenente
do mesmo seniço 1Iormí11io Hihciro l\ e,·e::;.
Ouadro dos oficiais do serviço do administração militar

)fojor do M'n·ii:o <le a<lmi11istr11i:ão militnr, o cal'itão do
mesmo Mln·iço. do 1. 0 grupo do com p:1nhi:1s <lo sub:-i1:1·
t~ncias, .José Nunes O n•g6rio.

f>or portaria.-J de :!.J du corrmte

11117.~:

(\'IM:\llns p<'lo Trlbnnul dn C'outa;;, rum. a nuot:u;io do surt'm do·
,·IJoa. omolumuuto•, no• tor111cu1 elo c.lt:croto n. 0 2~:2ô7).

Quadro da arma de Infantaria

Capitilis, os tenentes ele i11fo.ntari11, dn Pscola prática da
:urna, .João .\loxandro Caeiro Carraseo, o adido, l'lll
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serviço no l\Iinistério das Finanças, na guarda fiscal,
António Santa Clara Forreira.
Regimento de cavalaria n. 0 8

Alferes Yetcrinário, o soldado cadete n. 0 447 /36, do regimento de caYalaria n. 0 7, António J.\farques de Almeida, nos termos dos artigos 3. 0 , 30. 0 o 31.0 do decroto-loi n. 0 18:716, de 2 de Agosto do 1930, sem
projufzo do antiguidudo.
Escola do Exército

Capitão veterinário, o tenente veterinúrio Tito J...ivio das
NeYes Cordeiro o Silva .

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 3 .ª Repartição
Por po1·tm·ia de 26 do mês findo:
Promovido a aspirante a ofü:ial miliciano de infantaria
para o centro de mobilizu<;ão a quo portonco, no~
termos do artigo 36. 0 <lo <lrcroto n. 0 :31:365, do 20 do
Abril de 193~, coutando a antiguidade dosdo 1 de
N ornmbro do 1938 e continuando na. situação do liconciaclo cm que se encontra, o segundo sa.rgento cadete do centro de mobilização do infanta.ria n. 0 14,
Carlos Eduardo ~face<lo da SilYU.

Por portaria de 27 do mê.'í findo:
Promovidos aos postos adianto indicados, nos termos
do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, de 22 de Abril ele
1032, continuando na situaçiio do licenciados em tiuo f'C
encontram:
A aspirnntos a oficial milicianos do infantaria:
Para os centros de mobilizac:iio a q1w portoucem,
os segundos sargP.ntos milicianos do centro do
mobilizac;ão de infantaria n. 0 1, Júlio Franco Lima
o !duelo Gomes <lc Carvalho; do centro do mobi-

2.• Série
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liza<:ão de infantaria n. 0 ü, ,Josó d(' Sousa Dias
e Josó Oomos da Silva; do centro de mobilizac:úo
de infantaria n. 0 11, Josó Joaquim Valido Han
tuna, ll ugo Limpo Buisol t> Tolentino Oli\•oira;
do centro ele mobilizac;ilo do infantaria n. 0 I~.
Pedro Xúncio do Castro Pinto Bravo o fü11'tl Casqueiro do Sn, contando o primeiro, segundo,
quinto, sexto e oitavo a antiguidade desdl' 1 do
:Novcmhro do Hl34, o torc<'iro desde 1 J(' ~o
vcm hro do l\);3:.3, o quarto clcsdo 1 de :N"o\'cmbro
de 19:3ü, o sétimo dosclo 1 do Novembro do tn37
<' o 110110 d<•sdo 1 do Xornmbro <lo 1935.
Para o centro do mobiliz:ic;:'to do infantaria n. 0 1,
os sogundo:-; sargentos milicianos do roginH'nto
<lo infont:1ria n. 0 1. Francisco Diniz Claro Delicado, Amilcar Fcn:oira Oonc:nl\'1•s o Américo Xuncs, contando a an tiguida1l0. desde 1 de K O\'olllbro
do 19:3ü.
Para o centro de mobilização de infantaria 11.º lf>,
o segu11do sar~ento do hatulhüo do ca<:adores
n. 0 6, .\11tó11io ?lfcndon<:a Hijo. cont:inJo a nnti·
guidadc doseio 1 de Xovernbro <lo IV3G.
A n~pirante a oficial 111ilicinno 11() artilharia, para o <.:t'ntro
do mobilizuc:ão a <pio pcl't('ncP, o segundo sargento
miliciano do crntro dç ruobiliz1u:ão elo artilharia n. 0 f>,
Fernando Si"rgio 1!0 Pai\·a. contando a notiguid:ido
dosdo 1 do Xo,·ernbro de lü:3i.

Por pol'lal'lrt de 7 do cor1·e11te

mP.~:

Pro1110\'idos a 11~pin11it1•s a oficial mili<·ianos de infantaria, para o <'entro do 1110hilizu1,:iio tio Íl\fantarin 11.º l,
nos termos do artigo :3j." do decreto n.º :H::3ü:->, de
!!~ do Abril dü 1!):3:.?, continuando nu situa~ão do liconciudos <'lll <Jlll' se (lncontram f' l'0~1tnndo a :~ntif;t1Í·
1lado dosdo 1 do X O\'Cmbro do HJ.38. os pmm'11·os
sargentos i:adolt•ii, do regimento de infantaria n.º 1,
Cados Coutinho do .Azambuja ~ [ nrtiu~, do rogirlH'nto
do artilharia Jigoirn n.º :3, .\io.xa111lrn Oomcs li't'ITl'ira,
o o prinwiro snrgonto !!rndunclo, catlctf', do corpo d.o
radotes do c~ército, .José :ifarcos lionçnh·cs gscr1Y11nb.
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V-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 1. ª Repartição
Po1· portaria de 16 do mês findo:

''º

(Visada 11010 Tribunal do Contas em 27
Julho do H'iO. Xiio
sno dovldos emolumeutos, nog termos do do,1reto 11. 0 22:257).

Tribunal militar territorial de Viseu

Rocondnzido por mais trôs anos no cargo ele j,uiz autlitor,
a contar de 6 de Julho findo, o bacharel Alvaro Poucos de Oliveira Pires.

Por po1·ta1·ia de 9 do corrente mês:
(Vlsndn p~lo •rrllnmal do Contna cm 21 do Agosto de 1910. Niio
s!lo devidos omolumontos, nos tormos do doc1'Qto u.0 22:267).

Tribunais militares territoriais de Lisboa

Reconduzido por mais três anos no cargo de juiz auditor
adjunto, a contar de 1 do Setembro do corrente ano,
o bacharel Aquiles ·Manuel Brochado Brandão.

Ministério da Guerra -1. ª Direcção Geral - 2.'' Repartição
Po1· portaria de 1 do co1Tente mês:
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

Comandante, o coronel ele artilharia, no quadro da arma,
António Baptista de Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Comandante, o coronel do regimento elo artilbarin elo
costa, li'rnncisco António Hoal.

Por portarias de 3 rio con·ente rnês:
3.• região militar - Quartel general

Adjunto, o tcnentu do r<'gimcnto do infantaria n. 0 15,
Mário elo Figueiredo.
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OIWE:\l DO EXimc1T1l :\.0 17
Regimento de infantaria n. 0 2

J!ajor <le infantaria, no quadro ela arma, Joaquim <ln
Costa Ferreira.
Regimento de infantaria n. 0 5

)fajor de infantnrin, da direcção iln. :irma, Armando .\ugusto <la Costa.
Regimento de infantaria n.• 7

Capitl'Lo do extinto quadro auxiliar <lo artilharia, ela 1.ª
companhia de• tróm bipomóvel, Vnrgílio da Costa Rosa.
Regimento de infantaria n. 0 8

Capitão, do regimento dP. infantaria n. 0 6, José Correia
do Carrnlhn.
Tenente! do regimento de infantaria n. 0 G. António Fer-

reira.
Alferes miliciano1-1, elo centro do mobilização <li' infantaria n. 0 6, Francisco de Sousa Pinto Cardoso Jfachado e João Simões Vilh1•na.
Re11imento de infantaria n.• 9

CapiUto! do batalhão de caça1lon'S n. 0 1: João Correia
do Pnirn .Júnior.
Regimento de infantaria n. 0 12

Cupitão, do roginll'nto de infuntarin n.º 15, Augusto
Quadros Tdc" do ~ampaio.
Batalhllo de metralhadoras n.• 1

Aspirante a ofü•inl miliciano, do centro de mohilizução
de infantaria n. 0 i, !' r:mcisco X u nc>s Correia, por pe1lir.
Centro de mobilizaçllo de infantaria n. 0 7

Aspirnnto a oficial miliciano. elo hntalhão de metrnlhiidorns n.º 1, .:'lf:inuel .\ntun<'s do ..:\ndrnde, por pl•1lir.
Regimento de artilharia ligeira n.0 4

.Alfores do quailro dos scrYic:os nuxili:ire:-; do exército,
da 2.ª companhia do tréru hipornórnl, António .\.ugni;to
('orqueira.
Grupo independente de artilharia de montanha

A~pir:1nte u oficial mili<'iano. lircnriado. do ct'ntro do
mobiliz:i.~ão do artilhnrin 11. 0 2, .António do Campos
<1il. por pedir.
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Centro de mobilização de artilharia n.0 2

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do grupo independente de artilharia de montanha, Diogo Manuel
Pacheco do Amorim, por pedir.
Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Capitão do sorvico do administração militar, do depósito
do material do subsistências, António Josó Alvaro da
Silva e Costa.
Centro de mobilização de administração militar n. 0 2

Exonerado de cbefo o major, na situa<:ão do roserva,
Alexandre Soure:> Ferreira de Loureiro, por pedir.
Ch<:'fe, o tonoote-coronol, na situação ele reserva, Alberto
dos Santos Forte, por pedir.
Depósito de material de subsistências

Director, o capitão do serviço do administração militar,
em disponibilidade, João Carlos da Sih·a Valente.

Por portai·ia de 7 do corrente

mê.~:

Grupo de artilharia a cavalo n. o 2

Segundo comandante, o major do regimento de artilharia
ligeira n. 0 1, Nuno Álvaro Branclüo ~\.ntunes.

Por portai·ias de 10 do corrente mês:
Conselho Superior do Exército

Vogais, os gonerais António Gorjão Couceiro do Albuquerque, Anacleto Domingos dos Santos o António
Alfredo de '1fagalhãis Correia.
Regimento de infantaria n. 0 6

Auxiliar do bibliotecário, o tenente, chefo do banda de
música, <lo regimento de infa11taria n. 0 8, António
:\faias '1foira, sem dispêndio parn a li'azcnua Nacional.
r

•

Regimento de infantaria n. 0 8

Capitiío, do batalhão tlo ca<:adores u. 0 1, Agostinho Soguro Pereira.

2.• Série
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Regimento de Infantaria n. • 9

)fajor <le infantaria, da <lircc<:ilo <la arma, Octávio Câmnra.
Regimento de infantaria n. 0 10

Cnpitão, <lo rc>gimen to do info11 taria n. 0 9, João Banosa.
Regimento de infantaria n. 0 14

'l'onento miliciano, do regiuwHto <lo infantaria n. 0 lG,
.Tosó Jú<lice Leote Canico.
Batalhão de caçadores n.• 4

Segundo comandante, o major, dq regimento dt' infantaria n. 0 4, lfanuel António Pereira :\Iilréu.
Batalhão de caçadores n.• 9

Cnpitao, <lo regimento do infantaria n. 0 15, Baldomero
Pavão Barbosa.
Batalhã:o de metralhadoras n. 0 3

Tont,nte do infantaria,
Homa Torre:;.

110

quadro da arma, Luciano

Centro de mobilização de infantaria n. 0 18

'l'enonto miliciano, do centro do mohiliz:H;ilo do infantaria n. 0 17, Luiz Carlos do Luccrda Xunes.
Escola Prática de t\rtilharia

Alfi.,ros, do rl'gimcnto do :1rtilhnria ligeira n. 0 4, Hogório de Üli\'eira Furtado, do grupo indopondonto elo
artilharia tlo montanha, .J osú .;\fPn<lonça Prazeres o, do
grupo de artilharia a caralo n. 0 1, l•'rancisco António
Correia Leal.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 2

Tenonto Je artilharia, da 3.ª dirêcçiio geral <lêi>le ~Iini::;
tl•rio. :'lfnnuol Guerm Pinheiro.
Regimento de artilharia ligeira n. º 3

'l'Pncnto, do grupo de artill1aria a can1lo n. 0 1, Ivo Guedes da Silva.
Regimento de artilharia de costa

'l'1•nentc tle nrtillwria, da :Lº Dil'l'c~ão Geral dõ::ito )fini:-;tfrio. :'lfanuel HibPiro Hoclin.
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2.• t'éric

Grupo de artilharia contra aeronaves n. 0 1

.Alferes, do

rP~imento

do artilharia ligoira n. 0 1, Heitor

Hamulheira Carrapichano.
Bataria independente de defesa de costa n. 0 2
Alferes miliciano tio sen·iço do :ulministrnçiio militar. licenciado. do 1. 0 grupo de companhias de sub,.istt-;ncins, António .1.\u~nsto Guedes da f'ilrn.
Centro de mobilização de artilharia n. • 6

Chcfo, o major milicinuo, inválido <lo guerra, na sit11a1:ão do resl'n·a, Almiro J ost"· Peroira do Yasconr,elos,
por pedir.
Batalhão de telegraflstas
'l'cnPntc de engPnharia, da escola prútica da arma, .Josú
do Freitas Auarcs.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

Chefe, o major, na situação do ros<'l'\'a, .\ntónio Alouso
Jforoira, ficando 1:i.-..:ont>rado do l'licfo do centro <lP mo0
biliza1·~10 de urtilharia n. 6.
Tenente» Yetcrinúrio auxiliar do oxúrcito, do regimento
do C'aYalaria n. 0 :~. Fernando do !<'untes Pereira cio

::\felo.
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedlta
Tenente miliciano, na situat;ão do rcscrn1, Daniel .\lbPrto
).fachado, ficando exonerado ilo ::;e1Tiço que prestn\·a
na as!'Ísténcia aos militares tulicrculosos.
Colégio Militar
(Vl1adu 1•olo Tribunal th• Cootali,

r-0111 ft.

auotaçio do 1t.1roau do·

\·11lu1 cunulumt•utos, 1101 turmu• 4)0 duuroto n. 0 22:2!i7).

ComnnJantc de companhia, o cnpitilo de infantariu. n:i
direcção <la arma, \'iriato Lopes <las ~c,·c!;.

Por porta ria de 17 rio correntr.

nu\~:

Ministério da Guerra - f.• Direcção Geral - 3.• Repartiçllo
Oapitüo, na situ:u;lto de rcserrn .•\ntúnio Borges Ft•r·

reira.

2.• Série
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Comando militar da Madeira

.\<ljunto l' ar 1uivistn, o tcno11tc, na :;itua~ão de re,.;crva,
J :11·i n to Se i):tsti<io Spi 110 la, ficando exonerado de
adjunto do distrito de rcerutarnonto o mohiliza,i'lo
n. 0 rn.
0

Regimento de infantaria n.• 3

'l'onento do sorviço <h~ administr:H,:ào militar, om dispo·
nihilid ailo, .\boi António Xogucir:1.
Regimento de infantaria n. º 6
Tcn~ntc

1le infantaria, no quadro da arma, .\.nt6nio li'er-

n·1ra.
Regimento de infantaria n.• 10

Com:mdantc. o coron0l d,• infa11tari11. do distrito cll• rc0
l'r~1 tumen to l' mobiliznção 11. l O, Gaspar l núcio 1"crrl'1 ra.
:\fajor, <lo centro elo mohilizn<::io do infantaria. n. 0 10,
])i:unantino Antuuos do ,\marnl.
Batalhão de metralhadoras n.º 2

Cnpitüo, do regimento do infantaria n. 0 15, .José dos
S:m to:; Dorw to.
Centro de mobilização de infantaria n.0 10

ChPfo, h major, e.lo rc~imonto de infantaria n. 0 10, António Ernesto de .\lmoidu.
Distrito de recrutamento e mobilização n. º 15

gxoncraclo do chrfo o <'Oronrl chi infontnrin J ORÓ ,\ ugusto do ;\felo Vieira, por tl•r sido julgado incapaz do
~L·rv ic;o n.cti ,.o.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 19

,\djunto, o ton~ntl~: na situnçiio de> reseiTa. António :\fa.
nuel 'l'riõo, ficando cxonornclo do ntljunto o nrq uh·i!!tu
tio comnndo militar da ~lacloira.
Quadro da arma de caval aria

Cu pitão, do regimc>nto dP cn valaria n. 0 3,. Carlos ,\Jberto
dl' 1-'orpa Soares.
Depósito geral de fardamentos

'J\•Jtonh• do sorvi"º cio adrnini~trn<;ão militar, do regimento do infantaria n. 0 :~, J'crn:mc.lo Joaquim Corado.
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Agência Militar

Exo11C1rado do servic:o o cnpitiio, na situa<;ão do roserni,
::\lanuel da Sih·a Palma )fostre.
Tenente, nn sitaa<;ão de rcst•rrn, João Hormigo Dins
::\furquos.

Por portaria de 2·1 tio corrente

mê.~:

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

Capitão de infantaria, assi!>tl•nt<' de estudos do Col(•gio
::\Iilitar, Simeão Xunos Vitória.
Regimento de infantaria n. 0 5
~~gundo

comandanto, o tont•11tc-coronol do infantaria, nu
quadro da arma, Raúl Tórn's Baptista.
::\Iujor, do centro do mohili1.11c:iio de infantaria n. 0 f>, 'l'co·
cloro Vorgilio da Sih·a Santos.
Regimento de infantaria n. 0 8

Segundo comandante, o tPrwn to·<'<>ro11d de infantariu, 1lo
distrito do recrutamento o 111obili1.a<:iio n. 0 12, .António
füluardo Cabral o Castro.
Cnpitiio, do regimento do infantaria n. 0 9, Rogério ViPira
da .~ilva Castro.
Regimento de infantaria n.• 13

:\fojor, do regimento do infantaria n. 0 4, Arnaldo Lopí's
Ramos.
Regimento de Infantaria n. 0 14

Capitãh;: do regimento do infantaria n. 0 10, Armindo dti
Purifica<;ão Soares o, do batalhão de ca':adorcs n. 0 7,
L11i1. da Costa Azove1lo.
Batalhão de caçadores n. • 3

Toncnto do infantaria! no qu:ulro da arma, Ga~par Po·
reira Rodrigues.
Batalhão de caçadores n.0 5

'l'ononto do infantaria, no qundro da arma, António .Jo·
rónimo Arnão Taveira dn. l'nixãu ~fotc•lo.
Batalhão de metralhadoras n.º 3

Comandante, o tenente-coronel, t.lo batalhão do cnçndo·
res n. 0 9, Ilártolo Afonso ::limõcs.

2.• Série

01m1rn no EXímcrrn ;-;.
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li

Centro de mobilização de infantaria n. 0 5

Cheft', o major, do regimento de infantaria n.º 5, Armando Afonso Henriques.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 3

Alf<•rcs do quadro dos serYic;os auxiliares do cxórr.ito
do regimento <le infantaria n. 0 4, .José Inácio cln Con~
coic:ão, por motivo <lisciplinnr.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 15

Chefe, o coronel elo infantaria, no quadro da armn, António Ferreira Damião Júnior.
Grupo de artilharia a cavalo n. • 1

Cnpitão de artilharia. no quadro da arma, .\.ntónio Hafool :\faria do Xoronba da Costa Paulino.
Regimento de cavalaria n. 0 6

Capitão, do rP.gimento <l<' carnlarin
quim Hotlrignl':; <~11t'iroz.

11.º S,

António Joa-

Direcção do Serviço de Administração Militar

Chefo da 1. ª HPpartic;ão. o m:\jor do nwsmo sen·ii;o, no
quadro, Jairno Holiêlo Espanha.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

.Aspirantes a oficial milir.ianos ,·oterini1rio:;! liconcindos:
cln batarin. independente de d1•fcr.;a do costa n. 0 1, Josó
'favarcs Silrn o, do rcgimonto d<• can1laria n. 0 ~'João
Hodrigucs da 8ilrn Santos.
Depósito geral de fardamentos

Director o tenonto-coronel do !'Cn iço ele administrnçiio
milita;, da dirtwçi'lo do mesmo scrdço. IIemitório Augusto Cnrvalho ~fnssano.
Assistência aos tuberculosos do exército

Arqui\·istn, o tcnonto, na situnr:iio 1ln resorYn, ?lfonuol
.José, ficando <>xon<'r:Hlo do adjunto do distrito do rt'·
crutamonto o mobilização n.º l.
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Por portaria de 29 do corrente rnês:
Escola Prática de Infantaria

Capitão de infantaria, no quadro da arma, João Alexandre Caeiro Carrasco.
Regimento de infantaria n. 0 16

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António Santa
Clara F'erreira.
Regimento de artilharia de costa

Capitãis: de artilharia, do rt>gimento de artilharia ligeira
n. 0 4, .:\Ianuel Veloso <\ do Colégio .:\lilitar, Rodrigo
Augnsto 'I'avares cio Almeida Ferreira de Freitas,
sen<lo o primeiro sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n. 0 1

Alferes de artilharia, adido, em serYiço na arma de
aoronitutica, Fernando Alberto de Oli\·eira.
Base aérea n. 0 3

Alferes do infantaria, ndidos, cm se1Ti~o nn. arma do
aeronáutica, Sebastião de Gou,·oia Pessanha, Alvaro
.Augu:;to Pereira de Figueiredo Cardoso, J oào .:\.ntónio Brandão Calhau, Cnrlos IIorculano de Castro
.:\Ieirelos Amado, Rni Brnz elo Oliveirn, ~\.gostinho
:\fartins, João de Dous .:\fendos Quintela, Henrique
·Manuel Salvador Vasconcelos o Sá e IIonriqu0 Dantas 1.Iaia.
1nspecção do serviço de administração militar

Sub-inspoctor, o major do sorYic:o do administra~ão militar, no quadro, J osó N unos Gregório.

-----

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1.ª Repartição
Po1· portadas de 7 de .Março do corrente ano :

No meados professores do <'Urso elo altos comandos,
nos termos elo artigo 7. 0 do decreto-loi n. 0 30:264, de
10 do Janeiro do 1940, os seguintes oficiais:
Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
Joaquim dos Santos Correia.

2.• Série
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Brigadeiro do artilharia, com o curso do estado maior,
J osó gstoYes da Conceição 1foscarenhas.
Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
Aníbal Cósar Vai dez de Passos o Sousa.
Os referidos lugares oncontrmn-so vagos desde a sua
cria<:1lo pelo citado decreto.
(Anotada polo Ttlb~nal do Cootns om 22 de A i.:osto do 1!110).

Nomeado professor do curso do altos comandos, nos
termos do artigo 7. 0 do <lecrcto-loi n.0 30:264, do 10 do
Janeiro do 1940, o coronel do corpo <lo estado maior,
tirocinaclo, José Cortês dos Santos. O referido lugar
oncontra-so rngo desde a sua cria{:ão pelo citado decreto.
(VIHnda polo 'l'rlbuual do Contas om 21 do Agosto do 1910. Sno
du' Ido• cmolumcutoR 1

110~

tormos do dccroto u. 0 22:257).

Por portaria de 11 do mês findo :
Xomeado, nos termos dos artigos 9. 0 e 11. 0 do regulamento <la Escola Central <lo Sargentos, aprovado o
mandado por em exe<·ni:ão pelo decreto n.0 ::!2:169, <le
::.? <le Fe,·croiro 1le 19B3, o capitão do carnlaria Carlos
Alberto do Serpa Soares para tlest>rup<'uhar, interinamente, as func:õos de professor da referida Escola.
{Visada pulo Tribunal do Contas cm 26 do Julho do 1040. São
do\' Idos omoluinontos, nos termos do dl•croto n.0 22:257).

Pm· portarias de 8 do co1'1'e11te mês:
~omeado

director dos cursos para a promoç:ão a major
o coronel das diYersas armas o st>n·iç:os, nos termos
do arti~o 1. 0 do clecroto-lei n. 0 30:288, elo 2 de l1~ovo
rciro do 19.+0, o IH·i~ach•iro ele artilharia, com o curso
do Pstado maior, Anihul César Valdez de Passos o
Housa. O roforido lu~ar encontra-se vago desde a sua.
criaç:ão pelo citado d<'creto·loi.
(\'l•&da polo Trlhunnl do Conta.o en1 22 de .\gosto tio 1040. Nàtl

são devido• omolumo11t0s, no• tonnos do deeroto n.• 22:257).

X omeaclos profossores (\fecti,·os dos cursos para a promoç:ílo a major o coronel das di\·ersns armas o servi<;oi:,

'
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nos termos do artigo 5. 0 do decreto-lei n. 0 30:288, <lo 2
de Pevorei:o do corronto ano, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria João Augusto de F'ontes Pereira
do :\Ielo.
Coronel do ongenharin. Júlio Cósar do Carrnlho Teixeira.
Coronel de infantaria :\Iiguel Francisco da Concei<:ão
Santos.
Tenonto-coronel de cavalaria Carlos Duarte' Mascarenhas de :\feneses.
:\[ajor elo corpo do estado maior Celso 'Uondes de :\fagallütis.
:\!ajor de artilharia José Augusto Monteiro do Ama-

ral.
ilfajor de engenharia Eduardo Pires.
~
Capitl"io <lo cavalaria, com o curso do estado maior, Angdo de .Aguiar li'erroirn.
Capitão do corpo do ostado nrnfor :\fanuel Lopes Pires.

Os referidos lugares encontram-se vagos desde a sua
cria<;üo pelo citado <locreto-loi.
(Ylontln polo Trlbunnl tlo Contns om 26 do A~osto do to.to. Silo
dov!dos ernolumont<>a, DO• torrnoe do docrl'tO 11.• 22:257).

:N'omcados professores eventuais do curso para a promoc:üo a major de infantaria, no ano lectivo de 1040-H.141:
nos termos dos único do artigo fl. 0 do decreto·lci n. 0 30:288,
de 2 de Fevereiro do corrente ano, o do artigo 2. 0 do <lo<'reto n. 0 26::341 do 7 110 Fevereiro elo 19;~6, os soguintes
oficiais:
:\Iajor do infantaria Jorgo llonrique Nunes da Sih·n.
Capitilo do infantaria Laurúnio Cotta Morais dos Heis.
(Ybnda polo Trlbunnl (\o Conta• om 21 do Agoslo do 1!110. Sl\o
d~n·hlos cmoh\ITil'ntos, nos tonnos do docroto n. 0 22:2.•i).

Por pol'i111·ia.~ de fij do COl'l'ente

mP.~:

Exonera(lo de professor da Escola Central de Sargentos.
por so at·har frt•qüentando o curso do estado muior, o
t01w1ltt• de engenharia j.lherto do .\ndratlt' Silva.
(A nota1ln ('olo Trlhuunl do Cout~• um 21 do ,\gosi" rio IU 10).

2.• Série
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or portw·in de .11 de Julho do 1·01Te11te ano:

1

(\'Und:i polo Trllmnnl do C'o111n1 cm 14 do .\gosto do ,,~O. :>lio
•llO do•ldoa omohunonto• 1 001 termos do docroto n.• !2:1?~7).

Considerado proÍl'~sor ordinário cfecth·o do Instituto
Protissionnl dos Pupilos <los Exércitos de Terrn o .:\lnr
o das disciplinns de Elomcntos do nnúliso química
(teoria. o pr:ítica) do 2.0 ano cio curso de contabilista,
Ciências nnturuis e matt>rias primas (teoria e prática)
do 2. 0 ano do rl'feri1lo curso t• 'l\•1·11ologia das morcndorias (tP.orin o prútica) do 3. 0 nno do citado curso, nos
termos dos nrtigos 8:?.0 o 8H.'> cio decreto n.0 18:87li,
<lu :?;) de SNombro de 19:30, o tonontc do sorri<;o de

ndministraç:io militar, professor pro\"Ísório do mo:5mo
Instituto . .:\fore1•1ino Forroirn ~lartinho.

VI - COMISSÕES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por porta ria de 7 do cor1·e11te mês:
Dissol\'idn a comis:o:ão nomciula por portaria de :?5 do
.:\fnio do rn:38 e constituída 1wlos oticiuis a seguir do:;ignados. por tl'r terminudo os seus trabalhos:
Coronel, na :situ:u:üo do re::il•r,·u, Alberto Machado Cnrdo~o dos Santos.
Coronf'l, na sit11t11:ão do reservu, José da Costa Peroira
e Silva.
'I't•111•11tl'-coro1wl, na sit11:H;ão dCI TCtiOrYa, Franciseo Orilo
l<'cn•reiro.

VII- CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição

Por JJOl"ia ria.~ tia :.! do rorrenft>

1
1111

8:

(.;ondt•corndo com a medalha militar do prata dn l'lnsso
rio ,·nJor milit3r, por, segundo clelih<'rncão do Sugremo
Tribunal Militar, se encontrur ao nbrigo do § :...º do
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artigo 3. 0 do regulamento para n. concessão da medalha militar elo 28 de Setembro de 1917, o capitão do
extinto quadro auxiliai· do sen·iço do saúdo Josó Nunes.
Condecorado com n. mcd:illrn militar de prata da classe
de bons son·iços, por, segunclo deliberação do Supremo Tribunal i\Iilitar, so encontrar ao abrigo da alínea e) do § 2. 0 do a.rtigo 8. 0 do r<"gulamento pnra a
concessão dn. medalha militar do :?8 do Setembro de
1917, o tenente de infantaria Alfredo ela Silva Cardoso.

VIII - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVER SAS

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição

1) Declara-se quo, tendo Hido agraciado por Sua l\faiesta<le o Uei de InglatNra com o grnu de Companheiro
da Ordem do Banho o grneral Tasso de :\[iranda Cabral,
é-lho permitido, cm conformidade rom a-; disposições do
regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as rospcctinis inslgnias.

2) Declara-se que, por ter sido promo\'ido por distinção o tenente-coronel médico Américo Pinto da Rocha,
ó-lho permitido o uso da medalha criada pelo docroto
u. 0 11 :607, do 2-i de ~\hril do 1926.
3) Declara-se que, tendo sido agracin.do polo Govõrno Espn.uhol com a Cruz 13rnncn. do nf érito Militar
do 3.ª classe o tenonto do cavalaria Jos6 Fólix Aln~s do
Carrnlhos-a, 6-lho pC'rmitido, em conformitln.do com as
disposíc;õl'S do regulamento das Or<l0ns Porruguesas,
aceitar aquela mcrcô o usar as rcspettirns in!-lígnias.
4) Declara-se 11110 por decrc,to do 14 do .Jmwíro do
!D3ü, publicado no Diário do Gorérno n. 0 168, 2.ª s(•ric,
de 22 do .Julho último, foi agraciado com o grau do caYuloiro da Ordem nfilitar de A \'ÍZ o tenonto de artilharin.
:\fo.nuel :\fartins de Oliveira.

f>) D eclara-se qnc os oficin.is ao diante nonH'aclos fo.
ram condecorados com a mcdalhn. militar da classe do
<'umportamonto exemplar, cm conformidade com as dis-

2.• Série

OBI>lrn DO EXírnCITO i\.0 1í

GOt
r

posir:õ<'s dn n•gul11111entn apriwudo por clecreto de 21'\ do
Sct1•mbro dt> l!ll í:
Medalha de ouro
Dir ecção da Arm a de Cavalaria

Capitão de ca\'alaria .\11tónio .\fon.-o Jp C'arrnlho.
Instituto de Alt os Estudos Militares

)[ajur de infantaria Femando Diuiz ele Aiala.
Medalha de prata
1. • região militar - Quartel general

Capitiio de infantaria .\ ut;usto Faria Lngo:'t.
Regimento de i nfantaria n. 0 12

Cu pitão :\[a11 ucl ti,• A hrou Gastei o Branco.
Batalhão de caçadores n. 0 5

Tenente m{·dil'o Fernando de ~Cngulhiii".

ô) lh•dara !'C qufl, por t<'r sido promo\"ido por clisrino s:tr~cnto 11j11dnnte d(• infnoturia l\•dro de B11rcclos. 1'•·lh11 pc•rmirido o uso da ml'ilulltn 1·rinda pelo denoto 11." ll:ülli, do :.?l de .1\hril do 1!1:.?t>.
~iio

7) Dt>clar:t-st• <(llt' os otkinis no dinnte 11omP:11ln~.
promo,·idos pL•ln 111'C'-<entc Ordem rio 8.rérrito. eontam a
:rntiguitlade do" lll'tuab po,tos desde as <lata... quo, respectin1mout<', lhes vão indic:ulns:
Corpo de generais

01•1wral J os1'• 1~~1<'\' Ps ela ConrPi<:ilo :\!asca1\'nltas, dPsclP
í do Ago:-to tll' 1U40.
Infantaria

C'oront\is .\ntúnfo Ji'1'tTPira Dnmiílo .Júnior • .Tost' ,.\ntú·
nio Castilho e .loi;6 Zeferino do !"eq1wir:i. todos dt'Sdc
:?:~ dt' .Julho ele• rnw.
'l\•111•11tt•s·cororn;is Vc•rgílio Y:ll'l•la do :-;l'Ha G11i111nriii~ !l
Hnúl T orros B apti~ta, nmhos dl'~do :?:l de .Julho cln

Hl-W.

~l nJOl'l'S:

.\ ntónio . \ reo!.'n <'nrrcin d11 l'ntz. Paulo :Honti•iro
J únior, Jos(i cio" ~nnto::, FClrrcirn J únior e i\ lfrudo
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Correia Nobre. todos d(lsdo 23 do .Julho do 1940.
Arnaldo Lopl's Ramos, desde 30 dt> Julho (lo 1040.
Capititis:
J oito Mul'ques I•'erroira Braga, miliciano do extinto
quadro especial, desde ~9 de .Junho do Hl40.
;\[n.nuol :\fochaclo. desde 18 do .Julho do 1040.
1-'rancisco António Gonr:ah·es, desdo 10 de Julho
de Hl40.
António Coelho 1l0 Sampaio, Fernando do ~fogalhãis
.Abreu ;\Iarqul's e OliYcira, Viriato :\!onteiro da
SilYa e Augusto do gspírito Santo dos Inocentes,
totlos desdo 2:3 do .Julho de rn..io.
Raúl Baptista Corrl'ia, M~clo 29 do .J nlho <11'1 Hl40.
:\fantwl de Jesus, ;\1anuel Duarte Areia e João Alexandre Caeiro Cnrrasco, todo<> desde :30 do .Julho
<lo 1940.
.António Santa Clara Ferreira, <lPs<lo 2 de ~\.gosto
do 1040.
Tenonto Alberto ;\fartin~ do Carmo Pena, miliciano,
dos<lo 1 do D0zo1uhro do 19:J~.
Artilharia

Oapitãis:
António Rafael :\faria de Xoronha da Costa Paulino.
<losdo 11 do .Julho do Hl40.
·
Augusto !•'ornando Teixeira Sampaio Pinto Seqncirn
e Antoro Simões Pericão, ambos dC'sdo 1:3 de
Agosto <l1' HlJO.
Cavalaria

1fojor António Francisco Palermo Leal do OJi,·oira,
desde 2 de Outubro <lt~ 19:3fl.
Capitão ?ifário Cnmpos Costa, dosde :.?2 de ::\[aio do 1D39.
Médicos

:\fajores Adt•lino dos Santos Diniz o Alberto Baota <la
Yeig-a, ambos milicianos do extinto quadro csprcial,
desde 9 de ~forc:o de 1040.
Veterinário

Capitão Tito Lh·io da~ N'c,·es Coríleiro e Silrn, d0sde
lf> de Agosto de Hl40.
Serviço de administração militar

'l'cnontP·1·oroncl Hui ela Rocha :\fondonça Camões, desde
1 do Agosto <lc 10-!0.
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.\fnjoros:

.Jnimc Rl'hl'lo g~panhn: de->do 1 llc .\gosto <lo 104() .
.Tosó NutH'R (;n1g6rio, <ll!sdo G <IP Agosto do l\J40.
Capitão Ilerminio Hibeiro Xcvos, dosJo ü de Ag-01:>to do
1!)40.

.

..Alforel\ .\rm~rndo Gonçalves Pires, desde 1 do No\'f'lllbro de 1939.
8) Declara se que o tonnnto-<·oronel de infontnria, no
qunclro dn nrmn, .José de Cn~tro Branco Hibeiro 'fórres
<> major, na situação do resor\'a1 Bra;r, Vioira, quo Y1io
pnssar lL situação d<' reforma, nos termos do artigo 1. 0
~lo dl·creto n.º !fü:317, do
do ~lnio do 19H~>, ficnm
dcsli~ados do son·iço, nos termos da última parte do
artigo ló.º do decreto-lei n. 0 :?8:40.t., cfo 31 de Dezembro

rn

do 1937.

\)) Dcclara-so qu<' os capitãis do infantaria, d:• gscoln
Pr/Ltica. de Infantaria, Laurénio Cotta )forais doi; Reis o
António do )fotos Hih•a FrPire foram nomeados, rcspoctimmontc, director e adjunto da carreira do tiro do
Mafra.

10) Declara-se quo é l'xouorado das funções do dirtwtor da carr<'ira do tiro do Tomar o cnpitão do rogimonto
do infantaria n. º lf>, Jdvaro Augusto Martins Vic(lute,
sondo nomoll!lo em sua sulistitul<;ilo o tenonte da mcsmn
unidade Júlio de .A ruújo Ferreira.

11) Declara-se quo o segundo turno do curso dc<'oman·
dantes do companhia, a que so rofero a declaração 12)
da Ordem do Exército n.º 9, :?.ª sério, do 30 do Abril
do corronto ano, tom infcfo na i<JRcoln. l'r:íticn de Infantaria ~m ló 1le Setembro próximoJ e nüo em BO, como
nela Psti'L indicado, dov<•ndo os oliciais nomeados ofcctunr
u sua nprcscntaçi'Lo nnquoln E,.coln em 14 do mesmo mos.
12) Declarn-~o quo froqücmturnm com npro,·eitumrnto,
na E1:1cola Prática do }ijngenhnria, no ano escolar de
1!)3fl-1940: o curso do camuflngom e :tnti·giis paru oficiais das pcquonns unidndcs, os sognintl•:; oficiais :
Infantaria

Cnpitüis J os6 da Hosn Mondes, Haéil Riboiro dos Santos,
António Clemente do Sousa Oomcs o tenente Anilrnl
dn Costa Brotas.
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Cavalaria

Alferes

~!ário

)forques de Andrade.
Aviação

Alfores Armando Correia l\Iera.
13) Declara-se que os tcn<>ntes de infantaria, com o
curso do rstado maior, António l\!anuel das Neves e
Francisco António Pires Barata, a quem so roforo a declara<;ilo 12) da Ordem do Exército n. 0 16, 2. 11 série, do 31
do mês findo, passam a contar a antiguidade do tonante,
nos termos do artigo 103. 0 do d0creto n. 0 17 :378, de 27
de Setembro do 1\129, desde 1 de Dezembro de 1932,
ficando à direita do tenente do infantaria João "Miguel
Rocha de Abreu.
14) Declara-se que concluíram com aproveitamento o
tirocínio parn alfores na rnscola Pdtica do Infantaria,
no ano escolar do 193U-1940, os aspirantes a oficial de
infantaria José l\fannel de Bettencourt Conceição Rodrigues, Orlando Ferreira Barbosa, António Alberto de
Carvalho Rosado, lformcs de Araújo de Oliveira, Lniz
.Augusto de Matos Palotti, António Catalã.o Filipo Dioní~io, J osó J unquciro elos Reis, Alexandre llorculano
~!augná Cifuentes, ~!annol Ribeiro Faria, Josó Albcrty
Correia, .Jos<'• l\loroira Otcro, .João António Ribeiro do
AlhuquorqnC1, Américo António Osório o Cruz, Júlio
António do Carvalho da Siln1, Francisco Franco do
Carmo, José Rodrigues do Oliveira, Joaquim Luciano
11arafusta. l\!arroiros, Manuel Soares I~,err<>íra, José Augusto Ilenriqu0s Monteiro Tôrres Pinto Soares, Carlos
Ii'austino da Sih·a. Duarte, Josó Mário Gil Júdico, Reinaldo José Duarte, David Gomes l\fartins Calado, Car·
los José Vonces e Costa o J osó Frederico Pôr to do
Assa Castel-Branco.
Os aspirantos a oficial acima roforiclos e promovidos
a nlferes por portaria de 10 do corrent~ mês, inserta na
presente Ordeui do Exército, contam a antiguidade do
sou actual posto d0scle 1 <lo Novembro do 1939.

15) Declara-se quo o tenente-coronel de artilharia
Uuúl Ferrão, no quadro da arma, deixou de prestar
serviço como profossor no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exército~ elo Terra. o ~(:ir dosdo 31 <le Julho
do 1940.
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lG) DPclnrn·sl' que conclulrarn 1·0111 apron>itarn<'11to o
curso do comandantes do grupo na Escola Prútica do .A rtilharia, no ano escolar do HJi3a-l!l40, os capitãis do
artilharia Josó dos Santos Hodrigt11•s Braz, Joacp1irn
Duarte Ah·es. :\1an11cl Pereira de Bastos Yalcn<,"n 1 António .José Caria, :\lanul .\ ugusto <ln Si!\' a PC'staua, Cario:;
Alberto de .\ruí1jo, António Mnrquc~ da Costa, o cnpitiic.
miliciano de artilharia do extinto qnudro especial )!ateus
~Iartins ~loreno Júnior.

17) Declara-se <tUO concluirnm com ::proveitamonto o
curso de comanduntPs de bataria na Escola Prútica do
.\rtilharia, no nno escolar <lc 19:m-Httll, os ten<'ntes rlC'
artilharia Francis1·0 Poreira do Lacerda )1acha1lu, Alfredo Hnmos P:1z, Nuno Pcroirn <ln Cunha, .losó Guilherme Duarto Porry <lo Almeida e Brito, Pedro Amadou
Nirolau Fcrnancles Guerra, FNnando Artur do Olivc,irn,
.Toiw António Poixoto Bonrhon ]•'rngo:;o, C;irlos Kol 1!0
i\h-arengn., :\[ário José <la Sim 'l'ravassos Arncdo e .Jo11o
Yitoriuno Frt'iis 1lc ;\ lmeidn.
18) Declnrn-sc 'l''c os toncntc~ do nrtilhnrin :\l:muol
Piuwnta de .\lmeidn Boja C:nmões nodinho o .\rmnndo
)fat·hado da ~il\'a l' o alfi.•rt's d1• nrtilharia Tri~tiio do
.Araújo Bal'clar conC'luiram l'Olll aprovoitamento o curso
do camutlageru e unti-g-ús para olic-inh; <lo pequenas 1111idncll•s na l~scola Prútica <lo Eng-l'nhnria, no ano escolar
do rn:39-1P40.

Hl) Drclnrn·se 11110 concluírnm com :q1rO\'Piti1111cnto o
tirol'ínio para nlfon•s un l~scoln Pr:ltit•a de A rtillwriu:
no ano escolar ele H>H9-1940, o~ aspiruntcs a ofil'ial cio
1irtilharia Ilorúl'io [;:milio Pcn•;r, Brnndiio, Augusto .Josó
Pnis Ladeira, Fre1lt'riro Alci1lll til• 0\i,·eira, Rog(·rio do
Oliw•ira Furtado. Au~usto Bagorrn, .lu~é :\fondon1:a Prazeres, Jorge do Carmo Vieirn••\ntónio cios Santos< :on~ah·es o Eduardo .fO!:ó 'l'eixoirn Bnrbosu de .\brou.
Os nspirm1tos n oticinl acima rcforidos e promodtlo:;
a nlforcs por portnriu ele 10 do <·orr1'nto mês, inst•rtu na
pn'sunte Orrli-111 do R.rPrcitu, contnm a nnti::ruidado do
sou nctual pi1sto <lesdo l d1• Xonm1hro <ll• 19:3U.
~11) Declara·~'' que concluirnm com ~tproYeitnmento o
tirocfnio par:i ulfores n:i E:,coln Prli.ticn de Cm·alnrin, no
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ano escolar do Hl:19-1H40, os uspirnntes a oficial de cn' uluria Josó .Afon~o Hodes Sérgio, .António Prazt•ros
.Júlio, Ft>rrrnndo ,Jos1~ Pereira :\[arques Cavaleiro, Fornanclo Luiz .Jordão 'J'ayarcs, .losó .João llenriqu<'s do
.\n. lar, Joaqttim dos Santos .Alvos Pereira e A11g11sto
E<luardo tio Oliroira Ferraz de Xoronhn l' :\Iencses }•'reiro

de Audra1le.

Os nspirantos a oficial ncimn roforidos e promo,·idos
n alferes por portnria de IH <lo corrente mês, inserta nn
presento Urdem du 8.rército, contam a antignidado do
SllU actual ptisto dostle 1 do Non.11nbro do rn:~ü.
:?1) Dcclura·su quo os toncntes do engenharin .Toi\o
:\lngro Homão, lnn<'io X.avier Teixeira da Mota o Fernando Eduardo dn ~ih·a Puis concluiram com nproYei·
tamento o curso do comandantns do companhia na gs<·oln Pr:'ttica dei E11gP11haria, no uno l'Sl'Olnr de 19:3D-1040.
2:?) Dec·lara·I'<' 'llle concluírnrn com aprornitmnento o
tirodnio para nlli 1 ros na l•:sl'ola J>rútica do Engenhnria,
110 ano e:-<colar do tu:3!}-l!lJO, os nspirantos a oficial de
engenharia Knulsn Oli\'C~irn do Arringa o :Mário .losó
Sarni,·a.
J Os aspirnntos a oficial acirna rcfori<los o promO\·idos n.

~!feres por portari:t do 10 do corrl'nto més, i11s1•rta na
presonto Ul'(/r>//I do E.-1:ército, <'011tm11 a antiguidudc do
SO!I

actual püsto desde 1 de N ovcmbro do

rn~.m.

:?3) Declarn-se quo, tendo sido cousidorndo pilôto·nvin<lor o ohH:in·ndor do cxt'.:rcito do nr nlomão o capitão do
ucroniíutica IJario .\ ugusto :\leio tlo Oli,·oira, ó-lho pormitido nsar o rcspc<Jti,·o distinti\'o.
~-!)

D1.•clara-sp 11uc eorH'luiram com npro,·citnnrnnto o

tirocínio parn nlf<'rcs na Escola Prnticu de A(•roná11tic11,
no :mo úscolar dC' 1939-1940, os alforus do infnntnriu

llenrique i\lunucl Hulvndor Vusconcolos o Sito St>bnstii\o
elo (;ou,·eia Pos!lnnha " os nspir:mt<ls n oficial da mesma
arma .\h·uro J\.ugu~to P<'reirn tlu Figueiredo Uardo~o •
•João Anlúnio Brandão Calhnu, Carlos IIer<'ulnno cln
Castro ;\Jc.>irPIP.s A1n:1tlo, Rui Urnz do Oli\'oira, .Agostinho
:\Inrtini> o .João do 1>nus :\fon<lt>s Q11iutoln, do artilh:1ria
l•'ornnndo _\Jborto de Oliveirn o do cnvnlaria IIouriquo
l >antns ~Inia.
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Os aspirnntcs a ofidal acima referidos o promo\·ido::;
a alft>re:> por port::i.rht ele 17 do eorrl'nte mf>s. inserta ua
presente U1·dem do E.rército. contam a unti~11i<luíle do
sou actual pôstó desdo 1 d(' .N'o,·emhro de HJ39.
:?~>) DPrlarn·so que o capitiio 111{•clil'O ,\ntúnio .lt'ilio
Ribeiro prnsta :;en·i<,·o da sua <'SflPt·.ialidadt> em unicladc:;
depcntlt•ntus cio ~ovêruo militar <lo Lisboa dPsdu 1 <l<•
Agosto do corr1•nto ano, cumulutfr:unontc com o sor\ ir:o
quo lho compete como ntljunto da 3. 11 Bepurtição da Direci;ilo elo SlH'\'Íço lle Suúdc )[ilitar.

2ü) De<' lura-se <1uo os t1•m•ntPs: mi"dieo .Jos(• :\IiguPl
S:rnclics o do scn·ic:o tlti a<lmioistrni;i10 militar ,J º"'(. do:-,
Santns Trnhucho Júnior e o nlfl•res wtC'rimírio ,J osó
:\lonro.v <lnr<'in froqüont:irnm com npro,·eitnuH'nto u
curso de en11111fhg0m <' 1111ti·~<Ís p:trn os oticiais J:is pe·
<[Unuas u11idad0s, no ano escolar do ui:H)-l!l-!O.

::!i) Doclnrn·se quo ó tenl'lltf'. e não alfores. o posto do
oficial miliciano médico, lieeneiado, Mnnul'l .\~ostinho do
:Sant:ina )fnin, que por portaria de l g de .Jullw liudo,
inimrta na Unfrm elo 1''.r11n·ilo n. 0 lf>, :!. 11 sériu, do 1·01·rente ano, foi colocado no centro de 111obiliznçiLO do :sorYi~o de saúde n. 0 :!.
~8) Declara-se quo o nlfer('S miliriano nH~dieo, li<·o11ci11clo) .Joaquim LPité de Almeida Bnptistn. que por portaria d11 1!:l cio .Julho fi11do. in:;Prtn n:t Urdem do /~'.rh<·ito
n. 0 lf>, 2.n série'. do corrento auo, foi rolocado no c<'ntro
do mouilizm:lto do sordi:o de saúclt• n. 0 l, port0m·ia à
2.n companhia de ~aúdo, e ni\o à l.ª compnnhia <ll' saúde,
como foi puLlicndo.

:!!)) 1 >cdurn se que o alJ'l•ros milicinno módico, lieon<'inJo, Domingos Puliclo Onreia foi aut<Jrizado n usar o
nomo do Domingo~ de Ort·t Cano P11lido Gnrcin. c1 •\'cndo,
portanto, sor in'>rrito nos re-.pecth·os re~i:stos com 0sto
nome.

:30) Dl'cl:Lrn S(I qu11 iirn sem pfrito n parto da portaria
do 20 de Julho Jindo, inscrtu na Orde11 do E.ri rcito
n. 0 li>, :!.ª ~ério. do rorrcnte uno, que eolocou 110 centro do mobilização do sen·iço de snt'ido n. 0 :! o cnpiti'io
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José António Gabini <lo Sousa o tonento José do .\.morim, ambos milicianos farmacêuticos, lic<'nciados, om vir·tude do estes oficiais torem transitado para a situação
de resena por portaria do 8 de Junho último. inserta
na Ordem do Exército n. 0 13, 2." sério, do corrente
ano.

31) Declara-se quo o capitão do serviço de administração militar, cm disponibilidade, Joflo Carlos da Silrn
Yalente chegou à altura do entrar no quadro em 1 de
Agosto de Hl40.
32) Declara-se que o tononto do serviço de aclministraçiio militar, na disponibilida<lo, Abel António 1\ogneira clwgou :\ alturn para entrar no respectivo quatlro em 6 do .Agosto de 1940.
33) Declara-se quo os alforos milicianos elo ser\'iço de
administrac:ão militar :\fanuel Jos<'1 SticbanN Lacastn,
Jorge Vítor Morais Júclico ela Co:,;ta, :\fonuel Lourenço
Diniz da Sikn, Alberto ~farta Louro, Anlbal do )faga·
lhiiis .Jíiuior o Alltónio José de Melo, uspirant<'s a oJicial
milicianos do mesmo sC'n-ic,:o :\fanuol Pires ~ eves o An·
iónio .AIPxandro Peroira da Siln1, qno por portaria do
20 <l<' Julho tindo, inserta na Ordem do E;rército n. 0 15,
2.ª série, do corrente ano, foram colocados no rC'gimento
qe engenharia n. 0 2, e o aspininte a oficial miliciano do
m<'smo servic:o José ~faria, que 1wla mesma portaria foi
colocado no batalhão de telcgrnfistas, p('rtenciam ao
2. 0 grupo <le companhias do subsisti'ncias. o não à extinta
2.:i companhia de administrnc:ilo militar, como foi publicado.

:3-!) Dc•darn-so q1w os oficiais milicianos <lo :,;or\'iço elo
a<lmiuistraçllo militar, liconciados, )fannol Frnncisco dos
Santos e Ilídio l•\•ru:mcl<'s Corr<'ia, quo por portaria cio
20 <lo Julho nodo, insNtn nn Ordem do E.cército n. 0 15,
~." sério, elo corrento a no, fornm colocados na :3. ª com·
panhia de saúd<', são aspirantes a oficial, e não alfores,
l'Omo foi publicado.
35) Dcclara·se que o capitão, na sitnaÇ'il.o de res!1 rrn,
Armando Vcrgilio Pinheiro ela Sih·a Azevedo ficon desligado do ::;('I·vi<:o desde :29 de .Julho do corronto ano 1
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nos tPrmos da t'ilti111:1 parte elo artigo li.>.º do decreto-loi
n. 0 :?8:-W-4-, lle :31 do Dezombro do 1037 .

:3G) Dcclara-so q 110 o capitrío: nn t!ituac:ão do resl"l'\ºU
l~duardo de .Ahr.Pi<la I·~ste\·c:;, de <Jlll'lll trata a decla~
rnc:llo :28) da Ordem do E.rército 11. 0 lG, 2.'' séril', 1!0
31 do Julho do corn•nte ano, não chPgou a prestur ser\'i\o no tlistrito dt• ri•crutam(•nto e rnobiliz.ac::lo n.º 15,
por se rPconlwcor q110 exNcia funçi"1es docentes, como
profossor ufocti,·o, no Liceu ~un'Alrnros, de Ca:-;tr!lo
Branco.
:~i) Dcdnrn-:rn quo o capitã.o, na situnc:ão de rescrv:1,
.Jaime A<ll•lino Cé:wr Gomes, quP pela Ordem do E.rército
n. 0 l.t, :.!.ª sério, do <'Orri>oto ano, foi exonorn1lo de
a<lj unto do rentro do ntohilizac:iio dt• infantaria n.0 18,
do\'P s1•-lo <lo 1listrito de recrutnmonto e ruobilizaçüo
n. 0 18, n que pPrtPncin.

:38) Decl:tra-:rn qu" <h•ixou d1• pre:::.tar í'OJTÍ<:O na:?.ª Rcpnrtic:ào da 1. • Dirccc:iio UPrnl dê:.: to _,[inistério, desdo
1 do .\gosto do eorrPntc ano, o t<inPnto miliciuno, nn sitna<:üo de re!'cn·a. Isaías Carlos llo Sousa Surclinha.

:lfl) D1•clara-so q 11t1 o tl1nnn ti', na si t uac::io <lo r1•scn·a,
..\ntúnio ~azarl' Ua111olino de Sousa ::)ah·ador fica dosligado do s1•rd<:o dP:-ilo 10 de Agosto tio corrento ano,
nos ~ermos du í1ltimn parto do urtigo lf>.º do decroto-loi
n. 0 :.!8:404, de :H do Dczomhro de Hl3i.

-lO) Dl clarn-st! qne o curont•l, na sitnuç1'io do reforma,
Vorgilio ,\ urólio 1lonriqw•s dos Santos dt•ixou cl11 foz<'r
parto do Cofro dl1 prPvidant'ia dos oficiais do ox(~rrito
nrntropolitu.no, por pedir, dt'sdo ~7 do ::\[1lio do. co1Tl lltO
ano.
1

1

41) Publicn-:;n o 111apu dos trabnlhos n 1•xecutur no rnsti tuto de Altos Est111lo~ ::\lilitar1'S no nno locth·o de HHOlfl41 :

Do 4 do Non~m hro do lfl-!O a :31 d<' ::\faio do lfl-! 1 \' iag1•111 til• generais d uranto o mús do .Junho:
Curso de altos comando~ .

GlO
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De 'i de Outubro de Hl.tO n Hl <1e .Julho do 1941, incluin<lo ~1 \'iagl'm <lo ostado mnior e exames dos 1. 0 &
2. 0 anos:
Curso do Pstado maior.
De 4 do N'o,·cmuro do Hl40 n l de Fon'.)rciro do 1941,
incluindo o.-xorclcio:; fitwi); :
Curso pnrn a promoção a major <lo infontnrin.
Curso parn a promo<:ão a coronel e major dos ser
viços.

De H de Fornrniro a 31 do :\f:iio de Hl-!l, incluindo oxcrckios linais:
Curso pnrn n promoção n coronel e major do corpo
do ot1tudo maior.
Cur:-;o pura n promoc;ão u <)oronnl de infantnria o
artilharia.
Curso pnrn a promo<:ão n coronel ele <'ll\"lll:1ri11.
Curso para a promoc;ão a coronel Ül' engenharia.
Curso pum a promo<,;iío a coronel de ncrouúuticn.
Do 3 de Março n :H do l\fnio do HU 1, incluindo C'xordcios fln:iis:
Curso pnrn a promo<:ão a major do cavalaria.
Curso parn a promoção a 111aj01· do ongl•11h:1ria.
Curso pnra :i promoção a major ele a<'rouÍlutica.

4:?) nl'clnra-~o que e:-tá aberto o concur~o para n matrir11la no curso do e<1tndo mniur, no ano lecti,·o de 1941194:.?~ devendo os oficiais que doscjom i11scr1•\•0r-se onvinr no Instituto de Alto:- Estudos Militares, até :10 de
Ontnbro, o <'Ompotonto rO<ft1PrirnP11to, informado uos torrnoR dns c·ondi<:õl's 1. 11 , :.?.ªe :t• do urtigo :.?8. 0 do de<'l'<•to
n. 0 :!O: :.?G.J., do HJ40.
Os conrorrontC's qno satisfui;nm no todo ou om pnrto
0
:1 condição f>. •do nrtigo 28. , <'itndo, deverão comprovit-lo
<[ltnndo l'l·qucrf•rom n admi::;sii.o ao concurso .
. \s prO\"ltS do admissão li matriculn siio :1s constantes
1'ln-< alínPas 11), h) ú e) do §:.?.ºdo artigo :.?8. 0 do reforido
d0crcto n tnriio iní<"io no clecorrnr dos meses do Nor(lmbro o ()pzp111liro do current<l ~1110.
Es~a~ provas rC'alizar-so-ão 0111 1•onformidadt.' com ••
<h•claraçl\o l'Onstnnte do p. ~\18 da Ordem do E.rército
n. 0 6, i.n séri€.', cio 20 tio .Junho findo.
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.J:n Declarn-so CJll" de>sistiu da frt'<Jiif•ncia <lo curso d:i
E::wolu. Ccmtrul <ln 8argcntos, nos tc•rmos do u.rti~o 48.º
do decreto 11. 0 ~:.!:16\J, de ::? do Fo\'ereiro de Ht:\~~, o primeiro sargento 1lo extinto quu<lro de snrgC>ntos do :;ecretnriuclo militar, do tribunal miliwr territorial de Viseu,
Francisco )[otn de Carvalho.
4J) Declara-:-:c q uo são DOllll':tuos para freq iit1ntnr a
Central do Snq;entos, no ano }pc·ti rn de 1f140-l ll-J.1,
nos termos do urtigo ;H. 0 do decreto n. 0 :?:?:Hm, do:! cio
Fevereiro de 1933, os seguintP primeiros sargentos:
I~scola

1>o regimento de infüntnrin n. 0 :?, l<'ilipo Churro :\fontlps;
do liatalhilo de ca<;n<lores n. 0 7, .José Uurroso Boa\'idn;
do rcgimcuto d1• infantaria n. 0 10, António Gonc:al\"1's
dl F'reital.-l; do rPgimonto elo infantaria n. 0 1. Kl1wrtc"
dos Santos; do rPgimento dninfonturia n. 0 W. Alf'rPdo
do ::\liranda Prndo; do regimento do infantnria n. 0 f> ,
Domingo~ António J Hniz o Jcn1quim da <.)onC'ci1:!\o
Velêz; da E:scoln Prática de Infnntnrin, Frnocic:co Pereira :\lnrtins; do regimento do infunturin n. 0 7, (':irlos
l•'crrcira Cas<'ais l~ust'1bio; da gscola l'rúticn do Infanturia, .Ant{mio Forroirn; do l>utalhi\o de ca<:adorc•s
11." f), Da\'id :\lnrtins Pcn'irn; <lo rC'gimeuto do i11f'nntnriu o. 0 (i, Hullrigo Teixeira ~arniva: do bntnlh!lo do
1·açadore:s n. 0 ó. cndete Guilh1.:rmo de ün:-tro J.u11zes
Snuto!'; do rl'~imento do infontnrin n. 0 :!, c:ldcrn .Josó
da Concciçno Oulinno; do batulbiio do cnc,;ndor<.'s n. 0 1,
.Júlio da B1w;-n Frunco o Mnnnol :'llou"ü1ho l'orrciu;
do hatalhiio cl1· motrnll1ndor:1s n. 0 :.!, Casirniro .lo.{) da
::lilrn; do r1·~imento dü inf:tntarin n. 0 13, Di11manti110
_\ugnsto Jt'<'rnnrHlos; do lintnlhno de metrnlhutluras
11.º :3, Cândido Casimiro dn Sih·a; do re>gimo11to ck•
infnntnriu n.º 4, ~lnnuel Domingues Júnior; do regim"nto do infan tnrin n. 0 7. António dn Costa; do lrntn·
lhão d<' cnç:uloros 11.º 3. J nimo do 1<:spirito Santo Mirnn<ln; do rc·~imcnto do iufnnturin n. 0 13, <111ilhermi110
Oonçalrns: do roi;imrnto do infontnria n. 0 1. .Jos1I do
_.\lmcida llortn; do hntnlh!io do caçadores n. 0 (i. Uuilhormc :'li nnteigus Cmnpo:'; do rPgimcntu de in fontarin
n. 0 11, Guiomar HapO!'O do Amnrul; do rí'gimento <ll'
infnntn~ia n. 0 3 , .\.nnstí1cio Hodrif!uos Yicente; do rc1
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gimonto de infantaria n. 0 12, Angolo Cahnon Navarro
do Andrade Botelho; do regimento <le infauta1fa 11.º 13,
Ant<'ro Ah·es da Cunha; do n•gimouto do artilharia
pesada o. 0 1, caclctl' .Tosó Pinto da SilYa Pimenta de
Araújo; do regimento de artilharia ligeira n. 0 4, Joa1p1im Ifonriqu•'S dos Santos; do rC'gimonto <h' artilharia do costa, Podro António fü~ja; do regimrnto de
artilharia ligeira n." ~. Domingos dos Santos Crêspo;
do r<'gimento de artilharia ligt•ira n. 0 3. Eduardo ela
Silni; do regimento de artilharia pesada n.º 1, cadete
António 13arbo~m :\loxia Leitiio o Francisco Anacleto;
do grupo do artilharia contra acrona\'es n. 0 1, Francisco Cnoiro Romero; do regimento de artilharia ligeira.
n. 0 J, António :\fonteiro; <lo regimento de artilharia
ligeira n. 0 3, cadete Luiz C!enll'nte Pereira Pimenta
1le Custro; do ri•girnonto do artilharia ligL•iru 11. 0 2,
cadct.. Henrique l"orrnr Símõos Tiwares; do regimento
de eaqt\aria n. 0 7, cadeto Sérgio Joaquim Rodrigues
Oonç-al\'<'s; do .rogi111<•11to do cavalaria n. 0 f>, Alfredo
do .\rnorim; do regimento <lo cavalaria 11.º 3. João
Gar<:ão; do rcginu•nto de ea\·alaria n. 0 l>, .lon'luim
Pinho das Xcl\·es: do rl•giml'nto do candaria n.º 2,
:\Iário Ilt•nrique H1!i::1 da Sil\'l·irn; do rogi111Pnto de
can\laria n. 0 7, Moisós F'rnncisco de Ahrllll ~[atos;
<la Escola Prática tio 1~11genharia, Alll'l Perl'irn ,\fonso;
do r1•gimcnto de c•11gnnlwri1t n. 0 2, :\fanuol ~f an1ues
<la Costa; do grupo cio companhias de trem automó,·el,
Octíl vio Fernandes )!artins; do regimento dP. en:.ronharia n. 0 1, Uanuel Moinhos; do depósito dr material
de aviação, António llforia Dias dos Santos; da base
aérea n. 0 3, António Nunes; da 3. 3 companhia de
saúde, António )forq11<•s Proonça; do !!.º grupo do
companhias do suhsistõncias, .Jos6 Dias :\fouriio; cio
oxtiuto quadro dos 1:1argentos do sccr·ptariado militar,
da as,.,btõncia aos tuberculosos do exército, <Jai-;imiro
Dias; da 4.ª Repartição da 3." Diro<'çllo Cloral do Ministério da Guorr:1 1 :\lanuel Ho1lrigues; <la :.?." Hepnrtii;ão 1la 3." Diret'c;ão GPral do ~[inistório da Guorra .
•\urt'•lio Augusto do .\z.e,cdo; cl:t Hcpartição Ooral do
:\Iinistório ua Guorru, Aurélio Clí111:wo de :\fatos Sih·a;
do distrito de rccnit1unonto o mobilizaçi.io n. 0 8, Adelino Martins Grilo; da 1. ª Ropartic;ào da 3. n Din•cção
Gt>ral do -:\Iiài~tfrio da Guerra, .Jo.a qnim António
Isidoro; da 1. ª Hcparti1;ào da 1. ª Direcção O oral do
:.\finistt!rio da Guerra, José Trindade Durão; da 1." Ro-

2.ª Série

ORDEl\I DO EXÉRCITO N. 0 17

613

partição da :3. ªDirecção Geral do 11inistório da Guerra,
Joaquim dos Santos CarJoso; do distrito de recrutamento o mobilização n. 0 16, Cândido Augusto de Vasconcelos; do Cofre do proYidência dos sargentos do
terra e mar. Francisco 1\Ianuol Pires; da guarda nacional republicana, de infantaria, João David Braz,
Eduardo <la Silva Redondo e Adelino Jorge Pimenteira; da guarda fiscal, António de Almeida 1Ioura,
António Gil e Benjamim Augusto Damas.
45) Declara·so que desistiram da freqüência Ja Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 33.0 do
decreto n. 0 :32:169, de 2 de I•'evereiro de 1933, os seguintes primeiros sargentos: da 2. ª companhia <lo saúde
José de )\fatos e do extinto quadro de sargl'ntos do secretariado militar, do Supremo Tribunal Militar, Lniz
Duarte Laureano e do Cofre de predd<!ucia dos oficiais
do exército metropolitano Cipriano Tomnz da Silva.
46) Declara-se que foi concedido o primeiro adiamento
da. froqüência da Escola Central de Sarg('ntos, no ano
lectivo de 1940-19.J.l, nos termos do artigo 3i3.'1 <lo ' decreto n. 0 2:3:169, do 2 do I<'ornreiro do 19:33, aos seguintes primeiros sargcutos do extinto quadro de sargentos
do socretariudu militar: <lo a.rq ui,·o geral do Ministério
da Guerra, Afonso Prudêncio da Silva e ~\.ntónio Dias
Júnior.
47) Declara·se quo não ó nomC'ndo para freqüPntar a
Escola Central de Sargentos, no ano lecti,·o de 1940-1941,
por não satisfazer às condi~õos legais de admissão, o primeiro sargouto cadete do grupo de artilharia. contra aeronaves n. 0 1, Fernando Vilas Boas :\fousinho de Albuquerque.
48) Declara-se tp1e, om conformidade com o despacho
ele 2ü de Agosto de 1938, não são nomeados pora fre·
<1üentar a Escola Central de Sargentos. por complcturem
quarenta e oito anos de idado durante o curso normal da
Bscola, os seguintes primeiros sargeutos: <lo re::imcuto
dcin fantaria n. 0 8, José Crispiniano de Frl?itas; do rt·gimento <lo infantaria n. 0 15, João Ribeiro; do batalhão de
caçador1•s n. 0 8, Lucas de Alegria; elo regimC'nto de infantaria n. 0 1, António José Borges Rogado; do rf'~i
mento de infantaria n. 0 14, Josó da Cruz Tôrret'; da Es-
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cola. do Exército, António 1\Iariu. Pôrto; do regimento de
infantaria. n. 0 1-!, António :\Inrqnos Ferreira, e da. guarda
na.cional republicana, José Maria..

49) Declara-se que não é nomeado para froqüentar a
Escola Central do Sargentos, no ano lectfro de 10401941, o primeiro sargento do batalhão do cn\adorcs n. 0 !J,
:\fanuel Francisco da. Silrn, incluido na escala publicada
na cleclarac:ão 31) da Ordem do &rército n. 0 16, 2.ª série,
Jo 29 de Julho último, por ter sido posterionncnto roc1uisitado para serYir nas colónias, no::; tPrmos do artigo 31. 0 do decreto n. 0 13: 309, de ~3 <lo Março do 1927.

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

50) Declara-se quo, conformo prC'ccitua o artigo 3. 0 do
clecn,to n. 0 14:525, do 2G de Outubro ele 1027, foi considerada hábil Olgn Armanda .Azinhais do ~!elo füsques
Pereira para receber, ao nhrigo do n. 0 1. 0 <lo§ único <lo
artigo 1. 0 do mencionado decreto, o~ vencimouto~ do sen
marido, capiW.o <lo engenharia iCúrio dos Santos Risques
Pereira, do batalhão de telografistas, internado na Casn
do Saútle do T(llhal.
51) Pensões anuais que competem aos oficiais a. seguir
designados, que, nos termos do dt'creto-lci n. 0 28:404,
<le 31 do Dezembro de 1937, transitaram pura a situação
ele reserva:
Coronel de infantaria Josó do Asccnção \~ aldez, 3(i.000;.).
Coronel de infantaria Ciríaco .Josó da Cunha Júnior,

3G.OOO:S.
Coronel <lo infantaria Teófilo 1\faurlcio Constantino de
:\forais, 36.0006.
'l'enonte-coroneJ do serviço ele a<lministrnção militar
J osó António Ccrniira, o0.000:$.
:\Iajor de infantaria João Centeno de Sousa, 27.000:5.
)fojor miliciano fürmacéutico, <lo 0xtinto quadro espocial,
Joac1nim do Castro F'onsoca, 19.052540. Tem :!ó anos
de st1n·iço e 8 poríodos.
:\Injor elo servic:o do administração militar Carlos Havid
dos Santos, 27 .000:5.

Capitão de infnntnria Virginio :i\[nmwl ){ou:;inho Draga,

13.:?00·'· 'l'cm 2:? anos do son·ii;o.
Cnpitão de infantaria António Borges Ferreira, lü.200;$.
Tom :?i anos de sen·ii;o.
Capitão do infanturia ,i(ião Damasceno da Silva Couto,
lH.:.00·~. 'l'em :?2 anos 111! Sl'l'\'ic:o.
Capitão do ea,·alaria TPúfilo Duarto, Hl.ü88:540. 'l'em 31
unos d" serviço e :>ô periodos.
Cnpitno do quadro dos sen ic;:os auxiliares do exórcito
.José Manuel Cordeiro, 20.400·$.
'l'on<'nt<' de infantaria J osó LC'ite Hibeiro, 15.4õ0.5UO.
Tom 3:? anos do ::iarvii;o e 22 pcriodos.
f>2) Pensões anuais com qno pnssnrnm à reforma os
oficinis, na sitnaçito de rosen·n, no diante nomcndos, confornw o despacho da Cnixn Gtrnl de I>r.pó:-;itos, Crédito
o Prc.widr•uciu, publicado 110 l>iúrio do OoâJrno n. 0 lil,
2.ª i;l:rit•, llo 2f> do mês findo:
Oorunol .1 onqnim (i ornes ~I augt'•nio, :l l.7flGMO.
Coronel .Tosó 'ran1ros de Arnújo e l'nstro, ::!\l.32ft·S80.
CoronC'l Honorato Lúcio da Silva Mornis, !!8.~2f>."80.
To1wnto coronel Gustuvo 'l'ode8chi Correia No,·os,

16.031MO.
Major António Francisco doli Hmnos, 27 .13M.
Cnpitiio António Gon~ulws Ji'orrão, 2~.6296ü0.
Capit1lo António .Joaquim Jlonriquos. !:!::!.288·)80.
Cupitilo Jofío Xunos lhlbino nius, 1!.!.nOH·'i.
Toncntn .,\ntónio Piro:; ,\ntunes, 17.!.!li:~i:;:?u.
Tcrw11to ~lnnucl .José l•'orrl'Íra. 14.~l7li•\.
AlforPS ~\bllio do Xnscinw11to Quintinha, 10.704t.~70.
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53) Publicam-se os quadros relnfü·os aos cursos e estágios que de\·cm funcionnr! no ano lecth·o do
1940-1\141: nas escolas práticas dus nrmns e· do ndministra~ào militar e Escola de Transmissões:

llesl(tllaç~o•

Iro feio e duração

FreqOúnd:i

:::::
,.,_
,.,

::::

::i

.-o.,

Escola Prática de Infantaria

~

E,,tágio de coronéis

tiroci11a11tc~ · .

[::;.

. . • .

E:,tágio de candidatos ao cur6o do estado
maior.
Cur..o de comandante" de hatalloão .

21:de .Julho de 1!141- Dura\';io uma :>e-

Doze coronéis .
Quinze

mana.
3 de Fc1·erciro d_c 19-H - Duração quatro
semanas.
·
lG de Junho de 1!H1 · llural,'ão ~eis i>•·ma~

oficiai~.

Trinta capitâis

na:,.

Cur~o

de comandantes de companhia

(~uarPnta

Cur~o

de oficial de informação .

Catorzn capi1àis ou subalternos

13 ele Jaucirn de Hl 11- Durnç·:io oito se-

tenente,,

manas.
a.~pirnntcs.

Curoo de aspirantes tiroeiuantcs

Yintu e oito

. . .

Instrução co111plementar de sa11adorcs.

Todas a~ praças com a c~pecia
lidncle de sapador que tiverem acabado de concluir a
in,;truçâo de recrutas.
Um sargento ou furriel por
ca<la unidade de infantaria.

20 do .Janeiro de Hill- Jlnraç<io no\'enta
ilia·<.
1 de Novembro de 1!1-10- l>ura\àO 11orn mcse:;.
No final tias escolas 1le caho~- Duraç:io
quatro semauas. Esta in;trução ,;crá ministrada cm 2 turnos: um para o 2. 0 turno
da encorporação do ano de 1910 e outru
para o 1.0 turno do ano de 1941.
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Escola Prática de Artilharia

Estágio de coronéis tírocioantcs . . . . .

Doze coronéis • • • . . • . •

gsügio para ofic.ini~ snporiores das uni.Jades de artilharia.
Estáfiio de eaudidatos ao curso do estado

Dez oficiais supcrioros em dois
turnos sucessivos.
Quinze oficiai3.

2 de Junho de l!Ml -Duração qu::itro se-

Cinco eapitãi,;.

16 de .Junho d1.1 Hl4l-Dura:;!io seis

Curso de comaudantes 1le hataria

Dez tenentes .

manas.
2 de .Juuho do 19·l1- llura.,:ão oito sema-

Curso de aspirantes tirociuantes.

Treze nspirantes.

nns.
1 de Novembro de 1940- Dura~'ão nove

maior.
de comandantes de grupo .

Our~o

23 de Junho de 1941-Duração uma semana.
tG do .Julho 1lo 19H-Duração urna se-

..
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;·

mann.
manas.
$e-

me.;;03.

o

~

o

t:3
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Escola Prática de Cavalaria
Estágio de coronéis tirocinantcs· . . • • •

Doze coronéis .

Estágio de c:1111lidatos no curóo do estado
maior.
Curso de comandantes de grupo

Quinze oliciais

Seii capitã.is.

1" de Julho Je 19:1 1- Duraçdo uma ->l'maua.
30 cfo .Junho de 1911-f~uração quatro semanas.
27° rio CJutubro de 1041 ~Duração seis :.e-

Curso de comandante.; de esquadrão

Dez tenentes

2 do Junho de 1941 -

Curso de iuformaç.:io e ol18t>n·ação .

Um oficial por regimento chi
ca,·alaria e Escola Prática
de ca,•alaria.
Um oficial por regimento de
cavalaria e Escola Prática
de Cavalaria (metade dc,·cm

manas.

Cur;;o de metralhadoras e cugeuhos para
oficiais.

ser eapit:lis).

Duração oito i;ema-

na;.
27 do Outubro de HJ.11 - Duração oito sc-
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manns.
1 í da Fevereiro de 1941-Durnção -0ito
:;emanas.
C"•
....

- .1

O>

.....
00

Il e'! gn a~ües

Fr0qUncla

Curso de aspirantes tirocinantes . • .

Oito aspir3ntes . . . . . . .

lustruç:io •·ompl<>mentar 1fo .;;apadorc:;;.

'!'odas a~ praça-; com a esvecialidade .Jc sapador qne ti,·erem acaha1lo t!c concluir a
instruç.ão de recrutas.
Um sargento ou fnrri<'l J)Or
cada u11i1la1le de cav:ilarin.

lul~ lo

o dura.;.Ao

1 de Novembro de 1940- Duração nove
mese;,,
Xo final das esoolns de cabo~. Esta instrução será ministrada em clois turnos: um
para o 2.0 turno tfa encorp<iração do ano
de 1!)10 e outro para o 1.0 turno tio ano
de Hill.
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Escola Prática de Engenharia
.E:;t.<\gio de· c·oronóis tirociuantc.. . . . . .

Doze coronéis .

Estli~io

de c:u11lidatos ao curso do esta•lo
maior.
Curso de chefes de serviço . . .

Quinze oficiai,.

Curso de comandantes de companhia .

Dez tenentes •

Curso de sapadores d<> infantaria e ea,·alaria para oficiais.

Yinte e quatro subalternos (dc7.a~sei~ de infantaria e oito
de cavalaria).
Quarenta subalternos em dois
turnos de vinte cada.

Curso de camuflagem e de defesa anti-gás
para subalternos do todas as armas e

Cinco capitiii,;.

sen~iços.

Curso •le :i;:pirnntes tiroclnantrs . • • . .

•

Sete aspirante;; • • • • · · •

::i:i

16 de .Junho de 19H-Dura<;ão uma seman:i.
1 de .Mnio de 1!> 11-Dura')àO quatro semanas.
6 du ,Jaul'iro de 1911-Duração se.is seman:1s.
3 de ~larço <lo 1911- Dura~!àO oito i;<>mnnns.
23 do ,Junho d e 1941 - Ou ração seis semanas.

o
:=3
o
~
ºo

--·

1.0 turno, 7 de ,Julho de 1941. 2.0 turno,

4 1lc Agosto do 1941. - Duração quatro
semanas para cada turno.
1 rlc Nonimbro do l\J40- 1lura'."5" dez rne.;.cs.

t;
,' ll

.....

~

~·

Curso de cam11flaµ-em e do detha auti-gás
para sargento:: e furri•lis de tod:1~ as armas e ser\·iro>.
•
Cur;;o de construções para sargento~ de engenharia.
Exercícios e trabalhos de conjunto para as
difcrenf{I" tropas de e11geuharia.

Quarouta sargoutos ou furriúb
mn •!ui~ turnos de vinte cada.
~ici;;;

sargentos. . . . . . . .

Um batalhão de sapadores mineiro;;. Urna companhia mil:: ta
•le telegrafia ;;cm fios e telegrafia por fios. Uma compa11 hia rf!duzi<la ,Je pontoneiro5.

1. do X uvt•mbro de 1940- l>ura~•ão quatro semanas ca1h turno.
1 de :\ovcmbro <lc 19-10-Duração <lei meses.
U11ida1les a constituir mediante a contribuYção dns Jif•irente:> unidade> de cngc11liaria, urna ou duas veze:; no aoo. Início e
dural}ão a lixar oportuoamento mediante
proposta da Direcção da Arnia de Engeuhari a. Condições de funcionamento a n 1 gulur pela Vire<'çào da Arma .!e E117cnl1aria no rc<pocti vo plano de instrus·iio.
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Escola Prática de Aer onáutica
Estágio de coronéis tirorinantes . . • . •
Estágio de candidatos :io curso do estado
maior.
Curso d!'. comandantes de grupo . . .
Curso de comandantes de esquadrilha
Curso de rnetralhatloras • . • . . .
Curso de piloto~ . • . . . . . . •
Curso de radioti•lcgrafistas do avião

Do1.e coronéis .
Quinze oficiais

'frês .
Cinco.
\"intc.
Vinte.
))pz

Curso para chofco de lllP<'âuh•os

Ciuco.

Cur~o para segun•los 111ccânicos
Curso clemeutar de mcc:ini<"os .

D<!:i;

Curso para :iju1lantes 1le mccâuico

1>czóito.

Vinte.

tj

7 de ;Julho de 1941 - Duração uma :;emana.
31 de .'.\forço de 19-11-Duração quatro semanas.
.Janeiro <le 1941-Duração seis semanas.
.Jauei ro 1le 19-11- Duração oito ~cma11as.
1 ·lc :'ll:iio 1le 1941-Duração trf'\,; 111<:Sl'~.
1 tle :\laio 1lu 1941- Duração oito meses.
t; de Outubro de 1940- Duras·ão 1lczóito
mcse:;, sendo recrutados mancchos.
6 de Outubro de 1940- Duração doz meses.
1 de Maio de 1941-Duração trêi; meoes.
6 de Outubro de 1940- Duração trfs mese,;.
8 tle .Janeiro <le 1941- Duração trt!s m"-
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Do1lillaçl!o1

FroqCGncla

Cur:lo técnico para capitãis
Cur:10 túcnico parn tenontca

Cursp 4c a~pirMtcs

tirocinan~rs

.

Curso de ,·agucmestrc . • • . . .

lulelo o dur:iç!,

Escola Prática de Administração Militar
Seis
lG de ,Ju11ho 1(9 1!)11 - Dur:wfio ~eis s11mnnas.
Seis
1G 1le .J 11nl10 de 1941- Puração soi11 semanas.
Doí.,
1 do Xoycrnhro <lc 19 40- Dura~dlo novo
meses.
Cinquenta sargentos cm cinco G de Janeiro ele 19.U -Durnyiio quatro seiurpos.
manas cada turno.
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Escola de Transmissões

.

E-itágio de coronéis tirociuantcs • . • • •

Ooze · '

Está~io

de ca11di1lato;, ao curso do estado
maior.
Estágio de capitãis de engcnlaaria

Quinze

Está;;io de tenentes de engenharia

Vez •

Curso de tran~miasões para oficiai5 de infantaria, artilharia o c1n-nlnrin.

I>ezassei& oficiais: de.z de iof11ntari11,- quatrQ de artilharia e dois do cavalaria.

o
SO ele .Junho de l'J41 - Duração un.a semana.
3 ele )l:m;o fio 1911 - Duração quatro semnnns.

Cinco.

17 do :\l:lr~'º de 19H - Duraçfío quatro semnuaa.
3 tio ~larço tio 1!>11- Duração seis semanas.
7 dQ Outubro de 1940-Duração ouzCI acmana.'!.
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IX - EDITAL
Escola do Exér cito
Concurso para o provimento do lugar vago
de professor da 2 1.• cadeira

Em conformidade com o disposto no artigo 24. 0 do
regulamento para o provimento <los lugares do magistério da E~cola do Exército, aprovado pelo decreto
n.º 13:764, de 13 de J unho ·de 1927, faz-se público que,
por deliberação <lo júri em sessão <le 5 de Julho de 1940.
fica aberto concur::-o por provas públicas para o pro,·imen to do lugar vago de professor <la 21." cadeira (indústrias químicas, explosi>os e gases de guerra) entro
os candidatos ao provimento desta vaga já admitich>s,
findando o prazo dêste concurso em 4 de Novembro do
corr ente ano.
Os candidatos deverão apresentar na secretaria Ja
Escola, até às quinze horas do dia 21 de .A.gosto, os
seus requerimentos, em que declarem desejar ser admitidos a êste concurso.
~os termos do artigo 25.º e seus parágrafos, as proYas
do concurso consistirão no seguinte:
Execução de trabalhos de aplicação, duas lições oro.is
e defesa de uma dissertação sôbre um assunto escolhirlú
livremente pelo candidato entre as questões mais importantes <la matéria da 21." cadeira.
A prova <los trabalhos práticos será eliminatória.
X a execução <lestas provns os candidatos tirarão 1~
Rorte, na própria ocasião, os pontos relativos à m.ttéria da cadeira acima menciona.ela, devendo acto contínuo elaborar um relatório acêrca dêsses trabalhos,
o qual lerão em ~eguida perante o júri. Finda a leit•tr:t
do relatório, podcriio os candidatos ser interrogados
acêrca dêle por doi~ ou mais membros do júri, n:io
devendo todo o interrogatório durar mai~ de uma hora.
As provas orais constarão de <luas lições, de uma
hora cada uma, expostas pelo candidato, versando sôbre pontos tira<los à sorte, com antecedência de quarenta e oito horas, sôbre a matéria ela cadeira acima
mencionada, devendo seguir-se a cada lição a argumentação feita por dois membros do júri para êsse fim

G22
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nomeados, cada um dos qunis poderá interrogar até
mcin hora.
Xn defesa <la dissertação, que ser:\ impressa e entreguP na secretaria da Escola ntó trinta dias antes elo
clesigmulo para as primeira'! provas <lo concurso, em
número ele exemplares igual no 1los membros do j•íri
<' maif< seis (vinte e quatro), a nrg-umentação eleve ser
feitn por <lois membros do rnc:ymo jüri previament.e clesignn<los pura êssc fim, r•ticln. um dos quais/ poderá m{(!l•rogar até uma hora.
O ponto para as pro,·as práticas será um só para os
ca11didoto1> que prestarem estas provas nos mesmos clios.
O pontos estarão patentes na. secretaria da Escola
aos candidato;; admitidos nos vinte dias anteriores ao
que fôr designa.do pa.ra n primeira. prova.
Oa candi<latos que não entregarem o requeriJneuto
ou a <lisi;ertação nos pmws marcados serão excluírlos

elo

COUC'llI'!'!O .

O progr:.nna <ln 21.ª cn<lcira Pnront.rn-se patente nos
candidatos na secretaria .da g~;colu.

Snla das Se!i:>Ões, 23 de Julho de 1940. - O Secrc~
t.ário, Dimas Lopes de tlguiar, capitão <le artilharia.
(Pc'>ll~ado

no Dlarlo lo Go l ao n.• 181, !.1 s4rlc, de 9 do Agosto do UHO).

Obl t uârlo

l!J IO
.Julho 27- Coronel reformado, Alfredo \'itor Coelho de Oliveira.
Agosto 2-'l'eneutc, na situação de rcscr\'n, Cé~ar ,\ugusto <l<>
Oli\·eira Co<'lho.
»
l-TcnentP, nn situa~·ilo d' reserva, Domingos An tónio
de Oliveira.
»
4 -Ten<'nte, •;,•parado rio serviço, Francisco Pinheiro.
"
8 - ~lajor, reforrun.lo, kine .Ji\lio dl! Car\'alho.
»
l~ - '.\fajor veterinário, no quadro, Itobcrto António dn
Silvo.

Rectlflcac;:õea

No. Orclcm elo J:::rérci.l.o 11.º l!í, '.?.• série, cio corrente ano, p. 50Z>
1. 12.•, onclo so IU: nEmíliou, ilcvc ler-se: nEmiclioo; 1. 35.•, onde
se lô: «:\\•ev~don, cle,·e ler-se: nAv.e,cdO»j p. 506, 1. 20.•, onde se

'2.• f'éric
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ló: aErnllio», de\·e ler-se: «Emídio»; p. fíOS, 1. 35.•, onde se II:
«Simões», deve ler-se: a::-\imão»; p. 509, 1. 10.•, onde -e lê: aF.ncsu,
de'o lor-~o: «AllCS»j 1. 17.•, onde so lê: «Surras», dc\'c ler-~•·:
aScrra»; 1. 37.•, ondu se lil: «;\lartins.,, 1love ler-se: cc;\fatia~»; p. 511,
l. 16.•, onde so lê: ccEmiliou, dov•} ler-:HJ: «l~mí<lio»; p !'11·1, 1. ·l •
e f>.•, onde se Iü: •Gonçalves», 11• \'C lcr-:;c: aGonçalou; p. 52:?,
1. .m.•, onde se lô: adas ~C\'Csu, devi• ler-se: n:\avo:; ...
Na (Jrde111 do H.rél'c1t11 n. 0 lG, ~.· sório, do corrente ano, p. 53::!,
1. 28.•, onde so IQ: cc3.• H1!partiçâo Geral», devo lor-se: u8.• Diwcção Gorai».

.António rle OliveiNt Salazar.

Est:í conforme.
O .\judanle General,

11UJ

MINl5TERIO Df\ GUERRf\

Ordem do Exército
2.• Série

N. 0 18

16 de Setembro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :
1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Manda o Govêrno ela República Portngnesa, pelo Ministro da Guerra, nomear os tenentes de artilharia Gaspar
l\Iaria Chaves Uarqu<>s <lo Sá Carneiro , Vítor Novuis
Gonçalves e António Augusto Lopes para, om missão
de serdço público, irem ao <'strangeiro tratar de assuntos que so relacionam com o plano de rearmamento do
exército.
Além das despesas com transportes será feito aos reforidos oficiais, a titulo <lo ajuda de custo, o abono diário
do 275/ii a cada um, tudo pago pela verba constante do
capitulo 25. 0 , artigo 669.º, do Or\amento do :Ministério
da G ucrra para o corrente ano.
'Ministério da Guerra,~ de Sotembro de 1940.-0 SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Sa1itos
Costa.
(Nilo cnroco do vl•to ou anotação do Trlbunnl do Cootns).

--

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Nos termos do docrcto n. 0 16:070, d0 25 de Sotornhro
do 1928, manda o Go,·ôrno da República. Portugu<'sa,
pelo ~Iinistro du Guerra, conceder a D. l\Iaria Ade-
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laide da Co11t:i ,Nohre, órfil do cnpitào do ox:tinto quadro
dos oficiais do socretariado militar J osó Fcneirn Nobn',
ii reversão da cota parte do irnhsídio mensal do 615,
c1 uo percehia sua mãi, U. :.\fori:L Basilísa da Costa Nobre,
falecida em

~!3

<le Julho do concuto ano.

~Iioistt'•rio 1ln Guerra, 15 1le ,\gosto de 19!10. - O ~uh
Sccretáriu do Estado da Gul'1Ta, Fernando do.~ Santos
l'o.«ta.
(\'hada polo 'l'rlbaulll du ('nnws ""' !?~ do ,\g-o•lo <ln HHO. ~50
afio

dl•Villo~

cmolurnciituac, 1101 rnrmus do t.loeruLo n. 0

2!:~á7).

li - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra - I.ª Direcçao Geral - 2.ª Repartição
Pu1·purl<1rla.~

dr, 24 de Ayoxtojindo:

Quadro da arma de infantaria

Tenente <le infantaria, adido, J aimo Carlos Correia Mota,
que, <lo rc>grosso de comissüo militar no 1\linist<.'rio <las
Colónias, so aprosentou 0111 22 do Agosto do Ul!O,
preenchendo Yaga no rcspcctivo quadro.

"ª"

(\'l•n<la polu Tribunal <lt Cu11ta1, com a anotiw;l" de
•oro tu
<le,·hlua emolum'entos, 001 tormos do de~reto u.0 !?2:!!!,7).

Reserva

Coronol tio infantaria J osó A ugnsto de :\I1•lo Vieirn e
capitão, do rcgimonto do infantaria 11.º 8, .\driano
Coelho Marinho, nos formos <la nltnoa b) do artigo 1."
do decroto-l1•i n. 0 28:40-l-, 1h• :31 do Dozembro dP 10:37.
por terem !lido jnlgados incnpazcs do sordço acti,·~
pela junta hospitalar cio inspccc:llo, dcYe111lo ~or rousid1irn<lo~ no!ltn situac:iio tlc~1le 14 dL• Agosto do 1040.
Uapitão, do rogimcnto de cavalaria n. 0 6, Ousta,·o ~Ia
nuel Suntana Cunha o Cnstt•lo Brn.nco, nos termos 1la
alínea a) cio nrti~o 1. 0 do tlncrt,to-loi n.º 28:-tOJ, elo
:n do Dezembro do 1937, por tor atingido o limito de
i<latlo, don•udo s<'r considora1lo 11osta situac:ão dcsdo
18 <le Agosto do lUJO.
(\'lta•l:u poloTrlbuual •lo Contns, com 1111no111çJlo do nlio soNm
dnld<>1 emolu111 ..111u•, noa 1ormo1 du déCretu u.• ~rY.'ii).

lj:J7

1B
Oficiais milicianos de reserva

Tcrn,ntes: do centro <lo mobilizn<;ão do nrtillrnria n .º 6,
Hoiwcrntura .\e Alll)eida BPlo o, do contro do mobilizni;ilo dP cnn1laria n. º :1, .João Bernardo Calch•ira,
:unho~ milicianos, nos termos <lo § :3. 0 do artigo ül.º
do dPcroto 11.º 12:017, do 3 do Agosto do rn~n, por
tort•111 atingitlo o limito do idaclo, dovoudo ser considoratlos nosta :-itutH;ào, respcl'!ivaml'Iltt\ dos<lc 20 o ~1

do .Agosto do Hl4t I.
(.\notnda pelo 'l'rl!Junal do Conll\ll

~ru

3 do ::;otcmbro do

rn 10).

l'u1· 11ortarias de 31 de .lf/Ostu fimlo:
Quadro da arma de infantaria

Tt•rwntos do, infontnrin, ad id 08, J o:io .:\[igucl Hoclrn do
.Abwu u ,,\!vuro Aníbal Borges, que, do regrosso tlP
t·o111issilo militar no Uinistério dns' Colónias, ~o apresl!ntnrnm, rm1p1.:ctivt1111cuto, 11m !!ô o 2~ de Agõ::;to dt•
1VJO, prnonchondo vagn no l!t111<lro.
(Visada pelo Trlbúual llc ('ontu, Cbm ll llDOla~!lo do n5o •ertm
11eddo1 eruoluwoutot, no• torinoa do douelo n.0

~l?:fl~7).

Adido

Jo ba talhfio <lo metralhudor1.1:. n. 0 1, .J onq ui111
.1 údico Loote CaYaco, l'ºl' tl!r 11ido n•quisit:ulo p:irn
cksemponhnr uma. comissão de sc1Tiço depondoutc do
.:'llini!'ltúrio tio fnterior. ua guardn nneional republicana,
tle\'t'ndo sor co11sitlcrado 1wsla sítua\.'ão de:>tlo 25 de
Agosto <l<' HJ40.

'1'0111•11 to,

(Ano111da polo 1 rlbun:ll d• Coutas 0111 1 do Setcml.lro do ltHO).

Reserva
l'A\ alaria, da forrnm~ão 1lo comnutlo do qunrtt•I gPnor<il .10 goYôrno J1Jilit11r do Li:sboa, .António
,J (ISé t11· :-:;unta na Crato 1• tc-neult', do hatnlhão de 1·u<;a·
dor1•s 11.º l, l'uulo da Sih·:.i, uos fPrmo:-. da ulínca o)
do m·tigo 1.º elo 1l<'croto-lci 11." :!8:40-i, de :3l elo DoZ!}11il11·0 do H.):37, por turorn atiugido o li111íto elo id:tdl',
1J..vc11do sl'r 1·onsíd1•rfülos nust:i situação, l'l'l;poctini.montt>, dc.;do li e 10 1IP ,\goi;to do 1040.

Cupituu do

( Vlsatl11 polo Trlbun11I do Contas, tom n nnotn~llo •le nlo serc1n
de•ido1 .,moh11ne11tot1 PQI 1ormoa do decreto n.0 22:25i).
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Oficiais milicianos de reserva

1'e1wnte miliciano de artilharia, liconcindo, <lo centro de
mobilização de artilharia n.º 6, Jaime Henrique Duarte
Casquinho, nos termos do § 3. 0 do artigo 61.º do docroto n. 0 12:017, de 2 do .A.gosto <lo 1926, por tor
atingido o limito elo idade, d(wondo ser cousideru.<lo
nesta situa<;:ão desde 27 do Agosto de 1940.
(A11otnd11 pelo Tribunal du Contas em J do Seteml;ro do 1910).

Reforma
(Do•pncho do 22 do Agosto do 19•10 da Cnlxa Ooral do Depósitos
Crédito e Provld6ncln, publicado no Diário do Got2rno n. 0 1971
2.• súrle, do 24 do mo•mo mês).

Coronel Anselmo Augusto Coelho de Carvalho; majoros
Henrique Josó de Oliveira e António Joaquim de Melo;
capitãis António :l\faria Vaz, Jaimo .Augusto da Fonseca :Mos quita Padri'Lo, Carlos Júlio do Abreu o Sousa
e Manuel Joaqllim Ramos Coelho, todos na situação
de resen•a, nos termos da alinca a) do artigo 2. 0 do
decreto-lei n. 0 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
por terem atingido o limito do idade, cJe,•ondo ser conside1·ados nesta situação, rospectivamente, dcsdo 19, 20
e 29 do Agosto, 15 de .Julho, 3, 3 e 8 de Agosto do

1940.
Toncnte·coronel de infantaria, no quadro da arma, Josó
do Castro Brnnco Ribeiro 'rõrres e major, u:i. situação
de reserva, Braz Vieira, nos termos do artigo 1.0 do
decreto n. 0 25:317, do 13 de Maio de 1935, devendo
ser considerados nesta situação desdo 23 de Julho do

1940.
Capitüis: de infantaria, da 3.ª Roparti\:ão da B. 11 Direcção
Geral clPste :l\Iioistório, .Joaquim Oloro Pereira Leito
o, na. situação de rcsel'vn., José :Martins o Armando
Verg!lio Piohoiro dii SilYa Azevedo, nos termos da
allnoa b) do artigo 2. 0 do decroto-loi n. 0 28:404, do
31 de Dezembro do 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o seniço, o primeiro pola junta
hospitalar de inspecção o os rostantcs pela junta da
Caixa Goral do Aposontaçõos, devendo ser considerados nesta situa~ão, rcspcctivamonto, desde 18, 10 o
29 Jo Julho elo 1940.
(1'illo enrocem do Yl5to ou anotaçllo do Tribunal de Conln•)·

2.• 8érir.
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J>or JJ01·tw·ia de 17 rle

A[Jo.~lo .findo:

( \'l•ndn polo Trllurnul dn Contn,, com a nnotn~ão do •orom do·
,.Mos onu>hununlofl, nuic tormo1 rlo dPcreto n.• 22:257).

Adido

Capitiío, o tenente do :lrtilhnrin, n1lido, <'m son·i~o no
)!inistí·rio das Colónias, .Tosó Diogo Ferreira :\fortins.

Por 1101·triria.-?

de 2.J de

Af/Oi~fo

fi1ulo:

(Vlsn<las polo Trlhu1111l do C'ouw, rom a anotação de 1orum clovlJõs émohuuontufii, 11011 tormo11 do docruto n. 0 22:257).

Govêrno militar de Lisboa - Ouartel general

Capitão, comandante ela forrna<:ão do eom:mtlo, o tonento
dt' l'll\"aluriu, adido, en. snn·ii;o no )finistério do loto·
rior. na ~uurola uacional republicana, Joaquim Poli·
carpo ~l<'IHles Dias.
Batalhão de caçadores n.• 3

Alforps miliciano do SlW\'i<;o do a<lministrn<:àO militar,
liceuci1ulo, o aspiranto a ofidul mili('iano do ffil'Slllo
servi<;o, liC(lllCÍado, :\Ianuel dP Hnrros n il :\lata, c·onta111lo a antiguidade dcsclo 1 do No\'Ombro de rn:3n.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. 0 1
Alforc~

milicinno médico, licenciaclo, o aspirante a oficial
milir.in.110 mt'•dico, licenciado, _\)hino Jorge do OlinJirn
ll ~rain, conta111lo a antiguidudl' clc-:tle 1 Je xo,·mnbro
do rn:n.

Por portarias de :J 1 de ..t1!/osto }indo:
(\'lilldu pelo Trl\Jumal do ('uniu, com a anota~l\o de aetoou de·
vtdos umolumnnló11, 1101 tormos do docroto u.0 22:257).

Ouadro da arma de infantaria

'l'enontP!l·coronéis: os mnjorr~ elo infantaria, dn 3.ª Repa rti~l\o da 1. ~ DireC'çào (foral dC•..;te ~finistério, .João
Unrlos C:uinmriii~ "· 110 rPgirnoutu d1' infanta.ria n. 0 11,
Anibul Gon~alves Puúl.
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)!ajor, o cnpitiio do infantnria, a<litlo, em i;or\'i1:0 no
~I inis t(•rio dn::; Fiirnn~as, na gu anh fiscal, '.\!a 11 ucl
Luiz Hodrignos .Junaueira.
Regimento de infantaria n.º 7

TenP.nto-<·oronP], s1'gnndo comandanto, o major dn infantaria :Mmtuol Henriques Cnrrcira.
Major, o cnpitll.o do iufantaria, do rc;:dmento do i11f:111tnria n. 0 1:? ..,lanuel .Joa1p1im Uon1;nh·cs Corucho.
Regimento do infantaria 11. º li
'.\fajnr: o 1•apitüo dt1 infonturin J\ lfn•do Abel dn Uosta.
Centro de mobilização de artilharia n. º 1
'1'1~nente

milici:rno <lo nrtillrnrin, li1·encindo. o nlfor(>~ milil'iuno 1h' nrtilhnria, licencin1lo, Onrlo~ da Fo11~eca
'l'<•ixeiru. 1·011 tando a an tig11 idnd o tlo:-dc 1 J, · 1>1•z11111 Lro do 1ü:ll;!.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terrll e Mar

Corvncl, o tt•nC'ntc-<'oronc·l elo infonturia, s11h-dir1>dor.
lfenriqno tios Santos ~ ogucira.
·

Ministério da Guerra -1.• Direcção Geral - 3.ª Repartição

Pv1· portaria dr 27 de .Agosto .findo:
Promo,·itlos 11os politos adiunto indicados, nos t1•rwos
do 11.rtigo 35." <lo ÔPcroto n." !?1 ::l()[), <lc ~:? d<' Ahril ele
10:32, continuando na ~ituaçi'io do li<'encinrlOR Plll qu1) so
encontram:
,\ a-.pirantes n oficial milicianos pionC'iros de cngonh:iria:

Para o contro de mobilizncüo de engenharia 11.º 1,
o sohlnilo cadet1' <lo ro{;imcnto <lo eng1>nhnrin 11/' 1,
n. 0 472/3(i, .Josó 1\rurm do Bossa F<1rr!•irn da
Cu11h11, ccmtnn<lo a m1tiguid11do dl's(ll' 1 d11 No\'Olll bro cio 1!l:l8.
l>11ra o Nmtro de mohilitaçiio <ln engenl111rin n." ~'
os soldndos cnC:~tes do lrnt1tlhiw de telegrnlistas,
n. 0 • 49 8!l, António \'foir:i 1fo Cnr,·alho Sêalm1,
614 =~~>, Uiro do Oliveira Pinto o 185/Sf>, Hui Mltrio

2.•

~érie
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de Oliveira Pedreira de .\.1111C'idn, eoutando os dois
prinwiros n nntiguitlado clesclP l eh' Xo\'Nnbro de
19:18 o o último tlesdo 1 do 1'1n <'mbro do 19;~!).
A ul'lpirantcs a olieial milicianos módicos:
Para o centro 1l1) mobilizac:ão do sPn-iço <le saúde
n. 0 :?, os sol<lnrlos cndotes. da:!.ª cornpanhia do
saúde, n. 0 7i/:34. Porfírio Ilt'n1·iqnes do AlmPida
Carneiro <', cio mesmo 1·pntro clc' mohiliznc:i!o,
n. 0 140/3:3, Alfredo dos f4antos :\farqucs, <·ontnndo ambos a antiguidade do,,do 1 d<' NoY<'mbro
de 19i38.
Para o centro de mobiliza1;ão du Sl'r\'iço do saúdP.
u. 0 3, o:-; segundo:; sargcutos miliciauos da 3. 11 companhia de sn1idc, Alherlo G:isplír Bastos de Assis
Camilo e ~\ntbuio .Arnaldo Dnv~d Estrêla e os
soldaclos raclctPs cla mt>sma com pnnhia. n.º' :! l!)1H8,
Amfü1cio ~lon•ira da Rocha o ~:?0;:38, Gil Soares
llraudiio, cont:1n<lo os dois prinwiros a antiguiclude desdo 1 de X on~mhro de HJHG e os dois
últimos dosdo 1 do Nonm1liro do lUJO.

A

n~pirnnte a olicinl miliciano fnrmncnutico, para o contm
cio mohilizac:i\o do serviço de snúdo n. 0 1, o sogunclo
snq.~<'nto mili<'iuno da 1."' companhiiL <le saút!P., .Joa'l'tirn ele ~ousa Hioi:;, contando n 11ntig11i<lacie ilesdo
1 do NOV<'tnbro de rn:n.

A aspirante n olicial rniliciuno v1•tMinário, pura a Direcc:lto ilo Sl'rviço \'c>terinário ~lilitnr -..;ocção tle clop6::iito
• o sol1ll\tl1> cn<lt>tc, ~to rPgim1•11to clP nrtilltnria
lig1'iru n. 11 :!, 11.º 8701 :Hi. Nuno cln Cunha Di<t~, contando a t1nti~uicla<h1 clolldo 1 do Novo1nbro do l\)B0.

l'or portaria tle :JJ de A.q_oqfo fiwlo:
Promod1lo u nRpiranto n oticiul miliciano do infnnturia,
pura o centro do mohili:rnç!io 11 que pertence, no~
tc~rmos do nrtigo :~5. 0 do decr<'to_n.º :1::rn~> .. de 2~ cio
Ahril do l!l:I~ continuando na :;1t1111i;ao Jo ltcon<·1n1lo
<'Ili qno !ll' l'IH:ontrn. o Rol<lado cio <'1•11tro do mohili·
zaçllo 1k• infantnri:i 11.º :?. n. 0 67:?/:lO. :\lannc>l cln )fa.
<'otlo Ro~a Portilhc>iro, contando a nntiguidndo de cio
1 de Xovemhro de lu:38.
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de t:t de Agosto findo:
(VJ•ada polo 'l'ribunnl do Contas, com a anotn~iio do serem do·
vJdos emolumentos, nos termos do decretou. 22:2;'.>7).

Promovido a primeiro continuo dôsto Ministério, vor
estar nos condi<-õos do § 2. 0 do artigo 4. 0 do decreto
coru fõrça de lei n. 0 16:808 ( rectificatlo), de 2 do l\faio
de 1929, o segundo continuo António Carrilho.

IV- COLO CAÇÕES, EXON ERAÇÕ ES E TRANSFERÊNC IA S

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portarias de 26 de Agosto findo:
(Visadas polo Tribunal de Contai em 6 Jo Sotombro do 1!'40. Nilo
•llo dovldos omoluinontos, nos ter moa do deoreto n. 0 22:2!17).

Reconduzido por mais dois anos no cargo do presidf'uto
do Tribunal l\Iilitur Espocial, nos termos do § 3.0 do
artigo 13.0 do decroto n. 0 23:~03, do G de Novembro
de 1933, desde 24 do Setembro do corrouto ano, o
coronel, na situação do reserva, Fornando Luiz Mousinho do Albuquerque.
Reconduzido por mais dois anos no cargo de vogal militar do Tribunal i\>filitar Especial, nos termos do§ 3. 0
do artigo 13.0 do decreto n. 0 23:203, de 6 de Novembro de 1933, desde 24 de 8etembro do corrente ano,
o coronel, na sitna~ão de reserva, J oaq n iro Inácio de
Barcelos Júnior.

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ~ Repartição
Por portaria de 24 de Agosto findo:
Regimento de infantaria n.• 14

Capifüo, do batalhão de caçadores n. 0 7, J oão Manuel
Gomes.
'l'cncnto, do regimento elo infantaria. n. 0 10, António Lou·
reiro da Cruz.

ORDDI no EX(:ncl'l'O N.0 18

G3~

Por portarias de B1 de .Agusto .findo:
Xornoadu otieial de H'nic;o d1l corpo de alunos da E:.cola
1lo Exército u tenontl', do batalhão de ca~adorcs n. 0 f>,
António Amaro Homiio.
(Vlaada polo Trihuna! do C'ont.u, COU\ n Anot.açã<> de aorem do·

vldos r.moh1meuto1, 1101 turmoA lh.1 cJucroto n.0 2:?:267).

Direcção da Arma de Infantaria

M:1jor, do regim<'nto do infanlnria n. 0 :?, Joaquim da Cost11.
Fern•ira.
Regimento de infantaria n.0 6

Capitão, do regimento de infantaria n. 0 16, Eduardo do
Pai\·a )faccdo.
Regimento de infantaria n. 0 9

Capitão, do rt>giroento de inf'untaria 11.º 3, Augusto do
l•~spfrito Santo dos lnocontos, sem dispôndio parn a
Far.onila ~acional.
Batalhão independente de infantaria n.• 17

Capitrio, do regim"uto lh> infontaria n. 0 16, Josl• 'l':wnr.·s
_Npto V u;r. do Ili'lgu. i.om dispêuclio para a Fazelllla
Nacional.
Batalhão de caçadores n.• 9

Capifüo, elo regimento do infnutarin n. 0
dio Gunc;ah·es :\lontl'iro, por IH•1lir.

n, .\.nttmio üustó·

Centro de mobilização de infantaria n.0 4

Exonerado de adjunto o capitào, nu situação de reserva,
.Joaquim Vanez Rosn.<lo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.• 12

Suh-chí'fl•, o major, indliclo 1le guorrn, 11a situaçilo de
rcscr\'a, Edu.'lrdo da Cunha <>li\'cira.
Regimento de artilharia ligeira n.• 1

Cnpitão, do rrrupo de artilhnria n <'a,·alo n.º L .\lbnrto
1IonrifjllOS ~la ConcPi~ilo: por motim disciplinar.
Base aérea n." 1

Adjunto do clirer.tor do centro cio instru(.'1io e trC'i110 do
piloto~ aviadorps milicianos, o h•nontc 1lo aeronántic:i,
cln haso :.i(•n•a n. 0 :~, .1 oih1 .:\lnurkiu Fernandes Espn·
dnnul.
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Base aérea n. 0 2

,,\lfl•rn::- de infantnria, ndido, cm i;orYiço nn nrmn de
noronÍlutic:i, <ln bnso uóroa n. 0 3, Henrique :\lanul•I
Salvador de Yasconcolos o P.n, !IOm clispén<lio pnru a
Fuz<'ntla ~acional.

Por po1·ta1·üt de 7 rio

co1-rc1dt!

mêa:

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do <'xército. do
n•girn<'nto de cavaltu·ia n.º 7, Hnúl José do Freitas Soeiro.
Regimento de infantaria n. 0 4

,\JÍPr<'s do quadro dos sl'1Yic;os auxiliares do oxérf'ito,
do distrito de r<'crutumento e mobilização n. 0 lü: JoslÍ
:\lu1·tios Fauguciro.
Regimento de infantaria n.• 10
(~upitão,

do batalhão do caçadorus n. 0 8, Loureoi;o Fernantl!•s Duart(I.
Regimento de Infantaria n. • 12

G:1pitllo, do regimento <lo infuntaria n. 0 7,

Jo~ó

Simões.

Centro de mobilização de infantaria n. • 4
J\djunto: o capitão: na situm;ão do reserva, .Tosó dos H<•i:i

Litz:1ro.
Regimento de artilharia pesada n.• 2

Capitl'lo, do rogimento
~i rni1eK Poric·üo.

11<'

artilharia ligeira n. 0 f>, Antero

Direcção do Serviço Veterinãrio Militar

Capit:io vett,rinário, do ha talhão <lo metralhadoras n. 0 1,
.1 o~.~ elo D~us Per<'ira .\l in::imi:rno.
Farmácia Central do Exército
Tcn1\ntc farmacêutico, suprauumerúrio, Joiio Pai:; Pi-

11lwiro <lo Figueiredo.

Por portarias de J I rio r.urrenta

mê.~:

Ministério da Guerra - 1. • Direcçi\o Geral - 2. • Repartiçlo
Arljnnto, o capitão miliciano, tta situuçlio <ln rt'Sl'rYn,

.Joaquim :\larqul':<.

~.·
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Regimento de infantaria n.0 4

'1'011ente de infa11t:n·i11, no quadro da nrma, .Toiio Mi~nl'l
Roclui de . \ lmlll.
Regimento de Infantaria n.• 8

Ciipitilo. do rcgimonto de infontnrin n. 0 13, 1-'r:mciiwo
Hob~do.

'l\' ncnt(', do n•ginw11to di• infoutaria n. 0 1:3, Alberto ,\11gut->to do Figuoiredo ~armento.
'l'i>nentcs milit'iauos: do bntalhiio do c:H::idorPs n. 0 :!,
Emiliano ,\ llh<lo do \T n:-.conel1los :\fonPscs :.\fo11tciro,
do ceotro de mobiliznc:ão de infontnrin n. 0 1, .\llrnrto
)fartins do lformo Pena e, do <'l'Htro de mobiliznc:ão
do infantaria n. 0 ~). Manuel Bornurdo Pinto .
..\lfi•r<>s milidnnos, tio lintalh1to tlo tac,:a<lorfls n. 0 :~. Eu·
gt;nio SHio Pt'i:xoto do Canto lhantlão o Amúrit~o Olirn,
o, do batnlhi10 do c:u;ndorns 11.'1 G, ,Josó Lucas Faleão.
Batalhão Independente de infar.tarla n. º 17

CommHlante. o tounnto-coronol 1le infontnrin. no quailro
da nnn:1. ,\nlb:il Goni;ah-cs Pnltl.
Batalhão de caçadcr81 n. • 6
.\~pirnntoi;

a ofi<·inl miliciano~, do t'Plltro ilo mohili:1.nc:llo
do infantnriu 11.º 7 . .ro~t' Uotlrigups Hilwiro ~lurquo:-;
'" do centro do mohili:1.ac:ão do infanturia n. 0 11, l{n(d
l'oi:xoto <lo .c\mnrnl, por porlir.
Batalhão de caçadores n. • 9

S1,guu cio eomnndnnt<>, o 111njor cio in fan tnria, no q uacl ro
«111 nrmn, )Ianucl Luii Hodrig11N1 .funqucirn..
Batalhão de metralhadoras n.• 3

'l'011onto do infonturin, no qundro dn armn, Jaimo Cnrlos
Corn'ia )fot:i.
Centro de mobilização de infantaria n.0 4

l::i:oiwr:Hlo de ndjunto o enpitão, 11:1 !IÍt11:1ç:ío <lo rei;i•rv:1,
.To11é 1!0~ H~is Lnv.nro.
Adjunto, o tl"'nontn, na "itunção de rr>s('n n• .Jo~é l\lntous
Júnior.
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Centro de mobilização de infantaria n.0 7

Aspiranto a oficial miliciano, do hatalhão de caçadores
n. 0 6, António do Carmo ~Iachaclo, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 li

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de cai:adoros
n. 0 6, Carlos Rodrigues La.no, por pedir.
Centro de mobilização de artilharia n.0 3

Exonerado do adjunto o capitão, na situa~ão de reserva,
:Manuel Gustavo de Abreu o Sousa, por pedir.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, da escola prática da nrma, Rafocl Sórgio Vioirn.
Quadro da arma de engenharia

Coronel, do r0gimcnto de engenharia n. 0 2, Júlio César
de OarYalho Toixoira.
Major, do batalhão de sapadores de caminhos do ferro,
Eduardo Pires.
Regimento de engenharia n.0 2

Comandimto, o coronel de engenharia, no quadro da
arma, Carlos de Barros Soan1s Branco.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Comandante, o tenente-coronel de eng<'nbaria, adido, professor da Escola do Exército, Luiz da Costa do Sousa
de "llfacedo, para os ofoitos do artigo 46. 0 do decreto
n. 0 17 :378, <lo 27 do Setembro de 1929, alterndo pelo
artigo l.º do decreto n. 0 19:175, de 27 de Dozombro de

1930.
Direcção do Serviço de Administração Militar

Cnpitão do sorviço de aclministrn~ão militar, do depó·
sito de matorial do suhsistôncias, João Carlos da. Silva.
Vnlente.
1.• companhia de trem hipomóvel

Tenente do extinto quadro <1u:xiliar ele artilharia, do bata] hão do motralh:1doras n. 0 2, .Josó Antunes l\londcs,
por pedir.

2.• Série
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Por portaria de 8 de A[;osto findo:
(Yisnda polo Tribunal do Contns om 23 do .\gosto rlo 19·10. São
doYidos ~molumoutos, nos termo• do decreto n.0 22:2á7).

N omea<lo pro\·is(>riamento rne::itro de> gimnástica o esgrima da Escola elo Exército, nos termos dos artigos
17. 0 e 18. 0 do rl'gulnmcnto aprovado e põsto em execução pelo decreto n. 0 15:29-!, do 30 de 1\farço de
1928, o capifüo <le ciwalaria João J osó Francisco Xavier
Freire do l\foneses.

Por portarias de 15 de

Ago.~to

findo:

(Visadns polo Tribuoni de Coutas om 29 do Aao•tO do 19~0. São
dovJdo~ omulumonto:>,
termos do decreto n. 0 22:257).

ºº"

No meado professor eYc>ntual do curso para a promoção
a coronel do artilharia, no ·~mo lectivo <lo Hl40-19-!1,
o coronel de artilhuria Jliguel Pcroirn Coutinho.
Nomeados professores ev<'ntuais do cur!:>O para a promoção a coronel dos scn·iços, no ano loctiYo de 19401~-!l, os seguintes oficiais: coronel módico Artur
Pacheco o tcnento-corouol do ::;pn·ir;o elo administração militar Artur Xuvier da i\Iata Pereira.
Nomeado professor cvC'ntual do curso pnra a promoção
a major de aeronáutica, no ano lecli,·o ele 19-10-1941,
o capitão de aeronáutica Dario Augusto J l elo do Oliveira.
Nomoa<lo professor efoctivo da Escola Central <le Sargentos o capitão de engenharia Vitorino ~forques Espnrteiro.

Por portaria:; de 22 de Ago.~to fi11rlo:
Nomeado para exerc<'r o caq~o de assistente do Lahoratório Químico da I•~scola do Exército, cluranto o ano
lectiYo de 1940-HJJ.l, o r.apitão elo artilharia .João Carlos 'l'avares Ferreira da Cunha, que do antecl'dento
vem desempenhuuclo as aludidas funções.
(Y1'adn polo Trl~unnl do Conta. cm 5 de Setooul>ro do 1910. :\llo

aão devido•

ouoolu111onto~,

no• termos do decreto n. 0

22:2~7).

Oltl>l~~I

no
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X omc:ulos instrutores das c~ulci ras de tática da l•:scola
do Rxórc:ito ao cliunto d1•i;ign11daH, duranto o :mo lccti"o
do 1940-19-! 1, os seguintPs olieiuis:

lH.ª caclcira- to1wntc 1lc engenharia João Correia dll
:Jiagalhliis 1"ig1wirec10.
14.ª cadeira cnpitüo de artilharia .Tosú Yitorino Branco.
16.ª cadcirn cupitno do c:wnlnrin João .1\ugu to A1dnhais de :\!elo.
16.ª cud1 ira- t1•1Hmtos dt1 infanturia António doH Suntos
e Joac1ui111 .f údiro Leoto Ca\':11·0.
Os <Jllatro primeiros oficiais jú 1lo autoccclcnte dosem·
penhavam as aludidas fun~õcs.
1

(\'hadn p~lo Tribunal do Coutu em{, do l>olomhro do 11111), Slo
de1·l•los • molumon101, no• 1or1no• du decrtlo n.0 l!2.2~7).

N omouclo prof11Ksor ovontual do curso para a prorno~:io
a coronol do Ul'ronáutica, d11ranto u ano le<'livo do
1940-1!141, o coronel cio 11oro11:'1utica AlfrC'do l>olos11110 1los Santos Sintrn.

Nomeados profo:s-;ores e\'Ontuais do cur~o parn n promo~·ão a major dos ~Ct\'Í\OS, no ano ll'cth·o (!(} 1940-lfl 11,
08 nrnjoros: médico M:1nuel António Enes l•'errcirn e
voterinúrio .Joüo António LopP8 Ah os.
( \'l sndu• polo Tdhnual du C'onln• tltn 6 do Aotomhl'O •lo HlllJ.
b'Ao duvldos emult1uuw1u-., uoN turmtJil <lo cluertlo u.0 ~!?~!i7t

Por portaria de (} do cor1·e11le m~s:
Exoncrmlo do c·nrgo do instrutor nuxiliar do 1111~strc do
gi111111í~til'a I' osgrima da l•:s1·ola do Ex<'•rcito, dnsd1•
8 do .Agosto último, o cupitão do c·1wahria .Joiío .José
Francisco X11vi1·r li'n•it'<' de 1'1<'nO:sPH.

- -·Ministério da Guerra - Repartição Geral
i'ur pur/r1n~1 de 16 rle ./11/ltu

1/0

1·01Tente ano:

(\Jnola 1>•·lo T' ihu11nl olu (',, ''" 0111 2~> uo ,\io•lv •'• 1~10. ~~"
do <lnltlos emolnnu nl"•• li{•' 101·111os du doeroto 11.• l!J12.'..7).

Considoradn 11rofossora intl'rna 1..>fcctÍYa 1lo 1.0 grupo do
<lisci11li11as do i nstituto Fcmi1úno do Educai:üo o 'l'rn·

~.·
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Jrnlho, nos tormos <los urtig11s !10. 0 e \)1. 0 do <lecroto
n.º 18:87H, 1lo ~f> do Hetombrn tlll wao, n prof1•ssorn
pro\'isória do mos mo Instituto, Arm Rotiu <la Sil rn A1vcs.

Pqr po11arius de 12 ele .1-J!fosto Jiildo:
Xomendo ns:-;istonte do estudo~ inf1•rino do Colégio ~lili
tnr, nos termns tio artigo 114.º do l"<'gulnmento litel"Í\·
rio do mosmo Uológio ( <ll•croto 11. 0 18:608, do 14 1lc1
Julho de rn:~o. o .1rtigo 2. 0 elo d(•cr1•to n.º 2G::3 n, do
7 de FeYort>iro do l~l3li), o cupitiio de info11taria lfo11ricp1e Ernosto T1•ixo.ira ~fonizi nn \'agn do capitão, un
situa1;ão de rosi>n·a, .João Eugénio, 'JUO fica o.xo1H'rado
do referido cargo.
(Vl1n1la J••lu 'l"riLnnal d.i Cont'" 1 rn 2 do Al'o•lo de 10 li) íllo
dovltlmt omolumentos, 111.)B h·rmo.s tio tl1,crelo n. 0 ~~:!?~TJ.

X omeado assisto11t1• 1lu o:-.tlulos iutorino do Ct>ll>gio :\[ilit:1r, nos termos do nrtigo 114.º do rogolamonto litt•rário do me:;mo Colégio (decreto 11.0 18:üOS. de 14
<le Julho de H):IO. P nrtiµ-o :.!.ºdo decreto n.0 :!li:~l4- I ,
do 7 ele Ft•rnrciro de HJ:H.i). o "npitno •le infonturin
.To,,ó Farinlsa tia Silrn) na vaga do <'apitito cio infantaria Diwicl do:- 8untos, quo lica oxo11era<lo tlo ref1•ritlo cargo.
•

ª"'

(\'hnda polo 'l'rtLunal de C'oota.• ~IP 1
Set.,mbrú Jo 11110. Sllú
doY'ld9s clDoluuwuto&, uos torino1 dQ decretoµ.• !!?:!~T).

~-

V- CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra- Repartição do Gabinete
l'u1· portaria de :!4 de Agosto ftwlu:
Louvado o to11e11to de iufantarin António Aug 11:;to 'l'avoirn Per<>ira pnln compot(lnria dc•1110nstrnda como uutor
de um npurolho 1·ondN1:rn<lor pnr1~ motrnlhndor:r c1~m
r(•frigeraçÜO peJn ngun, dníl<lO :t!:!!llD J'l'OYUS do llllll(tl
dNlicai;no e interll:-so polo:i a!'suntos dn sua arma.
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VI- DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição
1) Declara-se q ne por dccroto do 18 de ~farço do
corrente ano, publicado no Diário do Goi.;êrno n. 0 HH,
2.ª sórie, de 21 do Agosto fiu<lo, foram condecorados
com os graus da Ordem a seguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Militar de Avlz
Grã-cruz

General Tasso de 1\firanda Cabral.
Grande oflclal

Brigacfoiro de artilharia, com o curso do estado mnior,
J osó Esteves da Conceição Mascarenhas, 11.ctualmonte
general.
Comendador

1\fajor, na situação de reserva, .J osó Bernardo Pinto da
Siln\.
Oflclal

Cnpitãis: de cavnlaria António Carlos Garcia do Oliveira Reis e de engenharia Paulo l<jruílio de Brito
Aranha.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria César P<iis Soares e José Augusto .Junqueiro Gonçalves do Freitas o de earnlaria
~Ianuel João Nicolau.
2) Declara-se que por decreto de 18 do 1\fan:o do
corrente ano, publicado no Diário do Gorêrno n. 0 197,
~.ª sóri<', de ~4 do Agosto findo, fornm condecorados
com os graus da Ordem n sl'guir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Miiitar de Avlz
Grande oflclal

Coronóis: de infantaria Artur Leal Lôbo da üusta,
actuahnt>nto na sitnai:üo de resorYa; de cavalaria Fernando Pcrt>ira Coutinho e, na situação <lo rosona, Josó
Mnrcos Escrivanis.
Comendador

Tenontos-coronéis de infantaria Ilenriq no tlos Santos
Nogueira o Raúl Tôrres Baptista.
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Majores: do <'orpo do estado maior Carlos ele .Azovodo
Cnrndho: nctualm~nte tenente-coronel; de infantaria
:\fanuel Ferreira da Silnt Couto .Júnior e ~Ianuel Fern:mdcs Barata; de carnlaria .\nt6nio Haúl da C'osta
:\lira (concessüo póstuma) o Carlos Alberto da Silva
Abruntes; do sorviço de :tclministrnção militar Hui da
Hochn :\fendonça Camões, :1ct11almento tenentP.-coroML
Henrique Augusto Cesário o Eurico Daptista 8cverÓ
de Oli mira, nctuahnonh~ tonnnto-coronol o, na sit1111c;ilo do
resorYa, JoséSalns.
Oficial

Cnpitãis: do infoutarin .lngclo Yitor 1h Silrn Luffont,
Afonso :\fartins Correia Gonçah·os o Francisco José
da Silva Santos Júnior, uctualmc'Il to major; <lo caval:irin IIelder I•:<luardo do Sousa .ilfartins e Fomando
Dias Pires Monteiro; médico .\..ntónio Júlio Hiheiro
e milici:ino do extinto quadro e ... pecial <lo artilhnri1dosé
.Tonquim Lourenço.
Cavaleiro

Tenentes: de infantaria António Gun(.':tlo Torgnl, Au·
gusto Vieiru, Ernesto )foreira dos Santos, Jo:;é ~for
qu<.'s Correia, :\fúrio Alcohia. :\fiírio dos Santos Pires
:NPVOH o Raúl \.icl<.1irn; elo ca\·alnria J osé L opoR Ji' err<'irn da Silva o António .Joaquim Rodrigues CJneiroz;
do scr\'i~o de aclmiuistraçi'lo militar ,Joaquim Oonçal\'Os Duarte ria Sih·eirn •• Humberto :\fariuho Pereira
~fociol, actualmcnto capitiio; Jo q untl ro 1los M~niços
au:xiliar<'R do oxército Josú Soares o Carlos do Sam·
paio; do ox tinto qunJro do oficiai11 do secn•tnriado
militar :\ln.nuel Baptistn <lo Sou~n o José Pires; do
e.xtint•> quadro uuxiliar 1lc artilharia .Tosé D11nr.to Forreirn do Brito e ~Ianuel da Costa Hoirn o, na 1Htunção
do rc5orrn. António Lopes Chayos l' António do Carvnlho ~ampuio .
:3) Declara-se que por d1•creto 1fo 18 de :\larço do
corr1•nto nuo, publi<'ado no /Jiário do Ool'êmo n. 0 :302,
2. 11 s6ri1., de :~O cio A"'osto lindo, for:un cond<'cor~idos
com os grnns da Orde; n seguir <lc:-igund:i os suguintPs
oliciai~:

Ordem Mi litar de Avlz
Grande oflclal

Coronéis: do corpo do ostndo m:i.ior .To~ó :\foria Cahral
de Snmpnio o César .\ug11sto ~fano; 1lc infnntnri:•
Ifor<'ul:mo .Jorgu Ferreira, i\ngusto )[arrius Xogu1 1ira
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Soares e José Garcia 1\íarques Godinho; do artilharia
.José Augusto de B~ja Neves e Eduardo da Costa
Ferreira; de cavalaria Júlio Allgusto de Oliveira; do
serviço de administração militar João Maria Ponteado
Pinto e, na situação do reserva, José Júlio Duarte Silva
e Vitorino de Sousa Magalhãis.
Comendador

Coronel do artilharia Augusto Gonçalves Pereira de
Barros.
Tenentes-coronéis: do infantaria Jaimo Rodolfo Novais
e Silva, actualmente coronel, e F:_rancisco Monteiro de
Carvalho Lima; de artilharia Angelo Ferreira; do
engenharia António Soares Leite e, na situação de roserni., António José de Simas.
}!ajores: do corpo do estado maior J oviano Lopes; do
infantaria Tadou do Sacramento Monteiro, José Luiz
Gonçalves Canelhas, Agostinho de Oliveira Bafa <la
Costa Lôbo o Gaspar Cerqueira; de artilharia Bernardo Gabriel Cardoso Júnior; do engenharia l!~ran
cisco li'ilipo dos Santos Cararnna; de cavalaria Abllio
Pais de Ramos; do serviço de administração militar
Francisco da Nóvoa; de aeronáutica Filipe Gomos
Vieira; farmacêutico Tomaz Alvos do Sá; na situação
de reserva José do Loureiro e, na situac;ão de reforma,
António Gonc;alves dos Santos.
Oficial

:Major de infantaria Alberto Carlos <le Almeida Frazão.
Capitãis: do infantaria Jaimo Lourenço Gnodes, Manuel
José Bruno Machado, Adelino Dias dos Santo8, J;'raucisco dos Anjos Faustino, i\fanuel Celestino Cruz, Plácido Baptista Bravo da Costa. o miliciano do extinto
q nadro especial Hugo 11endes Calado; do artilharia
Josó li'reclerico da Silveira i\fachado; do cavalaria
Fernando Jorge do i\guiar; de engenharia :J\(an u<'l
José Estêvão (h1imurr1is e miliciano do extinto quadro
especial Mário Graça; do extinto quadro auxiliar de
urtilbaria Pedro Joaquim do Carvalho; do extinto
quadro do oficiais do secretariado militar Pedro Caldeira <le A velar e João Baptiistu. rires; do serviço de
administrac;iio militar Manuel Onrmona Gonçal\'os
e, nii situac;rto de r<'serva, Amllcar de Sousa Ferroirn .
.Januário Simõea da Silva, Josó )\faria 1la Silni. Guedes
.Júnior e \Valter Santos da Cruz Antunes.
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Cavaleiro

Capitão de iofantarin .João Mário Praieros ::\Iilheiro.
'l'onontes: do in fontnrin Abol da ~il vn Rebêlo, actuulmonte na sitonc:i\o do rosern1, Alexandre lfodoiros,
António Rodrigues, uctualmcntP na situuc:iw de roserni.
Carlos l\forquos Loureiro, Emílio Xuues, Francisco
tios Reis Pio1 .Josó Polic:irpo Mouilos Dias o :\fanuel
Freixo; do nrtilhnria G uilhormo Vergílio de Almeida
Pin·~ Mont<>iro e )fonuol Ribeiro dn Uocba; do extinto
rpiadro de oficiais do socretarin<lo militar lfonuel
Coelho Fortos do Vale; do oxtinto quadro auxiliar do
surviço do s11údo Francisco .los<'• C:ourolas o, na situação de re~C!r,·a 1 Fernando Jo,ó Lopes e António da
Ros:i. Júnior.
·1) Ucclara-se quo o IJiúrio do Gol'érno n. 0 140, :!.n série, de 19 do Junho do corrPuto ano, publica os soguintoi; decretos ela Chan('olaria elas Ol'(h1ns Portn~no~as, 1le

:.?4 do Maio último:
üonforindo ao major médico .Américo Pinto da Hocha,
nctunlmcnto teoento·coroneJ. tendo om l'Onsidernçiio
1111e, em cõrcn do dois :rnos em qtu• pre~tou sen·iço na
missão militar portuguosn do ob.,c.rvur;iio om Espnuha,
rovolou grnndo competência protissiouul e ,·irt11d11s
miJitnros, Jl<'l'COl'l'OlldO SOlllJll't' llH ZOllUS c]e O)>Ol'llÇÕl'K
mais :icti \' u~, i o Íllr11s:mnclo-:se \'Í\'ulllllll tu por todos os
nssuntos rPlnl'ioundo~ com o funcionnmonto do serviço
de snúde nns Yllrin!'l freute!!> quo percorreu e demonstrando tnmbórn o <:eu excepciounl vnlor militar nalgumas circunst1indns critica,, nus qunis, ultrnpusi;uu<lo
os seus d~vorcs do módico, so eundnziu como ''crdndoiro C'Otnbatento de primeira li11h11, o grau tlc oli<'inl~
com palma, cln Ord<'m .'.\[ilitar da Tôrro e g._p111l:i, tio

Valor, Leul11ado o .Mérito.
Conferindo no cnpitiio miliàmo de infaut:trin do extinto quadro osp<'cial Júlio Nuno Pereira de Ulin>irn.
nctunlmentc mnjor, tendo om ron idorução truo, 1•m
cforea de dois nuos em quí' pro:stou oniço na miss;'lo
inilitnr portugue~a 1lo obson·açi\o !'Ili l~spanhll, Sl' ro·
volou um oficial modolnr ptilo ~eu horolsmo, :imor :'1

luta ' Yirt111l1's militnrc:,; ,. cornpotú11t'i:1,
. sendo .t1omprt•
.
o primeiro :t ofí'rt•cer-so parn ns m1s,;iios m:u:s arnseadns o quo, ferido com grn\'idndo, não con,nntiu 0111
sor e~·:wnado som poder entrn~ar n outro oficial :is
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funçõos do cargo qno oxorcia, o grau de oficial, com
palma, da Ordem Militar da 'l'ôLT0 o Espada, do Valor, Lealdado o :Mérito.
Conferindo ao capitão do artilharia Augusto Dantas Pimenta Serrão de li'aria PC'reira, actnalrnento major,
tendo om consideração que, om côrca do doh> anos da
guerra de Espanhn, ininterruptamente passados na
frente de combate, q uási sempre em operações, o ao serYiço da missão militar portuguesa dEI observação em
Espanha, manifestou excepciooais qualidades militares,
quor sob o ponto de vista profissional o técnico, quer
como ardor combath·o, dedicação polo serdço, resistência física e impecilvd co1-recção de porto, honrando
em alto gran as gloriosa<i tradições da sua arma e o
bom nome de Portugal: o grau de oficial, com palma,
da Ordem "Militar <la Tõrre o Espada, do Valor, Lealdade e Mérito.
Conforindo ao tcnontc de artilharia Gaspar l\faria Uhaves l\larques de Sá Carneiro, tE'ndo em considoraçrto
que, em quási dois anos em que prestou serviço na
missão militar portuguesa dC' observação em Espanha,
revelou sempro grande preparação tócnica, espírito
militar, ardor combativo o impecúrnl correcção de
porte, o que lhe grangeou grande estima e considornção dos comandos espanhóis, colhendo também valiosos elementos de estudo para o nosso exército, honrando as gloriosas tradições da artilharia portuguesa
e o bom nome do nosso País, o gruu de cavaleiro,
com palma, da Ordem .Militar da 'I'ôrre l' Espada, do
Valor, Lealdado o Mérito.
Uonferindo no tonoute de artilharia Almor Branco Baptista, tendo em coosidoraçilo que, om perto do dois
anos em q uc prostou serviço na missão militar portuguesa de obsernlçã.o om Espanha, reYelou sempre
grande proparação técnica, espírito militar, ardor combativo o impecáYol corrccçito nito só como subaltN·no
de butaria, mas tambóm como adjunto de um grupo,
<>onquistundo a estima o grnndo consideração dos
comandos espanhóis, do quo resultoll grande honra
pura a artilharia portuguesa o prestígio para o nosso
Pais, o grau do cavaleiro, com palma, ela Ordem ~fi
litnr da Tôrr<' o Espada, do Valor, Leuldade o Mérito.
Conferindo ao tcnento do artilharia Eduardo Luiz de
SonHa Oontil Ber:a, tendo em l'Onsitlcrni;ão qno, em
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pcl"lo do dois m1os om <pw pn•ston sM\·ic:o ua missão
milih1r portu~ucsn <le obson·a,ão orn E~panha, ron~1011 nltns <(11alidnd1•s do comando, energiu. óptimo moral, corngPm o nllor, sa<"riticando·so cuusta11tcmonto
para o dcsem1w11lio da sua missão, dcsig11arlanwnto na
bat<ill111 1lo Ebro, 011d1• as pc•1:11s 1• ohs<'rYatúrios fornm
colocu1lo-. junto da linha 1lu infantaria, debaixo de
fo~o rlc 1~:>pingnr1ln 1• metrnlha<lora, factos q1w 1·ontrihuíram par:t t(IH' f\sto ofi<'ial ti\'C :>so os maioroi; elogios dns antoridndcs L'spa11liolas. dos <1unis resultaram
grande honra pnr:i n urtilharin portuguesa ~ pn..1 stfgio
para o nosso Pufs, o grau de ca\'al1iiro; com pnlma,
da Ordem :\Iilitnr 1l:t Tôrn• o Espa1ln, do Valor, T,oul<lad11 c• M<'•rito.
Conferindo no toru•nto <lo artilharia .JHirio dos Santos.
tendo cm consiuorut,:ão que, om porto tio dois anos enÍ
que prc~t•HI st•r,·ii;o na 111i<:s1to militnr portaguesn de
obsot'\'açiio <'lll Espanha, rm·olon sempre ~ruud1• pre·
par:11:iio técnica, espirito militnr, ardor combath·o, alC'grin eomunicnti,·n f' impccí1vol l'orrP.cçiio do porte. por
forma n conquistar n ostiwn e <'Onsi<lPrnçiio dos comandos espanhóis, rt'snlta111lo d!' tutlo isto grando honr:1
pura a artillw riu portugu<':;n o prestigio para o nosso
Puis, o grnu do l'nn1l1~iro, com pnlmn. 1ln Ür<lem :\filitar tln Tôrr0 o Espnda. do Valor. Loaldado l' )[érito.
Conferindo ao alfores miliciano do serviço do ndmi11istrução militar Jostí .\cll'iano Pl•<ptito Hch6lo, uctualmonle
tenen ti• miliciano cio at'fonúu tic~1. tendo cm consideraçilo quo, cm mnb 1lo dois nno:- l'lll que prestou s~rviço
1w mbsiio militar portuguesu <lo ohsl'n·aç!l.o em E~pa
nha, nlto se poupou a sacrificios o incómodos de todn
a or1lcm pnra pr1•stnr o suu i:onstanto o 1h•sintNoss11ilo
concurso ao comnntlo <lu aoronúuticn do t'xército nucionalistu ospnnhol, motivo }>Or l)IH' no finnl da gm~rra
1ho foi utribuido polo G on3rno E:;p<rnhol o grau <ln
capitão honor:írio, a par do qtll', 1wla irnn grun<le i1:1ouç1lo, 'nh•ntin e uxcúpcionnis <p111li<lndcs ele cu1·A<·t<•r.
constituo um grnndl' cxomplo do rnrus virtuu<'s ~1n<>
muito honra o norno portn~uf>!:', o grau de cu,·nlorro,
<'Olll pulmn, da Orrlem ~filitar da Tôrro o J•jsJHHlu, do
Valor, Lealdutlc tl :\[{•rito.
1

f> 1 1>erlurn-se quo os oficinis ao 1linnte no11wa1lo~
fornm condP.coraclo<1 com u mo1lalha militar dn classe <le
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comporta.monto cxPmplar, cm conformidade com as disposições do regulamento aprovado por decreto do 28 de
Setembro do Hl17:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 2. • Direcção Geral - 4. • Repartição

)fajor do cavabria Carlo::; ,,\Jlierto da Síha Abrnntos.
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral - 1. • Repartiçilo

'reneute-coronel de artilharia Artur 1\fendos de

~fagalh(1is.

Direcção da Arma de Cavalaria

:\fajor do carnlaria João ,10 Sacramento )fontoiro.
6) Declara-Ho 'lue, tontlo sitio publicada na rJrtl1•111 do
n.º l~, 2.ª série, do lf> do Junho último, a concessão da nwdalha militar tio prnta da classC' do lions
sorvic,:os HO tf'nento do infantaria Alfredo Amélio Pereira
da Concoh:iio. fica :-em efeito a mosma referência insorta
ua Ordem do E.,.ército n. 0 1:3, :.!.ª série. tle 29 do mesmo
/~'.ré/-('itO

mê~.

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

i) Dt•clarn-se 1p1e o coronel do corpo do t•stadu iuaior
Luiz Pinto Leio, profe~~or cio l 11:-tituto dt' Altos !<:::;tudos ::\Iilitarcs, acumula estas l'nni;ões eom a eh• chefe ela
j, 3 Roparti<;ão ela 3.ª nirt•cc:iio Geral dêsto i\li11i:-Mrio
desde 4 do Julho do corronte ano.
8) ÜOC'larn-i,o <(llP os oliciai:s :w diante nouwados, prornovitlos }->t'la pr<>sonto Ordem c/11 E.rér1·ito,. coutam a :mtiguidado dos actuais poslO:; 1lcsdt' :1s datas 11110, resp<•ctiv:uuentt>, lhns \'i'ÍO inclicadas:
Infantaria

Coronel llonriquo dos Sm1tos \' o~neira, dos1IP 14 1lo
Agosto do H>40.
Tonentcs-coronc"is:
:\fanuel llcnriquP:s Carreira, cloi;de :?;~ de• ,Jnlho do
lflJO.

•

2.• Sórie
=-----

ORDEM D.O EllRCITO N. 0 18

647

João Carlos Guimarãis, desde 8 de .\gosto do 1940.
.Aníbal Gonçalves Paúl, desde 14 do Agosto do Hl40.
:.\Iajoros:
·
Alfredo .\bC'l da Costa, desde 30 <lo .Julho de 1940.
:.\faunel Joaquim Oonçah·~s Corucho, desde 8 da
Agosto elo 1940.
?llanuel Luiz Rodrigues .Tunquoirn. dosde 14 de
Agosto do 1940.
Artilharia

Capitão José Diogo Ferreira Martins, desde 13 de Agosto
do 1940.
Cavalaria

Capitão Joaquim Policarpo Jfoncles Dinll, desdo () de
Agosto de 1940.
9) Declara-so que o major de infantaria, adido, professor tio Colégio :\[ilitar, Jfonucl de )1atos de Sampaio
~obre. que, por portaria de :.?7 de :.\faio ilP 1939, inscrta
na Ordem do E.rt!rcito n.º 9, 2.ª s•"ri<» 1!0 mesmo ano
foi colocado 110 n•gimcnto de infantaria n. 0 13, para o~
efeitos do arti~o 45.'' do docroto u. 0 17 ::n8, do 27 de
Setomhro de 10:?0, JUOtlificudo velo decreto 11. o rn: 175,
de ~7 do Dezt>mhro de rn:lO, eornp)Ptou o tempo do serYÍÇO a que so rcforc o ritado artigo 45. 0 , regrcs:;nndo,
por êsso facto, à sun anterior situa~flo rlcsdo 18 do
Agosto do l'Orrento ano.
10) Declara-se que a colocação do major do infantaria,
do centro de rnobilizaçüo de infantaria n.º 10, Diamantino Autnne..; elo Amaral. no regimento <lo infantaria
n. 0 10, ó pnru o~ efoitos da allnen a) do artigo 4:>.º elo
decreto n.º 17::l78, de 27 de Sotombro de 1929, altorado
velo decreto u. 0 19:175, do 27 de Dt•zemhro do 1930.
11) DcclanH;o que ns C'apitltis <lc infüntarin João Correia do Pairn Júnior. Carlos .Augusto de Arrochola
Lõho. miliciano do extinto quadro espedal D1n-id Hodriguos Noto, Fernando Augusto ~\hreu Gonçalves, Francisco Guilhermo g}bling Leal, 111ilicinno do oxtinto quadro o~pocial Porfírio l lipólito .Azen,do da Fons<>ca,
.Amfmcio \~ clez Corado, José dos Santos Donato, José
Eugónio Santos elo Lemos, Jorge César Caiola. da ~fota,
.\.rtur 1<;rnesto Campos elo Oli,·oira Pinto, Fornando
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Augu.;to Rodrigues, Luiz Gonzaga da Sika Doming11Ps,
)fonuol Celestino Cruz, .Joüo )loniz da Ponte .Tímior,
Bento Froirt~ <le )fotos )lPrgulhão, Filipe dn Concei~ão
Hoclri:,!110~. miliciano do C:'.'\tinto quatlro especial \•ito ·
rino Rodrigues Corvo, Aníbal <los Heis Cha,·os 'l'nrrinho,
miliduno clo extinto quadro osp"cinl .\mónio Gonçah·os
Piros, miliciano do nx tinto quadro especinl Gus ta''º
Adolfo do Gouvt'in, Franciiwo Pinto Vciga, !<'ornando
Óticar Wilton do Ó Pcroira, .Tosó da )fota )forques, C:1n·
<lido Pinto de Figuoiredo, Pilipo Cltndido de Sonsn Dias
Rilieiro de Ctm'alho o .Jono .Josó da Sika nuurtc frp.
qüontnram. com :1provoitamonto, na Escola Prútica dt•
lnfant11ria, no ano e:;colnr <lo 1939-1940: o cnr:-o 1fo
comnntlantes de batalhüo.

12) Dcdara-se quo o capitiio cio infantaria, adido, em
son·i<:o no Ministério da Eco11omi11. no Instituto Gl•ogr:ífico e Cadastral, José :\Inria l~nw111. Loite Ribeiro, clPixou
do ostnr iwsta situação ni11 ü do corrente mos, eontinuando, poróm, desdn a 1ni•snrn datn na situuc:no d('
a<lido, mns om sen·iç-o no ~linistório das Finança:-1, na
guur<la Hscal.
13) Declara-se que ó .\ugn:sto Manuel das Xevc'I, o nüo
António :.'lfanuel das Xº''os, o 110111t' do tenente d(' infantaria. com o cur80 do c:;tu<lu muior, a que so roferc•m ns
declaruçõos 12) e 13). in!-Ol'tas nas Ordens do E;1·ércifo
n.º' lG e 17, 2.ª sério, 1lo corr1mto ano.
14) DC'clara-se quo fica nula o do nenhum efeito a
parto da portaria de 17 de Agosto findo, inserta nu
Ordem rio Exército n. 0 17, :..!.ª i;órie, do corrnnto ano,
quo colocou uo n:ginwnto do infantaria n. 0 G o tonf'nto
do infnnt:ufa António Forreirn, dm·endo o referido olicinl
sor considerado no tptadro da arma quundo ela snn 1·oloca<,:ã.o 110 regimento do infantaria n. 0 8, por port:iriu do
3 do citado mês, in::>(lrta na mosma Ordem do E:rército.

1[)) Doclara-!!e que o b•nonto <lo infantaria, adido. om
11erviço na guarda fitical, gmllio Nunes, continun em<\<'!"·
vi<,:o da mesma guarda 1lepoii; de passar à situa<:ilo do
reser va o na situação de ndido.

lü) Declara-se quo ó tonontc. o nüo capitão: o posto
do oficial de infantnrin Luiz tia Costa Azeyodo. que,
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Jll'rtcncendo ao lintnlhão do caça<loro~ 11. 0 í, foi, por portaria do :?4 do ,\gosto tindo, ini;crta na Ordem do R.1·érrito n. 0 17, 2. 3 sí•rit', elo mesmo mês, transferido parn o
r<'gimento 1lc infantaria n." U.

l í) Declarn-so q 110 os tenente~ cio infantaria .J (Jlio ::\forais Alão. Haúl Bapti~tn Correiu . .Abllio Sales )fnrtin.,
.Toaquim l\!nrin ValontP, Pedro Augusto Vieira, Gurnerzindo da Silva, .Jon'luim Rnmo~ tl Lino da Hessurroi.-no
1) Rilva freqüontarnm, eom apro\'(1 iln111cnto, no corrento
ano oscolar, JHl Escola Prática dc· 1nfantnria, o <'urso de
sapadores dti infantaria.

18) Del·larn-se q110 o tenonto mili<'inno do infantaria
.José J udice Ll'oto CnnlCO, que por portnria de 10 de
.\gosto lindo, insi>rta na Ordem do J:.l'ército n. 0 17,
~. 11 série, elo ~H cio mos mo mrs, foi colocado no regimento de infant:1ria n. 0 14, pertencia no centro do rnohi·
liznçrio de infantaria 11.'' 16, o nilcl ao regimento de i11fo11tnrin n. 0 lo. como foi p11blic:11lo.

I!)) Declara se qno o alfcrl's miliciano de infantnria,
li<·onciado. do t·cutro tlt) mobilizni:fio do iufnntnrin n. 0 G.
Luciano \ 1iuira, promo\'iclo a ôstP pí>sto por portariu cio
;30 do D0zembro ilo 1H3U, insorta 11a Ordem do E;;~h-cito
n. 0 1, ~. 11 sório, do corrente ano, conta a nntignidudo do
:ictunl pôs to 1lcs(IC 1 de X O\'COlhru dP rn:JJ, e niio cl1•s<lCJ
1 do ~ ovembro do 1H38, conformo consta da rpfi•ricln
f Jrdem do E.rército.
~O)

Declara·sc• qno fica ~om efoito u parte da port:iria

do 5 de )larço do corrente ano, in~Ntn na Ordem r/11

E.r•él'cito

.~.

2. 11 série', de 12 do JllClSlllO môs, quo colo0
COll no eentro cio 111obifü:ai;1io tll' infnntarin n. 1 o ulforos milicinno do infantaria )fnnnel Ht-;go (> Sou!'a, om
virtude de <J mo ... mo oticial ter foll•ci1lo c•m 26 elo Agosto
do H)31 (Ordrm do E.,·érclto n. 0 IG, !?. 11 st"lrie, elo nwsmo
nno ).
11."

21) Doclnra-~" que o actnal pii~to do oncial do urt.ilh:1ria Franci~co .\ntónio Corn,ia L<'al, quo por porturia

<lll 10 do Agosto findo, iusPrta 1rn Ordem rlo Exrrdto
n. 0 li,:!.ª ~órie, do corrente ano, foi colocado nn Escola
Práticn de Artilharin, é tenente. e niio alfore...
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22) Declara-se que ó Tristão do Araújo Leite Bacelar,
e não Tristão de Araújo Bacelar, o nome do alferes de
artilharia a que so refere a declaração 18), inserta na
Ordem do Exército n." 17, 2. ~ série, do corrente ano.

23) Doclara-se quo o aspirante a oficial miliciano do
artilharia :Manuel Brito do Bivar Gomes da Costa foi autorizado a usar o nome do l\fanuel Brito de Bivar Gomes
da Costa Weinholtz, <l<'vendo, portanto, ser inscrito nos
rcspectivos registos com êste nome.

2-!) Declara-se que os capitãis de ca\alaria Jorge de
Paria Machado Vieira Sampaio, Artur Augusto l\foscarenhas da Piedade, Luiz Almeida Ribeiro, F'ornando
~\.lberto Pessanha Charula de "Melo, Raúl l\Iartinho, mi
liciano do extinto quatlro especial Rui Pessoa de Amorim J\rolício 0 Jaime 'l'rancoso Leote elo Rôgo, os três
últimos por pedir, froqüentaram, com aproveitamento, na
1~scola Prática de Cava.laria, no ano escolar do 1939-1940,
o curso elo comandantes de gropo de esquadrõE>s.
25) Declara-se quo o capitllo d!• cavalaria Carlos Alherto do Sorpa Soares, eolocado no quadro !la armtt por
portaria ele 17 do Agosto findo, inserta na OrdPm do
Exército n.º 17, :3. 11 série, do corrente ano, presta sordço na gscola Central do Sargentos desde 31 do referido môs do Ago8to, por t<'r sido nomeado professor interino da mesma lÇscola por portaria ioserta 11<i referida
Ordem do E.i:ército.
26) Doclara-se que o capiti"10 de cavalaria, adido, om
servir;o uo :\finh.;tério do Ioterior, na. guarda nacional
republicana, Armando Mário Goni:alvoH CanelhaH doixon
cio estar nesta situação mn 6 do corrontc mês, continuando, poróm, dosdo a mesma data nn situação de
adido, cm sPrviço no mosroo :\Iinistério do fntcrior, mai;
na policia do sogurani:a pública.
27) Declara-se que os tonontoH do cavalaria :\Iú.rio
Campos Costa, Francisco Martins, António :\faria Pereira
:\fartinho, António José de ~\ra.újo Leite Je Castro Sampaio \Tnz Vioira, .Joaquim António RamoH, José Maria
Gu1\dos Cabral do Campos, António .Josó Ramalho XaYier, Curtos .Alberto ela Costa Botolho, Franc•isco .Josc\
Faria IIintzo Ribeiro :N' unl.'s, J os6 Faria Tiin tz<> Ribeiro
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Nunc~, :\Ia11uel João Nicolau, Jor~o da Silvi~ Oliveira
Travassos Lopc:s o António )faria )follieiro Reimào No·
gneirn, o:. quatro últimos por pedir, freqüentaram. com
aprornitameoto, na Escola Prática do Cavalada, no ano
escolar ele 193\J-1940, o curso de com;tndantes de es<JUIHlriio.
~8) D1•clarn·se que ó }{ui Maria da Câmara Pina, e não
Hui du Câmara Pina, o nome do tononto miliciano do
cavalaria, do regimento <lo cavalaria 11.º 4, que pela
Ordem do E;rército n. 0 4, 2. ª série, do corrento uno. foi
colocado no contro de mobilização de carnlar.ia n:º :3.

29) Declarn-so que o alfC'res miliciano do cavalaria,
do regimento de c:walaria n. 0 5, ~funuol Pnlma Leal,
que pela 01·dem do E:rército 11. 0 4, :!. ª ~érie, do corrente
ano, foi colocado 110 centro do mobilizacão de cuvalaria
n. 0 ~' foi por lapso mencionado como aspirante a oticial
miliciano.
30) Dn<.:lara-st' que i'· .Josó Uarlos do .Almeicla o Sousa
:\Iarqnos, e nno .Jo1:ió C<trlo~ de Almeida :\[arqucts, o nome
do alforPs mili<•ittno de c·andaria, do n•gimento do l'UValaria n. 0 :3. cpw pela UrdP.111 rio E:i:h-cifo 11.º 4, ~. 11 sério,
tlo corrente ano. foi culoC'udo no 1•011tro Je moJ,ilizac:11o
1lP l·1wulnria n.n :L

:> 1) Dl'clara-so que os usp iran tos a olicial 111 il icianoi,
de cnn1laria, do r<.'gimc·nto <lo ca,·alnria n. 0 :~, Hui Pina
~Io11tciro Baptista e Paulo tle Lima Loncastft3, que pela
Ordem do H.rército 11.º 4. :.!. 11 serie, do corrente ano, foram
colocados 110 centro do mohiliza<::lo do can1lnria n. 0 3,
foram por lapso 111rncion11Clos como alferes.
3:.!) l>l'clara-so <pie o coronel de 11ngonharia .Júlio Cé·
i;a1· de Carntllto 'l'oixciru, qut• pela presento Urdem do
E.reirrito l~ col<waclo no cprn<lro <la arma, continua dosempt•nhnn1lo as fuuç!Jos do profos~or cfPl'tÍ\'O do curso para
a promoção a mnjor e cororH'l das divt•rsas ari~n:> o serviços pura qu<' havia sido nomeado por portar1n do 8 de
Agosto findo, insorta na 01·dem do E,,.h·cito n.º 17, 2.ª série, do corr<'n h · ano.
:3:~) Doclara-:-e que o major de on,gcnh~rir'. E<luardo
Piros, quo p<'la pr<'sento ( Ji-dem do /;,,.i·~1·r.ito e colocado
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no quadro da arma, continua desempt'nhando ai; funções
de professor efoctivo dos cursos para a promo<;iío a major
e coronel das diversas armas e serviços, para q uo havia
sido nomeado por portaria de 8 de Agosto findo, inscwta
na Ordem do Ezército n. 0 17, 2. ª sério, do corrrnte ano.
34) Declara-se qae o tenente miliciano médico, liconcindo, Edmundo Seabra Cancela, q uo por portaria de
19 do Julho último, insorta na Ordem do Exército n. 0 15,
2.1' sério, do corrente ano, foi colocado no centro de mobilização do sor\'i\o de saúdo n. 0 1. pertoncia ao batalhão ind~pendonto elo infantaria n. 0 17, o não no batalhão
independl'nto de infantaria n. 0 18, como foi publicado.
35) Declara-se que o alferos miliciano médico, licenciado, Joaquim Leito <lo Almeida Baptista, que pela
01·dem do E:rército n. 0 15, 2. ª sé-rio, do 2G de Julho
último, foi colocado no centro de mobilização <lo ser\'iço
de saúdo n. 0 1, pertencia à 2.ª companhia de saúdo, e
uão ~i 1. ª companhia do saúde, conforme consta da referid~1 Ordem do E.rh-cito.

36) Declara-se c1uo tica sem efoito a parto da portaria
do 19 elo Julho último, inserta 1rn Urdem rio H.rérdtu
n. 0 ló, 2. 14 série, <lo corrente ano, que coloeou no eentro
de mobilização do sorvic:o de saúde n. 0 3 os aspirantes
a oficial milicianos médicos, licenciados, da 3.ª companhia do saúde, )fauuel 'E'arin 1\Iagalhllis Ferreira Pinto
Bastos e António de Lacerda Nobre, em virtude do pri·
meiro ter falecido om 1 de Outubro do 1939 e o segundo
ter tido baixa de serviço em 24 do Junho último.
37) Declara-se, em conformi<lado com o regulamento
para a admissão aos lugares de alfores veterinários do
quadro permanente do exército, aprovado por dec1·eto
n. 0 26:066, de 19 de Novembro ele 1935, publicado no
Diário do Gui:frno n. 0 268, i.:i série, da mesma data, e
Ordem du E.eh-cito n. 0 12, 1. 3 série, do 30 do referido
mês e ano, que, por espaço de trinta dias, desde 1 a 30
<lo Outubro próximo, está aberto o concurso ordinário
para o preenchimento das \'agas que se derem até 131 de
Outubro <lo 1941 no quadro do oficinis vetorinítrios.
A f.sto eoncurso serão admitidos os militares do quadro
permanente e miliciauos, no pleno gôzo dos sous direitos ch·is o políti<"os, prontos da escola de recrutas e os
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<1uc. possuam,_ 1!"!º lll?~o.s, o 1. 0 <'.iclo d:~ E.sc~~n Prcparaturia de Ofü:rn1s ~hh<·ianos ou 111struçao militar equivalente ou superior ii o.scola do rec•rutas.
O.s caudidatoi;, cidadãos portu~uci;es por nascimento
dnvem dirigir os :;cus requerimentos, por intermédio da~
unidades ou cstuholel'imento.s militar1 .s a que pertcn<;:1m,
n Direcção do Soni<;o ,~cterinúrio )filitar, durant" ,,
prazo do 1·ur~o , instruindo-os <'Om o.s séguintos 1locu111entm;:
l.º Carta cio <'Urso médico veterinário pela J~scola Sttporior do "1lo<li<'ina Yctcrinária do Lisboa ou qualquer outra e.s<·ola estrangeira da espl•cialidade, dovida111onte catcgoriz:idu o rcvali<lad:1 em harmonia c·o111 o
determinado ua legislação em \'Ígor;
:?.º Certidão de i1l::dc pela quul proYem não completar trinta anos de i1lado até 31 de D11zemhro do ano cm
11110 furem abertos o:- concursos;
B.º Certificado do registo poli<'ial 1 <'Onforme o dotor111inado JlO artigo ~2. 0 do <leereto n.º ff>:U68, <lo 18 de
Setembro de H.)~8. Aos candidatos cm cfoctiYo sür\'ic;o
serú dbpeo.sacla a apre:;ontação do c·cfftiffrado do registo
polici:ll;
4.° Certidão J,, regbto crimin:1l cm que pro\'cm l!:>tar
bentos do culpa;
[>.º Derlara<;ào a quo so reforo o artigo 1. 0 <lo clcwroto
u. 0 27 :003, do 1-! cio Retem bro do 19:30;
H.º Quaiscpwr outros documentos que comprovem a
:;ua compct{"1wia prolis:.ional o do scn·iços públicos 1 mi·
litarm; ou ci,·is.
'l'odos os do<·11me11tos de,·em dar entrada na Dircc<;ão
do Sen·i<:o Vctcrinúrio :\lilitar, atú às dezas.soto hora!'
do quinto cliu <l<'pois do ~ncerrndo o concurso, podendo
a curta de curso, ntondondo it sua importfincia o possi\'Cl extra,·io, sc>1: entregue polo c·audiduto, dentrn do
rncs1110 prazo, 11a rpforida Dire1·1;iio.
Os documentos originab poderão :-or retirados e s11listitui1los por píthli~u. -~orma.s. tl~poi~ de ~?nferidu::. e ... tns
pela Dir1•ci;iio do :Scn·H;o \ etenn:1r10 :\1tl.1tar. .
o) Sorã.o Oxl'IHitlo~ cio con<'urso os <'and1datos JUigados
;iponas aptos para o scrdc;o motlcr:ulu;
.
b) Serão igua l111~!11te. cxcluíd~l:! do c·oneurso os. c•anchdn toi:; que, tendo sido JUigados tn<'upnzes do sen-1i:o clunrntc a gucrrn ou cm .tempo ele pnz, em qualquo: gra~,
J'ormn po::;teriormcute JUigado:. nptos para o ser\"IQO J111litar;
1
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e) Serão admitidos os candidatos que não possuam o
1. 0 ciclo da gscola Preparatória de Oficiais Milicianos por
não terem sido nomeados para. freqüentar o referido ciclo;
d) Encerrado o concurso e exclui<los os conrorrentes
que não tenham satisfeito às condições designadas nos
números anteriores, serão publicados no Diário do Govêrno 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 <(Ue faltarem
serão excluídos elas provas do concurso;
f) As provas que os candidatos ao concurso de alferes veterinários do quadro permanente do exército ti!m
ele prestar são quatro:
Cma prova escrita;
Uma prova prática;
Uma prova oral ;
Uma prova de equitu<:iio.

08) Declurn-se qno o tenente, na situação de reserva,
Pomp0u Figueiredo Tôrres deixou de prestar sen·ko, em
30 de Maio do commto ano, na carreira <le tiro de Pinhel.
39) Declara-se qoe o tl'nente, na situação de reserva:
Arnaldo JienriqLtes de Carvalho presta. serYiço no centro de instrução de infantaria. n. 0 !:!, em Penafiel, desde
12 de Setembro do corrente ano.

40) Declara-se qul' o coronel, na situac-,,ll.o elo roformi1,
Vergílio Aurélio Henriques dos Santos deixou de fazer
parto do conselho do administraçiio do Cofre de Previdêncin dos Oficiais do Exército :Metropolitano, por ter
sido exonerado, a seu podido, <lo cargo de vico-presi<lontc,
desde '27 de :\faio do correntP ano.
Esta declaração substitue a 40), publicada na Ordem
do Exército n.º 17, 2.ª sório, do corrente ano.

---

Ministério da Guerra - I.~ Direcção Geral - 3 .ª Repartição
41) Declara-se que, por ter regressado de comissão
militar nas colónias, é nomeado para frcqüontar a Escola
Central de Sargentos, no ano loctivo do 1940-1941, nos
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tl'rmos do artigo :31. 0 do decroto n." 22:168, de 2 clt• Fcveroiro do 1933, o primoiro sargento, do depósito militar
c.olonial, Franc:isco Maria Candeias, o que é excluido ela
lista dos alunos nomeados para n froqüência da rofol'Ícln
escola, constante da declaraçi'io 44) da Ordem do &rérdto n. 0 17, 2.ª !lório, de 31 d~ .\gosto findo, o primeiro
sargento cadete, do rogimento do artilharia ligoiru. n. 0 2.
ll<•nrique Ferrcr Simões Tavaro:., por ser o mais moderno dos nomeados na sua arma.
•

42) Declara-si' quo, por terem r(~grossado de comissão
militar nus colóniai;, são nomeiulos para freqilontar a
Escola Central de Sargentos, no ano lectivo de 19401941, nos termos do artigo 31.0 do decreto n. 0 22:16fJ,
de 2 do FeYoroiro de 1933, os primeiros sargentos, cio
depói;ito militar colonial, ~fonuel Silva ~!outeiro o, do
hatalhrio do caçudor('s n. 0 4, Manuel Canhão Fernandes,
o quo siio exclnfclos da lista dos alunos nomeados paru
a frcqüência da n•forida escola, constante da declarnçll.o 44) da Onleni dv .E,rér·cito n. 0 17, 2.ª série, do :n elo
A~osto findo, os primeiros sargentos, do regimento de
infuutnrin n. 0 l:!. ,.\ngelo Calmou X:n•:1rro de .Andr11de
Boto]ho e, do re;:;inwnto'de iufontnriu n. 0 :1, Antor1> Aires
da Cnnhn.
43) Declara-so qu1• desistiu da frcc1iiência da Mscol:i
Contrai de Sarg(•ntos, nos termos do artigo 33. 0 cio dPcreto u. 0 :?:?:169, tio:? de FeYeroiro dt• 19:~3, o prinwiro
:;nrgento. do regimento de engenharia n, 0 1. .Jonquirn
Fernnndes Dove,ns.

--

Ministério da Guerra - 2. ª Direcção Geral - 3. ª Repartição
44) Pcnsõc:, :1111111is que competem nos oficiais a s11guir
designados, que, nos tortUJs do d?cr<'to-lci n.º 28:704: ~e
31 do D1•zemhro do Hl31. trans1tur:uo para a s1tunr:a11
dt' l'í!SCl'\'<l:
I
Coronel do infantaria, .Jost• Augusto (lo )[elu Vi11irn,
:3G.000t5. 'l'cm :m anos de i;ervic;o.
<'apita.o d1• infantarin, Adriano Coelho )farinho) 1~.CiOll;,).
Tem 21 ano:> do :-orviço.
· -\ u tó mo
· .losó
1lo S11nta11•1
llJHtno d e c:w11 larw.
.
• Crato,.
21.00 ).). Tom :1!"> nnos dP sCn'lço.

e ·-
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'fonente de infantaria, Paulo da Silva, 12.600~. Tom 27
anos de serviço.

45) Pensão anual que compete ao oficial a seguir designado, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16. 0 do 1lecreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, transitou
para a situação do rosen·a:
Capifüo de cavalaria, Gustavo l\Iunnel Santana. e Castelo
Branco, 20.D92:$. Tom 40 anos de serviço o ~ aumentos.
46) Pensões aunais com que passaram à reforma os
oticiais ao diante nomeados, conformo o despacho da
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providência, publi
cado no D/ário do Gorênw n. 0 197, 2.ª sério, do ~4 do
mês findo:
Coronel, na situação de reserva, Anselmo Augusto Coelho do Carvalho, 28.627tS60.
Tenente-coronel do infantaria José do Castro Branco
Hibeiro Tôrros, 28.800,S.
Major, na situaçlto dn reserva, A.ntónio Joaquim do Melo,
25.515,SGO.
:Major, na situação de resorrn, Braz Vieirn, 24. 7681$.
Major, na situação do l'esorva, Henrique Josó do Olivoil'n, ~0.5901$80.
Capitão, na situação do reserva, António Maria \'az,

22.275;).

Capitão, na situa~ão de resen'a, Manuel Joaquim Ramos
Coelho, 24.721;)20.
Capitão, na situação de reserva, José Martins, 22.012620.
Capitão do infantaria .Joaquim Olero Pereira Leito,

15.619,525.
Capitilo, na situuçlto ele reserva, Armando Vorgilio Pinheiro da Silva AzoYedo, 19.323t'.i40.
Capitão, na situaçllo ele reserva, Jaime Augusto da Fonseca l\feiiquita Padrão, 12.958'590.
Capitão, na situação do rosorva, Carlos Júlio do Abreu
o Sousa, ü.944MO.

~
w

Ministério da Guerra- 3.ª Direcção Geral- 1.ª Repartição

47) Publica-se o aditamento aos quadros relativos aos cursos e estágios que de,"em funcionar no
ano lectivo de 1940-1941 nas escolas práticas das armas e de administraçã.o militar e escola de transmissões, constantes da declarac;ão õ3), inserta na Ordem do Exército n. 0 17, 2." sério, de 31 do mês findo :
Doslguru;lio

Inicio e dur8'iiO

ObsorYnç6os

Ct·

;:!.

~

o
o

::o

-""'

~

Escola prática de Infantaria
9 de Dezembro de 1940.-Duras·•fo qua- l >estinado a ministrar aos tenentes milicianos
tro semanas.
a pr•!para\·ào t(~cnica e tática que fôr füla
como 111•cc~~ária para poderem, a seguir, r:neetar o curso de comancbntes de corn11anbia.

Estágio de tencnks miliciauos

Estágio de teuentes miliciano:;

15
'

Estágio de tenentes milicianos

1

Escola prática de artilhari a
de )laio de 1941 - Duração quatro l >estinado a ministrar aos tenentes milicianos
i;emanas.
a preparação técnica e tática que fôr t ida
como necessária para poderem. a seguir, encetar o curso de comandantes de bataria.

Escola prática de cavalaria
5 de )faio de 1941. - Duração quatro D estinado a ministrar aos tenentes milicianos
semanas.
a preparação técnica e tática que fôr tida
como necessária para poderem, a seguir, encetar o curso de comandantes de es11uadr:'io.

t

o

~

;..-<
t=:·

::o
o
~
e
2:
ºo

,_..
00

a>

....,.

Ç;"l

De<lgn~ao

l oleio e duração

fü;tágio de tcueutcs miliciano:;

Estágio de tenentes

miliciano~

Estágio <le tenente-: milicianos

~

Obsen·nçõeB

Escola prática da engenharia
3 de Fevereiro de 1941.- Duração qlla- I>estinudo a mini:;trar nos tenente~ miliciano~
tro semanas.
a preparaçiio técnica e t:ítica que fôr tida
como necessária para poderem, a ~eguir, encetar o cur>o de comaudautcs de companhia.
Dczrmhro
manas.

Escola prática de aeronáutica
1940.- Dnraçiio quatro se- Dostinado a ministrar aos

d1~

tei11•11fr~

milicianos
a prcparaç:lo técnica e tática que fôr tida
como neccs,;ária 11ara po<lt'rem, a seguir, encetar o cur.,,o rle comandantes de e~qua1lrilha.

Escola prática de administração militar
19 de .\laio do 1911. - Duração quatro I>cstinado a mini::.trar aos tenente:; milicianos
>'emanas.

a prcp:m1ção técuie:i o tática que fôr ti1la
como necessária para po•l•~Nrn, a seguir, 1·11cdar o curso técnico para t••ncutt·~.

o

-..

;;;:

,
;::::

.._,

o

t'1

;.-:
~..
:::i

ó
%
ºo

......
CfJ

Escola de transmissões
Estágio de tenentes milicianos

i 3 de

Ft'Wrciro 1le 1941.-1 luraç:io c<tatro semana,.

Oc,tinado a mini,,trar ao~ t.•neutes miliciano~
a preparação técnica e tática que fôr tida
1~omo nrce.% :lria para po<il'rem, n se~uir, cnrctar o eur~o técuico 1rnra tcu•~nte~.

~
'.r.

..,
;·
~

2.• Série

659

ORDEM DO EXERCITO N.0 18

48) Publica-se a relação elos alunos da Escola do
Exército premiados no ano 10ctivo de 1939-1940, em
harmonia com o disposto no § 3.0 do artigo 10.0 das
altoraçõos a introduzir nos capítulos m o IV do regulamento da Escola de Guerra (Ordem do Exército n. 0 9,
1.ª série, de 4 de Setembro do 1920):
o

e..,o

~ ~

..

...º

..,

"'o

ªº=
"""'

Nomes

Prémios

"'::: ::s
oo

"o.

"

Infantaria
5. 0 ano

87 Artur Henrique'\ une~ 1la Silva 16,6 Pecuniário ele 150$.

102 Carlos ~rariano

\.lgéos Aires
162 Henrique Alberto de Sousa
Guerra .Júnior.
122 Fernando E ngénio de Pai,·a
Ribeiro.
10-1 Amândio .José da Conceição
Ferreira.
114 Urbano Adolfo Perreira de
Castro.
101 Carlos Francbeo Sartúris Galrão.
83 José llfanuel Alvos Ribeiro .
119 Artur ,João Cabral Carrnoua
81 Flarnínio :\!achado <l<\ Sih·eira
158 Francisco Antero Gomes Furta11o dos Santos.
137 António Pereira de San ta na.
166 José Maria Henriques da Sih a
130 Jaime Artur Chagas Lopes •
88 I•'raueisco Eduardo Medeiros
Antunes de Sousa Xazaré.
82 Manuel Pereira Espadinhal\lilrcu.
86 A 11 t ó n i o Erluartlo Castro de
Ascensão.
3.t Giacomino Mendes Ferrari .
:2.•

16,6
16,5

1.0 prémio honorífico.
2. 0 prémio honorífico.

16,l

3.0 prémio honorífico.

16

I.• prémio honorífico.

15,fi

5.0 prémio honorífico.

15,4

6. 0 prémio honorífico.

15,4

7.0 prémio honorífico.

15,3

8. 0 prémio honorífico.
9.0 prémio houorífico.

15,2
l5,2 10.0 prémio honorífico.
15,1 11.0 prémio honorífico.
15,1 12.0 prémio honorífico.
15,1 1:3.0 prémio honorífico.
15,1 14.0 prémio honorífico.
15

15.0 5prémio honorífico.

15

16.0 prémio honorífico.

15

18.• prómio honorífico.

OllO

481 Carl?~ .\rmaudo ela '.\fota. Ccr- ' 1;'3,5 . Pecuniário de 150,.
vmra.
1
132 .ros1·~ l•'rancisco 1!0~ 8antos . . 15

'

. 1.0 prémio honorífico.
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.~ l_____________,_8__~,_________
Artilharia
4.0 ano

15,8 j Pecuniário de 2001.

36 Gualdino Leite da Silva Matos.
25 Fernando Ferreira Yaleuça . .
37 José Vasco Lobato de Faria
Roncou.
161 Alfredo Marques Osório .
33 Dagobcrto do Coito Graça

1!),G 1.0 prémio honoríl1co.
15,5 2. 0 prémio honorífico.
J;)

3.0 prémio honorifico.

15

l.0 prémio honorífico.

3 . 0 ano

62 António )fanucl ~lc Faria )fon- 116,9
teiro Carneiro Pacheco.
126 Elmano Augui>to de Arat'1jo 11.),7
Melo.
24 Eduardo Augusto Pereira Ga- 15,5
lhardo.
1
31 António !\fendes l\lonra dos 15,2
Santos.
j
47 Lúcio Jaciuto Nunes . . . . . 15,2
2. 0 ano

Pecuniário <le 2001.

1.0 prémio honorífico.
2. 0 prémio honorífico.

3.0 prémio honorífico.
4. 0 prémio honorífico.

l

175 José Pires Simões . . . . . · 15ti 1 Pecuniário de 200$.

192 )fanuel !?reire Temudo Barata 15,1 1.0 prémio honorífico.
189 Filipe José Freire Ternudo Ba- 15,l 2. 0 prémio honorífico.
rata.

191 Manuel Andrade de Beires Jun- 15
queira.

1
3.0 prémio honorífico.
1

1

1. 0 ano

701 N1111? Joa9uim <lo Lorena Oli-115,1 1 Pecuniário de 2001.
ve1ra Birne.

cavalaria
:3. 0 ano

H7 .José Salomão Levy :\fartin~ . . ,
126 ,José Luiz de Pinho Canclhas
77 Joaquim Nunes Matias. . . .
120 Pedro José ~faria Avilez . . . ,

16,3
lfí,7
15,2
15,2

• Pecuniário
1.0 prémio
12. 0 prémio
3.0 prémio

ele 1501.
honorífico.
honorífico.
honorífico.

2. 0 ono

891 Heurique Alves Calado. . . · 115,81 Pecuniário de 150'
172 .Jos6 Luiz ele Mendonça Rami- 15,6 1.0 prémio honorífico.
res.
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o

;:-

"oº

""..2

Nomes

e

.;:s

:r.

Engenharia militar
4. 0

uno

11 1 António Francisco ele Aguiar lG,8, Pecuniário de 20()1.
76 Vasco Lima Vilas . . . . . . 16.1 1.• prt'·mio honorífico.
23 · Ha\11 <lo 1"igucir111lo Cunh·1 Pa- 16 2. 0 prémio honorifico.
checo.
17 Etluardo Augu~to Xunes Gar- 15,5 H. 0 prémio honorífico.
eia.
1ií 1Guilherme Bastos ::\foreira . . 15,4 4.0 prémio honorifico.
3. 11

HllO

121 .\rman<lo Luiz Rebêlo da Silva
7 Artur Yieira . . . . . . . .
1U 1Ernesto Augusto Ferreira t!e
Almeida l~reire.
:.2. 0 ano
1!18' Silvino Silvério )forques . . .
rn.-, 1Eurico Ferreira Gon.;ahcs . .
l !J6 Fcrnantlo tle Figuciroclo Cunl1a
Pachoco.
1.°

15,7 Pecuniário de 20<M.
rn,:i 1.0 )IJ"émio honorífico.
11, 2.• prémio honorífico.

1.l

1G · Pecuniário de 2ooi.

15,8 1.0 prémio honorifico.
15,:S 2. 0 prémio honorilico.
1

ClllO

1G Honriquc Pe1lro Daniel de 16,G 1 Pocuniário c'lo
Duarte Silva y Aranda.
1
1">

Anttínio \<lriaoo I•'aria Lopes li)
<los 8a11tos.

200~.

1.? prémio honodfico.
1

Infantaria e cavalaria
l.0

152 j .Jo;\o Simeão

uno

. . • . . . . 1;),(j 1 Pecuniário do lf>O;'f.

Aeronáutica militar

:m:1

:J.0 ano
F1m1a11tlo ~antos Pereira Cal- 15,1
da~.
•,

1Pecuniário de

lf>()!),

Administração militar
5. 0

llOO

128 Alfredo l•'crnandes rias i'\evcs j 15,5 1 Pecuniário de 1ií0$.
Complementar de artilharia
- 1·Jo>ú 1lc Figueiredo Ba~tos . .116,R ! Pecuniário 1lc 200~.
\·orgílio \'iconto cl1• ~!atos . . 16,2 1.0 prrrnio honorífico.
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49) Nos termos do artigo 18. 0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar declara-se que, pelas entidades
adianto mencionadas, foram oferecidas ao mesmo Arquivo as seguintes espécies bibliográficas e iconográficas:
Retratos e grupos de oficiais e fotografias de assuntos
militares diversos pelos Srs. l\fanuol de Figueiredo,
António Jalcs, Conde de Almarjão, tenente-coronel
Carvalho e :Meneses, Vasco :-3emedo, Alberto l\feira,
Dr. .:\faia .:\fendes, genernl .:\Iiguel Cruz, Conde dos
Arcos, Afonso do Dornelas, Conselheiro António Vicente Scarnichia, Barão de Ulmenstoin, Godofredo
Forreira, Viana de 1forais, engenheiro Raúl Couvrenr,
Guilherme Guerra, tenonte Valente, Dr. Alberto Iria
Júnior, João de Vilhena, Emilio Portugal, cônsul
Eduardo de Carvalho, tencute-coronol Reis Vitória,
Sampaio Ribeiro, Júlio César Almeida Rainho, tenente
Alfredo l\fota, Dr. Pedro Vitorino, Frederico Pmto
Basto e tononto-coronel -:\fac-Bride.
Cópias de documentos relativos a António Luiz de 1\facedo, pelo Sr. Conde de Ravelada.
Onze documentos relati\'os a Gaspar António d0 Azevedo 1foira, Man~jo de ar11w1J de ca<:adores, manuscrito
do primeiro sargento l\foira, o Cartas dirigidas pelo
coronel Taveira ao coronel ,Jfeira, pelo Sr. Alberto
l\foira.
Novo estampas com condecorações portuguesas, p<'lo
Sr. Carlos Lniz de Üfü'eira.
Eduardo Costa, pelo tenente-coronel Belo de Almeida.
Lisboa, 1938, pelo autor.
Documentos originais relativos a um soldado do batalhão
nacional de cac:aclores da Rainha, Estremoz, 1855,
polo Sr. Rafael Rudio.
Élément.~ d'hi.stoi1·e militai're, por Chentreau, Paris, 1808,
e Manife.'i/O de S. A. R . o Principe Regente, Rio do
J aneiro, 1822; Reinado e último.~ momentos de S . .1.ll. P.
o Senhor D. Pedro V, por J. :\I. de Andrade e Silva,
:\!aranhão, 18G2; Pra.ee do .fõro militar, por Cisneiros
e Faria, L isboa, 1847; Memória sôbl'e o di1·eíto de Jn·e.ferência elos oficiais te61·ico-pl'ático11 de al'lilhal'ia, Lishoa, 1846; Golpe de ci.sta militm· sôbre rrn 1wssas praças de guerra, por Salinas de BoneYidos, Lisboa, 1863,
pelo Sr. João Vilhena.
Grupo de D<:fesa Submarina de Co.~ta, Pa~o do Arcos,
1937, polo Sr. capitão Freiro de Matos.
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Atestado passado cm 1812, pelo Condo do Penne, a três
oficiais de marinha portugueses, pelo Sr. Conde de
Tornr.
As in.~criçi>es do castelo de Palmela, por J . .'i\f. Cordoiro
de Sousa, Lisboa, 19:17, pelo autor.
Anuário Jlilitw· do Brasil, 1035, o Rerista ~lfllitar Bmsileira, pelo Arquivo do Exército do Hio de Janeiro.

RelaçtJ.u nominal dos generais ~f'ectil'O.'i do e;cército brasileiro, Rio do Janeiro, 1937; Jlareclwl Bernardes
Vasques, füo do Janeiro, 1937; O .Jlini8téi-io da Guen·a
em 1931"3, Rio de Janeiro, 1938; .Jla1·eclwl José Simeào
de Olii;eira, Rio do J auoiro, 1938; Brigadeiros e Generais de D . Joc7o VI e D. Pedro I no JJra.-;il, Rio do
Janeiro, 1938, oferC'cidos pelo Sr. coronel Laurénio
Lago, seu autor.
A Figueira na Guerra Peninsular, Figueira, 1038, e Jlou.~inho, pelo genoral Ferreira Martins, pelo autor.
Cópiu do um artigo necrológico do brigadeiro Eleutório
.'i\falheiro; duas cartas particularos acêrca da revoln~ão
e assassinato do Sidónio Puis; jornal com o retrato o
hiografiia. <lo capitão Silva Couto; dez impressos avulsos
de logisla~ã.o de 1801-1803; sete impressos a rnlsos <la
Junta Patriótica do Norte; Páginas d'uuro da Jli.~tó1·ia
Militai· Portuguesa, por Raúl Homero, Par[i, 1917;
Documentos rolatiYos ao batalhão móvel de ca\adores
de D. Maria II, da Pra\a do Y alen\a, 1847, e Boletim
cartista, 1847, polo Sr. Guilhermo Guerra.
Os 1Yfaggas11i em Portugal, por Tudo de Sousa, Estremoz,
1938, pc>lo autor.
Refle:cõe.s sôbl'e o generalato do Duque de Ga:ria.~, Rio
de Janeiro, 1938, e Rosquejo hilitórico da~ operaç<Jex
militares no Rio G1·ande do Sul, Rio de Janeiro, 19:38,
polo Sr. coronel Régo :\fonteiro.
Quatro fotografüas de gravuras o litografiai; relativas it
Guerra. Peninsular o às Lutas Liborais, pelo director
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Legic7o do General Bem (em polaco), por Freilich, 1912,
polo Minii;tro da Polónia om Portugal.

Planta do quartel elo regimento de infirntaría n. 0 16, em
Évora, pelo Sr. tenente Raposeiro.
D ocumentos originais relath·os no 2. 0 Visconde de Monesos o seus parentes, polo Sr . .João elo ~fonoses
Gomos Pereira.
General Garcia Ro11ado, pelo general Rnúl Esteves, Lishoa, 1938, pelo autor.
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Documentos relativo8 au Brasil, pelo Sr. tenente-coronel
SalYador Pinto da Franc;a.
PortUffªl perante a guerra, por João Chagas, Pôrto, 1915;
Carta do tenente :Moreira Lopes; documelltos relativos
a diversos oficiais o outros de assuntos militares diversos, polo Sr. coronel Belisúrio Pimenta.
Documentos relativos no C. E. P., entre êles a cópia do
auto de exumac;ão do Soldado Desconhecido, na Bntalha; Cartas do campo de instrui;ão de la Courtine e
dos seus arredores e lembranc;a do mesmo campo;
Service de santé portugais pendant la Guerre, por António Barradas, Paris, 1020, pelo capitão José Joaquim de Jesus.
Cóne,qo 1llagallu1is, pelo padre Ruela Pombo, Lisboa,
1038, pelo autor.
... tlbum militalre e Liv1·0 da Repartiçcio de Fronteiras,
manuscrito ele 1761, pelo Sr. tenente-coronel Mac-Briclc.
Instruções, e.rerclcio de campanha e evoluções do exército
britélnico, por Henrique Torres, traduc;ão por D. José
1fonucl de Noronha, 1829, manuscrito oforeciclo pelo
Sr. Joaquim Eduardo de Andrade Leote.
Os Polacos no Pôrto (em polaco), Paris, 183:~, pela Biblioteca Polaca do Paris.
Artigo necrológico do general Teixeira RebPlo, Lisboa,
1826, pelo Sr. Manuel Cardoso Marta.
Documento relativo a.o tononto Ponte Ferreira, pelo primeiro sargento A utónio Cardoso.
Copiador do sargento-mor António Diniz do Couto Valente, 1816-1826, pelo Sr. coronel Freitas Garcia.
Jornal com a biografia elo Condo Almoster, pelo Sr. tenente Cardoso o Silva.
Biografia do Conde de Lippe (em alemão), por Friodrich
Wabl, 1938, polo ?ifoseu do Conde ele Lippe em
Buck.eburgo.
},fundo Português, n. º' 52 o 53, com nniformos coloniais,
pelo Sr. Augusto Cunha.
Documentos (24) rolatiYOS aos o6ciais Francisco Luiz
Trinité e José Marin Peixoto, pelo Sr. 1\.IYaro Artur
Lima Rosa.
Cartas do bispo de Elvas aos generais ingleses, om 1811,
cópia manuscrita, pelo Sr. padre AYelino de Jesus
Costa.
Biografia de Steuben e elo marechal Gwring (em alemão),
pelo Serviços Contrais de Permuta Rihliográfica, d<.'
Berlim.
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S"otlcia 11ôb>·e o .Arquivo ,Jlilitar de Li11boa encontrado no
Jlin~tério das Rewções E:r:teriorea elo Brasil, por Luiz
Xorton, Rio do Janeiro, Hl38, pelo autor.
Elogio fúnebre do tenente-coronel Pimentel e Vasconcelos,
polo coronol Numa Pompflio1 Viseu, 1935, pelo autor.

Les débuts des 1·el<itions lu~o-belge.~ et la rlél(vrance de
Li.~bonne en 1147, par Terlindon, Anvers, 1938, p<'lo
Sr. Ministro da Bélgica.
Rerne d' / Ii'Htoire; Jllémorial de Sainte llélene, pnr lo
Comto de Las Cases, Paris, lü:3G; Saú1te llélene, par
OctaYO Anhry, id., id.; Racol<tge et milice {liOl-1715),
par Georges Girard, Paris, s. d.; Paroles d'action Jlada,qascar, pnr Liautey, Paris, Hl38; Le onze 4\~o?;emhre,
par le gónéral Weygand, P~lris, 1929; Lettres do J.fcrdag<u1ca r, pnr le général Gnllioni, Paris, 1928; Le Maréclial Foch, par lo générnl Wcigand, Paris, 19201
o Jfémoirp"; du Mm·échal Jo,tf're, Paris, 1932, polo
Sr. Conde de Colbert, adido militar da França.

Ministério da Guerra - Repartição Geral

50) Rela<;llo dos alunos do Colégio :\filitar premiados
no ano lectivo de 1939-1940 :

Por aplicação llterâ rla
8.0

ClllO:

N'." l?.i, Antúnio Afonso de Sousa Ribeiro
Ga~nig.

Medalha de onro

J,• llllO:
1 1 21 Jo~ú Monucl do Almetifa Caltlpos SoarG>i do Olivdra.
N.º 267, Francisco José Domi119~1c,; Canhão

~. 0

~ .•

318, 'fiago <lo Na,;cimcnto <li! Sou-a Cunha

Medalha de

prat~

Medalha. de prata.
:Medalha de prata.

6.° ano:

N.• 'ii , .To~·~ ~fnnuel Tõ rrc~ Grinrho .
N.• 222, João Rogério Conclc l'ercirn.

)fcdalha de ouro.
Me1lalha de ouro.
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Nomes do• alunos

Deslgoaçlo
do•
pr1\inlo1

Por aptidão física

2.• ano:
X. 0 106, Josó do Vilhena Ramires Ramos . .
X.• 44, José Pedro Jorge Chaves Viuira da

Palmas de prata.
Louvor.

Fon~eca.

N .0 339, Antóuio Cid de Juzarte Lop<!S Jooct
N. 0 351, Luiz Alberto Heitor Alve11 ,\fimo110
N.0 251, Luiz Maria Alcântara Santos

Louvor.
Louvor.
Louvor.

3.0 ano:
N.• 1201 Gabriel da Fonseca Dores.
N. 0 139, ,Jorgo Baptista Borge11 • . ••
N. 0 96, António Lopes Saldanha Pallioto
69, Vai;co ela Silva Gonçalves . . .

r·º

Palmas de ouro.
Palrua:; do prata.
Louvor.
Louvor.

4. 0 ano:

N. 0 313, Tiago do Nascimento de Sousa Cunha
N.• 327, Josó da Paz Olímpio • • . • • • .

Palmas de prata.
Louvor.

6.• ano:
N.0 222, João Rogério Conde Pereira .

Palmas do ouro.

51) Declara-se que, nos termos e pa.ra os efeitos do
artigo 15. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dozombro
de 1937, foi publicada no Diário do Govêrno n. 0 197,
2. ª série, Jo 24 de Agosto findo, a lista que aposenta a
enfermeira militar, do hospital militar principal, Cecilia
da Conceição Lopes Correia, com a pensão anual do reforma de 8.187660.
52) Declara-se, para os devidos ofoitos e de harmonia.
com o disposto no artigo 35.0 do decreto n. 0 16:669, de
27 de Março do 1929, quo no Diário do Go1:erno n. 0 197,
2.ª série, de 24 de Agosto findo, foi publicada, pelo conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Providência. -Caixa Geral de Aposentações-,
a lista que concede as aposcnta.çõos voluntárias ao correio
a pé, Ananias Martins Graça o aos segundos contlnuos,
António da Costa e António Augusto Rodrigues, todos
dêste Ministório, respectivamente, com a pensüo anual
de 6.7865, 6.144) o 3. 7ó4666, pelo que desde 1 do Setembro corrento doixa.m de ser abonados por ôsto )IinisMrio.
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ORD~M

DO EXERCITO N. 0 18
Obltu•rlo

19:l8

No,·embro 21- Tenente miliciano 110 engenharia, licenciado, !\fanuel Barros Lima.
1()40
•Julho
2 - Coronel, reformado, António )faria da Silrn.
,.
2-1- Aspirante a oficial miliciauo c.le infantaria, 1icenciado, Carlos l~ernando de l\!elo Lebre.
Ago~to
2 - Tenente milidano rnfidico, licenciado, Uriel João
de Souba Salvador.
14 - Capitão, roformado, Belmiro Augusto Vieira Fornandes.
21 - Coronel, na oituação 11o roserva, Luiz Borgos Soares da Cimara Leme.
21-Major, reformado, .Jo~é Francisco da Silveira Júnior.
23 - Coronel, na situaç:\o de rc-erva, Mário Artur de
Mendonça de Azevedo Coutinho.
26 - .'.\Iajor, reformado, H1•rnar<lo Peixoto Pinto Coelho .
27 - Capitão, reformado, José Uarcia .
27 -Tenente de infantaria, no quadro, J(1lio de Oli~eira Cidreiro.

..
..
..
....
.

Rectlflceçõea

f\a Or<lent do Exército n.0 15, 2.• série, do corrente ano, p. 510,
1.18.•, onde ae lê: «Robisco.. , deve lor-so: .. Rovisco»; p. 511, 1. 5.•,
on•ic se lu: •Rocha•, deve ler-se: cRoda•; p. 512, 1. 24.•, on°le se
ln: aOrtiu,,., deve ler-se: •Ürtiu; p. 5:?6, 1. 33.•, onde se lê: «Fi~ueirtido•, dC\'e ler-se: •figueira• e f. 3 l.•, onde se rn: «SêC:l», deve
ler-se: a!:'êco».
Na Orde11• do Exército n.• 16, :?.• sóric, do corrente an~.P· 538,
l. 29.•, onde 11e líl: •3.• Repartição Geral .., deve ler-se: «3.• 1J1rccção
Geral»; p. 550, 1. 8.•, onde 110 tu: «António Manuel das Nevosu,
deve ler-se: «Augusto l\iaouol das Novo~.,; p. 553, l. ~.•, ood.e ~e
lê: a.Tolló da Conceição Gomos .., devo lor-:1e: «António Jo~o da
Conceição Gomes».
Na Orde11i do Exbcito n.º 17, 2.• sório, do corrente ano, p. 566,
l. 27.", ou de se 13: «Soares.., deve ler-ao: cSobral• ; p. 588, l. 8.•,
onde se lô: «Julho lindo•, deve ler-so: •correutc mês•.

Antó11io de Oliveira Saúuar.
E~tá

conforme.

OAjudante General,

• 1

.,

..

••
.•
f

'•"

.

\

\
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MINISTÉRIO D/1 GIJERR/1

Ordem do Exército
2.• Série

N. 0 19

30 de Setembro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte :
1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição Geral
:N'os termos do <lecroto n. 0 1G:11i0. dl' 25 d<' Setembro
do 1928, nrno<ln o O O\'êrno da Hcpública Pnrtu~uesa,
pelo ~1ini::;tro <la Guerra, con<:odcr a i\ mói ia :\!eira,
órfã do alferes rcfornwdo ~Ianuel Diu:; ~1(1ira, a reversão da cota. parto do subsí<lio !llt'11sal no quantitati,-o de
140,)09, em Yirtnde do folel'inwnto do sua miii, Joana
das Dores Cordeiro, oru 11 do corn'nto.
Ministério da Gnorra, :rn do Setc>mbro de 1940.-0 SnbSocretário do J~sta~io da. G uerrn, Fernando dos Santos

C'osta.

(\'lsa<la polo Trlhunnl do Coo teu om 2G do Retonihro do 19~0. Xllo
•ilo dOYldos omolunu·utos, uos termos do du~roto 11.• 22:257).

·---~-

li- MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra-1.ª Direcção Geral-2.ª Repartição
Por portarias de 7 do corrente mê.~ :
Considerado aprpi;enta<lo no sonic;o dfü;te :\Iinistério, por
ter deixndo do prestar );en·iç:o na :\fonnfrnc;iío l\filitnr,
o tonente, na situa~ão de rosena, udido, António ~faria.

G70

ORDEM DO EX:eRCITO N. 0 19

2.• Série

Varela Lopes, deYendo ser considerado nesta situação 'desde 5 elo Set(>mbro ele H)40.
(Vbad:\ p~lo 'fribunnl do Conllu~, conl n. nnotac;ão de uüo ser("m
do'\·ldo11 ornolumoutos, nos tormo1 do dceroto n. 0 22:257).

Hcintegrado no serviço do exército, nos termos dos artigos 7.0 e 8. 0 do decreto n. 0 :!6:636, de 25 de :\faio de
1936, ficando na sitnac:ão do licenciado e colocado
no centro de mobilização do administração militar n. 0 2.
o ex-alf<'res milicinno do serviço do administração militar Vasco Homem do Figueiredo Júnior, dovondo
ser considerado n~sta situação desde 21 de Agosto de-

1940.

(Visnaa pelo Tribunal do Conta•, com a anolaçilo de sororn do·
vldos ouiolumentos, uos termos do

d~crelo

u. 0 22::?57).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José ela Costa Estorninho,
que, de rogr<'sso do :Ministério das Finanças, por ter
deixado do prestar i-;erviço na guarda fiscal, se apresentou em 1 ele Setembro <le 1940, prconchondo vaga
no quadro.
(Ylaada polo 1;rlbunai de Contas, com a anotn~iio d• não serem
dovldoa omolmnonto•, nos lermos do doerotu n.0 22:257).

Quadro da arma de engenharia

Tenente de eogEmliaria, adido, Alberto Andrade e Sik:i.
que se apresentou cm 15 de Agosto do 1040, por ter
sido exonerado <lo professor da Escola CP.ntrnl de
Sargentos por portaria da mesma data, em virtude de
se encontrar freqüentando o curso do estado maior.
preenchendo vaga no quaclro.
(Vlsnda polo Trlbonnl de Cun1ns, com a nnotaçiio <le nàd aerom
de,·Jtlos ernolumontos, nos termo• do docrolo n. 0 2--2:257).

Adido

T<:'nonte, do regimento do infantaria n. 0 9, Raúl \'idcira,
por tor sido requi~itndo pHra desempenhar uma comissão do serviço dependeutl" 110 :\Iinistório do Interior,
na guarda nacional republicana, de,·cudo ser co1fsido·
rado nesta situa<:ão desde 2 <le SotPmhro ele 1940.
(Anolndn r•olo Tribunal do Coutas oni 17 "" !'ictc111hro do lU·lO).

Reserva

Coronel de infantaria, <lo distrito do recrutamento e: mobiJiza<:ão n. 0 14, Gunldino Augusto \-idPira, nos termo~
da alinea b) do artigo 1.0 do dPcroto·lei n. 0 ~8:404, d1~
!31 do Dezemhro elo 19:l7, por ter sido julgudo incapaz do sen·iço acth·o pela juntn hospitabr de inspec-
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<:.ão. devendo ser con:-iderado nc:-ta i;ituação Jcsdo 29
do •\.gosto do lH-10.
.
Coronel de urtilliaria, com o curso cio estado muior, <lircctor interino do .\fuscm Milit:tr, .João da Concoi~1'w
'romaz Rodrigues, nos termos dn nl!nen e) do attigo 1.º
do decreto-lei n. 0 28:404, de :H do Dt•z1•mbro de 1937,
dc,·01Hlo ser cou sidorndo nesta ~ituai;ão desde 19 do
.\go~to

de 1OtO.
(\'1sad.U polo1'rlbunnl de Conta•, eom n 1101>taçio do nlourom
dO\"hhn' oruulume:.o.tos, uOJl tenuós.tlu d.icreto u.0 :!".?:!67).

Baixa do serviço
~\.ntónio tlc Sousa o capitilis Francisco Corre>ia )fnrreiro~ o António da Costa Ferreira. toclos milicianos médicos cio rcsorYa, no-. termos dÓ § 5. 0 do
artigo 61. 0 do do<"roto n. 0 12:017, do 2 <le ~\gosto do
1926, por terem atingido o limite do idade, ª°''ondo
ser considNatlos nesta situ:u:ão. rcspeetirnmonte, dosclo
:~: 20 o 21 do ..\gosto de 1940.

Major Luiz

(.\notndo polo 'J'ribuolll de Conta< cm 17 de setembro de 19-10)•

•
Por porwriua ele 14 do corrente m1s:
Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Capitão milieiano <ln iufantarin, do extinto qundro ospn<'ial1
nditlo, Horácio Lopt·~ Goru:;1h1•~, <pw, 1lc regres!io 11<>
:M inistério do lnt0rior. :-e apro~011to11 Plll li de Setombro
de 1940: por t•'r sido di~pcnsado do ... n,·i~o <la gunrdn
nacional ropablicnnn, preenchendo vngn no mesmo extinto quadro.
(Vls111la pel.;i 1 rlbuoal do Cootiu, ~orn 11 nnotaçilo <lo nlto IONm
d1itvldo1 ornoluiutnlos, uo• turmv• do <locroto n.0 :?2:2l7)

Adidos

Coronol 1l~ artilhurin. tirociaado. comandante da escola
prl1tica da nrron, Abel de Abreu Soto :\Inior, por tor
sido requisiwdo pnra do::.empenbar uma comissüo do
serviço dependonto do :\Iinistério dns Colónias, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n. 0 2J:füJ2, de .:! ' do
X ovmubro de rn:~~, como coroan<lanto militar <la colónia elo Angoln, dl',·endo ser consillerarlo nesta situnçiio
dostle f) cio Sot•'mbro dl' lfl40.
Cnpitiio, do hatalhiio de cn\adores n. 0 :.?, João Isidoro
da Sih·a .Alencnstrc, por tor sido requisitado pnrn
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desompenhar uma comissüo de serviço dependente do
:Ministério das Fürnn<;as, na gnarda fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Setembro
de 1040.
Tenonte, do rPgimonto do artilharia de costa, Tomaz
José Basto :\!achado, por ter sido requisitado para
desompenhar uma comissão do servi<;o depen<lente do
?i!inistério das Colónias, nos tormos do § único do artigo 5. 0 do decreto n. 0 13:309, de 23 de Uar<;o de
1927, como ajudante de campo do comandante militar
de "\ngola, d(wendo sor considerado nesta situa<;ão
desde ó do Sotembro de 1940.
(Anotadas polo Tribunal de Contas om 26 de Sotcmbro do 1910).

Reserva

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, do depósito territorial de material do guerra, José Forr~·ira
dos Santos, nos tormos da alinNt b) <lo artii,:o 1. 0 do
decreto-lei n. 0 28:404, do 31 dP Dl•zembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do sen·ii:o acti\'o pela
junta hospitalar do inspec<:ào, drvendo l'er considerado nesta situa<;ão desde :31 de Ago~o de 1940.
(Vlsnda polo 1'rll>nnal do Contns, com a anotação do uilo torem
de,•ldos omolumontos, nos termos do docroto n. 0 22:257).

Oficiais milicianos de r eserva

Alferes miliciano do infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n. 0 ló, Llicio Ernesto Revl•rcnclo du Con. ceição, nos termos do § :3. 0 do artigo 61. 0 do dc>creto
n.0 12:017, do 2 de A~osto de Hl2G, por ter atingido
o limito de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Setombro ele 1940.
(Anotnda polo Tribunal de Contas em 2G do Sotoml>ro do 1010).

Baixa do serviç o

Capitão miliciano de roserva de infantaria Josó ela Silrn
Barreiros o aspirantes a oficial milicianos ele infantaria, do contro de mobiliza1:íto do infantaria n. 0 6, Jouo
Vioira Pinto Soares e do C<'11tro de mobilização do
infantaria n. 0 11, :\fário Pert~ira. da Sih•a, o primeiro
nos tormos do § n. 0 do docretb n. 0 12:017, dt• ~do
Agosto de 1926, por tl'r atingi1lo o limite do idade,
e os restantes nos termos dn últimii parte do arti~o 3. 0
do dl'creto-lei n. 0 ~8:-!0-1-, cl1' iH elo Deze111hro dt1 Hl:37,
por terem sido julgados incapazes elo todo ·o serviço
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pela junta hospitalnr de inspcC'<;iio. dewndo ser consi•lernrlos nPstn sitmtr.:il.o, respecti\'nmonte, desde 14,
7 e 7 do Setembro <lo 19-!0.
·
(Auol&•ln pelo Tribunal de Cou1u em ~G de S"otombro ,Ja 1!110).

Por porta l'Ías ele. :! 1 do rorrente mf..~ ..~
Ouadro da arma de artilharia

'l'cnonto do artilhari:1, adido, Lui~ Gust!to Ramalho Ji'ornandc.•s, qu<': clt• rPgrPsso elo comissão militar no ~\fi
nistério das Colónias. so apn•:-;entou cm J\1 do Setembro de HHO. prcencheu<lo n1gn no quadro.
(Vl1adn 1•olo Trlbonnl de l'ontAJ, com a 11001ntão do nlio orem
d•\"ldo• omolumanlo•, ou• IOnDOI do doCl'l:IO o.• ~2:~7).

Adido

Cnpitifo, do regimento do engonburia n. 0 ~.Vitorino )farq11cs Esparteiro, por tPr i;iuo nomPndo professor efccti\'o da E~colu C1•ntral cio Snrgc111os por porturia de
1;, de .\~o~to Ílltirno, de\'cndo i:er consi1h'rnc..lo nestn
situn~ão desde lG 1IP Srte1nbro do 1!140.
(.\notndn rolo 'I rlbuno. do ('ontns crn 2; do

~OIOlllt,ro

do 1910).

Disponibilidade

:.'llajor médico Carlo!i Cipriano Gltira Dine e capitão elo
spn·iço do mlministruçiio rnilitnr .Arnnldo cl;1 \?eigu
Cabral: adidos, que, por tl'rl'm dc•ixndo, rc"pecth·n• mente, de prl'stnr srr\'ÍÇO no )Iini~tório do Interior, nn
gunrdn nacional republicana, e nn )[anutcnçiio )Ii!itnr,
so aprest•ntaram 1•111 21 e 1 tio S<'t<'111bro de 1940.
Reserva

Coronel do infa11tarin, do distrito de rr>crutamento o
mohili~nção n. 0 3, i\ntúnio .Augusto \Titor ~1lio,
nos termos dn nlincn /J) do urtigo 1. 0 do decreto-lei
n. 0 :?8:404, do :H no 1Jezcn1bro do Hl:17, por ter sido
julgado incapa7. do ser\'iço nctivo pcln junta hospitalar de inspt'C'<:iw, JeYendo st'I' t•onsidorntlo n<'::ota situação desde 7 ele Setembro de 1O.ti'·
'l'c1wnte·coroncl do infontaria. do distrito de recrutamento i' mohiliznçüo 11.º 11, )(:11111cl .José )farqucs,
Júnior, nos termos <ln nlínen a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.º :?8:404, de :n de Dezembro de l!)B7, por
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ter atingido o limite do idade, devendo ser consiJcrado nosta situaçt'to desde 15 de Setembro de 1940.
:\Iajor miliciano veterin1irio. do extinto quadro especial,
adido, om servic:o no l[inistório do Interior, na Câmara :\fonicipal de Lisboa, J oito Inácio Lopes Ribeiro,
nos termos da alínea a) do artigo 1. 0 do decreto-lei
n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por tor atingido o limitEY de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Setembro de 1940.
{Visadas pelo Tribunal de Conta•, com n nnota~ão de não se·
relQ devido• emolumento•, nos tormos do decreto n. 0 22:2~7).

Ili - PROMOÇÕES

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2.ª Re?artição
Por portaria.~ de 7 do corrente mês:
( \'lsadn< pelo Tribunal do Contas, com a anotaçii.o do serc<n de·
vldob tmoltunentos 1 uoe tormos do doerelo u. 0 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, do regimento
de infantaria n. 0 4, Jaime Piros Cansado.
Escola Prãtica de Infantaria

::.\Iajor, o capitão do iufanturia Luurénio Cotu :\forais dos
Reis.
Batalhão de caçadores o. 0 9

Tenente-coronel, comandante, o mnjor do infantaria, segnndo comandante, Gaspar Cerqueira.
,

Escola Prãtica de Artilharia

Coronel, c·omandan tíl, o tonento-coronol do artilharia. se·
gundo <'Oman1luntt', Ric11rJo )foreira do Amaral.
Regimento de al'tilharia ligeira n. 0 2

Tenento-coronel, srgnndo comandante, o major de artilharia, do regimento de artilharia ligt>irn n. 0 5, Carlos
G onçah·C's Pereira de Burros.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

:\fojor, o capitão dr artilharia, do regimento do artilharia pesada n.u :?, .\lberto de Almeida :\lnrquos Osório.

2.•
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Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tcm.mtc tlc cavalarin, :!1litlo, em son·i1:0 no
)~inistório das Colúnias, Gau<lf>111•io António ltosa Garcia.

--.

Por portartas de 1-1 do c-0r1·e11te mes:
(Visada• pelo Tribunal do Contas, com a aaotaçlo de serom de·
Tldo1 omoluml'nto1, uo1 tttrmos du Jeerttto n. 9 ~2:2j7).

Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 16

.Alferes do quadro <los sorviços :iuxiliares do exército,
o sargento :ijudante, do regimento ele infantaria n.0 6,
António ~unes, som prejuízo de antiguidade.
Direcção da Arma de Artilharia

:Major do extinto quadro auxiliar 1!" artilharia, o capitllo
Jo me::;mo extinto quadro José Júlio da Sih·a.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, ntlido, professor
. ofectivo do Col~gio Militar, Ah·nro Salvn<;üo Bnrroto.
Regimento de artilharia de costa

Capitilo do extinto quadro auxiliar do artilharia, o t~
ncnto do mt,smo extinto quu<l ro, com a patente do
capitão, .fosó Pimentel Holim .1 únior.

Por portarias <le 21 do corrente mPj:
(Vbadu 1•elo Tribunal do Cootaa,.c:orn a aaota~Ão de 1orem dQ·
vtJos omuh1111e11tos, nus utra.101 do dt1crtto o.0 12':.'!?57).

Quadro da atma de infantaria

Corouóis, os toneutes-eorou6i~ de infanta.riu: eom o curso
do estado .mnior, do regimento do infa11tnrin n. 0 G,
Jorge Dias da Costa e do batnlhüo de carro:-i n. 0 l,
i\ntónio Pnis de Andrade Baeht.
)lnjor, o capitlío clt> infantaria, {ln diroc~l~o d:i nrmn,
Aloxandro do ~!orais.
Regí111en10 .ie infantaria n." 2

l'onente-coronol, sc,.;u1tdo comundn.n:tc, o major cio illfantarin, .T íilio J\ ugusto dn Cosw .\ lrlHrida.
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Regimento de infantaria n. 0 4

:\fojor, o capitão de infuntnria, adido, em serviço no )Iinistório das Finança:-;, na guarda fücal, Plíteido Baptistn
Bravo da Costa.

.

Batalhão de caçadores n. º 3

'feno11to-coronol, comantlnnto, o llll\jor <lo infantaria, do
rcgimonto de infoutaria n. 0 lü, Vergilio da Silva Calisto.
'

Batalhão de carros n.0 1

Toncntc-coronel, coman<lant<', o major de infantaria, da
:3.ª Rcpnrlição da 1." Din•cção Goral dêste )finistfrio,
:\fanuel Fernandes Baratn.
Quadro da arma de artilharia

:\Injor, o capitão de artilharia, do corpo de alunos da
J·~scoln do }ijxército, .Jos(• \"itorino Branco.
Regimento de artilharia ligeira n.0 4

Cupitão1 o tenente de :irtilhuria, elo regimento de artilhnrin ligeira n. 0 :?, Vítor ~Innucl 8araiva Lopes.
Direcção da Arma de Cavalaria

Tencntn-coroncl, com o curso do estado maior. o major
de cnvalaria, com 0 nwsmo curso, da 2.ª brigada do
e· a valaria, Humberto clP L111111 da Co~ ta Freire o Oliv<'irn.
:\lujor, o capitão de carnlaria Luciano Ernesto ela SilnL
Oranato.
Regimento de cavalaria n. • 3

Capit1io, o 'tenente .rc ca\·alaria, adido, oro scn·iço no
)fini~tório do Interior, na guarda nacional republicanu, Francbco :Martins.
Regimento de cavalaria n. • 4

Coronol, comandante: o tonr•nto-coronel de cavalnrin,
comandanto intorino, Hui da Ounhn e .:\fonc~es.
Regimento de cavalaria n.• 6

:\Cajor, o capitão do cav:dnria, do rc•gimento <lo cavalaria
u. 0 B, :\Iitrio Guin111.rr1is Pnla.
·
Regimento de cavalaria n. 0 8

Cnpitüo, o to11onto <le cundaritt, do rf'gi111e11to de
larin n. 0 l, .\ntónio .Mnrin l'orP.ira Martinho.

"ª''U·
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Escola do Exército
~Iajores,

ndidos, os cnpitfti:- do cnn1lurin. ndidos i1ro~
'
' do
1essorcs,
Ilumb_orto Buccta l\Inrtins e, com
o cur:-o
estado maior, .i\ngelo de Aguiur Fcrrciru.
Depósito de Remonta

'fenentc·coronel, o mnjor de cnval:1ria, comnntlnnte. Curlos
~Uberto da Silrn Abrantcl'.

Por portaria de 26 do corrente mf:s:
(Vl•ada

11010

Tribunal de Conta>, com a aootação do 1oren1 de·

vidoa rmolumt•utoa, 1101 torU\os tio cloorGlo u.0 !?2:2õ7).

Comando militar dos Açôres

Brigadeiro, comnnduut<'. o coronel de infontaria, tirocinado, do regimento do info11tnrin n. 0 lü, Joel Henrique
Gomos Vil'ira.
2.• inspecção de artilharia

Brigadeiro, inspector, o coronrl de nrtilhnrin. tiroi:inndo,
do regimento tle artilhnria ligeira nº ~. Onutlôncio .José
da. 'J'rind ad<·.
I.• brigada de cavalaria

Brigadeiro, comundnnto. o coronel de c:wnlaria, tirocinado, comandante interino, .Júlio .\.ugusto de Oli\'eirn.
2.• brigada de cavalaria

Brignch•iro, comandante. o coronel de ciwnlnria, tirocinudo, comnndante lfnterino, Fernando Pereira Coutinho.

--

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
Por portaria de /.? do eorl'ente mPs:
Promovido a aspirante n oticiul miliciuno de infantaria,
par:i. o centro do mobilizat:lio de iufnntarin n. 0 1!2, no~
· ,,..,
»~ ,o J o 11CC'l"I' t o n. 0 •)t·"G;;
tormos 'o
- ·•' Jv, <lo.,.,
- - <l'
<
l artigo
Abril dll H)32. continuando nn situac;ão dl' Jicenciado
em quo se cncontrn, o ~('gundo s11rge~1to miliciano, do
r'•gimonto do iufuntnria n. 0 1:!, Amundo Anclrnde o
Silrn, contnndo u nntiguidnclo desde 1 do N°oYombro <lo
H"l37.
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J>or 11orturia de :J(j do con·ente mê<J:
PJ·om<Nido n aspirante a oficial milícia.no de nrtilharia,
parn o centro de mohili:t.u('i'IO do artilharia n. 0 :~. nos
termos do :irti~o :H3.0 do docreto n.0 2l:3li.\ de~~ de
Abril de 10:32, continuando n:t situa~ão dc lict-nciado
om quo so encontr:i, o primeiro sargento c:ulote, tio
rogiiuPtlto do artilliarin posu<la n. 0 1 1 :\fonucl Roc.lri~ucs Elias da C'ostu,' contando a antigoidtulc <ll'sdo
1 ele ~ovembro tlu 1H:38.

IV-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

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

Por portai·ia.>t rlf. :! 1 tio cvrrrnte mês:
.Noml'ado promotor do Con:-;elho Superior do Promoc,;ões
o coronel, na "ituac.:ão do rcson·a, José .\uõusto de
:.'lfülo YiPira.
(\'Jsndll pelo 1'rlhunnl do Contas, com a anotaçlo tle n~o serom
dovldos emolum0n10•, 1101 1ormo1 do docroto o.• tt:~7).

Ministêrio da Guerra- 1.• Direcção Geral- 3.• Repartição
Tenente-coronel de infantaria, no quadro d:i arma. Joãv

Carlos Guimarãi8.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção

~eral

- 4. • Repartição
:.'ll:~jor, 110 rPgimonto d1• <'a\·alnria n. 7, Inúcio Cal<ldrn
His<j ues Pereira.
0

Quadro da arma de infantaria

'l'enflnte. do regimento de infnnturín n. 0
ques dP F'igueirndo.

~>:

António Mnr-

Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 10
Exonern<lo de adjunto o 11~1w11to, na situr11,:ão ,Je resur\'n,
Augusto Soares, pot' podir.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Tenentes dP artilharia: da <'~cola i1ri1ticn tia arm:•, An·
1úuio August<) dos ::::a11tos (', do regimento <lü artilharia de costa, Ma1111Pl Hilil'iro Hodia.

2.• Série

OIWl~l\l

l>O EXEBCl'l'o N.0 lfl

Centro de mobilização de artilharia n. 0 3

.\djunto, o cnpitfio miliciano, n:1 ~ituação tlo reserva,
.Tosó Lopes dos Santos, fic::mdo Pxonerndo . de igual
cargo do <'entro de mobilizac,:ão de artilbaria 11.º G.
Escola Prática de Cavalaria

.\lforc:<, do regimento de cm·alarin n. 0
Jordão 'fnrnrcs.

o, Fernando Luiz

Regimento de cavalaria n. 0 8

Capifüo, do regimento de ca\•alaria n. 0 3, Yas<'o Jt'l'rnando Lopc:>: por p1•dir.
Comando geral da aercnáutica
Tcncnt~

de uPronúuticn: <la base aérea n. 0 1. Jo11o Baptista Peral Fernandes.
•

Por porta da de

2~

do c.or,.e11te

m~.a:

Ministério da Guerra - 3.• Direcçllo Geral

'l'ononto do ongonharia: no qundro da arma. Alberto
.Andrade " Silvn.
Regimento de infantaria n. • 2

..\fnjor de infnntnria, no quadro da nrma. Alcxa.ndrn 111•
)forais.
Regimento de infantaria n. 0 4

Exonerado do comandnnte o coronel dc- infantnria Eugl>nio RilJ(!Íro 11o Almeida, por tra.n~itar para n situ:i• çi10 rlo rosf!n'a.
Comandante, o <·ornnel de infantaria, no qnadrlJ da
urmn, Jaimo Pir1•s Cnnsa1lo.
Segundo comantlnnto, o tcnP11t0·c<1ronAI. dó regimento de
infantaria n.º :! . .Jo..;i.' FcrunndC's ~onre:-:.
Capitão 1lo S•)r\°i<;o de aclministra<:iio militar, cm tlisponibilidn1le, A rnnldo da Yciga Cnurnl.
.
Regimento de infantaria n. 0 7

Capitão de infantaria, no quadro 1la :mna, Filipe da ConcPi<;l'lO Hodrigues.
1.1cnonto de infontnria. no quadro dn nrmu; Josó Ja Costa
gstorninho.
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Regimento d,e infantaria n.0 16

Comandante, o coronel de info.ntaria,, do distrito de recrutamento e mobiliza~iio n. 0 16, Ah·aro Pacifico de
Ofü·eira e Sousa.
Capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, no mosmo extinto quadro, Horácio Lopes Gonçalves, por motiYo disciplinar.
Batalhão de caçadores n.0 7

Capifüo, do regimento do infantaria n. 0 11, Manuol d()
Jesus.
Centro de mobilização de infantaria n. º 15

Adjunto, o tonente miliciano, na situa~ão de reserva,
João .Ah·es de Sousa.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 1

.l.djuuto, o cnpitão, na
Silva Palma i\Iestrc.

situa~ilO

do rcscna, )fonuel da

Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 16

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, António Pais de> Andrudo Baeta.
Escola Prática de Artilharia

'l'enonto do artilharia, no quadro <la arma, Luiz Gastão
Ramalho Fernandes.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. 0 1

Segundo coma.ndanto, o major, do regimento de artilharia pesada n. 0 1, Luiz Gonzaga Brossaue Leito Perry
de Sousa Gomes.
Regimento de cavalaria n.0 2

Alferes, do regimento do cavalaria n. 0 1, António Prazo·
res Júlio.
Regimento de cavalaria n.• 7

1\Iajor, elo regi monto do caYalnria u. 0 G, 'fomaz Augusto
Salgueiro Fragoso.
Escola Prática de Engenharia

Capitãis: elo rogimonto do engenharia n. 0 1, Elias de Almeida Cabral <'. do batalhão <le pontonciro!:', Eduardo
Jorgo Gomes ela Silrn.

2.• Sério
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Tenentes: do batalhão de telcgralistns, )fanuel João Pnis
de Aze,·edo o <1uhriel Constantt1 .Títnior e, do butnlhllo
de pontoneiros, Armínio Corr0ia ~· Alberty .

.

Batalhão de telegraflstas

Tenente de ongcnlrnrin. da escola prntica da arma. Josó
João Henrique d1• ~ales Grndc.
Batalhão de pontoneiros

Capitão, do rt'ginwn to de engenharia n. 0 1, Júlio Angclo
•de Sousa Monteiro.
'
Hospital militar regiona!

11. •

1

Tenente do :;erviço d1• ndmini:-trnção milifar, do 1. 0 grupo
de companhias de subsbté ncius: .\utónio Baptista da
Costa.
1.• grupo de c9mpanhias de subsistências
Tenente do ser,·ic:o dr> admioistr:u::lo militar, do rC1g1monto de infantaria 11.º 4, Frnn<'isco de . .\br1•11 :\lalhciro.

Por portarias

d11 J()

do corrente mil..,:

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

Alferos do qu:tdro dos !'on·iços nuxilinres du e.xórcito,
do grupo de C'oinpnnbins do trem uutomóvel, Ilorculano
:\[nrtins Vaz ÜP-nro.
Distrito de recrutamento e mobilizaçilo n. • 13

Snb ·chcfe, o toncnto-coron<'l, do batalhão d" caçndorr.s
u.º 3, S<'uastil'lo )laria ela Nóbrega Pinto Pizuno.
Grupo de companhias de trem automóvel
'l'nncntP. do oxtiuto quadro nuxiliur do engPnburin, tla
·i.:scola Prática do Engenharia, António Alv<'s.
Dlrecçllo do Serviço de Adminlstraçllo Militar

Ciq•itão miliciuno cio sQn·i1:0 do mlministrac:iio militar, do
extinto qundro esp<'cial, da il.• Hepartição da 2." Dircc~l'lo Gorai clêsto :Minh.tório, .Tosó do Brito Hodrigues.

GS2

ORDK\I DO EXÉRCITO :N.0 19

2.• Série

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

Por porta1:ias de 28 de Agosto findo:
Nornt<atlos profe:-;soros interinos elo 1. 0 grupo <le matérias do curso do estado maior, no ti.no locti\·o de
lD40-HJ41, nos termos do
4. 0 do artigo 19. 0 o do
§ único elo urtigo 2 L'' elo decreto-lei n. 0 i30:2ü.+, <lo ll)
de Jtmeiro do corrente ano, o nos termos do artigo 2.º
do docroto n.'' 26:341, do 7 de FeYereiro de 193G, .o:seguintes oficiais:

*

CoronPl de engenharia Carlos de Barros Soares Branco.
Tenentf'-coronol de engenharia Luiz da Costa do Sousa
1\facedo.
Tononte eoronel do corpo do estado maior Jfanuel Frauci::.co :\Iarquos Valente.
Capitão do corpo <lo estado maior Humberto da Sih·a
Delgado.
Os dois primeiros oficiais j<i do anteccdL'ntc vêm
desempenhando as aludidas fun<:ões.
N orneaclo profC'ssor efC'ctiYo do 1.0 grupo de matéria:;
do curso do estado maior, nos termos elos artigos Hl. º,
20. 0 <' 21.º do <lPcrcfo-lei n. 0 M:26.+, de 10 de Janeiro
de 19-tO, o capitiio do corpo do estado maior, .José
António da Rocha Beleza Ferraz.
Nomeado professor efectivo do 2. 0 grupo do matérias do
curso do estado maior, nos termos dos artigos 19. 0 ,
20. 0 o 21. 0 do decreto-lei n. 0 30:26J, do 10 de Janriro
do 19JO, o capitão do corpo do estado maior, João
Carlos de Sá Nogueira.
Nomenclo professor intPrino do 2. 0 grupo do matérias do
curso du esta.do maior, no ano locth·o de 1940-1941,
nos- termos do § 3. 0 do artigo 19. 0 o do § único do
artigo .'.?1. 0 do docreto-hii n. 0 30:264, de 10 do Janeiro
de 1940, o nos termos do artigo 2. 0 do decreto
n. 0 ~():341, <lo 7 de I•'ovcn~iro do 1936, o capifüo do
corpo do estado maior, Júlio Carlos Alves Dias Botelho :\foniz.
(V!Mdu pGlo Trl~unnl do Couta• em 10 ilo Sotomhro do 1940. São
do•·ldus e1nolu1nonto1, nos termo• do docreto n.• 2:l:2S7).

!!.• ."éric
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X omcndl)s instrntorc!' auxiliares Jo.mo:stre de girnnústicu o l'Sgrimn da Escola tlo Ex1~rcito, tl urante o ano lccth·o do Hl40-1H41. no!' termos do 11.'' 10.• <lo artigo 10. 0
do tlecrelto n. 0 12:iú-!, com a.: rol'!ili<"a<:iies dtt decrt>to
n .0 rn:!i!>7 ! de ~5 ele (Jutubro de HJ!!(), :tltflrado pelo de~roto n. 0 18:8t(n, de :?7 ele Sot1 mhro til' 10:30, o nos termos elo artigo' 2. 0 do clccn'to 11. 0 :.!li::Hl, do 7 de FovProiro rlP H);~l), OS seguintp,;: otfriaic.::
Capit1io de infanturia .Jaime Arn:tlclo <la Yeiga Cardoso.
Tencnté de artillwria Carlos \.ida! de Campos Andratlu.
Toncnto de artilharia Firmino .los{: )firanda tla Costa.
Tcnonto tlc infonturia Huí1l Uordciro PPreiru Jc Castro.
Tcnonto rio artilharia José da~ :\c,·<is Pucbeco.
Cnpitiio Je cnYalaria .facinto lsla de ~fontah·ão Suutos
t' Silrn.
Os f)tlatro primeiros ofici:lis jú 110 autel'edeute Yêm cleSl'llllH.mh:111tlo idC•nticas fun~õc:;.
(Vi•ndas pelo 'fribuual da Cunla• mil l ~ d~ S11tumbro de 1910. !i3u
tlevhtos eruo1u.1•umio1, u 1 tormos do decreto JJ.0 ~..?:2.';1).

Xomeado t!otinith·:.Hnento, d~sdc :?Ci do .\gosto 1le H)JO,
mostn' de equitação da Escola do Exfrcito, no:. termos do nrtigo lti. 0 do rogulnnwnlo aprO\'ado (' lJÔSIO
em oxPcnçiio pelo decreto n. 0 l:'.>:294. de 30 de ~lnri:o
do lf) 10, o c~1pitü0 de ciwnl:irin Arnnd11n Bucctn !lfurtins.
\\.lsada peloTtlb oil do Contas oro 9 do ·'el.embro <lo 1910. :\:o
0
1lu d<•Vldos emolumo11to1, 1101 tormos do docreto n.

22:~~1).

Ministério d.T Guerra - Repartição Geral

l'or portaria de 23 de .Agosto findo:
(\'lsaila pelo Trib1:11AI do Conta. em tJ do SoUlmbro de l!MO. Sllo
dorldoc emolum11a101, 1101 tonnos do decreto 11.• !2:2l7).

NomMdos professores pro,·ic:órios dos grupos de <lisciplinns do Colégio l\Iililar quo Hws vão indicados, nos
tormos tios artigo;:, í 4.0 e ~13. 0 do regula1nonto lit<•rário do
0
111cs1110 Col6gio, nprorndo pelo tlccroto n. 16:608, do l l
de> Julho do HJ:30, o~ segui11tPs offrinis:
1. 0 grupo- m1pitüo de inf:mtnrin .José :\faria Caeiro .
2.t> grupo - capitiio do quadro dos :-cn·iço~ aux.ilinres
do t>x6rcito José )faria do Lemos e tenente de eng1'·
nharin Ilonry Dumont Néshitt.
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3. 0 grupo- capitão tle artilharia José Augusto Vieira
da Fonseca Júnior.
7.0 grupo - tenente do artilharia António do Carmo
Dan tas.
8. 0 grupo- ettpititi": de engooharia Luiz :\faria Bastos
de Cim'alho; de artilharia José da Cruz Mota Júnior,
e do infantaria DaYi<l dos Santos.
9. 0 grupo- capitão de cavalaria Carlos Afonso do Azo,·eclo Cruz Chahy.

V- AUMENTOS SÕBRE O SÕLDD E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Concedidas as vantngons do quo trata o decreto
n. 0 20:247, do 24 de ~\gosto do 1931, desde as datas
qno lhes vito indicadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem comp letado o tempo de permanência no oftclalato, desde as datas em que são considerados tenentes,
nos termos do decreto n.v 17:3781 de 27 de Setembro
de 1929, necessário para o segundo aumento de 10 por
cento sobr e o sOldo:

Por portaria de 9 do corrente

m~s:

(Vl~ada

polo Tribunal do Contas, com n anotn~ilo do sorom do·
vldos omolumoutos, nos termo• do docroto n. 22:257).

Infantaria - tenente-coronel, om servii;o no l\!inistório da
Ecouomia., no Instituto Geo~rúfico e Cadastral, Vcrgílio Vurola do Sena nfa~alhãis, nos termos do ar·
tigo 20. 0 do decreto-lei n. 0 28:403, <lo 31 do Dezembro elo 1937, tlosdo 3 do Setembro do Hl40.
Por po1·taria de 11 do co1Tente mê,'I:
{Vhnda J>Olo 'l'rlbunnl do Coutn< 1 com n nnotnclln do serum do,·Jdos oinolmnentos, no~ termo& do docroto n.4 22:25i).

Infantaria- major, adido, em serviço no 'Ministério da
Economia, no Instituto Geográfico o Caclustrul, Paulo
'Monteiro Júnior, nos termos do artigo 20. 0 do d1'croto-lei n. 0 28:403, de ;n de J)(izembro de H>3i,
de:;<lo 4 do Setembro do 1~140.

2.• Sório
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VI - CONOECORA ÇÕ ES E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
J>or portaria de 11 do corrente mês:

L ourndo o furriel de aC'ronúuticn 'l'eotónio :\Iornis Cnl<lns, porq110, tendo-se oferecido pura ~wr\'ir n:1 jfo;sito
)filitar Portuguesa de Ohscrnu:iio t>m Espanha, se
clesompt•nliou sempre <·0111 cornpc>tênri11, dedic:1c:i'lo o
zOlo do todos os son·ic;os q li«' lh1• foram confi:i<lo~,
moti\'O phr <1uc, <Indas n.; circunstilncia" P:-pecinis em
quo est1•s foram P~<"rut:1clos, clO\'Pm st•r considerados
cxtraordiniírios 0 impurtantcs .

•
VI I~ DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSA S

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Dcclnrn-so quo 1; :'llí1rio .foH: Gonç:1ln:>s, 11. 0 78,
e uão :.\fúrio Gonc;:ilvcs, n.º 50, u uome o ni'inwro do
opcrf1rio da fíibricn do muni~ões Je n1·tilb~rin, armamento
e viaturas 11omcndo pnra o desoruponho do sen·iço a quo
se refere a portaria cio 1 1lo Ago~to do corrento ano:
insertn na Ordem du Exército n.0 17, ::?.n c;ériP, do 31 dt>
mo~mo mês.

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 1.• Repartição
~ ) Puhlicn-~c o de~pa<'ho <lo Hi do co1-rt•nt1' môs, oxnrndo no processo disciplium· re~pcitnnte no mnjor de infantnri~ J oacp1im Aun•liano ~O<U'C•s 1!11 Silrn:

A ju lgnnwnto <lo Conselho Superior de Disciplin.1
foi presente o mnjor de infnntnrin .T0:1q uim A 11reliu11ô Soares da Sih n, porque, t1'111lu sido dPsignado
]>:trn comandar um batulhiio c~pcdi<'ionúrio à colónia
do ..~ngola, dopois d<' ,·ft.rins instaneins foitus n titulo particulnr 1•om o fim d1> obter u nn11lnc:iio da
nomenc;!lo pnrn um "'en·ic;o q1ll'. pel:is sun caractc·

'
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risticas ospC'ciais, devo ser considerado por qualquer oficial como mna missão de bonrn, requereu
em 26 do Junho findo a sua aprosontaçào ti junta.
hospitalar ele inspec<;ão para mudança do situação,
alegando incapacidado física que depois uão foi verificada pela mesma junta. A acusac,:ão classificn. tn.is
factos de procedimento escandaloso, com inobsorYfmcia dos preceitos da mornl e da bonra, afoctando
a rcspeitalJilidado do urgüi<lo o tornando-o incompatível com o desempenho Jus sua:; func,:ões o com
o decoro militar, moti,·o por que foi julgado incurso
nas disposições das alineas a) o e) elo n. 0 ~.ºdo artigo 168. 0 do rogulnmcato de disciplina militar.
Julgnda a ca11sa em sessão de 3 do corrente den
o mesmo Conselho como provada a acusação, mas foi
Je parC'c<>r qne o procedimento escandaloso teve apenas repercussão no meio militar, não afoctou os preceitos da moral e da honra, nem tornou o urgüiclo
incompatín'l com o dt>st•mpenho tia§ suas fonc:õf's,
embora. se conceda qne o mesmo argüido procedeu
do modo a afoctar o brio ou o decoro militar. Por
essas rnões (1 lenm<lo ain<la em consideração a. cir-

cunstilncia atenuante de o oficinl acusado, seguidamente aos faetos delituosos cometidos, ter dei;istido
<li' uma reclama~ão contra a sua nonll'açfw o se ter
ofrrecido para comandar o batalhão oxpc<licionúrio,
o Conselho Superior <le Disciplina dP.cidiu por unanimidade de votos quo ao major Sonre:; da Silva,
cmhorn não sf' th·essc conduzido de modo irreprCl'nsível <' por forma a prestigiar a corporação a q uo
pertence, fôsso aplicado o disposto no § único do
artigo 178. 0 do regulamPnto do disciplina militar,.
isto 0, fõsse apenas punido diseiplinurmente.
'N'ilo concordo nem mo conformo.
O oficial argüirlo, }H rm:mercndo ao sel'\'ir,:o em
tempo <le paz e usufruindo dossn situai:ão todas as
vantagens, uuf~riodo uma pareela <los fundns que u
Xa<:iio eonsagrn à sua <l<'f1•sa t> que o contrihuinto
puga por ypzes com o maior dos sacrifícios, <lcclaran<lo-se incupaz para o servi<:o militnr no preciso
momt'nto cm fJllG a Xnçi[o cm füce do um perigo,
aliús ninda distuntc, n1i precisar do scn esfôr1;0 para
garantir a sua spgnran~~1, dPixa l'VidcntenH•ntt• do.
ohsern1r os l'l'l'C('Ítos dP uin;i moral hollf•stamC'nto
co111preendida; mns so pura além dessa circunstfin1
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eia :;e ,·orifica aiudo. ·q110 a junta múdica competente
uão encontra doença que impossibilite o intcrl)ssaclo
do regular l');orclcio das suns fun<:õt•s, tem m1tão do
:;e cheg~tr h condusiio d1i que 11uo foram pelo arõüido obsen·:ido:- os proccitos da honra militnr que
o m.andnm sor corrccto llO l'>wrcído das suns func;õc:-. nunca faltar à ,·erdaclf\ sojmn quab forem ni;
circunstâucins em que fü; obrign<:õcs <lo sou ctH·go o
pos:-:1m \'Ír a colocnr, ser Z<'}oso no cumprimonto
dos Sl'us dc,·eres. amnr a l'ittrin e estar constantemonto disposto a 'todos os s:wrilic:ios i1or -0la, con:-;i<lcranilo c·omo 11 maior honra o objectÍ\'O máximo
da suu \'Ída a pos;;iUilidndC1 do Yir a morrer em 1111a
Jefesa .
.\ profissüo de militar tc.•m nm i-entido heróiro
(jUC nfio podo jamais St'r <'Sí(llCCido por quem lCllll a
honra elo <'nwrgnr uma fonln do ofü·ial cio oxórcito.
Dc.sdo quP l'ü n1ío cstej:t possuído dOsso sllntido hP.róico, o olkial transforma-si• num simples porta·galõfls, L:tLJ>ll~ por \'L'7.0S 11<' tl!.'smnpenbar muitns o
úteis funções nu lrnrocruria cio Estado, mas indigno
d<l honr.a do com:rndar ~1omons o de ser por õlos respeifado o obedecido.
·
E cc1·to que: depois do csgotatlos pelo oficinl argüiclo todos os Jm>ios 'lo cunsognir u anulação da
nonwaclto, <•ouhecidu a dccisiio da junta ;hospitn la1·
·de inspccclio o ordenada a suspensão do t•xe1·cfcio
do funç<1C1s. npr<>sontou o mosmo uma <lc('lura~.ão do
.;.lesis1ênciu da reclnmac:.Ao e umn outra oforeceudo-se parn assumir o comando do batalhão (•xpodicion1írio. O mal iinlin: porém, jiL produzido todos 08
seus ofoitos o ora irrumodií1,·el, pois ó e,·idonto q ne,
sendo o facto conhcl'ido d1J todos os olicinie, s:1rgoutos e pr:.u.;ns compoucnt<•s tlu expodii;no, <'Rt:t\'ll
nfüctadu a ros1rnitnhilidadc tio nrgüido o incap:lC'itado o mc,smo para o dcscruponlto cticieute dtts fonçõL·s do comando.
Xestns condiçõe:;, não sondo de considorur :is
couclusncs do <Jonsclho Huperior do Distiplinu nom
do .admitir n circunstfin1'ia alt•gndn pelo mesmo Gon.~elho d11 so d(•\"Cr re:;tringir ao meio militar os efoitos do pll()OOclimeuto tlo argiliclo, \·isto quo Pll1 foi
gcralrno.nte conhecido, cnuspn escfü1dalo públieo <'
se cloro cousidorar atentatórfo do prestígio dn fôrça
.armnda o do respeito quo no l'rus de,·o morocor o
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corpo de oficiais do se>u exército, não pode o major
de infantaria Jo:H1uim Anroliano Soares da Silva
deixar de ser considerado como incurso nas disposições das alíneas a) o e) do n. 0 2. 0 do artigo 168.0
do rcgnlamonto elo disciplina militar. Usando por
isso da faculdado conferida pela 2.ª part0 do artigo
17G. 0 do mesmo regulamento, mas tendo 0Ul atençfto os sen·i~os nntoriormeutt> prestados polo oficial
acu:;ado. especialmente os do campanha no C. E. P.,
cm Ii'ran<."a, puno o argüidu com a pena do reforma,
nu:i termos o para os efeitos da rlontrina da alínea d)
do urtigo 2. 0 do d<'creto-lci n. 0 28:404, de 31 do
D<>zembro do Hl37 .
Lisboa, 16 de Sotemhro tle 1940. -- O Sub-Secrctúrio de Estado <la Guerra, Fernando do.~ Santos
Co.~ta.

3) Publica-se o despacho de 16 do corrente mês, exarado no processo disciplinar l·espeitanto aos capitãis de
infantaria Mário .Angusto Gil e Benjamim Lui;t, Pinheiro:
Os capitãis do infantaria :\Iário Augusto Gil e
Benjamim Lni1, Pinheiro foram presentes a julg:inwnto no Conselho Superior do Disciplina porque,
t1·11<lo sido nomeados para serviço nas colónias, em
expedição, deram parto do doente, alegando onfermid a<lo que os impedia do dosomponha.r o scrvic;o
de honra para que havium sido dl,signados, a qual
nito foi confümadu. pela junta hospitalar do inspecc;ilo, que os julgou prontos para todo o ~crviço, evi~
d1•nciando assim o\'i<lonte propósito de se eximirem
ao cumprimento do scrvic;o mais nobre que a um
oficial podo ser atribuído.
Pur tais factos foram os oficiais argüidos julgados incursos nas disposições das alíneas a) o e) do
n. 0 2. 0 do artigo lGtLº do regulumcntu de disciplina
militnr.
Julgada a cau:-<a cm sessiio do 3 do corrente' <leu
o Con:-<olho Suporior do Disciplina como provadn
a acusação, mas foi dt· parecer que o procedimento
escandaloso vorifü:a<lo teYo ape11<1s ropcrcus~ào no
mPio militar, não afE>ctou os preceitos da moral o da
honra, nem tornou os aeusa.dos incom patlYris com
o clesomponho das sua.s funçõos, embora se conceda
ter sido afc•ctado o brio ou o dccôro militar. X o qnc

!?.• Série

ORDE:\I DO EXfrnCITO N.0

1!)

689

especialmente diz respeito ao capitão Benjamim Luiz
Pinheiro foi ainda atendida a circunstúncia atonuante
<lo ter dado parte do doente por indica~ão do módico da sua unidade.
Por essas ruzões o mesmo Conselho decidiu por
unanimidade de Yotos que aos capitãis citndos, embora não se tivessem conduzido de modo irropreensh·el <' por forma a prestigiar a corpora<;ão a que
pertencem, fôsse aplicado o disposto no § único do
artigo 178. 0 do regulamento do disciplina militar,
isto é, fôssem apenas punidos tlisciplinarmf\nte.
Não concordo nem me conformo por razões idôn·
ticas !1s aduzidas no despacho de hoje lan<;ado no
processo disciplinar que correu sous termos, por
acusaçit0 somollrnnte, coutra o major de infantaria
Joaquim .AurPliano ~oares da Silrn, as quais aqui
so dão como inteiramente reproduzidas 0 inrriiuina.m
os argüidos nas disposi<;ões das ulineas a ) o e) do
n. 0 2. 0 do artigo .168. 0 do regulamento de disciplina
militar.
Nestes termos:
Usando. da faculdnde confcridn 1wla 2." parto do
.nrtigo 176. 0 do regulamento citado, mas tPndo cm
<1tonçiio, quanto ao capitão BPnjamim Lniz Pinheiro,
os son·iços anteriormente pn'stados, espocialmonte
-OS d0 campanha, no e. K P., <'ll1 li'ranc:a, <letormino:
a) Qae o mesmo capitão Benjamim Luiz Pinheiro
seja pani<lo com a pena de reforma, nos termos e
para os ofoitos da doutrina <la alinca d) do artigo 2. 0 ,
do decreto-lei n. 0 28:404, do 31 do Dez(lmhro de

1937;
b) (~ue o capifüo :'lfario .\.ugusto Gil seja punido
com a proa de soparai;ão do sen·iço, com a pensão
correspondente a 70 por CC'nto ela pensão da reforma,
nos termos do artigo 178. 0 do regulmnr.nto de disciplina militar, com reforfincia à <lou trina da 2. ª parte
<lo artigo 176. 0 do m0i:;mo rogulamt>nto.

'

Lisboa, 16 elo Setembro do 19.J.O. - n Sub-Secre·
túrio de Estado da. Guerra, Fernando do.~ 8anto.-t
( 011ta.

A) Declar:.i -se <jue por decreto de 18 do ?!forço do
t:orrente ano, publicado no 1Jiári1.1 rio Go1·êl'no n. 0 219,
:?.ª série, do 19 do c!orronto mês: foram condecorados
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com os graus da Ordem a seguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Militar de Aviz
Grande oflclal

Brigadeiro de infantaria Luiz Sampaio.
Coronéis: do corpo do estado maior, tirocinado, Á h·aro
Teles Ferreira do Pnssos; do infantaria., Aloxandre do
Paiva de Faria Leite Brandão e Luiz ~Iaria 8alema
:.\Iousinho de Alhuqtwrquc o, na situação de reserva;
.1oa<1nim PerPirn do::.! Reis, Raúl da Sih'a TaY:ires, Bernardino de Sena Lopes, Romano Barnabé Ferreira:
João de Sena. Belo Júnior, António de 1\Iendonça
:\1ontenogro l)into de Sousa, .Tosó Holheche Correia
de Freitas e João do .Xascimcnto :.\!achado.
Comenda'ctor

'l'enontcs-corouéis: de infantaria, :.\fú.ximo Sisenando Ri·
beiro Artitr e Frauci5co .\.lborto dos Santos L:ira; dü
ca,·alaria, ~\rtnr Au~usto Correia )[atius; médicos,
· António. gmilio Antunes do Vasconcelos o João Fcr·
rPirn da Siln1 Couto X obre e, ua situacão de reserva,
Luiz António Xog1~eira.
:\fojorPs: d(' infantari:i, Aníbal 01n1çalves Pa(11 e .Júlio
.Angusto ela Costa Almeida. actualnwnt1' lr>nt'nte~·coro
n6i~, Caotuno :\lanupl Cordeiro Ros:ulo e Â ngôlo Dadd
da Costa; de artilharia, Carlos Oon<;alves Pereira do
Barros, •H:tualment<• tenPnte·corond, e Ramiro Antunes Farinha Pf'reira; do extinto quadro auxiliar de
a1·titharia, Francisco .José de Seixas; rnPrlico .•\.ntónio
C•isirniro Pereira de Carrnlho e, na situac:ito de ro·
serva, :\ínnuel Simões Tejo e Albano AnsPlmo B•da d:i
Costa LOho.
Oflclal

::\fujor ele infantaria Enwsto S1mlinh;1.
Capitãis: do corpo elo esta elo maior, .\.nt6nio .\.u~ustu
de Sousa; tle infontaria, .Tosó ele )[iranda .\.n<lr,1cle,
:'IIanuel Soeiro de F:fria . .Tos(1 Honorato OonH'!l Pe·
rl'ira, Amhrósio .Afonso Loureiro, .\níbnl An~n~to
Ferreira Vuz, Arman1lo A<[11il0s cio J•~spírito ~anto,
Francisco Boa\·cnturn )Iilitão, O<'rdsio l\fartins Cmnpos de Carv,tlho e. miliciano do oxtinto qun<lro t>special, ,\lfr<-clo )lartin~ :.\Iarquos; clf' artilhari:i, Lino
Dias Val,•nt0; 1lP c1n·alariu, .Toiío .To:-ii'J de Fig-ucirodo
Gaspar; do <>ngenharia, OctÚ\'ÍO Esteves Paulo Cur-
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do:.;o; de aeronú11tica, Luiz Gomes 1!0 Oliva 'l'<'les; do
serviço de administração militar, .Tono Oonçul\'cs li'errcirn; médico. Joaquim .líilio Oarruscn e, na situação
do resern1, )fon11el Frarn•iH·o da Costa, Joaquim Gonçalv1>1:1 dos ReiM, .Tos<' Rodrigues Sota, Jostí Saraiva
Júnior, Jerónimo Cândido Cabral .i\fadeira. )fíirio Augusto Vaz e iih·aro P1)reira Ribeiro.
,
cavalelro

Capiti1is: 1le infantaria. ll.-il1lo111ero I>u,·iio Barbosa o .J nimo
.\.rnuldo da \T1•iga Cardoso; 1le carnlaria, D;n-hl José
Dins .\uselmo e Yeterin:írio .lo:;ó Pedro :\Inrtins Barata.
'rcrwntt•s: do infa11taria, .\lrnro :\l{1rio Concoiro ~foto,·
Ant(111io Augu~to do Xa~cimcuto, .\ntbnio <la Trindade,
Aun~lio Augusto da Cro7. Ferreira, Gomerzindo da
Sih·a, Ilídio Aire:-; E~teYrs, Isaúl dn Concciç..lto Ji'err~irn, João Gnrcin .\h·os: .J.ist': da Custa E:storuinho,
J11sí• PPrl'ira, .IM6 Pereira ela Hocha, Luiz Pedroso da
Silva Campos e Pedro .\ ngnsto \rkir:i; de nrtilharia,
Carlos Kol de Ah·nr<mga e Jo:to António Peixoto do
Bourbon l•'rn~O!lO; de eng-enharin: Vergllió Serafim
C:ll'lloso Per('ira; do :-;11n·i1:0 do administr:i<::to militar,
.AmórÍt'O Augusto d1~ Almni<ln Calado, Antt'inio Baehi •
Lopes o .José do ÜrnPlns Mouteiro; do extinto quadro
nuxilfor de artilhnria, Frnnci"co do Olin·ira Torrado;
do ,1•xtinto quadro do ofi<'iab do secretariado militar,
A11tú11io Saro Xl•grl'to. )fnnt1<'l .\11t/111io Carroirn Lop1•s Pr>rl'ira do Hio e Vergllio Unmill•r Dias; do q uadro dos sen·ir_:os uuxiliaras do e:xérdto, Hom(•rito Pnulo
'frias o, na situur_:iio <ll' rl'scr,·a 1 :\fonuol Simões Uosn.
Allrnuo Rehêlo Nune:- F\,rreira. António Bonto da
Sih·n, Ednardo da Ounhn o Sousa. l~dnurdo da Sih·a,
àl:muel Joaquim e :\fiirio ele ;\fatos .
fl) Drrlara-sn cp10
p11lilicudo no !Jiiíl'io
do .l nnho do mesmo
cavalrh·o f'fa Ür!lElrn
tnrfa :\lnnuC'l Xuvier

..

por <loeroto dt' :n ,Ic_, i\!aio do 19:38,
do Go,.ílr110 n.u l:.?1;, ~ . ª sé.ric, elo 2
uno, f()i condl'corndo com o ~rau de
)Iilitar de A,·iz o toncnte de infunPeroira Simõrs.

6) Drclara-l'n ')llC1, tendo sido agl'.ncinilo por Snn :\fajestado o J{ei Vitor M:m111"'l 1II com o grau de caYnleiro
da Orci<'m da Corou de Jtíili:i o t<•nrnte de 1wronl1ut:icn
António M:1ria Jo Sousa Snrm<.>nto~ ó lh<' permitido: cm
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conformidade com as disposi<:õPs <lo regulamento das
Ordens J>ortugue:sas, acoitar aquela mercê ó usar as rcspoctivas insígnias .

7) Dt•clara·sc <Jlll' os oficiais ao diante nomondos fo.
raro cond<'corn<los com a medalha militar da classe ele
comportnrn<'nto exemplar, cm conformidade com us 1lisposições <lo r!'~ulamento npro\'ndo por <locreto de 28 do
Setembro do rn17:
l\ledal ha de ouro
• Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral

General José Este,·cs da Conccii.:ão :\Iascarcnhns. •
Guarda nacional republicana -

Batalhão n. º 2

:\fojor de infontari<~ João Pinto Ribeiro.
Medalha de prata
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Tenentes: de infantaria, com o curso elo ostatlo maior,
Francisco .\ntónio Pin•s B:erata; 1le artillrnria, .João
.\ntónio ela ~il\'n e Eurico tio Oli,·eira Pinto; do cavalaria, Augusto Casimiro FPrTeira Gomes, e <lP engenharia, .fosé Forrcirn <los Hois.
Alforos do quadro dos serviços auxiliares do exército
Carlos Lopes.
S) Docbra·se que, por terem sido prorno\'itlos por
,}istinção os 'Ognndos sargentos n. º1 36 e 3i/F~. pilotos
da esqua~lrilha do cai;a ela base :iérea n. 0 :3, Augusto
Krug e .Alrnro Guimaruis 1los Santos, é-lhos porlllitido
o uso da medalha criada pelo decreto n. 0 11:607, do ~4
de Abril elo 1fl2G.

...

...

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

9) Publicu·so n escala especial para a promoç1to por
oscolha no corrente ano dos cupitãis do corpo do estado
maior, noR tnrmos do disposto no artigo 22. 0 do docreto
n. 0 28:402, do 31 do Dezemhro do 1937 :
Júlio Carlo:s .\h·os Dias Boh'lho :\Io11iz-apto com 1listinc:ão .
.Tono Carlos do Sti Nogucirn-npto com distinc:i\o.

..
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Humberto da Silva Delgado-apto com dbtinr;ào.
Josó Filipe d:t Sih-a ~eYcs - apto.
António .\ugusto de Sousa-apto.
:Jfanuel Lopes Pires - - apto.

10) Declara-se quo os oliciuis ao diante nomeados,
promo\'idos pela prcsontc Urrlt•m rio Exército, contam a
anti~uicludo <los actuuis postos ch•sdo us 11atas que. rospectinimPntc, lhes vão indicadas:
·
Infantaria

Brigacloiro Joel Henrique Ctomes \·icira, des dc 23 do
::5ctomhro de 1940.
Coronéis:
.J ui mo Pires Cansado, dosdo 29 de ,\gosto de H140.
Jorge Dias da Costa, com o curso do estado maior,
desde () de SctC'mbrn de HJ.J.O.
António Pais do Anclrado BaNa, desde 7 Je Setembro do 1940.
Tcnon h's-coro néis :
Uaspar CPrquc'ira, desde 2!) de Agosto ele 19-!0.
:'llanucl Fernandes lhratu, dcs1le 6 de Sott,mhro d1•

19-10.
Voq~llio

<ln Sil\'u Calisto, dc,.Je 7 1le Setembro <ll'
rn.10.
.1úlio Augusto da Costn Al111c>idn, desde 15 de Setembro de Hl40.

:\fnjoros:
Laurônio Cota :\forais dos Heis, desde 29 de .\gosto
<lo 1940.
Plácido Baptista Bravo 1111. Costa e ~\lexandre de
:\forais, ambos dcs<l<' 7 de Setcmln-o de 19-!0.
Artilharia

Brigadeiro Gaudêncio J osó <ln TrinJadc, de!íde ~:3 do
St'tomhro <le 1940.
Coron~l HicnrJo :\Ioroirn do Aronrnl, desde 19 de ~\gosto

dll lH.tO.
Tcncntcs·coront'·is:
Carlos Gon~al\'Cs Pereira tio Barros, desde Hl dl'
.Agosto de 1040.
Ah·aro Hah·a~ão Barreto, <lt1s1lo 5 tlo Setembro de

1940.
:.\fajores:
Alberto do Alm11hla )farqucs Osório, de:;de 19 tle
Agosto <le 1940.
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José Yitorioo Branco, desde 14 de Setembro de
1940.
Capitão Vitor }fonnel SaraiYa Lopes, desdo f-! de
Setembro ele 19-!0.
Cavalaria

Brigadeiro::; Júlio Augusto do Oliveira o Fernando Peroira Coutinho, ambos desde ~3 de Setembro dn Hl40.
Coronel Rui da Cunha e :i\fenescs, desde G do Setembro
de 1940.
Tenl'ntes-coronéis Humberto do Lnna da Costa Freire
<' OJiwira. com o curso do estado maior, e Carlos Alberto da Sih·a Abrantes, ambos desde 6 de Sotemhro
de 1~-1-0.
:\Iajores Humberto Buc:t•ta :\Cartins, ~\ngí'lo de A.~uiar
Feneira, com o curso do estado maior, :\[ário Guimarãis Pala e Ltwiano Ernl'sto da Rih·a Granate, todoE
desde G de Setembro de Hl40.
Capitilis:
·
(hudt•ncio António Hoi:;a Garcia1 desde 18 de Agoi:;to
de 1940.
Fra11cisco ~fartins e Antúnio }faria ·Pereira ::\furtinho. ambos <l~stlo l) do /':letcmbro de 19-!0.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

::\fajor .Jusé .Júlio da Silrn, desilo :n de Agosto de 1940.
Capitão .José PinH'ntel Holim .Júnior, tlcsdc i)l de Agosto
<lo 1940.
11) Declara-8c qnc os eoronéis a soguir mencionados
foram nonieatlos paru n fr<'qiiência do cnr:so tlc altos
couianclos. que don1 ter início cm.+ ele :\'onnnbro do corrente ~mo, no Instituto de Altos 1;:studos :\filitarcs, onclo
rlen•rn :>r~r mandados apresentar no clia ankrior ao do
!'eu início:
Infantaria

.\l1•xa11tlrl' de Pnin1 Faria Leitl' Brandão. r:hofe do dt-trito 1le rccrutnmcnto 1• mobiliz:u:ão n. 0 S.
Augusto :\fortins N uglll•ira Soares, chl!fe do 1listrito tle
recrutuzncnto e mohiliz.ac:ão n. 0 13.
Orlinrlo J os6 elo Carrnlho, comandante do hntalhlío 1le
caçadores 11. 0 j.
Fernando Lnpa tlc Olinlirn Corr<'ia, comandante do roginwnto do i11fantari:1 n. 0 ] .
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César Augusto ?llnno, do corpo do estndo muior, chcln
do estado maior 1la B.ª região militar.
Artilharia

B~j:. XcYf'S, con111ndante do
do :rrtilliariti pe:;aci:i n." 1.
Jo:,;6 Onerreiro 1l1• Olh·eirn Duarte, do corpo
mnior, chefe tio cstndo maior da' 4. 11 rPgião
Eduardo da Costa Forr(lirn. na l>irt"'l.'Ç"à•> rla

.José Augusto do

regimento
do estado
militar.
.\rmu <ll'

.Al'tilharia.
Cavalaria

Toodorico Ferr1·irn <los Santos, ('OUHltHlaut(' do rer;inwuto
de· l':walarin n. 0 [).
Garlo::; )faria Hnmirc:-. comnnJantC' dn Escoln Prfttic:1.

do Ca\·alnrin.
Engenharia

.Joi10 Tanwgnini 111' ::5ou~a Bnrbosn , no [ustituto Protbsionnl <los Pupilos dos Exórcitos (h• Terr;1 tl )[ar,
eomandnnte da Eseol:i Priltica <lo Engenburia.
l:.!) Declnru-so que o tenonto-eoronrl de infantarin
J\.lfr1•do l<.,ornnndes ue Üli\'eirn couta a autiguidudt•
<IOsw J>•'sto de>.clo 10 de Julho do 1930, e não <ll'"dc
~a de Junbo do lTIOSlllO ano, con(ormo l'Oll'ita da tit-c]aruç:i1) n. 0 18, iusNta na Ul'de111 do g.1:ércilo 11.0 l:.!,
~.r·

"t•ri1', cio 11wsmo ano.

l :1) D(•dara-~c quo os capitãi~ de infantaria a s1•guir
mencionados foram nomeados para freqill'ntar o cur o
para n promo<;ão a major. nv fnstituto de .\lto:-: Ei;tndos
,\lilitnres, no ano lccti,·o de 19-10-HJJl, qul' tPm inic'o
cm 4 dc'~o,·emhro prbximo. <l1•v011do os ofiri:ii:' nomcu. do-: 1•foctunr a :-;1111 :tprP'<Pntaçito l'lll :1 do mesmo nws 110
l'oforido Instituto:
,João Correia do Pnh n .Júnior, no regin1C'nto de infontn·

rin n. 0 9.
Carlos .\ugusto de J . rrochcln Lôho: nuido. em serdço
no )linistl'orio dn.;' Obras Públicas P Comunicnçi'.'K s.
nu,·id Hodrigucs • <Jto. rnilidano do 1:-xtinto quadro
('S·
(h'cinl. apn•soutndo uo rtuart11l general da .t.. 11 região
militar.
Fernando A n~u!;to ,\breu Gonçuh·es, ~lllido: E'tn Sl'rvii:o
no ~linistt1rio da Cconomia, no ln tituto Gcogrúfico
0

e
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Francisco Gnilherme Elblíng Leal, no regimento de infontaría n . 0 5.
Porfírio Hipólito .Az(wodo da Fonsc>cn, miliciano do extinto quadro especial, apresentado na Repartição do
Gabiocte deste )finistério.
Amâncio Velez Corado, no regimento de infantaria n . 0 12.
José dos Santos Donato, no batalhão de metralhadoras
n. 0 2 .
•Tosé Eugénio Santos do Lemos, ndido, ern sen·iço no
11inbtório da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral.
Jorge César Caioln. da )fota, adido, em serviço no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral.
Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto, no regimento
de infantaria n. 0 1.
Fernando Au~usto Rodrigues, no batalbit0 do metralhadoras n. 0 1.
Luiz Gonzaga da Silrn Dominguo8, adido, em serviço
no Uinistério do Interior, na guarda nacional republicana.
:Jianuel Colostino da Cl'uz, ndido, em serviço no 11inistério da" l,~inan(.<;lS, D:\ guurda fiscal.
João Moniz da Ponte Júnior, no batalhiLo independente
de infantaria 11." 18.
Bento Fl'oiro de ::\fatos :Jfergulhão, na Direcção da Arma
de Infantaria.
Filipe da Conceição Rodrigues, no regimento de infantaria n. 0 7.
Vitorino Rodrigues Con·o, miliciano do extinto quadro
espC'cial, no regiruonto <l<' infantaria. n. 0 4.
J..nibnl dos Reis Chiwcs Tarrinho, adido, em serviço no
Ministério do ínterior, na polícia de segurança pública .
.António Gonçalrns Pires, miliciano do extinto qnadro
especial, no batalhão de motrnlhadoras n. 0 3.
Gustavo Adolfo de Gonn'ia, milicin.no do extinto quadro
especial, adido, cm sorYiço no Ministério do Interior,
na guarda nnciooal republiC'ana.
Francisco Pinto Vt'iga, no rt>gimonto do infantaria n. 0 11.
Fernando Uscar 'Vilton do 6 Pereira, nos son·iços cartográficos do e:xórcito.
José da ~lota ~far<JUl's, no batalhão de caçadores n. 0 6.
Cttndido Pinto de Figueiredo, no batalhão de caçitclores

n. 0 3.
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Filipe Cândido do ;:;ousa Dins HiL1'iro 110 CarYalbo, no
batalhão 1lo c:11::1dores n. :3.
Jo:10 .Tosl'.! da Silrn Duarte. a1ii<ln, l!lll scn·ic:o no :\Iinistério das Fi11an1:as 1 na ~unrcla li~1·al.
14). Declara se que foi oxoucrado de dircctor da cnrrcirn 1lc tiro do Leiria, por tor ::;i1lo promo,·ido ao pôsto

do major, o c>apitão do rPgi111cnto 11<' infantaria n. 0 7,
.Toacpiim da Costa Fl•rrt•ira. sondo nomeado, C'lll sua
substituYr;rto, o capitão da mc•sma unidndo :\fonut•l Dtwrte
.\.r0ia.
1~') I >cclura-se que os oficiais n ~cguir mencionadO!-i
freqüt>ntar:un, com apron•itnrncnto. nn E~coln Prática
de Engenharia, no ano e:;colar de l\m9-1940. o curso
de camuflagem e anti-gás para olicinis d:ts pequenas unidades:
Infantaria

Capitü.iH: Haúl :\Iartios da Costa, Alfroclo .\ugusto So:ires Ribeiro, António Joaquim Borlido do Carrnlho,
Lourenc;:o Fernandes Duart<'. Homero _,\ ngusto Lopo~
das Xen•s e, miliciano do extinto <inadro especial, Jogó
Gomes Siln.lirinha.
Artilharia

Tenonttl Vítor )fanucl Snrnin\ Lo1rns.
Cavalaria

'I'cnontc :\figncl A\ntónio do Curmo tlo Puirn Couceiro.
Engenharia

'l'ononto .fosó do Sousa Fogac:u.
Aeronáutica

.\!feres Au,tcn Goodm~m Solnno de .\lmcidn.
Serviço de saúde militar

'l'orwnt!' méclieo Ilcnriqnc ::\fnrin do L'nrmo de Sito Payo
)leio e Uastro.
Serviço veterinário militar

.\!fores Yotorinúrio João llo Car\'alho )fcsquitn.

lG) DPclara·so que o toucnto 1IP infantaria António
:\[nrquos do lt'iguciwdo, que. por portaria do 21 tio
corronto mQs. in:-;erta mi prt>::.entc Ordem do E:cfrcito,
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foi colocado no quadro da arma, presta serviço no <lostacamento do Forto do Alto do Duque.

1 i) Dec·lara-so que os alferes do infantaria .Josó
:\fomwl de Bettencourt Conceição Rodrigues, Orlando
Ferreira Barbosa, António Alberto do Can·alho Rosado,
Hermes de Ara1'ijo e Olivoirn, Luiz Augusto do Matos
P.'llletti, .\.ntúnio Catalão Filipe Dionísio, José Junqueiro
dos Reis, Alexandre Herculano :\faugná Cifuontes, )fanuel Rihriro de Faria, .Tosó Alhcrt;.· Correia, .To~ó
::\foreira Otcro, João António Ribeiro de .\lbuquorquo,
Américo António Osório e Cruz, .Júlio António Gan·alho
da Silva, Francisco Franco do Carmo, José Rodrigues
de Oliveir~1, Joaquim Luciano ~Iarafust<l Uarreiros, l\fanuol Soares Ferreira, José Augusto IIenri<pw .Monteiro
Tôrres Pinto Soares, Carlos l•~austino d tt Silva Duarte,
Josó ~faria Gil .Tí1dice, Reinaldo José Duarte, David
Gomc:-i :\Cnrtins Calado, Cmfos J osó Vences e Costa. e
Josó Frederico Põrto Assa Castel llrnoco froqiionfaram
no ano escolar do 1939-H>-W, na Escoki Prática d1~ Infantaria, os cursos do armas pcsa<fos, metralhadoras ligeiras e esgrima de baioneta o granadas, obtendo a classiticw;ão de instrutores.
18) Doclara-!le que o aspirante a oncial miliciano do
infantaria Luiz Filipe foi autorizado a usar o nome do
Luiz Filipe Nascimento, dovondo, portanto, ser escritt1rado nos rospecti~·os registos com êsto nome.
19) Declara-se que o capitão do ongenbaria, com o
curso de estado maior, su1>ran11merúrio, Júlio .Jfonucl
Pereira chegou à altura para entrar no <1ua<lro em 16
do corrente m<'s.

:?O) Dechu·a-se que os oficiais médicos, rnterinúr.ios o
ele serviço do admiuistr:u,:ito militar a seguir mencionados formn nomeados para. a freqü(•ucia dos cursos do
Instituto <lc .Altos Bstu<lot> :\lilitares que lhes vão inclicados o quo t\\m início 0111 4 de Novembro próximo,
<lovendo ser mandados apreimntar no mesmo 1nstituto
('ID 3 do rofcritlo mês:
I'w·a a promoção a coronel:
'l'enentcs-coronéis mt•dicos:
António :\!onteiro cio Olh·cira, da Dircc~ão do Serviço do Saúde .Jlilitllr.

2.•
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Joil.o Pedro :\fedeiros <hi .Almeida. do hospital militar principal.
Tonl'Utcs-coronéis do serviço de administração militar:
•\cúcio Augusto ~unes <la Silrn, do conselho fiscal
dos cstabel<•eimcntos produtorei; .
.:\Innud )fontlcs, da l>ircc~ão do ~erviço do Administração 1filitar .
•\rtur ..-\.rmnndo de :\lugalhãis Corn•ia, ndirlo, cm
serviço na guarda ua\'ional rcpublic:mu.
Eduardo Ouodes de Uarvalho )fcth.•ses, a<li,lo, cm
serviço na Escola do Exército.

Para a

promo~'i'lo 11 111aio1·:

Capitiiis médicos:
Jollo de J),•us :\Iiranda, <lo depósito geral do material sanitário e de hospitalização.
Anihal de )lolu e Oa~tro ~alter Ui<l, <la.e::.cola prá- .
• tica de :ulministrac;ilo militar.
L11iz Yítor Tnrnres B:1ptista, do liutalhiio de cac;adores n. 0 :!.
Carlos Holwno Xa\·ier da Silva, da ba:<o nóron n. 0 1.
Capiti'liH votorinúrios:
.Toiio de Deus Pt-rciru )faximi:rno, da Dirccc:iw <lo
Serviço Vtit.erin:írio Wlitnr.
~lfu-io Augu~to da Costn, do regimento de cavalaria u. 0 :L
.Jo~é An,tónio dos Santos Farraia, do grupo <lo artilharia a ca\'alo n. 0 1 .
.Artur Gomes .\lves, do regimento a,~ artilharia ligoira n. 0 2.
21) Drcl:irn·sll quo o major mé<lico,

NU

clisponihilidacle,

Carlos Cipriano Ohirn Dine pre::.ta sP.rdi;o nn dircci;ão
do sor\'ii:o de :snúdc militar de::.de :?6 do corrcnto mês.

22) Xos toru1os ,10 artigo G.º <lo tll'cn•to· 11.º 18:i16,
<lo 2 do Ago ·to de H.!30, fornm uonwados purn ('oru;tituir o j1'iri do concurso ordi11{1rio para a<lmissão de nlfr'res ,·etorinários no quadro permanente <lo exórdto, no
corronrn ano, os 1H'g11inrns olil·iais \'Otorinfirios:
JlrosidentP, major ,·1•tcriní1rio .Júlio Gale~ dn Ü1>sta, <liroctor do hospital militar \'Ptcriní1rio principal.
Y orruis ofocth·os: c:1pitão \"Otorinário Tito Ll\'ÍO das .N'o'~'s Cordeiro o Sih·a, 1ln gscola do gli:(•rcito, o tenente
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veterinário .\rrnónio de ~fatos Pestana Goulão, chefo
da clínica do tloonc:as contagiosas do hospitnl militar
,·ctorinário principal.
Vogal suplente, alferes veterinário José Maria Pereira,
chefe da clinica <lo cirurgia do hospital militar vetorin.írio princip:i l.

23) Dcclar:t·so que o tenente formacõutico, supranu;merúrio, Josó Rocha deixou de prestnr servic:o no distrito <le recrutamento e mobilizaçiio n." 12 desde :rn do
corrente, passando a prestar sorvi<,:o desdo a mesma datn
na l.ª companhia de trem hipomó,•cl.
24) Declnrn·sc <(Ue o tcnentc·coroncl elo sPr,·ii;o do
admiuistra.-;i'lo militar, da direc<;ão do mesmo sorvi<;o,
Vergílio Pereira da Costa fic<1 <lcsliga<lo do servi<,:o dosdo
23 do Setembro do 1040, nos termos da última parto do
artigo 15. 0 do dPcrcto-lei n. º 28:-104, de 31 do De7.omhro de rn:n.
~;)) Dcclnra-so quo o mnjor, na situa<;iio do rescrvn,
.Tosó Salas, em scn·ic.:o nas olicinus gerais tlo material
de engenbariu, lica desligado do serviço desde rn do
cot'l'Pnto mfis, nos trrmos da última parto do artigo 15.0
do <lecreto·lei n. 0 2H:404, do :n do Dozom bro do 1U37.

~6) Declaru-so que o major, na :situa<,:ão do r<>iwn·n,
António Augusto 'J(onteiro! quo, por portaria dt' 2:! de
Julho último, inscrta na Ordem do E.rército n. 0 16,
2. ~ série, do corronto uno, foi promovido ao actuul pôs to,
conta a antiguidudo de 10 do .Junho do 1940.

27) Dccluru·BI' que o capitão, na !'itua<;ão do rescn·a,
)liguei do Sousa Ferreira :\!acedo, em scrvic;o no distrito do rccrut:un<>nto e mobiliz111;l'lo n. 0 1, fic:t dosligado do 1110..;mo serviço, nos tPrnws du última parte do
artigo 15.0 do decreto-lei n. 0 28:-f.04, de 31 de Dezembro
do Hl37, desde 10 do corrcnto mê:-;.
28J Dccl:tra·sO quo os cupiti'l.is, na situ:u;ão do n•s<'rva,
Duarto Osório Fernandes O' .Joi'lo da 8ilni dci)\arnm de
prestar !:ien·ii;o na Uolónia PPnal do Cnho Ycrde, a 1·nrgo
do .:\[ioistório do Interior, rospectin1mcnto em 31 t• 2
cio Ago~to do corrente ano.
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29) Declara-se que o capitão, na situac:ão de reserva.
Jaime Augusto da Fonseca :\!esquita Padrão, que, por
portaria do 31 de Agosto do corrente ano, insorta na
Ordem do Exército n. 0 18, 2. 4 sério, de 1ü do corrente
mês, passou à situac:ão de reforma, de\·o ser considcrndo neHta situac:ão dosde 13 de .\gosto, e não desde 3.
como foi public·:ulo.
·

:30) Declara-se que o capitiLO miliciano, na situação do
reserva, Carlos N mws de Custro Paiva. deixou 1lo prestar sen·iço Ba 2.ª Repartição <lo quartel general do govôroo militar do Lisboa desde 26 do corrente môs.

:n) Declara-se que os oficiais, nn situui;ão de reserva,
abaixo iudicados foram desligados do serviço desde 18
do Setembro do corrente ano, nos tormo::; da última parto
do artigo 15.0 do decreto-lei n. 0 28:40!, de 31 de Dezembro do 1037:
Capitãis: .João da Silva Pires e Guilherme Schulz da
8ilva.
'l'onentes: António .Josó Gouveia, Agostinho dos Santos ·
Fernandes o José 'I\·ixoira.
·
Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
32) Declara-se que pertence ao regimento d1i infantaria n. 0 13, e não ao rrgimonto de infantaria n. 0 3, como
consta da declaração 42) da Ordem do R.l'ército o. 0 18,
2.ª sério, de H> do corrento mês, o primeiro sargento
Antero Alves da Cunha, oxcluido da lista doH alunos
nomeados para a freqüi"ncia da Escola Contral do Sargontos no ano lectivo de Hl40-1941.

--

Ministério da Guerra - 2. ª Direcção Geral - 3.ª Repartição
:-33) Pon!!õos anuais que compett'm aos oficiais a s<>guir
moncionndos, que, nos termos do decreto-lei n. 0 ~8:404,
do 31 do Dezembro do 1937, transitaram para a situação
do reserva:
Coronel de infantaria António Augusto Vítor :Saho,

:l6.000:S.
Coronel do infantaria Gualdino Augu:;to Videira, 30.000·5.
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Uoronl'l de artilharia, com o curso do estado maior,
.Toüo da Uonceição Tomuz Rodrigues, 34.152;). Tem
33 anos de serviço o 1 período.
'l'onente-coronel de infantaria Manuel José :'\farq1H'S J únior, 30.000~.
:M11jor miliciãno vetorinúrio, do extinto quadro especial,
.João Inácio Lopes Ribeiro, 22.:392,560. T om 29 anos
do serviço e 17 perlodos.
J\f ujor do extinto quadro auxiliar de artilharia .J osó Fer- •
reira dos Santos, 2f>.800tS.

--

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1.ª Repartição

3·1) Declara-se que é ult(1rudo para cinqüonta o númoro de instruendos para c·ndn um dos cursos olomontur ,
dP mociini<'os e ajudantes rio mocíinico, que devom fnncionur ua gscola Prática do Aoronâutica no ano loctiYo
de HM0-1941 e a que !IO roforo a declaração 53), insN·ta
na Ordem do E;rêrrito n. 0 17, :.?. 11 sório, do corronto uno.

--

Ministério da Guerra - Repartição Geral

:m) Declara-se que a portaria 110 12 do Ago~to findo,
11omonndo o capitão do infantaria Henrique l•::rnesto
'l'oixeira :Jfoniz assistonto do estudos interino no Coló~io
Milititr, e inserta na Ordem do fi;;rército n. 0 18, 2 .11 sório,
do 16 do corrente môs, foi visada polo Tribunal elo
Contas cm 29 de Agosto do 1U40, o não em 2 do mosmo
mõs, como foi publicado.
3G) Doclara-sc1 para os clo\'i1los ofcitos e de harmonia
o disposto uo artigo :m.0 do decreto n. 0 ltj:66U, tlc
:!'i do ::\Iarc;o de 19~9, quP no JJiúrio do Goterno n. 0 :!24,
~-" sórit', do 25 do cornmt1) mós, foi publicada plllo
( 'onselho dn Adminbtrac;ào da Cnixa Geral de Dt•pósitos,
Crl·dito e Previdência - C111ixu GPrnl 110 AposC'nt1.1c;r1osa lista quo concedo as nposonta~õos voluntitrius ao pri·
llll'iro continuo, 2ifanue1 L opos o sogundo continuo, .Torónimo Hosu, ambos dôst<1 l\finistfrio, r ospectivam11nto
Mm a 1wnsi'to anntil do G.4n:?·S e 6.144:5, pelo quo dosdll
o tlin 1 dt1 O utubro 1lo corrento uno dPixam do ser abonados por êsto ~finist«rio.
1·om

2.• .-ilírie

.

ORDEM DO EllRCITO N. 0 19

703

Obltuár-lo

. 1940
25 - Major miliciano mrídico de resen· a, Henrique W eiss
de Oliveira.
S<!t.embro 3- Tenente reformado Arnaldo de Almeida.
4 -Tenente reformado João Luiz Monteiro.
7 - Capitão 1!lilicia110 dentista de reserva, António Vitorino Guerreiro.
9 - 'fenente-coronel, na situação de reserva, António
Júlio Belo de Almeida.
9-Major reformado Filipe da Costa Cunha.
14 - Major de artilharia, no quadro, Gaspar de Freitas
Pacheco.
15 -Capitão reformado Luiz Gomes de Azevedo.
16 - Corond, na situação de reserva, João António
Gordo.
17 -Major reformado António Carvalho de Gouveia.
22 -Tenente de artilharia. no quadro, António Duarte
Rek

..

António de Oli.vefra Salazar.
OAjudante General,

/

#

.

•

.

MINISTEl\10 Df1 G\.IEl\f\Fi

Ordem do Exército
2.•

N.0 20

Série

16 de Outubro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
:Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear o tononto de aeronáutica Joaquim de Brito Subtil para frcqüentar o curso de engenharia aeronáutica cm Inglaterra. Ao rcforido oficial sed.
feito o abono da ajuda de custo diária dç 2756, para o
que está inscrita a rcspectiva vorha na alínea e) do n. 0 1)
do artigo 83. 0 , capítulo 4. 0 , do orçamento do Ministério
da Guerra do corrento ano.
Ministério da Guerra, 26 de Setembro de 1940.-0 SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando elos Santos
Costa.
(Visada polo Tribunal do Contaa om S do Outubro de 19·10. Não
0
6110 dovldos emolumootos, no• 1ormo1 do decreto n. 22:llb7).

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Nos termos do decreto n. 0 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da B<'pública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Maria Correia da
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Silva Ferr<'ira, viúva do capitão reformado Estefânio
Eduardo Forroira, falecido cm 9 de l\Iaio do corrente
ano, o subsídio mensal no quantitativo de 140;)09.
:11ioistério ela Guerra, 19 de SAtcrnbro de 1940.·- O SubSecretário ele l~stado da Gut•rra, Fernando dos Santos
Costa.
(Vlaada polo Tribu=I de C'ontaa • m 3 de Outubro d~ 1910. Slu
0
de"r"iJos

omolum~ntos,

noa lermos do decreto n. 22:257).

li - RECURSOS
Ministério da Guerra- 2.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição
1'01·

decreto de 30 de Sefe111bro findo:

Concedido rrovimcnto ao rrcurso n. 0 2:39G, interposto
perante o Conselho de Recursos polo tcncuto reformado Eugónio Guilherme C:mloso de Lima, contra o
despacho ministerial <le 11 elo Dez;l•mbro de rn:~;>, que
lho indeferiu um requerimento em 11110 pedia para nã()
lho ser apHc1ula a doutrina <lo artigo ~?.º do decreto
n. 0 20:247, <lo :.?·! de Agosto elo

rn:n.

Ili- MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra -1.ª Direccão Geral - 2.ª Repartição
Por portaria de 7 de Setembro findo:
(Anotada pelo Tribunal do Cont:is em !Ido Outubro do 1940).

Adido

CapitiLO, na situação do res<'rva, .Alfredo Porl'il':t do
Carmo, por tor sido requisitado p:1ra prestar serviço
na )Ianutonçiio ~filitar, duvondo i;or coo!>id<lra<lo nos ta
situaryão ·<losdo 1 do Setembro do 1U40.

2.• Série
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Por portaria de 21 de Setembro findo:
(Anotada pelo Tribunal do Contae em 9 do Outnbro do 19-10).

Adido

Alferes, na situação do reserva, i\fanuel do Espírito
Santo, por ter sido requisitado para prestar serviço
na l[anutenção Militar, deYendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Setembro de 1940.

Por portarias de 28 de Setembro findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantaria, adidos, Eduardo Ferreira Soares
de .Albergaria, José Joaquim de Almeida e Alfredo
:Newton Franco, que, ele regresso, o primeiro do Ministério do Interior por ter deixado do prestar serviço
na Junta Gernl do Distrito Autónomo do Funchal e
os restantes de comissão militar no l!inistério das
Colónias, ~e apresentaram, rcspectivamente, em 2:?,
:.?3 e 26 de Sotcmbro de 1940, preenchendo vaga no
quadro. (Vl•ndn pelo Trlhunnl do Contas, com n anotn~no0 de n:lo serom
do»ido• oinulumontos, nos termos do docroto n. 22:257).

Adido

Tenente de infantaria, no quadro da arm•i~ Alvaro .Anibal
Borgos, por tor sido requisitado para desempenhar
nma comissão de i;erviço Jopendente do ::\Iinistério do
Interior, na guarda nacionnl republicana, deYendo ser
considerado nesta situação desde Hl de Setembro de

1940.

(Anotlldn pelo Tribunal de ConlllS em 11 de Outubro do 19W).

Reserva

Coronel, do regimento do infantaria n. 0 4, Eugénio Ribeiro do Almeida, nos termos da alínea b) do artigo 1.º
do docroto-loi n. 0 28:40-!, do 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido ·julgado incapaz do serviço acfrrn pela
junta hospitalar do in~pecçào, 1leYondo ser con!'iderado nesta situação dosde 21 do Setembro do 1940.
Capitão, do regimento do infantaria n. 0 10, Acácio Teixeira Lopes, nos termos da alinen a) do artigo 1. 0 do
decreto-lei n. 0 28:404, de 31 ele Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idade, deYendo ser considerado nesta situac:ilo desdo 1G do Setembro do 1940.
(Vlsucla polo 1'rlbunnl do Cont11s, com a anotaçllo cio nl!o sorem
de,-Jdo1 emolumontos, nos tormo• do docroto u.0 22:257).
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Reforma
(Oespacbo de 21 d• f;otomhro de 1910 da Calx" Geral do Dop611to1 ,
Crédito o l'ro,·ldllncla, publicado no Di6.rw do Go•·~rno u.• 22t,
2.• série, da 25 do mesmo mês).

~fojoT

José Joaquim Pacheco o capitão Roberto do l•'iguoirodo, ambos nn situnc,:ão <lo reserva, nos tormos
da alinea a) do artigo 2. 0 elo decreto-lei n. 0 28:404, do
:31 <lo Dezembro do 19:37, por torom atingido o limite
do idade, de,-enclo ser considerados nesta situa<:ão,
rospcctivamente, desde 12 e 3 do Setembro do l\l40.
Capitãis Artur Gomes <lo Carvalho o José de Sousa o
~!l•lo, tenentes A1lolino Lopes da Sih·a Santos o António Nazaré Camolino <le Sousa Salrndor, todos na
situac,:ào de rcs<'n·a, nos termos da alínea b) do artigo 2. 0 do decreto-lei n. 0 ~8:404, de 31 de Dozombro
de 1937, por terem sido julgados incapazes do todo o
servic,:o, o último pc•la junta da Caixa Gerul do Aposentac,:ões e os rost11nt0s polu junta hospitalar do inspecçllo, devendo ser considorn.dos nesta situa<:fto, rN;poctirnmonte. desde f>, 12, ~O o 10 do Agosto do 1\140.
(~io

caroco do "llto ou anotação do Tribunal de Contas).

Por portarias ele 30 de Setembro fi.wlo:
Adido

Capitão, do regimento U(I artilharia de costn, Manuel
Voloso, por ter sido roq uisitn<lo para dest•m p<mhar
uma comissão de sorvi\o dopondento do l\linistório du
.J u11tiça, como diroctor cfoctivo da Cadeia Ponitonciária rle Coiro bra, d<'vondo St'r considerado nesta situaç:ão desde 21 do ~ctombro de 1940.
(Anotada pelo 'l'rlbuual de Cootu em 11 de Outubro d• 1940).

Reserva

Coronéis de artilharia, da dircc~ão da arma. Ifüsio
:?lf:\rio Santos Lôbo o. 1!0 ro~imento do ãrtilbaria ligeira n. 0 4, Sérgio Riboiro do Sousa, nos tormos dn
' alínea b) do artigo V' do docr<>to-h•i n.0 28:404, 110 :H
elo Dezembro do
por torem sido julgados incapuzos <lo serviço acti,·o pela junta hospita.lur do inspocç!lo, devendo S<'r conRidorados n<'sta situação desde
j;3 de Setembro do 1040.

rn:n,

(V!uda pelo Tribunal de Conta.. com a anotaçln dt nlo aerem
dovldo1 emolumeuto1, uo1 termo• do d11creto o.• t2:~67).

•
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IV- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portaria de 28 de Setembro findo:
(Visada pelo Tribunal do Contns, com n anotniiio do serom do·
vldos eruolumentoe, noe termos do docreto n. 22:267).

Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 19

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, adido,
em serviço no Uinistério do Interior, na guarda nacional republicana, Luiz Augusto de Sousa Rodrigues.

Po1· porta1·ias de 30 de Setembro findo:
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com n anotação de serem devidos oruolumentos, oos termos do decroto n. 0 22:267).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral
~fajores,

os capitãis do corpo do estado maior Júlio Carlos Alves Dias Botelho :Moniz, João Carlos de Sá Nogueira e Horácio Madureira dos Santos.
Conselho Superior do Exército

Major, o capitão do corpo do estado rouior Manuol Lopes Pires.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Major, o capitão do corpo do estado maior António Augusto do Sousa.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia Afonso Jorge do
Aguiar.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, do grupo de defesa submarina de costa, José Augusto ~fonteiro do
Amaral.
Regimento de artilharia ligeira n,• 1

~Iujor, o capitão de artilharia Alvaro de Bivar l'lforeira

de Brito.
Capitão, o tenente de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. 0 1, Francisco Pereira do Lacerda
. Machado.
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Regimento de artilharia ligeira n.0 4

Tenente·coronel, segundo comandante, o major de artilharia Henrique Pereira do Vale.
Regimenlo de artilharia ligeira n. 0 5

Capitão, o tenente de artilharia Alfredo Ramo::i Paz.
Regimento de artilharia pesada n.0 1

Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n. 0 3, Inácio José Rodrigues da Costa.
Regimento de artilharia de costa

Major, o capitão de artilharia, da direcção da arma, Joaquim de Oliveira Leite.
Capitão, o tenente do artilharia, do grupo de artilharia a
ciwalo n. 0 2, Alberto Frederico do Carvalho Lim:.t.
Grupo de artilharia a cavalo n.0 1

Capitão, o tenente do artilharia, do regimento de artilharia pesada n. 0 2, Antão Cordeiro Dias.
Adido

Major, o capitão de artil!taria, adido, com liceni;a ilimitada, António Tõrres Baptista.

Por portm·ias de 1 do corrente mês :
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de serem devidos omolumentos, nos termos do decreto o.0 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1935:
Centro de mobilização de infantaria n.0 1

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria, Luiz l\fartinoz :Moutinho de Almeida.
·
Centro de mobilização de Infantaria n.0 3

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, António
Eduardo Fori;ado Correia.
Centro de mobilização de infantaria n.0 li

Alferes miliciano de ipfontaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Manuel Bertrand Vila Nova.

2.• Série
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Centro de mobilização de infantaria n.0 10

Alfores miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria, licenciado, António José
de Almeida.
Contando a antiguidade dosde 1 de Novembro de 1939:
Centro de mobilização de infantaria n.0 5

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, João António Reboredo.
Centro de mobilização de infantaria n.0 9

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, oº aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Afonso
Carlos Pinto Salgado.
Centro de mobilização de infantaria n.0 15

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Jorge Evelino Oliveira da Cunha.
Centro de mobilização de infantaria n.0 17

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria :Manuel Machado Cota e Élio
Guiod de Castro.
·
Centro de mobilização de infantaria n.0 18

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Raposo e José Luiz
Rehêlo, estando o primeiro licenciado.

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 3.3 Repartição

Por portm·ias de 8 do co1-rente mês :

Promovidos aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, de 22 de Abril de
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1932, continuando na situação de licenciados em que se
encontram, os seguintes segundos sargentos milicianos:
A aspirantes a oficial milicianos de infantaria:
Para os centros de mobilização a que pertencem: do
centro de mobilização de infantaria n. 0 1, António
1forgado Rosa o António Gomos do Souto, contando a antigui<la<le desde 1 de Novembro de 1934
e de 1 <le Novembro de 1937, respectivamente;
do centro de mobilização de infantaria n. 0 6, Eugénio Pereira Furtado, Carlos Cândido Gonçalves Cirne e José Pinto Amorim da Costa, contando os dois primeiros a aµtiguidado desde 1 do
:N' ovembro do 1934, e o último desde 1 de Novembro de 1935; do centro do mobilização de
infantaria n. 0 8, António_Alberto Jfota Prego de
Faria, 1Ianuel Pires e Ilidio Arnaldo de Barros
Fernandes, contando o ·primeiro a antiguidade
desde 1 de NoYembro de 1935 o os dois restantes
desde 1 de Novembro do 1937; do centro de mobilização <lo infantaria n. 0 14, António Coelho de
Lemos, contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1934; do centro de mobilização de
infantaria n.0 15, Manuel Vicente Beato, contando
a antiguidade dflsde 1 do Novembro de 1936; do
centro de mobilização de infantaria n. 0 16, }!annel
Lopes Godinho, contando a antiguidade desde 1
de NoYembro de 1935.
• Para o centro de mobilização de infantaria n. 0 1: do
regimento do infantaria n. 0 1, Augusto da Silva
Rois Góis, contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1936.
Para o contro de mobilização de infantaria n. 0 6: do
regimento de infantaria n. 0 ü, António Marques
do Sousa, coi1tando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1937.
Para. o centro de mobilização do infantaria n. 0 9: do
regimento de infantaria n. 0 9, Armindo Gonçalves
Forte, contando a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1936.
Para o centro do mobilização de infantaria n. 0 10:
do regimento de infantaria n. 0 10, Gustavo Neto ·
)firauda, contando a antiguidade desde 1 de No\'Ornbro do 1936.
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Para o centro 1le mobilização cl<l infantaria n.º 11:
llO regimento <lo infantaria 1i.º 11, Sérgio AzcYcdo dos Santos, António da Costa Figuoirn <'
Lélio Va1, d<• Housa, contando todos a antiguidado
desdo 1 do Novembro <lo H)3ti .
•\ aspirantes a oticia1 milicianos tlo nrtillw.ria de campn-

nha:
Para o centro tio mobilizai:ão a que pcrt<'nr.o: do
centro do mobili.laçllo do artilharia n. 0 5, Óscar
Jorro Ferreira da fülva Viana, contando a antiguidade desdn 1 do ~ovemhro eh• 19~G.
P:mi. o centro de mobiliz:u:ão de artilharia n. 0 2: do
rcgimontú do artilharia ligeira n. 0 2, José de Pnim
Simões Pcrt>ira. contando a antiguidade des<lo 1
do Xon~mbro do 1936.
•\ aspirante a oficial miliciano do cavalarin, para o C<'ntro
do mobilização n q_111• pertonco: do cPntro <lo mobilização de caYnlaria n. 0 3, Joaquim da Costa Carvalho
.Júnior. coutnn1lo a antignidade 1lcsdt• 1 de Xovembro
de 1931.
Promovidos nos postos adianto indicados, nos termos

do artigo 35. 0 1lo 1lucreto n. 0 2l::H;;>, dl' 2~ de Ahril cio
193:?, continuando na l'iituuçil.o do licenciados cm quo :$0
encontram, os sargento,.; e soldados cadetes:
.\ a!'pirantc a oficirtl miliciano pioneiro de engenharia,
para o centro do mohilizaçi'lo do engenharia n. 0 4, o
soltlado cadoto do bntalhiio do pontonciros, n. 0 23Gj 37,
Hafacl dos Snntos Costa, contando a antiguidado
do:-.do 1 de Xon•mhro tio Hl38 .
•\ aspirante:-;

11

oficial miliciano" mi"dicos:

Para o centro <lo mobili7.ação a <pio pertencem: <lo
centro 1le mobilização <lo ser\'iço ele saúde n. 0 :!,
sccrurHlo snrgonto miliciano Alh~rto :Monteiro do
c~~rnlho Duarte o do centro do mobilização 110
scrdço do saúde 11.º 3, primeiro !.'lurgento cadoto
Fernando Saliitlo da Sih·:i, Sf'gnnclo sargento miliciano .Júlio PcrPira C:arrido o sol1lado cndete
n.º 24 :3:3, .Jlanuel Bus:-on Pc>ito \'ahia Soves, con-
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tando a antiguidade o vrimeiro e terceiro desde
1 de Novembro do 1937 o os restantes desde 1 de
Novembro de 1938.
Para o centro de mobilização do serYiço de saúde
n. 0 3, os soldados cadetes da 3.ª companhia de
saúdo, n. 0 $ 243134, Elísio l\fondes Forroira de Molo,
e 98/34, Guilherme Jorge Janz, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1938 e 1 de
Nornmbro do 1930, respectivamente.
A aspfrnntes a oficial milicianos farmacêuticos:
Para. o centro de mobilização do serviço de saúde
n. 0 1, o segundo sargento miliciano da 1.ª companhia do saúde Cândido António da Silva, contando a antiguidade desde 1 de Novembro dt'
1936.
Para o centro do mobilização do serviço de saúde
n. 0 3, o soldado cadete da 3. 1 companhia do saúde,
n. 0 226/34, Nataniel Pedro, contando a antiguidade desde 1 de de Novembro de 1938.
A aspirantes a oficial milicianos veterinários, para a
Direcção do Serviço Veterinário Militar-Secção ele
Depósito, os soldados cadotrs do regimento de artilharia ligeira n.0 5, n. 0 235/38, J oaquim Salvado Yalente, e do grupo ele artilharia a cavalo n. 0 1, n. 0 305/35,
IIorcilio Pires Alvos da Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1939 e 1 do No,·embro de
1936, respectivamente.

V- COLO CAÇ ÕES, EXONERAÇÕES E TRAN SFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Por portaria de 7 de Setembro findo:
{Vlsndn polo Tribunal do Conta•, com n anotatão de sorom dQ·
vldos omolumontos, nos ter11101 do decreto n. 22:257).

Manutenção Militar

Capitão, na situação de reserva, Alfredo Pereira do
Carmo, pura preonchimento do lugar do qno trata o
quadro anexo ao decreto n.0 18:074, de 11 ele :\Iarço

2.• ~érie
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do 19:30, no que so ruforo à sucursal do Pôrto, nos
termos <lo artigo 110. 0 do regul:rnténto da :\fonutcnçilo
:\Iilitar.

Por porta1·ia ele 21 ele Setembro .findo:
(\'lsada roto Trlbun11I da Co"\g•, com a anota<;iio •I• 1ero111 de·
Tidos emolumentos, noa 1ormo1 <lo doereto n.• 22:2$7).

Manutenção Militar

Alferes, na :>ituação do rcscn·a, .Jfunuel do Espírito
Santo, para preenchiruouto do lu~ar ele que trata o
quadro an1•xo ao ilccrcto n. 0 18:0i4, <lo 11 de ?lfarço
de 19:30, no qne ~e rcforc a sen;<;os comerciaii-) nos
termos do artigo 110.0 do rí'gulamento dn :\fnnutenção l\lilitur.

Por porla1·ia$ ele 12 rio corrente

m~.~:

Ministério da Guerra - 1.• Direcção Geral - 2. • Repartiçllo
Exonerado do adjunto o capitão miliciano, na situac;i"to
de reserva; Joaquim }\forques.
Ministério da Guerra - 2. • Direcçlo Geral
1, • Repartição

Capitão 110 scrdço do n<lministraçito militar, da 3." Repartição, Jogé do Lacerda da Hosn.
3 .' Repartição

Tenentes do !'cn·iço do administração militar, do Ln talhão de caçadores n. 0 4, Frnncbco Dia:> Bernardo e:
do rogime11to do cavalaria n. 0 8, .António Esteves de .
Carvalho, sendo o prinwiro por motivo disciplinar.
Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral
Coronel do corpo do estado mnior .Tosé Guerreiro de
OliYoirn Duarte, chofo do cstn<lo maior da 4. ª n'gill.o
militar.
4. • região militar - Quartel general
Chefe do c~tado maior, o coronel do corpo do estado
maior, da :3.ª Direcção Gcrnl dústo Ministério, l•,rnucisco .\iros do .\.hrcu.

'i16

ORDEM

no

EXÉRCITO N. 0 20

2.• Série

Comando militar dos Açôres

Chefe da 2. ª secção, o capitão, na situação de rosorva,
Josó de Sousa Paz.
Direcção da Arma de Infantaria

Capifüo do regimento de infantaria n. 0 5, António Vitorino França Borges, sem dispCndio para a l•'azenda
Nacional.
Regimento de infantaria n. 0 5

Capitão d('l infa~ntaria, da direcção da arma, .\utónio da
Trin<lado.
Regimento de infantaria n.0 6

llajores de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 9,
Alfredo Augusto da SilYa Braga e miliciano, do extinto quadro espC1cial, do regimento ele infantaria n. 0 3,
Júlio Nunes Pereira do Oliveira.
Capiti'tis, elo batalhito de cac;udoros n. 0 5, Josó Tavares
de Lima e )iJfreclo Alberto da Rih·oira e Lorena, do
batalhão de metralhadoras n. 0 1, .:\laximino Ahranches
llendcs de Sena No,·es, e do batalhão de motralhâdoras
n.º 3, Fernando :\Iurtins Salga1lo o .\.ngolo Colita.
Tenontos de infantnri:t, da escola prútica da arma, Joaquim Poraltinha, llo batalhão do caçadores n. 0 G, Manuel Afonso Cardoso, do batalhão do metralhadoras
n. 0 l, .João Toscano, do batalhfio <le metralhadoras
n.0 :~, Luciano Roma 'l'õrres.
'l'enente miliciano do infantaria., do <'ontro dt' mobilização
de infantaria n. 0 11, Custódio Palha Gandaroln.
•renento médico, do rogimento do infantaria n. 0 15, António do1:1 Santos Hodondo .
•\.lferos, do batalhão de ca~aJorcs n. 0 5, José Moreira
Otero o Joaquim Luciano :\larafusta :'.\farrciros, do
batalhão do motralhacloras n. 0 B, Carlos Josó Yonces
e Costa e Hermes do Araújo Olivoira .
.Alfcre:- miliciano do infantaria, do batalhão Jc ra<;aclores
n. 0 4, Rui )fartins Gomes, do h:1talhllo de c:u;ndores
n. 0 9, Henrique .\mnral Xunos, do batalhão do o;ietralhndoras n. 0 :3, Francisco Pt'r<'ira Inácio, 110 centro
llo mobilização do infantaria u.º ~, .João i\lonclo1:1 Correia elo Paiva, do centr o de mobiliza~ão de infantaria
n. 0 :l, António Gil, do centro do mobilização do infantaria 11.º 9, liconcinclo, Lui:.r. José CoHmeli de Abreu
e do centro de mobilirn~ão do infantaria n. 0 lll, Oualtcr :Moutinho Correia Car doso.
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Alferes do sen·iço de administrac:ão militar, do regimento do cavalaria n. 0 3, Armando Gonçah-es Pires.
Alfores do quadro dos serviços nn:xiliares do exército:
do regimento de infantaria n. 0 3, ~fonuel da Silva.
Regimento de infantaria n. 0 9

l\fajor, do regimento de infantaria n. 0 1:3, Arnaldo Lopes
Ramos, por pedir.
Regimento de infantaria n.0 13

::\Injor elo infantaria, promotor do justiça do tribunal
militar territorial de Yiscu, Luiz Pereira Faceira, por
pedir.
Regimento de infantaria n.0 14

Alferes milicianos dP infantaria, do batalhão de caçadores n. 0 3, Custódio Josó Lopes Carneiro e :J:Ianucl
Bismarck de Melo, do ct•ntro do mobilização de infantaria n. 0 14, Antero Coelho da :J:fotn Hubort Dias elo
Sousa e, do centro de mobilização ele infantaria n. 0 15,
António dos Santos Pornira.
Batalhão de caçadores n.• 1

Tonento de infantaria,

110

quarlro da arma, José Joaquim

de Almoid11.
Batalhllo de caçadores n. • 2

'ft•ni•nt<' do iofanfaria, no quadro <la arma, Alfredo Xewton I!,ranco. ·
Batalhão de caçadores n. 0 5

Capiti'lis do infantaria do batalhi'lo df\ carros n. 0 1, Francisco Lima Ferreira <lo Carn1lho o, da Escola do Exército, Arnlino Barbiori <l1• Figueiredo Baptista Cardoso.
Batalhão de carros n.0 1

Cupitiio miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, dn direcção da armn, Jos6 do )feio Soares. •
Centro de mobilização de Infantaria n.• 14

Ch<'fo, o tonMte coronel, na Mitunçüo de reserva, Paulino Lopes D avid.
Centro de mobilização de infantaria n.0 18

AlfPres miliciano de infanta.ria do contro do mobilização
de infanturiu n. 0 2, Alrnro Rodrigues Duarte, por pedir.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Alferes miliciano do infantaria, do centro de mobilização
do infantaria n. 0 1, José Nunes Parro.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 1

ArquiYista, o alfores, na situação de reserva, Fernando
Augusto Galhoz.
Distrito de recrutamento e mooilização n. 0 10

Sub-chefe interino, o capitão, na situação de reserva,
António Rodriguos J\.fornis.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 12

Adjunto, o capitão, na situaç:(to de reserva, José Fernandes ')foreira.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 18

Exonerado do sub-chefo o major, na situu(;i'i.o de reserva
:?IIignel de _\Jmeida Júnior.
Distrito de recrutamen lo e mobilização n. 0 19

Suh-chefo, o tenente-coronel do infuntarüi Abel :\fogno
do V a.sconcelos, ficando exonerado de chl\fo interino.
Escola Prática de Artilharia

Segundo comandante, o tonente-coronol, do regimento do
artilharia ligeira. n. 0 4, Raúl Gomes Saraini.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

Capitão, do grupo de artilharia a cavalo n. 0 1, António
Rafael l\!aria <lc Noronha da Costa Pauliuo.
Regimento de artilharia ligeira n.• 3

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n. 0 1, João
:\Iáximo Tas~ura :\fachaclo.
t.• companhia de trem hipomóvel
Secção de mobilização

Tenente, na situaçrlo de reserva, António Lemos Viegas.
Centro de mobilização de artilharia n.º G

Acljunto, o capitiio, na situação de reserrn, João ela Silva.
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Direcção da Arma de Cavalaria
~fajor,

do regimento de cavalaria n. 0 4, Jorgo Alcido
dos Santos Pedreira.
Regimento de cavalaria n. 0 3

Tenente do servi~o do adruinistraçito militar, da 3.ª Repartição da 2. ª Direcção Geral dêste :\!inistério, António Lopes, para os efoitos do § 3. 0 do artigo 4:3.º
elo decreto n.º 17:378, de ~7 de Setembro de 1929,
modificado pelo decreto n. 0 19:175, de 27 de Dezembro <le 1930.

---

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - l .n. Repartição
Por portaria de 25 de :.:;etemb1·0 findo:
(Anotnda pelo l'rihunal de (;ou tas om 1 de Outubro de 11110).

Exonerados de profossores interinos do 1. 0 grupo do
matérias do curso do estado maior os seguintes oficiais
de engenharia:
Coronel Carlos de Barros Soares Bra11co.
Tcnento-coronol Luiz da Co-;ta de Sonsa do :\Iacedo.

VI - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIV°tRSAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Tendo sido agraciado com a Cruz comemorativa
do 60. 0 aniversário da fundação da Crrn~ Vermelha Portuguesa o tenento méclico Fernando J airno :\[achado
Faria e com a ?ifo<lalha de agradecimento da mesma
institu"ição o tcnento, 11a situação do rcscrrn, Henrique
Leonardo da SilYa, é-lhes permitido usar as rospccfo·:is
iosignias.
2) Dccfora-so que, tendo sido agraciados com a "Jfodalha do agratlccimonto da ~ocicdade l)ortuguosa da Cruz
Vermelha o pri!1leiro cabo n.º 61/1~. da :!." bafaria do
especialistas <lo rogirncntu <lc artilharia de costa, Rol·

•
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dão da Cunha, e o soldado n. 0 3:3í, do reginwuto clê
artilharia ligeira n. 0 3, Artur Alvos Baltasar, é permitido
no primoiro usar o n. 0 2 na fivela da medalha quo já
possuo e ao segundo usu.r a medalha com quo foi agra·
dado.

Ministério da Guerra-!.ª Direcção G.e ral-1.ª Repartição
3) Doclarn-so qno por decreto do 18 de i\far~o do
corrente uno, publicado no Ditu·io rio Gorêrno n. 0 234,
2.ª sériC', do 8 do cornmto môs, foram contlocorados
com os graus da Ordem a seguir designada os scgnintos
oticiais:
Ordem Militar de Avlz
Grande oficial

Coronel, na sitnuc;ão de rosorva, Francisco de Passos.
Comendador

Tenente-coro1wl de cavalaria Cipriano de Castro :it:.irtins.
1Iajoros: do cavalaria João Pires de Campos; do servi~o
do administru<;llo militar António da Sih·a Simões e
do extinto quadro de oficiais do secretarindo militar
António Isidro Gama.
Oficial .

l\fajor do corpo do estado maior .José da CoHta Poroira
Esta~o de Saca.dura Boto Cúrte-Heul e, rnili<'iano de
infantaria, cio extinto quadro C!!pecial, .Júlio ~unes
Pereira do Oli\'oira.
Capitãis: do infantaria Jost> Correia de X oronha o :\lenosos, António da Silrn Pinhoiro, Ji'rancisc•o Jlolbeche
Fino e Armando Jijduardo Pinto Correia; milidano do
infantaria, do oxtinto quadro 08pecial, Gustavo Adolfo
de Gouveia o miliciano do ca\'alaria, do mesmo oxtiuto
quadro, Joaquim António Gnspur.
Cavaleiro

Capitão de ongrnharia Lui1. :.\lnria da Câmara Pirw.
'l'onentes: do infantaria Afonso llnnriqucs Bnptista Campos, Augusto l\fanu(\l elas Neves, Carlos Barroiros
Pais do Ataído, Domin~os Josó de Freitas, Luc•iano
Roma 'l'Orrl'!1 o :\laouel F'olgado; elo cavalarin Ilomoro
de Oliw•irn :\latos e, na situa~11o do roscna, Vasco
Pereira Pi1nN1t1l de Castro.

•
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4) Declara-se que, por ter sido promovido por distinc:ão o major ele artilharia Augusto Dantas Pimenta
Serrão do Faria Pereira, ó-lhe permitido o uso da medalha criada pelo decreto n. 0 11:607, de 24 de Abril
elo 1926.

;>) Declara-se qne os oficiais ao diante nomeados
foram condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar oru conformidade das disposi~ões do regulamento aprovndo por decreto de 28 do Setembro de 1917:
Medalha de ouro
Regimento de infantaria n.• 5

:i\lajor Uaouel Bernardes de Almeida 'l'opiuho.
Capitão J osó Ferreira :\Iendes N azaró.
Regimento de infantaria n. 0 10

:\lajor Diamantino .\ntuncs do Amaral.
Batalhão de metralhadoras n. 0 1

Alferes do quadro dos sen-ic;os auxiliares do exército
António Pavia (ttH'IT:t.

Ministério da Guerra- 1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
li) Declara-se qu<' os oficiais ao diante> nomeados, promovidos p1>la presente Ordem do Exército, contam a antiguidade dos actuais postos desde as datas que, respectinunentc, lhes vão indicadas:
Infantaria

Coronel Luiz Augusto ele Sousa Hodriguos, desde 21 de
S11tembro de 1940.
Artilharia

Teuentes·coronóis: Afonso Jorge de Aguiar, Henrique
Pereira do Yale e Josó Augusto 1\Ionteiro do Amaral,
todos d0sde 23 d0 Setembro do 1940.
:\fujoros: Alvaro BiYar Moreira de Brito, António Tôrrcs Baptista, Inúcio José Rodrigues da Costa e Joaquim de Oliveira Leite, todoi- desde 23 de Setembro
de 1D4:0.
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Capitãis:
Alberto Frcdrrico de Uan·alho Lima, dcsdo ::! l do
Sotem b r o <lo Hl40.
FranC'isco J>cr< ira do La<·<•nla ?\la<'hado, i\ntão Cordeiro Dias o Alfredo füun1Js Paz. todoi:l doseio ::!3
de Sotomhro de 19-!0.
'
1

7) Declara-se quo, cm conformidade com o § único
do artigo H.º do decreto n. 0 HO::l62, do corrcnto ano, o
comando militar dos A<;:ôres licou constituído com o i-;pguintc pC1ssoal:
Chefe da secretaria, major do infantarifl. Gonçalo Lôho
Pereira Cuidas de Barros.
Cliefo da 1. ª S<'ct;üo, capitão J o infantaria .\ni<'eto ..\ntónio Jos Sautoi;.
Chefo da:?.ª scc<;:ão, capitão, na situação de rPsPn·a, .José
de Sousa Paz.
J\rquivistn, alf<'rCM <lo quadro dos sP1Tic:os auxiliarrn; cio
exército Jlorúcio 'l'cixcirn do Mecleiros.

8) Declara-se que o :1lfcres miliciano do infa11turia
.\lves Coelho foi autorizado a asar o uomc <le
)fauuel Ah·os Passos Coelho, don•nclo, port:111to, ser
inscrito nos rPs}WctÍ\'OS r<•gistos com êste nomo.
~Ianael

9) Dcclarn-so q110 o aspin111te a oficial rnilicinno do
infantaria, do centro de mohiliz;uc;iio de infunturia n. 0 8,
José ~foria, foi nutorizA<lo a usar o nome de .Tosli ::\faria
Gual<lino, doY(!IHlo, portmto, ::-,er oscritnrado no;-; rcspecth-os rcgbtos co1u êste norno.

10) Declarn·sn <1uo o aspirnnto a olicial 111iliciano ilP
infantari:i, du c1•ntro de rnohili~.ac:Tw <le infantarin n. 0 l!l,
António Duurto PorPira, promovido a ôste pôllto por portaria de 6 d<1 .Tanciro de w:m, insorta na Ordem do l~.âr
cito n. 0 1, ~.ª sériP: <lo mesmo nno, conta a :wtigui<ladc
<lo seu pôsto desde 1 dl' Xoyomliro do 19:32, e nno desde
1 de NoYomhro de l!l38, c·omo foi publicadu.
11) Declar:t·Sft que o tenonto-coronel de nrtilharin Alvaro Sal\'il\ÜO BarrNo, promodclo ao actual põsto e
c•olocndo no qu:\Ciro da arma por portaria de 14 elo Setombro de 1!14(), iu~crta na Ordem cio Exérdto n. 0 19,
2.ª série, do corrente ano, prf'stu son•i<;:o nn lfopnrti~ão
do Gabineto dêsto .\linistério.

2.• Série
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12) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia José
Augusto Monteiro do Amaral, que exercia como major
o cargo de segundo comandante do grupo de defosa
submarina do costa por acumulação com o cargo de professor efecth·o no Instituto do Altos Estudos Militares,
deixou por efeito da promoção de exercer as funções de
acumulação acima referidas, mantendo-se no cargo de
professor no mesmo Instituto e continuando a desempenhar us funções de chefe da Repartição do Gabinete
dôste :\Iinistério.
13) Declara-se que, por despacho de 27 de Agosto
elo corrente ano, publicado no Diário do Goi:êrno n. 0 203,
2. ª sério, de 31 do mesmo mês, foi o capitão do artilharia :\Iannel Vl:'loso exonerado do lugar de chefo do Gabinete do S. Ex.ª o l\lioistro da J nstiça, que exerceu
com inteligência, competência e zêlo.
14)
Costa
Koves
lharia

Declara-se quo é Henrique Armando Roovcrs
~evcs o não Henrique Armando Hoavers Costa
o nome do aspirante a oficial miliciano de artido centro de mobilização de artilharia n .0 1.

15) Declara-se quo o cnpirno do ougcnbaria Raúl Fernandes ilfarti11s, adido, com liconça ilimitada, deixou do
estar nesta situação dosdo 9 de Outubro de 1940, <~on
tinuando, porém, na situação de adido, mas em serviço
110 Ministério das Colónias dt•sde a mnsma data, o em
comissão civil, nos termos da 2. ª parte do artigo 2. 0 do
decreto n.0 13:309, de 23 de Março do 1927.

lü) Declara-so qne o alfore:,: miliciano do serviço de
administração militar ~\ntónio Gornes da Silva Pinheiro
foi autorizado a usar o nomo de António Gomes da Silva
Pinheiro FerrC'ira Pinto Basto, devendo, portanto, sor
escriturado nos resporti,•os rC'gistos com úste nomo.
17) Declara-si' que o major, 11a situa~1io do n•scn·a,
Joi;é )i'err<'ira dos i':lanto&, q11P pas~ou ti ei;ta 8ituuc:ão
pela Ordem riu E.1•ército 11.º Hl, :?.ª s/•ri(•, <lo coneut1•
ano, continua. prestando son·iço como chofo do dcpó.sito
territorial ele material do guerra nn. 1.11 região militar.

18) Declara-se quo o capitão miliciano médico de resorrn António Ernesto P inlioiro do Ca:stro <love sor consi-

ORDEM ' no ExnRCITO N. 0 ~
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<lerado r.om baixa do scnic:o desde 7 de ~\gosto de 1940
o não desde 7 de .Julho de rn.w, ficando assim alt<'rnda
a parte da portaria <lc 17 de .Agosto último, inserta na
Ordefl/ do E.rércifo 11.º 1í. 2. 3 st'·rie, do correntP ano.

1O) Dcclara-so <[U<' deixou tll• 11rcstar sen·ii;o no extinto d11p6sito do Piuhol o capitão, na situn<;i°lO de reser\'a, ~orbcrto Amf1ncio Alvos.
2U) Dcclara.-so q1w é capitão o não tcnt'ntc• o pôsto
du olicial na situac;:10 cl<' rl'sen·a .\ntónio .José Gou,cia,
a <1tl(llll so refon• a cleclara<;ão :n) publicada na Orrle111
do J<J.,.ército n. 0 lU, 2.ª série, do corrente a.no.

21) Declara-se quo é Joaquim da Sih-a •pires e não
João ela Silrn Pires o nomo do capitão, na situac;ão do
resl'rrn, a quem so refere a declara~ito 31) inscrta na
Ordem do E.rército 11.º Hl, 2.ª s{~ric, do corrente ano.

-·Ministério da Guerra - 1. ª Diretção Geral - 3 .• Repartição

2:!) Declara-se q uc desistiu tia froqüôncia 1!0 curso ela
gscoh1 Contral do Sargentos, no11 tormos do artigo 48. 0
do dcen•to n. 0 2:.!:lü9, de ~ d(• Flwereiro dt• 193:3, o prim<'iro 11argento da r>.:. companhia do batulluio n.'' 3 ela
guarda lisca.l ~faouel Rodrigues Agra.
~;}) Doclara-se 'llll' t> nomeado para. frec1iio11 tar a Escohi Central do Sargontos no nno lcctivo <lo HHO-Hl41,
nos termos do artigo 31.0 do decreto n. 0 ~~:lü9, de 2
de Fovereiro de Hl:33, o prin11•iro !'argento do extinto
quadro do 11argt>ntos 1lo secrl'tariado militar, do Supremo
Tribunal ~lilitar, Sobastiiio Gomos do Oliveira.
~H) Doclara-so quo foi conct1dido o prim('il'O acliamN1to
da J'rec1ii(lncia da EHeola Central do SargentoH, no ano
lectirn dP 1940-Hl·H, nos termos do artigo :rn. 0 do decreto u. 0 22:160, de 2 de l"O\'l)rt'Íro de mil:~. a.os scguinl\'!i primeiros snrgentos do extinto t1uadro do sargentos do secrdnri:ulo militar: elo Cofrt> do prnvidôncia
cios :;argentos do torra o mar, l•'rancisco :l\Ianuel Pire:,,,
do Ar11ui,·o Gorai 1lo llinistório da Guerra, Domingos
de Carvalho Bragança e. elo distrito de reC'rutumcnto o
mobili:t.aç;ão n. 0 1, .José da Costa Ferreira .

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

25) Pensões anuais quo competem <lOS oficiais a seguir
designados, qne, nos termos do decreto-lei n. 0 28:-!04, de
:31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação de
rescrni:
Coronel de infantaria Eugénio Ribeiro de Almeida,
36.000'-~·

Coronel do artilb,aria Sc''rgio Ribeiro de Sonsa, ~7 .200:5.
Coronel de anilharia Elísio :\[úrio Snooos Lõbo, 3i .200;5.
Capitão do infantaria Acácio Teixeira Lopes, 21.600/$.

26) Pensão anual que compete ao oficial a soguir dC\signatlo, nos termos do dccroto-lci n. 0 28:404, de 31 do
Dezembro do 1937, em sobstitu'ição da que lhe foi atrihuída pela 01·dem do E.rército n. 0 18, 2. 11 série, do lG de
Setembro de 19-!0:
Coronel, na situação de roser\'a, J osó Augusto <lo :\Iolo
Yi0ira, 36.000,S.
~7) Ponsiio anual que' cornpct0 ao oficial a sPguir dl'sig-na<lo, dos<ll' 1 de A:..:osto cio H):38, nos tN·mos do d0cr1'to-lei 11.º 2~:404, de :H do D0zcmbro do rn:n' Olll
suhstitui:ção da <[UO lho foi atribuida pela Ordem du
E:r·érri'to n. 0 1-!, 2. 11 séri<', llt' 30 dP Setembro de 1938:

Capitit0, na situaç:io do rosorva, Dnllio da Silva Marques, l!l.380ii. Tom ;n anos de son·iço l' 26 poríodos.

28) Ponsõos anuais com quo passaram à refo~ma os
oticiais na situac:ão 1lo rcsor\'a ao dianto nomeados, conformo o despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito
o Proddência pnhlicado no JJiúrio do Gorfrno n.u :?2.+,
:?.ª série, do 25 do 8otombro findo:
Major .José Joaquim Paeheco, 2ô.7H~580.

Mi~jor .João dos Heis GomPs, 16.273:580.

Capitiio .Tosl' dl• Sousa o )folo, 21.790,)80.
Capitito Hobcrto dl' Fi::rueiredo, 21.05f>t5~0.
Capitão ~\rtur Gomes do Carvalho, ~l.010680.
'l\•noutn .Antóuio Xa;rnré Camolino Sousa Sah·:i.dor,

18.57G·S.
'I'enl'nto Adelino Lopes da 8ilva ~antos, 10.:\2<i·5.
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
~9) Puhlica-iw a rclac:iio dos cun,Jidutos clnst1ifü·udos,
nos termos do artigo 78. º do n•gulamento do Con'iellw
Tutelar o Pedagógico dos Exfrcitos de Terra e )lar, no
concurso do corrente tmo para admissão no Col1'•gio :\filitur :

Marinha
4. 0 grupo

1-Antóuio .José da Sih·a :'iforeini llato, filho do capitfio·tenunte .João )foreira Hato.
2-.Jo:-ú :'llanuol Rodrigues Santos Arroube, IHho llo
sub-tcnouto Jo~é <los Suntos .\.rroubo.
3-Antônio l•\~rnando do .Je:;us Pernandos, filho 110
prinwiro tenente módico .António Au~nslo On:-.tútlio l•\•rntrndes.

Exército
1.• grupo

llcl1ler IT11111herto do X11s1'.inw11to :\fatias, lillw do

Le11out11 da guarda 1i:;c11l .Joaquim )latias, jí1 f:d11
C'ido.
·
2.• grupo

1-Josú Hamiro Pereira de .Ahneida Snndu, filho do
tenonto com a patente do capitão Harniro ele .\lmeida SundP, já falecido.
2-Luiz Francisco Pinto dP Sousa :HorPira, filho do
major .Jos{• Luiz ~foreira, j:í falC'cido.
3 - CarloM Diogo Farin do Carvalho, condicio1111 I, filho
do tllllOllt<> Hodrigo A 11g11Mto dC' Carvalho .1 únior.
3.0 grupo

1 -- José ,\1lri11no Corte Ht>nl Bui:wl 110 :\[elo Uo1lrigu1•s:
filho do tenPnto .Tosl~ ~(11ria Soarei; de )!Pio Ho<i riguos, j:í t'alecido.
~
Vergílio Alberto 'J'rnncoso Po~us Fni<:iio, filho do
tenPnto Ovídio ..:\ lberto <le Furin Poçus l•':tl1·ão,
já folt'ci<lo.
3-J osó "' tlrinno da Silni ~fontoiro, filho do te1wntl'
pi<'nclor António da Silva Monteiro.

2.• Série
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4. 0 grupo

1 - António Pl:'lcido Hnmalho ela Cnnlrn Abreu, filho do
rapit<lo PL't<·ido Ant611in d:1 <'unha Ahrou, i:\ fal{'cido.
·
~ - .José Antó11io Conloiro :\ l'to d1• •\lmeida. fillw <lo
capitflO l<~stê\'ii.o Rodrigues Xoto dú Almeida.
:\ - :\Iaunol füunalho Ortigão <lo ~leio\" :1z do Sampaio,
filho do t':tpitão l\fanu<'l \'illu'na do i\folo 8u111paio.
•! - Jorge :\fannol Azougmlo doH Hois 'feroudo, lilho do
capitão Diogo Hogério dos Heis 'l'cmudo.
5-:\Ianuel José> )lurtins Rodrigues, filho do tenl\nto
Gaspar Pereira Rodrigues.
G Pedro do Azew•do àfavigné do :\Iirancla Andrade,
filho do capitão da guarda ti:-c:1l .José do :\fira11d11
Andru<le.
.
7 - .Augusto üósar Olivoirn Lop~s, filho do cupiUto :\f(l.
rio Augusto Lopes.
~ ~ .Tos6 Fernando Lopes Gome!'! :\f:trques. filho do <'apitilo .Joaquim Fernundo <111 Conc1•içl\o Gom~s
~forques.

P~dro

J osó Hodrigues Pires do :\lirnnda, filho do
tenentt) Alvnro Pires do )firn111ln.
10 :\fnnnel Rodriµ;11011 Carnilho, lilho elo tonontD :\lannel Ro1lri~11<'H Carvalho.
11-José Paulo \'olho Goraldo d11 Alhuquorquo Vclo:;o,
filho 1lo c·11pitiio .To:'io de Alb11q11<'rqne \\•loso.
1~ - .António dt' )foruii; Sarmento dos ~untos Lucn:i e
Costa Brotas, tilho do teneuto Anlhal dn Costn
Brotas.
1:1 .António 'J'ótTO!! de Andrude o Sih·a, filho do <'npitilo médico Ál\'nro de Anclnulo o :-5ilvn.
14- -Alcxan<lr<' :\lauuel Cloni:aln•-.: Dias do Limn, ülho
tio cnpitllo c~1111ilo Din)< <lo Limn.
1;, Jorge Augusto tio Am:iral Coc.•lho, filho do tPrwnto
Alfredo i.\larin da Costn Coolho.
l l i - Edmundo du Co111.:oi1.;iio Domingos, filho do tenonto
:\fanuol 1>0111ingo:;.
·
1i -Saln1<lor Duarte Dias <ln 8iln1, til110 do nlforos
Manuel da Silva.
18-Joi:;é Eng(·nio 1ln Cost11 Estominho, filho do tc0<>11to
José da Costa Estorninho.
Hl - Hui .Nu0t~s i\f:lrqucs, filho do <'Dpitl\o Mário Ilumlierto Ff'l'rcira )lurqnos.
\l -
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20- Eduardo ~\lfrodo )fartim; da Silva Pinto, filho do
capitão Francisco da Silva Pinto.
21-Manuel Uosa da Costa, filho do tenento :\funu('l
J osó dit Costa.
:?2- :\fanuel de J•'roitas Eufrúsio, filho do tPntinte .Júlio
Eufràsio.
2:l - :\Iário Pinto Hodrigues de Almoi<la, filho do capitão
da guarda fiscal Raúl Figueiredo Hodrigues de
.Almeida.
24-Haúl Ilenriquo li'erreira Vicligal, filho do 1·apit1to
Raúl Bnrhosn Ferreira Vidigal.
:?5-José ÜfLndido de Bomwfo11 do Paula Santo~, filho
do capitào .\rtur Rodriguei1 de Paula Santos.
:?6 - Luiz José do Yilhena Oliveira Hocha, filho elo tenento .\.rgílio ele Oliveira Hoc·ha. ·
:?i - Cristóvão :\fannel Banazol do <..:arrnlho, filho 1!0 teneuto Alniro da Silva Car\'alho.
:?8-João Nuno Cid Larcher Ovlclio, filho <lo tononto
Ilormógenos Ovídio.
:?9-Carlos Alberto de Paiva Nobre Guede:> da :-lilrn,
fil110 elo t<>m•nte Ivo Guedes da Silva.
:30-Emílio :\fonucl Costa Pnlhoto \" itlc•ira Camad10, !ilho
do rapitão Joaquim Emílio Videira Camacho.
:ll-Luiz Manuel Moreira Azo,·odo, Jilho do cupitiío médico Custódio Gomes de Azov<>do.
32-Rubi Josó Alfredo l\fourTLo )farques, filho do tonentC\ Ruhi António :\larquos.
:\:~ - António Augusto de Brito Pinto l'::ialgueiro, filho do
major •\ntbnio :\faria Pinto Salgueiro.
;~ -.Josó Fernando Yales de li~iguoiredo Valente, filho
do mujor .João Cândido 1lo Figueiredo Vall'n tl1.
:35 - Jonquim Henrique de <Jnstro e ~ousa Carru!.-'ca,
filho do ('apitão médico .Joaquim Júlio Carruscu.
:lG -António Jorge Campos Pimenta da Gama, filho do
tanente João António do Araújo Pimenta da
Gama, jií falecido.
:37 - Fernando Edgar Collet-)Iaygrot de )foodon~a Pt>rry
ela Cfllnam, filho do coronel Carlos Jionornto cl1•
~fendo1wa PorrY d:l Cüm:1ra.
;}8- Joaquim jos1; E~teve:-; Virtuoso, li lho do <·apitiio
.João dn Cosht Virtuoso.
B9-Josó ':\Ianuol Caiola C:trpint(liro, filho do c:1piti10
Mnouol Rodrigues Couto <Jarpinteiro.
40- liunuel Artur Lopes Leite, filho do alfores J uaquim Gomes Pereira Loito.
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41 - Fernando :\[ nnucl Bilswin do :\fon<>scs Lniz de 8t'·
qu<>iru, filho 110 capitão .Joaquim Iformitério
Adrião :-\equeirn.

s.· grupo
1 - Pedro .Jos•": Hodrigues Pirt•s de ~firand:1, filho do
tcne111!· . \h-aro Pires d<' ~liranda.
~ - - :\fanuel Hodriguus Carvalho, ti lho do tenenh• :'11:1nul'l Hodrigups Carvalho.
:i-José Paulo Velho Geraldo do .\lbuquerquo Vclo:-;o,
filho do c·npitiio João de Albuquerque \ºplo1:10.
4 - Múrio Pinto Rodrigues dn Alnl!lida, 1ilho do capitão da ~uurdn fiscal Huúl Figueiredo Hodri;.;11cs
do .\lmeicla .
•1
:\fanuel Hosn. dn Cost:1, lilltcJ do tenentu '.\[n11ul'l
.Tosc'.• ela ('o:-.ta.
ti - Vasco lll•nric1ut\ Hociri~m·s cl1• ..hcvl'do, filho cio
capit710 l•:cluimlo Djahne Brandão de ,\7.1•vPdo.
7 - Luiz l\lnnunl '.\foreira d1• Azovcdo, filho 110 capitão
médico Custúclio Gonws de .\zc\"<~do.
8 - .\ntúnio :\lorais e! Onuha Horlrigues da Hih·a, lilho
do mnjor .Júlio Hodrigncs dn ~ih·:1 . .
Oficiais milicianos
6. 0 grupo

1 -- Raúl llr.nriqu<' de\ Almcidu Hiboiro dos !-iantns,
filho cio ;dforps 111éclÍ<'O ,\nt.'111io Hibciro dos !-':111tos .Júnior.
Civis
1.• grupo

1 - .José Paulo Vdho GPrnl<lo cl<.' Alhnq11orq110 \"1'10110,
filho do c:ipiti'lo João 1lt' Alhuqur.rquc Yelo~o.

:.! - Eurico Diogo Carlos Voloso do Arniljo Uahral,
filho do ci\'il Diogo Eugt'•nio Augusto Cabral.
:l - Gil dt> i\zur:irn Sumpaio do l.l•mos. 1ilho cio <'i\'il
.M:.'irio HiliPiro do Lemos .
.t .João .lo:;ú .\ndrade Coimhrn, filho .lo 1·i,·il .l11:1q11i111
de ,\ss1111c·iio Coimhrn.
f">
-lfodcio .lo~;\ tio Garcia.Jí111ior, filho tio <'ivil l>r. llorúcio .J o:;<• cio Garcia.
ü - :\liirio .Alhrrto l lorta Pl•reira Da111:1s :\fora, lilho do
civil MlariCJ Damas Morn.

i - José .\ntónio 110 ::\fatos Coi111hr~1. tilho clu l'ivil
Edu:1rcl11 Anti'mio Üoimhr:1.
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pol' de.~pacho )11i11iNte-

Exército
4. grupo

l-Forn11ndo de Assunc,:ilo Carnilho, artigo úf>.º, filho
do capitão Acúcio N orberto do Carvalho.
~ - :.'ifanucl Guia lfend<'s de Sousa Vitoriano, artigo 6;J.º,
filho do tenento )fanuel )fendes de Sousa Vitoriano.
:3 - .J oito Manuel Pereira do Carmo elo Sou!-IU. Teles,
arti~o 65.", filho do major Arnaldo de Alh11q11orquo Barata de Sou~a Tdes.
-!-António )forais o Cunha Hodrigu<'s da Sih·a, artigo Gõ. 0 , filho do major .Júlio Rodrign"s da

:-;ilrn.
1.0 grupo

1 - .Taimo Fernnnilo Bol'l'êgo Liuan 1le Olin~ira LPite.
1·011dicional111onte. filho do tl•111·nto Alfn•1lo 11A
< >liveira Leite, j/t falecido.
2. 0 grupo

lloldl'I' \'flor ::ierigado .Ju11qtwir:1 o Silva, Jilho do
tL•tw11to Vítor Amàndo .Junqueira o Silrn, j:i fulet•ido.
2 - Hogt'.•rio Fernnnclo Sequeira 'l'ahorda e Silrn, filho
!)o mi~jor Yotorinúrio Rohl'rto António da Silva,

j1í fale<'ido.
4. 0 grupo

1-Vítor lfonuel Snr<linba Dias, lilho do tenont!' )fanut-1 Luciano Dias.
~-.António Frunciiwo elo C<trrnlho Burroco Fn·iro
Hnus, filho do c11pitão médico Jlorl>erto :\fo11teiro
Freire Huas.
:3-Ciirlo~ Eugénio :;onrcs do Oliwira de Clwliy, filho
do l'npitão Carlos .\foo:'O 110 . \z"'·cilo Cruz <lo

Uhaby.
Civis
1.· arupo

1-Hui Pimenta Gurl'ia ilu Silvn, condicionalmente,

filho do civil I<'ernnndo G nrc·ia <la Sil\':t.

2.• Série
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30) Publica.se a relação <los candidatos classificados,
nos termos do artigo 78. 0 do n•gulamcnto do Conselho
Tutelar e Pedagógico dos Exórcitos ck Terra e Jifar. no
concurso do corrente ano p1tra admissito no Instituto
Profissional dos Pnpilos 1los Exé>rcitos cl<' Torra <' )for:
Oftciais
1,• grupo

1 - Cnrlos Henrique Horrêgo Linan de Oliveira Leite.
filho do tenentt' Alfredo de Olin'ira Leite, já fa-

lecido.
2 -Augusto I!idio Alberto \Yieira, filho do tenonto Augusto Alberto Vieira, jit falecido.
3-José António Calapoz Correia, filho do tenente An· tónio Corroía, já falecido .
.J - Dagoberto Campos dl' Lima, filho do tenente Dagoberto António do Lima, jú folcci<lo.
2. 0 grupo

1 - António Pimentel Santa Clara, tilho do <01·onel
António Joa<tuirn Santa Clara Júnior, jít falecido.
·> · llPlcler Yítor Sorigado .Junqueir::i. o Rilva, filho elo
tenentn \'ítor Amândio .Tunquoirn"' Silrn, já falecido.
:~ - Múrio Goni;ul ve~ l'iros, lillw do 11lfores Mil rio Augusto Pires, jú falecido.
4 - J oaq uim Hodrigu1•s Nnzaré, filho ll o alforC's João
Rodrigues Nazaré.
5-Arliuclo Gurgató Barronto, filho do _capitã.o Domingos )fame<lP Barrento.
0

sargentos e equiparados
1.• grupo

1 - gagar TPixcirn Lopos "'.\Iurtinbo, filho do primeiro
sargont-0 músico João Lopes Martinho, já falecido.
:?-José )fannol V clez, filho do se~nn<io sargt•nto <la
g11artla nacionul repuhlicunu ~fa.nn<ll \'1,lez, j<i
falecirlo .
3- Luiz )foruis, filho do s<•guurlo sargento :\fannel
Pinto, já fakcido.
4 - Frnncisco António Louro, filho do segundo sargento Joaquim Ant6nio Louro, jú falecido.

•
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5-João Matos da Cruz, filho do segundo sargento
de marinha António Joaquim da Cruz, já. falecido.
G-1\ h;aro Samora Pinto, filho do segundo sHgento
~\lrnro da Silva Pinto, jil falecido.
7 - Fernando Carlos Cordeiro, filho do primeiro sargento músico José Carlos Cordeiro, já falecido.
8-Joaquim Josó Vítor, filho do primeiro sargento músico Vítor :Jfo.nuel. já falecido.
fl-l\Ianuel Gonçalves Dias, filho do srgnndo sargento
do marinha. Ludo\'ÍCO Dias Rato, já fal<'cido.
10 - Rogério 'feixeira Ferreira. filho do segundo sargento de marinha Josó Joaquim Ferreira, jil falecido.
11 - -:\[úrio Amilcar dos Reis Pereira, füho do prin:eiro
sargento músico Jaime Brasil Per<'ira, j<I. falecido.
12 -Adriano António :\fachado Lnz da Costa }facrdo,
filho do segundo sargento António da Costa Jfocedo, jA falecido.
13 - Rafael Jorge Durão :\fcndes :Matos, filho do primeiro sargento Jorge :Mendes do :\fatos, jit falecido.
1-í - Acácio Tavares de Sá, filho do segundo sargento
músico :\[úrio Cruchinho do Sá, j;í. falocido.
l:J- Armando de :\foura Pereira, filho do segundo sargento F(lrnando VnsCJIH'S P1'reira, j[L falecido.
t<i · Ahilio :\[ei1·a Pacheco, lilho do primoiro snrge11to
Avelino Pacheco.
2.• grupo

•

1 - Rosalino 'l'eixeira Fernan<los Pacheco, filho <lo segundo sargento músico Josó I•'ernandes, j;'t falocido.
~ - Jaime Augusto Carneiro Rua, filho do primeiro
sargento Rufino <la Hna., j<'t falecido.
;~ - Filomeno A11gnsto da Conceição, filho do segundo
sarg<'nto forrador !Torllllnio Augusto, jA falecido.
.+ - Rui da Silva Branco, filho do sPgundo s11rgt'11to Hui
Gomes da Silva Branco, já falecido.
5 .Tosó Guilhermo Pereira Pina. filho do primeiro
sargento .José Paulino Pina, já faiC'eiclo.
G- \'ítor :\fanuel :\fondos da fiosta Pacheco, filho do
segundo sargento Ha.úl ela Costa Pach<>co, já faltwido .
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í -.\.ntonino cios Santos Lajes :.\lal'tius, filho do s~·
gun<lo ~:LI gcnto Germano .Nunes :'ifartins, j<í fa.
locido.
8 l•'rancisco .António Pereira Lopos, filho do pl'imciro
sargon to de' w u.rinha J osó :ir ariu. Lopes.
n - Alcino :\Ianuol Pires, filho do sogun<lo sargcn to
.\.ntúnio l'irl's.
lU - Rui Allwrto ele Brito Xoves, filho 1lo scgunclo sargonto üri:;tt'1\'ÜO Antúnio das Ne\'es. •
1 l - .\lbcrto de :\!elo, filho <lo sl'gun<lo sargento .Joa·
quim <le ~tolo.
3 .• grupo

1-Custódio Hodrignes <le .Jcsus Assis, ti!ho do 8l'gundu sargl'nto da guarda nacional republicana
Francis<·o dP .\ssis, jú faleciclo.
2 -.Jaime :-;imão Carneil'O, filho do primeiro sargento
)fannel ,\ntúnio CarnPiro, jú falc•cido.
3 ,;\[ário P('(lroso Gonçalves, Hlho elo •vrimoiro sargento .Joaquim António Go11çah·es, jíi f:tlc•<'.ido .
-i- .Tos6 Palminha \'alente, filho do Sl'gundo sargonto

músico .Josl: Joar1uim Va!Pnte.
5 - Luiz Tclililo Afonso da V<'ig:i, filho do scguntlo
sargento Alcino Abel Yt'iga.
li -X uno lleldcr Louro Coelho, lill10 do segundo sa rgento Arlindo X:wier Uoclho.
7 - Alberto <Ili. Costa Fernando, filho do seguudo sargento .Toiio da Costa.
~ - .J oa<p1im :\liguéil-1 Vaz, li.lho cio segu111lo s:1rge11to
Jo:-;{I Vaz.
U- - .Tost; Agostinho •ln Font1•, li lho do primeiro sargento .Junqui111 Franci:-;co ela Fonte.
4. 0 grupo

•

1 - .José ~lanrício tk Almeida, filho do primoi1·0 sar-

"'ento António Joaquim <lo Almeida, jú falecido.

:?-Ro~ério HodriguPs )ladC'irn, filho cio sC'~undo :;ar·
•~ento .Tosl> Gabri1>l )fadeirn, jii faleci<lo.
:>- .\1~érico ,\ntónio Hibeiro. tilho do primeiro l'nr-

ª"' vag:is <lu arti ....o íO.") .
.t - )[ai~uol l•'ranl'isco <los Santos l>o111i11gu1•s, lilho do
prinwiro sargPnto l\fa1111el Domingues .J ú11ior
(11.º 2 purn as rngas do artigo iO.ºl.
; 1 _ .Jost~ Gonçal \"l'S Viegas. tilho do segundo surgt'11to
Jo:-é Gonçalns Júnior.
gento .Joiio Hibeiro (n. 0 1 para
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li -.\lberto .José Santana Pinn, filho elo primeiro ~ar
gento do marinha António :\luria Pina.
i - Carlos Cardoso ~fotius, tilho do segundo sargento
.António :\[atins.
~

.\lcidio José de Castro o ~ilva, filho do segundo
sargento Eduardo do Cnstro.
U-Adulborto Lniz Belchior Fornnndcs, filho do pri·
1110iro sarg(lnto Luiz .\<la \horto 1~ ernande1c1.
10- José Augusto do \'ali', filho do sC\gunclo snr~<·nto
da guarda nacionnl n•publirnnu Alfredo do Vah'.
11-~lnnuel ~[adurcirn da :Sih'a ~fende~. filho do so-,
gufülo sargento Lindolfo da Siln• :\(e111les.
1:?- ,José Luiz da Silrn: tilho do :'IOgnndo sargento .los\•
1

da Sih·a.
1:3-.Antóuio Ferreira Claro, filho do segundo sargento
.Adelino Claro.
l·i-.\ntónio .M aria Ynlf'llte, filho <lo se~undo sargonto
da guarda füwul Franci11co :\fa.da Valente.
lf>-'1'001loro Domingo!! füta, füho do segundo sarg<'rtlo
Vítor )fanuol Hitn.
•
lli - António
gonto
17
Aurélio
gento

)firan<la Sarnaclas, filho do soguutlo sa r:\fanuel Gaspar Sarnailas.
Augusto 'I'nYan•s, tillio do segundo s:1rda guarda fi!lcal M:muel PintQ Tanm~s.
18--Gilborto .\ugusto Conde Proenç:\, filho do ::mguntlo
sargento Leonel .\11g11sto Proo11çn.
rn- :\lunuel Carlos Vilela Martinho, filho do :-;rgundo
i;argento :\fanu<>l :\f:trtinho.
20 -Carlos Fernando Pcrl'irn S1111tos, filho do primeiro
i;nrgonto dt> rn:1ri11ha Alfredo dos Santos.
:?l - Jus(• :\faria Yiconte, filho do sog11n1lo sar~ento ,Joi'lo
\ 'ieente.
!!.:!- Fernando SeiC'a 1le Oliv1•irn Oortlalioa. filho tio
segundo sargento de marinha António <Íc Oli\'<'Írn
Oonlalina Júnior.
:.?:\ - .\ntónio Fern11n1lo PPrtiira Pires, tllho do pri1111•iru

sargento João B:q.tif;ta d:i Hocha Pirt•s.
:.?-!-,Júlio Sebastião A pnricio. filho <lo ~w;;uuclo
Francisco São PPtlro A pnrírio.

~arg1•11to

~;)

- .José Emflio Almeida :\lota C'orrcia, filho do Hl'g1111tlo
snrgonto Gorv{udo Corrt•in.
26-.Tosó IIenriqu"s Hodri~1ws Cardoso Leitão, lilho do
primf!iro sargcuto llonório Il1·nrit1ue::i Leitão.
27 - Armando Macúrio de ~:dos Hodrigues, füho do pri-

moiro sargento Francisco de Rales Uodrigno:>.
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28 - João Hipólito Riboiro Lourenço, Jilho do segundo
sargento José Lourenc:o.
20 António i\1edciros Diz, filho do seµ;undo sargr11to
l<~rancisco de Jesus Diz.
:30- Fernando Garcia da Rocba, filho <lo sargento ajudante Luiz António da Rocha.
31 - José l~duardo Palma Lonronço, filho do :;;egundo
sargento l\fanu0l Louron<;:o Júnior.
32 - Arinando José Ferreira ;\farques, filho do :-;0gundo
sargonto Isidro FNreira :\forqtH'S.
33 .Joaquim Gomes Galopim, filho do primeiro surgcnto .Joaquim (hispar da Silva Galopim.
3-1. - César Augusto PE>roirn Antunes Barata, filho do
primeiro sargento de marinha Albano Marq uos
Antunes Barata.
3b - Joaquim l"ilipe Baião, filho do segundo sargento
Joaquim José Bairio.
:3() - Aurdiano da :\fPlo, lilho do :-:egundo :-;argonto Luiz
do :\foto.
Cabos e soldados e equipar ados
1.• grupo

1 - Eurico da Luz Çastolhano Sabino, filho do soldado
da guarJa nacional republicana Ilenriq uo J osó
Sabino, já falecido.
2 - António .J orgo Ramos Vieira, filho do segundo
cabo da guarda nacional ropublkaua António
Jorge Yieira, já falecido.
B Jost· António Yelez, filho do soldado da guarda
nacional republicana :\fanuol Yeloz Velhinho, já.
falet·ido.
·1 Fornando Ho~rn.do Correia. filho do :-;oguu<lo cabo
da guarda nacional republicana Fernando de
Paula Con(lia, já falecido.
2.• grupo

1-José do Melo 'l'oixoira, filho <lo sol<lado da guanl;1
fiscal Adolfo Teix<'ira, já fnl<.>cido.
2 - João ele :N óbn'ga, filho do :-;oldado da guarda fiscal
Francisro dl• Nóbrngn, já falol'ido.
3 - :\fanuel Pnuliuo da Ril rn.. filho do segundo cabo
da guarda nacional repul.ilicana Francisco Hodrigucs da Silva, já falecido .
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4- Manuel da Cruz Dias, filho do soldado da guarda
nacional republicana Joaquim Maria Dias, já
falecido.
i"> -António de ::>ousa Cabrita. filho do soldado da
guarda fiscal António Cabrita, já falecido.
li - .João Fazendas Pissarra, filho <lo soldado da guarda
fiscal António Fnzondas, já falecido.
Civis
7 ,º grupo

1 - :Mcírio Alfredo LopC's do Passos llibciro, filho do
coronel Alfredo de Passos Ribeiro, .i•í. falecido.
2 - Carlos Francisco Dias Tomé, condicionalmente, filho
do tenente :Manuel António Tom(>,.
3- Francisco Henrique ParrPira Abreu, filho do capitito Bento do Brito do Hio Abreu.
+-Jorgo de 1\fotos, füho <lo ci\"il Amândio de Matos,
já. falecido.
5-Bernardino de .Jesus Oliveira 'rõrrcs, filho elo ci,·il
Bernardino Jo:,;é da Costa Torres.
() -.Tosó Augusto Campos, filho do ci,·il •\ugusto da
Costa Campos.
7 -.Tos{• l\faria CaRimiro Ganc.:o do .\lmcida, filho do
ci,·il João Filipe de Almeida.
31) Publica-se a relação das candidatas cltu;sifi<'a<las,
nos termos do artigo 78. 0 do rPgulamonto do Conselho
'futolar o Podt1gógico dos Exfrcitos de 'l'<'rra e :\[ar, 110
concurso do currrnto ano para admissão no Instituto
Feminino de Educaçfw e Trabalho:
Oficiais
1. 0 grupo

l -Aoa l\faria da Glória )ícn<lon1:a .:\loreno, filha do
ct1pitão Josí· Tonrnz .:\Inrnno, ji't falecido.
2-Muria L11íza i\forqucs Gaspar, filha do tl'nento ,\11.
tónio Gaspar, jú falecido.
:3- Olga Lopes Ilodrig-uos, Hlha <lo primeiro tenent<'
de marinha António IlodriµuPs, jú falc('ido.
4- )fargarida clv Carmo i\ligucns, !ilha tlo capitão Roberto Gaudêncio )liguem;, já falecido.
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2. 0 grupo

1 - 1\Iaria Lniza de Andrade, filha do capitão Artur elo
Andrade, já folocido.
2 :\(aria 1\lauuel Gnimarãis :\lotelu, filha do alferes
Arnaldo )fotelo Raposo do Liz Teixoirn, já falecido.
3 - )faria llolona Barbosa Duarte Silva, filha do capitão Uuúl Duarte S1lrn, já falocido.
4 - i\faria Fernanda Peixoto Lopes do Castro, filha elo
tenento médico A.mârulio Passos Lopes do Castl'u,
já falocido.
5 - i\faria li'ornanda do Oliveira Cancela, filha do coronol Domingos Cosmc>lli Cancela, já falecido.
6-Rita i\faria :\fota de Campos, filha do tenente Abel
Pereira de Campos.
3.0 grupo

1- ),faria Ednarda do Sousa Dias, filha do capitão
E<lu:mlo Augusto de Sous:i. Dias, já falecido.
2 - Natália elo N asciinc>nto Pinto da Rocha, filha do alforos António Augusto \'iconto da Rocha.
:3-Euló.lia Botelho do Am:\ral, filha <lo capitão Carlos
do Amaral.
4. 0 grupo

1 - l\Iaria .Júlia Perry de Lindo Bottonconrt, filha elo
coronel l<jzequiol José Bettencourt.
2 - i\foria )fonuola Arminda <lH F'aria, filha do capitl'lo
i\fauuel José de Faria.
3 Maria Carolina Coelho Ribc>iro, !ilha do tenente
Adriano Sirnõos de Sonsa Ribeiro.
4 - Maria Fernnnila Cordeiro de 8ousn Prata, filha do
nlferos .J uaquim Rodrigues <le Sonsa Pratu.
ó - Maria Lulza Gameiro 'l'õrres Bãptista, filha elo capitão António 'l'õrros Bapfata.
G - :\faria do Lourdos <le Oliveira Trigo Perc>strolo <la
Silva, fillia do major Ilonriquo Augusto Porostrelo da Silva.
7 -Dalila Duque Adão Baptista de Sousa, filha do tononto Manuel Dnptista do Sousa.
8
Zilda i\farquos Coutinho Garrido, filha do primeiro
tC'neoto José da 1\Iuta Coutinho Garri<lo.
9 -- ~faria Amélia Vaz do Carmo, filha do capitão l\fário Lupo do Carmo.
10- Guida Luíza do Sousa Rodrigues X ogueira, filha do
corunol Edmundo Frederico Luiz Janst'ln AlYes.
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11-Natália. do N asciroonto dos Santos Bilhota, filha do
tenonto António Júlio.
12 Husetto de Andrado Gonçalves Soares, :filha do capitão António Soares.
13-Ana Maria Gamoiro Torres Baptista, filha do capitão Alfredo Tôrres Baptista.
14-i\faria Alice 1\Ialta Leuchner Fernandes, filha do
capitão Alfredo Cristino Leuchner Fernandes.
Auto1·izada a classifica<;é'lo por despacho minis-

terial:
Oflciais
1.• grupo

1-Ivone Margarida Ondina 1\fata :àfiguens, artigo 65. 0 ,
filha do primeiro tenente António Rodrigues, já
falocido.
4. 0 grupo

1-l\faria Elisa .Araújo Taveira PNoira, artigo 65. 0 ,
filha do capitão António Augusto Taveira Pereira.
2 - :à!aria Eduarda .Abreu do Nascimento e Sih-a, artigo 65. º, .filha do capitão ela guarda nacional
republicana Carlos Alberto Barcelos do Nasciroento e Silva.
3 - Dulce Pinto l~ampreia, artigo G5. 0 , filha do tononto
Josó Domingos Lampreia.
4 - 1\laria Alice Riboiro Costa, artigo G5.0 , filha do
tenente Joaquim i\fontlos Borges 8imõos Costa.

s.• grupo
1- Susotte do Andrade Gonçalves Soares, filha do
capitão António Soares .
. 2 - Maria J osó Carriore do Campos Lima, filha do
capitão António de Campos Lima.
3 - Ann. Maria Gameiro Tõrres Baptista, !ilha do capit.lio Alfrodo Torres Baptista.

Praças
1.• grupo

1-Elisa Augusta Fernandes Rodrigues, filho. do primeiro cabo da guarda fiscal Carlos Alberto Hodrigues, já falecido.
2- Maria das Dores Fernandes Pinto, filha do segundo
sargento António Pinto, já falecido.

7:1!)

:l

lfaria. Lul1.a dt' Castro :\forais Lour0n<,:o, filha do
p·rimeiro sarg<•nto de marinha Faustino Louron<:o,
jú folo<'ido.
4 - :\faria Carrõtas Hodrigncs, filha do segundo sargento António .Tos{• Ho<lrigno ·, já falecido.
f.> - )faria 1la Olória Santa Eufé111ia, filha do ~e~undo
sargento .\ntero Antunes Santa Eufémia, jú falecido.
G .... ~fargarida Soaros 110 l3rito, tillrn do sl'gundo sargento Artur dt' Brito, já fuleci1lo.
7 l\faria Ludovico C1onçalvcs :-\antnna, filha elo primeiro sargonto .Artur Ludovico Santana, já. folocido.
8 ~fargarida C:ir111i1b Serrano, lilha 110 segundo sargento da gnunla nacion:1l republicana. Jo:io do
Alegria S1•1-r<1110, já folPC'ido.
ú - freno Sequeira Hibciro, filha do furriel da guardo.
nacional repnlilicnna Danit>l Soqueirn., já. falecido.
10 - :\faria Ifol<'na l\fnscarenhas Robalo, filha do sol<laclo
da guarda nacional repuhlicana Pedro Uohnlo,
já falcciclo.
1 t - :\fnria José :\lonteiro Teixeira, filha do st•gundo
sargento .Jo:<Ú TPixeira. jiL falecido.
1:? :\faria de r.onrdl's Mendes 1h• )fotos, filha do segundo sargento har do )fotos, já falet'ido.
l :i l•~teh·ina do .J<'sus I•'radique Nun<'i;, filha do primeiro
sargento .\~ostiuho Nunos, .P falec·ido.
l ~ - Jfaria .Tos(> Falcão Fnria, ti lha 1lo primeiro sal'·
gcnto do marinha Joaquim Marques Faria, j:'1
falceido.
•
1;> - Hortense <lo ílom Sucesso Parrn :\fochado, 1ilha do
segundo !!argento da guarda fiscal J oào :\!achado,
já falecido.
lú-Maria Augusta ~!onteiro dos Santos, filha do se·
gundo sargento António Cordoiro dos Santos
Júnior, já falecido.

Vil - ÉDITOS
c onselho de Recursos

Polo Conselho do Hecur::>os corrom ó<litos, n contar da
data da presento Ordem do E:r:ército, citando. por uma
só vez e pelo prazo de diln\ilO do trinta e cento o oi-
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tent:i rlias, os oficiais abaixo indicados para, na qualidad<'!
<lo r<'corridos que são no rccur::;o n. 0 ~:570, interposto
polo capitão do cavalariu, rcsidonte 001 Luanda, província do Angola, Lniz Go1mtg-u. do Noronha da Gamn.
Lôbo Dcmony, contra a. antiguie.Indo que lhe foi atribuída
no nctual pôi:;to pelv Ordem <lo Exército n. 0 7, 2.ª sório,
do 30 do ~forço do 1940, aprosontarom, qu(lrondo, tanto
Nos como os seus ropresrntuntes legais, a rospectiva
contostac:ão, para. o quCI terão \'Ísta do processo na secretaria do Conselho dentro dos reforidos prazos:
Capitã.is:
Leopoldo Esquotim da Rosa, na situação do reserva.
Hugo da Silva Leitão, no rogimonto do cavalaria
n. 0 4.
Luiz Valentim Deslandos, na Escola Prática elo Cavalaria.
füluardo Varela ÜliYoirn Soares, adido, na gnardli
nacional republicana.
i\pio Felisberto Nunes elo Almeida, adido, no :\Iinistório das Colónias, na colónia de Cabo \T erd<:'.
José Gil GouYeia Beltrão, no regimento de ciwnlaria n. 0 7.
João Eduurdo Gamarro Correia Barrento, no quadro da arma.
~[ário Campos Costa, no regimento do cavalaria

n. 0 8 .
.J ai mo Rosado Somodo, no regimento do cavalaria
n. 0 8.
F'ornundo António Cln-queirn da Silva Pais, adido,
no )Iinistério das Colónias, na colónia do Estado
da. Índia.
Amadeu de Santo Andrú Poreiru, na Escola Pr:'ltica
elo CaYalaria.
:\fonuol Ferreira Peixoto da ~ilrn, na Escola Prittica
<lo Carnlaria.
Luiz Alberto Filipo Rodrigues, no regimento tle cav alnria n. 0 4.
Lino Vaz Palma AnhmPi:;, adido, na guarda nacional republicana.
António Camilo do Sít Pinto <lo Abreu Soto Maior,
adido, na colónia elo Moçambique.
Mário Jaime :\[achado Faria, no regimento do ca,·a-

laria n. 0 7,

!.!.• Sério
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António Joaquim Fcrn~irn Durão, na Escola Prática
de Carnlaria.
António Simões Freire, no regimento de carnlaria
n.º 1.
Aatónio Joaquim Ro<lriguos Queiroz, no regimento
do cavalaria n. 0 G.
Armando Mário Gon~alv<'s Cunolhas, adido, na polícia de soguran~a púhlicu .
..\ mérico Chami~o Dias Heitor, no regimento do curnlaria n. 0 8.
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Vlll - BALAN
cofre de Previdência dos Ofl

Nos tormos do artigo 45.0 do docrnto n. 0 22:199, de 15 do
]ativo ao 3. 0 trimestre de 1940:

Receita
Saldo do nnteecdonto:
Títulos do divida públicn (\'nlor cio eomprn). . . .
obrlgn~õcs da Compnnbin dos Crunlohbs do Porro
do Norte do Portugal (\'alor do comprn) . . . .
Depósitos à ordom
Dinheiro oro caixa.

15:815.158810
4U.000800

1:731.881,~00

8!13

17:991.0l0~03

Cotns:
·t:H.395~20

Recebidas durl\ntc o trimostro
Juros:
Dos thulos rlo dh•i<ln públlen . · . . . . . • . •
Dns obrl1t:tções dn Companhia do• Caminhos do
!'erro do Norto do Portugal . . . . . . . . . .
No• termos do artigo 5. 0 elo clccroto n. 0 22:Hl91 do
15 do l•'evorclro do 1933 . . . . . • . . . . . .

159.9381)82(5)
10.825600
l.11Sr)50

m.ss2r32(óJ

Rucoilns ovontuniti:
lnclomniztu;õos nos tarmos do nrtjKo :.?5. 0 do decreto

n. 0 22:109, do 15 ele Fo,orulro de 1933, rocohhlas
duranto o trimo~tro . . . . . . . . . . . . . .
Lucro o rcomb61so d" obril(nções dn Companhia
dos Cnmlnhos de Forro do Nortl' de l'ortui;al . .
Hovcrsào do celtas paga• por um >uhscrltor fnlc·
rido, n restituir nos tormo:; do nrliço lt. 0 , rovor·
tidas nos termo• do nrllgo 85. 0 do docroto
n. 0 22:199, do 15 do i>oYoroiro do 1988 . . • . .

630,$30
680~00

176,, ~0

~-~~~---

18:588.SO 1,$25(5)
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CETES
ciais do Exército Metropolitano

F'c\'oreiro de 193:1, publi<'a-se o balnncoto do referido Cofre, ro-

Despesa
Pagos durooto o trhnuslro, a llc1nldar.

278.G!i080-0

lhodas \'llal!clas:
Paga• durnulo o trlmestr11

l.tá8i05

Do•J>u5as do oxpedlonto:
J,lc1uldnclos duronto o lrlmu1tro .

9:l/)õ5

<.:otnt:
ll•slltuldas por torem 1ldu pagoo a mols
Ho,·ort1du nos tormo1 du artl;o ~-· do doeroto
22:19'). . . • • • • • . • • • . • . . • . •

n.•

S:.1670
1766~0

1.0.11610

!.iub1hllo1 em prestaçõus:
Jlrtullatõos Jlnga.s durnuto o trlu\oAtro . . . . . . . • . . . . . . . .

Snltlo

<t"º I""•":

Títulos de dh·f.la pilblka (vl\lor do coinprn).
Ohrl~nçvos da Companhlll dos Caminhos do t'errú
do Xorto de Port~.11 (valor de coin1>ra) • • • •
1>01•ó•lto• à ordem
l>lnhulro oin caixa. • · • · · · • • • · · · • • •

1~:815.15.~,710

413.G-,0.500
2:018.832600
,)55(5)

~~~~-=-~·~~1~8:~30~7~.G~10~,S~r«,~'~5)

l 8:58.~.SO lb~:'>(5)
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Obltuár-lo

1940
3 - 'l'cnontn reformado Aníhal Gonçalves Costa.
26
General reformado Augusto César Ribl'i ro clt• Carvalho.
Agosto
6- Coronel reformado Pompeu de Car\'alho :\firaht'au.
Setembro 17 -Tt'nentc reformado :'llanucl Gonçalrns Ta\'arcs.
»
:?G- Caj1it1l•1 miliei;1110 rlc rc:.ern1 de infantaria .João
· 'rigo~o tio O H::u110-.'
»
29 Coronel, na ~itua~·âo '''" rc~en·a, Fm11ci~c"" :itartind Lui:;ignan cio .\zr.\'cclo.
30 Capitão reformado António Martins,

Março
.Julho

.António de Oliveira Salazar.

Está conforme.
OAjudante General,

/V. //;tf / I'

MINISTÉRIO Df\ GlJERRf\

Ordem do Exército
2.•

N.0 21

Série

31 de Outubro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

! - MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

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

Por portm·ias de 12 do corrente mes:
Adidos

Capitãis: do regimento de infantaria n.0 1, Luiz do Carmo
dos Inocentes e do sorviço de administração militar,
da 1.11 Reparti<:ão da 2.ª Direcção Geral dêste Ministério, Carlos Luiz Gonçalves Canelhas e, do hospital
militar regional n. 0 1, Vitorino Alves Gomes, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de
serviço dependentes do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, o primeiro e o segundo,
e o último para prestar serviço na Manutenção Militar,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 3, 3 e 11 de Outubro de 1940.
(Aootada polo Tribunal do Contas em 22 de Outubro do 194.0).

Disponibilidade

::\fajor de aeronáutica, adido, Carlos Marques Magalhãis,
que, de regresso de comissão militar no Ministério das
Colónias, se apresentou em 11 de Outubro de 1940.
(Visada pelo Tribunal de Contas, co~ aootaçllo do olio serem
devidos emolwneotos, nos termos do decreto n. 0 22:267).
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Reserva

Tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, Emilio Nunes, nos termos
1la alinea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n. 0 28:40-!, de
:31 do Dezembro de H)B7, por tor atingido o limite do
idade, devendo ser considerado nesta situaç:to desde
~1 de Setombro de 1940.
·
{Visada pelo 'frlbunal do Contu, com a 3notaçllo do oüo ••'rl'tn
de,·ldo1 emoluruonto1, 001 termo1 do decreto 11. 0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Cnpitilis: médicos, do rogimeuto de infantaria n. 0 6, .António de Almeida Garrett, do regimento de infantnria
n. 0 11, Manuel Pacheco Nobre, do centro de mobili"'ªção do serviço do saúde n. 0 3, Jollo Emilio Raposo
de' ~fogalbl'lis, e farmitc(•utico, do centro de mobilização
do servi~o de saúde n. 0 2, José de Matos Cosmo Pereira; tenentes: ele artilharia, do grupo de defesa submurina de costa, Fernando Chavos de Ofü eira Sarmento
0
-0, do centro de mobiliza~iw de artilharia n. f>, .Josí•
Elisi[trio da Graça, do engonbaria, do centro de mobilizaçi'lo de engenharia n.• 2, .Júlio de Carvalho ~1iraoda,
médicos. do batalhão de caçadores n. 0 3, Armando
Carlos de Sousa Babo, da :1.ª companhia de :-;aúde,
Firmino de Jesus Pinho o, da 3.& companhia de saúde,
Aurélio; alferes: de infanta riu, do centro de mobifomçllo do infantaria n. 0 11, :Mannol Matias Grilo o, do
centro ele mobiliza~ão do infantaria n. 0 17, Mú.ximo
Fernandes da Rocha, do artilharin., do grupo indopon
dente de artilharia do montanha, José Rodrigues da
Graça e aspirante a oficial do artilharia, do centro do
mobilização de artilharia n. 0 4, .José Maria Pereira
Gens, todos milicianos, licenciados, nos termos <lo
3. 0 do artigo 61.0 do 1lecroto n. 0 12:017, do 2 <lo
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respocti\'a·
mente, desde 22, 22, 2, rn, 2+ e 29 de Setembro, li
de Outubro, 2, 30 e 4 elo Setembro, l, 1 e 12 do Outubro o 11 de Setembro do 1940.
1

*

(Anotnda polo 'ftlbuonl do Contu em 28 de Outubro do 1010).

Baixa do serviço

Mnjor miliciano médico Jonc1uim Alves da Silveira; capi·
tüis: milicianos médicos Custódio Francisco Lourenço
de :\loura e Clemente Edmundo \Corais Sarmento e mé-
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dico auxiliar do exército Augusto Camacho, todos de
reserva, nos termos do § 5. 0 do artigo 61.0 do decreto
n. 0 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta
situaçrio, respectivamente, desde 19, 6, 22 e 6 de Setembro de 1940.
Aspirantes a oficial milicianos: de infantaria, do centro
de mobilização do infantaria n. 0 3, Alfredo Maria Yizeto Guerreiro Narchial Franco e do engenharia,
do contro de mobilização de engenharia n. 0 2, Adriano
Rebülo Vaz Pinto, nos termos da última parte do artigo 3. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem sido julgados incapazes de todo o
:-ierviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerados nesta situação, rQspectivamente, dosde
28 e 24 de Setembro de 1940.
(Ànotada pelo Tribunal do Contas om 28<1o Outubro do 1940).

Por portarias de 19 do c01·rente

mBs:

Adido

Uapitão do corpo do estado maior, da 3. ª Direcção Geral .
dêste :i\Iinistório, António Maria Moira e Cruz, por ter
sido nomeado para desempenhar uma comissão de serYiço dependente do ~linistério das Colónias, nos termos
<lo § único do artigo 5.0 do decreto n. 0 13:309, de 23
de Março de 1927, como sub-cbefo do estado maior da
colónia de ~foçambique, devendo sor considerado nesta
situação desde 12 de Outubro de 1940.
(Anotndn pelo TrlbuMI do Contas em 28 do Outubro do 1940).

Reserva
Tenento-coronol de artilharia, no quadro de arma, Raúl
Ferrão; capitão, do regimento de infantaria n. 0 3, Raúl
Diniz Abrantes, e tenente, do batalhão de caçadores
n. 0 7, Joaquim Rumos, o primeiro e o segundo nos termos
da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n. 0 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incnpazes do serviço activo pola junta hospitalar de inspecção, e o último nos termos da alinca a) do artigo 1.º
do mesmo decreto-lei, por ter atingido o limite de
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idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivaroente, desde 11, 4 e 2 de Outubro do 1940.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a 1U1otac;lo de não serem
dovldos emolumentos, nos termos do decroto o.0 22:267).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do centro de mobilização de artilharia n. 0 4,
Jacinto Cabral Amorim da Cunha e alferes, do centro
de mobilização de artilharia n. 0 7, Venceslau de Oliveira Pinto, ambos milicianos, licenciados, nos termos
do § 3. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respoctivamente, desde 15 e 13 de Outubro de 1940.
(Anotada pelo Trlbonal do Contas em 28 de Outubro de 1940).

Por portarta de 21 do con·ente mês:
(Vianda pelo Tribunal de Cont111, com a anotação de não serem
devido• emolumentot, noa termoa do docreto o. 0 22:257).

Disponibilidade

)fajor de artilharia, adido, Mannel de Beires Junqueira,
que, por ter deixado de exercer as funções de professor efectivo da Escola do Exército, se apresentou
em 20 de Outubro de 1940.

Por potta1·ias de 26 do cm·rente mês :
(Niio cnrocem de vlRto ou aoota~llo do Tribunal de Contt\S).

Reforma
(Despacho de 22 do Outubro de 19110 da Cnlxa Geral do Depósitos,
Crôdho o Previdência, publicado no Diàrw do Gov2rno n. 0 248,
2. 1 série, do 2 t do mesmo mês).

Coronéis, na situação de reserva, Manuol Joaquim da
Silva, Manuel de Serpa Balcão e Francis.co Faustino,
nos termos da alínea. a) do artigo 2.0 do decreto-lei
n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerúdos
nesta situaçíto, respectivamente, desde 11 de Outubro,
30 e 24 de Setembro de 1940.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, das
inspecções do mesmo serviço, Vergllio Pereira da
Costa, e, na situaçlo de reserva., major José Salas;
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capitãis Guilherme Schulze da Silva, António José
Gouveia, Joaquim da Silva Pires e Miguel de Sousa
Ferreira de 1facedo, e tenentes José Teixeira e Agostinho dos Santos Fernandes, nos termos da alínea b)
do artigo 2. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31 do Dezembro de 1937, por terC'm sido julgados incapazes
de todo o sorvi<:o, o primeiro pela junta hospitalar de
inspecção e os restantes pela junta da Caixa Gern.l de
Aposentações, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 23, 16, 18, 18, 18, 10,
18 e 18 de Setembro de 1940.
Major, do regimento de infantaria n. 0 14, Joaquim Aureliano Soares da Silva e capitão, do batalhão de caçadorC's n. 0 7, Benjamim Luiz Pinheiro, nos termos da
alínea d) do artigo 2.0 do decreto-lei n. 0 28:404, do 31
de Dezembro de Hl37, e caµitão, do batalhão de caçadores n. 0 1, José de Albuquerque, nos termos da
alínea b) do artigo 2. 0 do mesmo decreto-lei, por ter
sido julgado incapaz de todo o servi~o pela junta hospitalar de inspecção, 1leve.ndo ser considerados nesta
situação, rC>spectiYamente, desde lG, 16 e 24 ele Setembro de 1940.
Separado do serviço
(Dospncho do 22 do Outubro do 19~0 da CaixB Ger11l de Depósitos, Cródlto o l'revldGncla, publicado uo Diário do Go~êr110
n. 0 248, 2.• sórlo, de 2·1 do mesmo mês).

Capitão, do batalhão do caçadores n. 0 7, Mário Augusto
Gil, nos termos do artigo 178. 0 do regulamento de
disciplina militar, com a pensão correspondente a 70
por cento da pensão de reforma, dovoodo sor considerado nesta situa~ão desde 16 de Setembro de 1940.

li - PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - V 1 Repartição

Por porta1·ias de 30 de Setemln·o findo:
(Vlsada.s polo Tribunal du Contas, com a anotnçll.o de •erem de·
vldos emolumon\os, nos tormos do decreto n. 0 22:257).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

Major, o capitão do corpo do estado maior Humberto da
Silva Delgado.
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Regimento de infantaria n. 0 3

lfajor, o capitão de infantaria, do batalhllo de metralhadoras n. 0 2, Manuel Augosto de Melo Cabral.
Adido

Tenente-coronel, o major do infantaria, adido, em servi<;o no Ministério das Colónias, Fausto de Matos.

Por porta1ias de 12 do corrente mês:
(Vls<iclPs polo Tribunal do Contt1s, com (1 nnotnção do sorom dovldos emolmnontos, nos ter.nos do docroto n. 0 22:267).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral - 3.• Repartiçrto

Capitão do servi<;o de administra1:ão militar, o tenente
do mesmo servi<;o Francisco Augusto Gouvein.
Manutenção Militar

Capitão do serviço de administra<;ão militar, adido, o
tenente do mesmo serviço, adido, Joaquim Boavida
Salvado.

Po1· po1·tarlas de 19 do con·ente mês :
(Visadas pelo Tribunal do Contai, com n nnotn~ão do Hrem do.
vldos omolumontos, nos tormos do decreto o. 22:267) .

Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
l\Iinistério das Colónias, António Pedro da Costa.
Centro de mobilização de artilharia n.0 3

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirn.nte a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Adão Gomes
da Silva, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1939.
Regimento de artilharia ligeira n.0 4
~fajor,

o capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. 0 1, João José Guorreiro Pacheco.
Regimento de artilharia de costa

Tenente-coronel, segundo comandante, o major de artilha.ria João Gon<;alves de Sousa e Costa.

2.• Série
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Base aérea n. 0 1

.\lferes piloto-aviador milicinuo, licenciado, o aspirante
a oficial piloto-aviador miliciano, licenciado, ~1anuel
Tôrres de Mendonça Alexandrino, contando a antigui1lndo desde 1 de Novembro de 1939.

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 3.ª Repartição
Por portaria de 10 do corrente mês:
PromoYidos aos postos adit1nto indicados, nos termos
do artigo 3;).0 do decreto n. 0 21:366, de 22 de Abril de
193:?, continuando na situação do licenciados em q uo so
encontram:
A aspirante a oficial miliciano telegrafista d<' engenharia,
para o centro de mobilização do engenharia n. 0 3, o
1.;oldndo cadete, do batalhão do telogrnfistas n. 0 334 34,
Carlos Domingos, contando a antiguidade desde 1 de
~o\'embro de 1938.
A aspirantes a oficial milicianos médicos, parn o centro
do mobilização do serviço de saúdo n. 0 3, os segundos
!largentos milicianos, da 3.ª companhia de saúde, Josó
Roherto Amado de Olivoirn. Pinto o João da Costa
~nntuna Leite, contundo ambos a antiguidade desde
1 do N"ovembro do 1936.

111-COLOClÇOES, EXONERAÇÕES E TRlN SFERÊNCllS
Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2! Repartição
Por portarias de 12 rio cun-ente

m~.i:

Xomc>ado comandante <lo c·orpo do cadc>tes do exército,
ficando exonerado de oficial do serviço do corpo de
alunos da Escola do rnx6rcito, o capitão de artilharia
Graciano Ferreira dos Santos.
(Vbada pelo Tnbuoal de Contas, com a anot~lo de 1erem de·
vhlos emolumentos, no• termos de deereto o. t2:26T).
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Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, elo hospital
militar regional n. 0 1, Vitorino Alves Gomes, nos termos do artigo 110. 0 do regulamento da 1\íanutenção
'Militar, aprovado por decreto n. 0 16:696, de 9 de Abril
de 1929, para preenchimento do lugar de chefe de
sucursal, de que trata o qnadro anexo ao decreto
n. 0 18:074, de 11 de Março de 1930, no que se refere
a sucursais (Põrto).
{Visada polo 'l'rlbuoal de Contas, com a anotaiilo de serem devidos emolumentos, nos termos do decreto n. 22:257).

Por port,aria de 19 do corrente mês:
Centro de mobilização de infantaria n. 0 13

Chefe, o major, na situação de reserYa, Albano Anselmo
Baia da Costa Lôbo, ficando exonerado do serviço que
inosta no distrito do recrutamento e mobilização n. 0 13.
Centro de mobilização de infantaria n.0 16

Chefe, o major, na situação do reserva, :Manuel l\Iartiniano do OliYeirn :Marrecas.
Distrito de recrutamento e mobilização n. 0 13

Adjunto, o capitão, na situação ele reserva, César Augusto da Costa Gomes.
Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 2. ª Repartição, o coronel, do regimento de artilharia ligeira n. 0 5, Francisco António Real.
Regimento de artilharia ligeira n.0 3

Tenente de artilharia, da escola prática da arma, Álvaro de Castro Fernandes, por pedir.
Regimento de artilharia de costa

Comandante, o coronel de artilharia, ela direcção da
armn, Eduardo da Costa Ferreira.
Oficinas ger ais de material de engenharia

Alferes do quadro dos serviçoi auxiliares do exército,
do Supremo Tribunal Militar, António Augusto Serra.
/
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Base aérea n.• 1

Tenente de aeronáutica, da base aérea n. 0 ~. Enripedes
Sousa da Silva.
'
Base aérea n.0 2

Capitão de aeronáutica, da base aérea n. 0 3, António
Augusto David.
Tenente de aeronáutica, da base aérea n. 0 1, António
:Maria de Sousa Sarmento.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço de administração JUilitar, da 3.ª Repartição da 2. ªDirecção Geral dêste ~Iinistério, Carlos
Augusto Pereira.
Por p01·tm·ia de 26 do corrente mês:
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Subalterno da formação do comando, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército. da 2. ª Repartição da 2. 1' Dir~cção Geral dês te :\Iinbtério, José da
Concekão ~Iiguel.
Regimento de infantaria n.• 6

Segundo comandante, interino, o major de infanta.ria
Anibal ~Iartins Gomes Bessa.
'i\Iajor de infantaria, do quartel general da 1.:l região
militar, António Luiz Salgueiro Fragoso.
Regimento de infantaria n. 0 9
~Ia:jor,

do centro de mobilização de infantaria n. 0 9:
António de Sousa Coelho, por pedir.
Regimento de infantaria n.0 li

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n. 0 ó, Sisenando V as.ques }foceuo,
por })edir.
0
Regimento de infantaria n. 14

Major, do centro de mobilização de infantaria u. 0 13,
Marcelino Pais de Figueiredo Alves.
Regimento de infantaria n. 0 16

i\Iajor, do centro de mobilização de infantaria n. 0 lG,
Inácio ~fonteiro de Azevedo.
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Batalhão independente de Infantaria n.0 18

Capitão de infantaria, do distrito do recrutamento o mobilização n.0 18, 'romaz ! vens Júcome Corroía.
Batalhão de caçadores n.0 6

Tenente, do batalhão de c:u:adoros n. 0 7, Joaquim .Augusto Teixeira.
Batalhão de caçadores n.0 7

Exonerado <le segundo comanclnnto o major l\!anuel
Diogo da Silrn F'reire, por transitar para a situai;ão
le r<>forma.
Secrundo comandante, o major, do regimento de iofantnr'.a n. 0 3, Fernando Inácio Gomes, por pedir.
0

Centro de mobilização de Infantaria n.• 9

Chefe, o major, do regimento do infantaria n. 0 9, Alfredo FPrrcira Esteves, por poclir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 18

Adjunto, o capitão, na situai:l'lo do roser\'a, J o::;ó Cabral
Lindo.
Direcção da Arma de Artilharia

)fajor de artilharia, em disponibilidade, Manuel do Beires Junqueir a.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, do regimento de cavalaria n. 0 2, :Uário .\Jrnro
do Carvalho ~unes .
Base aérea n.0 2

:\fnjor de aeronáutica, em disponibilidade, Carlos :\[1u·ques :\fagalbltis.
Quadro de oficiais médicos

Tenente-coronel módico, director <lo hospital militar principal, J oão Pedro ~Ietleiros ele Almeida .
Tribunal militar territorial de Viseu

r1·omotor de justiça, o major. elo centro de mobilização
de infantar ia n. 0 14, Armclino Almir o da Silv;1.

2.• Série

ORDEM DO EURCITO N. 0 21

755

Ministério da Guerra - 3 .ª Direcção Geral - I.ª Repartição
Po1· porta1·ia de 25 de Setembro findo:
(Visadn pelo Tribunal de Contaa om 14 de Outubro de 1940. São
devidos emolumentos, nos termos do docroto n. 0 22:2157).

:N'oroeados professores interinos do 1. 0 grupo de matérias do curso do estado maior, no ano lectivo de
1940-1941, por urgente conYeniência de serviço público,
reconhecida por despacho de 25 de Setembro findo, os
seguintes oficiais:
Capitão do corpo do estado maior António de ::\!atos
:\!aia.
Capitão de engenharia, com o curso do estado maior,
Luiz 111aria da Câmara Pina.

Por po1·tarlas de 17 do c01·rente

m~s:

(Anotadas polo Tribunal de Contas em 22 do Outubro do 1940).

Exonerado do cargo de professor da 12.ª cadeira da.
Escola do Exército, nos termos do artigo 18.0 do
decreto n. 0 18:883, de 27 de Setembro de 1930, o
coronel do corpo do estado maior Alberto Xavier de
França Dória.
Exonerado do cargo de professor da 14.ª cadeira da
Escola do Exército, nos termos do artigo 18. 0 do
decreto n. 0 18:883, de 27 de Setembro de 1930, o
coronel do artilharia Miguel Pereira Coutinho.
Exonerado do cargo de professor da 20. 0 cadeira da Escola do Exército, nos termos do artigo 18. 0 do decreto n. 0 18:883, de 27 de Sotembro do 1930, o coronel
de artilharia António Baptista de Carvalho.
Exonerado do cargo de professor da 17. 3 cadeira da Escola do Exército, nos termos do itrtigo 18.0 do decreto n. 0 18:883, de 27 de Setembro do 1930, o coronel
de engenharia Carlos de Barros Soares Branco.
Exonerado do cargo do professor adjunto da 12. :i cadeira
(Tática geral) da Escola do Exército o tenente-coro-

7i;6

OIWE~I DO EX~:HCITO X.0 21

2.• Série

nel do corpo do estado maior :'lfouuel Francisco
ques Valente dosde 7 do corronte mês .

~for

Exonerado do cargo de profossor da 27 .ª cadeira da
Escola do gxército o tenento-<"orouel de en~enharia
José Cabral CnldC'ira do Amaral.
Exonerado do cargo de professor adjunto, interino, da
12. ª cadeirn (Tútica geral) da Escola do Exército o
major do corpo do estado maior Frederico da Costa
Lopes da Silva desde 7 do corronte mês.
Exonerado do cargo de professor da 5. 11 cadeira. da Escola do Ex6rcito o major de artilharia ::\fanucl <lo
Beires J unqueira.

IV

CONDECORA ÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - l.ª Direcção Geral -1.ª Repartição

Por portaria de 12 do corrente mês:
Condecorado com a medalha militnr de prata da classe
de bons serviços, por tor sido julgado ao abrigo rla
alínea a) do
2. 0 elo arti~o 8. 0 , com refer~ncia it última parto do artigo 10. 0 <lo regulamento da medalha
militar, o major do corpo do cst:ldo maior António
Henriques cl:i Sih·a.

*

V- DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição
1) Declara-se . quo, tendo sido condecorada pelo Go''i•rno Brasileiro com a. Ordem <lo ~[6rito lfilitar da Ht:pública dos Estados Unidos do Brasil a. ban<loira <lo
regimento do infantaria n .0 1, 6 pormitido a. ôste rPgi11\(\Uto, em conformidade das disposi~õcs do regulamento
das Ordens Portuguesas, o uso das re~ pectivas inslgnias
na bandeira do mesmo regimento .

.
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2) Declara-se que, tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei de Itália com o grau de oficial da Ordem
da Coroa de Itália, o tenente-coronel de cavalaria, com
o curso do estado maior, Humberto de Luna da Costa
Freire e Oliveira, é-lhe permitido, em conformidade das
disposições do regulamento gas Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectiYas insígnias.
3) Declara-se que por decretos de 18 de Março do
corrente ano, publicados no Diário do Govêrno n. 0 242,
2. ª série, de 17 do corrente mês, foram condecorados
com os graus da Ordem a seguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Militar de Aviz
Grande oficial

Coronéis, na situação de reserva, Albertino José de
Serpa Côrte Real e Júlio Garcês de Lencastre.
Comendador

::\Iajor, na situação de reserva, Francisco Avelino de
Sousa Amado.
4) Declara-se que, por ter sido promovido por distinção o major miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, Júlio Nunes Pereira de Oliveira, é-lhe permitido o uso da medalha criada polo decreto n. 0 11 :607,
de 24 do Abril de 1926.
5) Declara-se que o oficial ao diante nomeado foi
condecorado com a medalha militar da classe de comportamento exemplar, em conformidade das disposições
do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro
de1917:
Medalha de ouro

Direcção do Serviço de Administração Militar

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar J oaquim António Piteira.

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

6) Declara-se que os oficiais ao diante nomeados,
promovidos pela presenté Ordem do Exército, contam a.
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antiguidade dos seus actuais postos desde as datas quo,
respectivaroente, lhes vão indicadas:
Infantaria

'l'enente-coronel Fausto de :Matos, desde 14 de Agosto
de 1940.
Major 'Manuel Augusto de Melo Cabral, desde 6 de Setembro de 1940.
Artilharia

Tenento-coronol João Gonçakes de Sousa e Costa., desde
11 de10utubro de 1940.
:i\fajor João José Guerreiro Pacheco, desde 11 de Outu·
bro de 1940.
Capitão António Pedro da Costa, desde 11 de Outubro
de 1940.
Servíço de administração militar

Capitãis Joaquim Boavida Salvado e Francisco Augusto
Gouveia, ambos desde 3 de Outubro de 1940.
7) Declara-se que o major de infantaria, do batalhão
da caçadores n. 0 7, Manuel Diogo da Silva Freire fica
desligado do serviço, nos termos da última parte do artigo 15. 0 do decreto-lei n. 0 28:404, do 31 de Dezembro
de 1937, desde 24 do corrente mês.
8) Doclara-so que o tenento, do regimento de infantaria n. 0 12, Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira
foi nomeado adjunto da carreira de tiro de Coimbra em
substitu'ição do tenente da mosma unidade Abílio Gonçah-es dos Santos, que foi promovido a capitão .
9) Declara-se que o alfores miliciano de infantaria
Henrique Amaral Nunes, que por portaria de 12 do
corrente môs, inserta na Ordem do Exército n. 0 20, ~. ª
série, do cor rente ano, foi colocado no regimento de infantaria n. 0 6, pertencia ao centro de mobilização de
infantaria n. 0 13, e não ao batalhão de caçadores n. 0 9,
como foi publicado.

10) Declara-se que concluiram, com apr oveitamonto, o
curso de comandantes do grupo, na Escola r rática de
Aeronáutica, no ano lectiYO de 1939-1940, os capitã.is
de aer onáutica D ario Augusto Melo de OJiveirn, J oacinim
de Almeida Baltasar, António Augusto David, Carlos

2.•
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Ciríaco Ferreira da Sih·a, João IIel\ri11ue Ferrt>ira Tovar de Faro, llumborto da Cruz, Humberto Pais )fartins
dos Santos e Carlos Mário Sanch<'s de Castro da Costa
l\focc>do.

11) Declara-se que concluíram, com aproveitamento, o
curso de comandnntes de esquadrilha, na Escola Prútica
de Aeronáutica, no ano lectivo de 193~-1940, os tL•nontt's
elo aeronáutica João :Mauricio Fernandes Espadanal, Joào
Faustino de Albuquerque Freitas, António Hodrigues
Costa, Fernando José H.ibeiro D111irtc Sih·a, João Jo~é
Hibeiro Ferreira, Luiz Cósar Todeschi Bettencourt <'
.José António do Almeida Costa Frnnco.
12) Declara-se que o major médico, em disponibilidade, Carlos Uiprinno Gbira Diuo deixou de prestnr ser' ii;o na direcção do ser\"iço de saúdo militar em :lO de
Sotombro findo, passando a pr<'stú-lo desde 1 do corr<'nte mês no centro do instrução ill' infantaria n. 0 1.
13) Declara-se que o tenente farmacêutico Joaquim
Capelo de Cnrrnlho Boavida fmr. :-<'n·iço no distrito dP
recrutamento o mobilização n. 0 1~> ut~ que lhe po~sa ser
di::;trihuido sen·ic:o <la sua espccinli<lndo.

14) Declara-se que o major votorinário, na i;ituuçilo
de reserva, .\utóuio Tm·ares Lebre presta serviço da
sua ospeciulidatle nu guarnkão de .\ voiro de~de 14 do
corrente mes, nos termos do arti~o 8. 0 do docreto-lei
n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de l!l3i.

15) Declara-so que o capitão do serviço de administração militar, om clisponibilidndo, Arnaldo da Voi~u
Cabral chc>gou à altura para entrar no quadro em 3 do
corrente mês.
16) Declara-se que o tenente do St'rviço de administração militar, supr:mumerúrio, João Nunes Lopes chegou à :.iltura para entrar no quadro em 3 do corrente
mõs.
17) Declara-sn que o capitão, i~u i;ituuç11o de resern~,
Vitoriano José Carrasco, cm serviço no centro d~ mob1lizaçi'lo de infantaria n. 0 3; foi desligado do serviço. nos
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termos da última. parte do artigo 15.0 do decreto-lei
n. 0 28:404, de 31 de Dezembro de 1937.
18) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Carlos José ~fachado dos Santos foi punido, por despacho de 17 de ::\!aio último, com a pena de seis meses
de inactividade, e com quah·o meses de igual pona por
despacho de 6 de Setembro findo.
19) Declara-se que os capitãis, na situação de reserva,
José de Sousa e Melo o Artur Gomes de Carvalho e o
tenente, na mesma situa~ão, Adelino Lopes da Silva
Santos passaram à situação do reforma, nos termos da.
alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei n. 0 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, e não nos da alínea b) do mesmo
artigo, como foi publicado na Ordem do Exército n. 0 20,
2.ª série, do corrente ano.

-Ministério da Guerra-1. ª Direcção Geral - 3.ª Repartição

20) Declara-se que desistiu da freqüência do curso da
Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 33.0
do decreto n. 0 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primeiro sargento, da 2.ª companhia de saúde, Alberto de
Campos Lõbo.

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

21) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, q uo, nos termos do decreto-lei n. 0 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitaram para a situação
de reserva:
Tenente-coronel de artilharia Raúl Ferrão, 29.7721$.
Tem 34 anos de servi~o o 7 períodos.
Capitão de infantaria Raúl Dinil-: Abrantes, 21.27í'520.
Tem 3-! anos de serviço e 29 períodos.
22) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
designados, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16.0 do
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decreto-lei n. 0 ~8:404., do 31 de Dezomhro de 1937, transituram para a situa<,;iio de reser\'a:
'l'oncnto de infantarin .Joaquim Ramos, 16.523$40. Tem
39 anos do SN,·i<,;o, 1 aumento o :l5 perioclos. ·
Tenente de infantaria gmílio XunPs, 1:3.4391)40. Tem :3()
anos t.le scrvi<:o, 1 aumento e 8 períodos.

:!3) Declara-so que fica som Pft>ito a rcctificaçilo <1 a
pensão relativa no capitão, na situação de reserYa, Duflio
da SilnL ~forques, u qu(I alude a lleclnração 27) da Or·
dem do Exército n. 0 ~U, 2. 11 i:;ério, do corrente ano.
24) Pensão annu 1 q no compete no oficial a seguir designado, nos termos do § 2. 0 do arti~o 16.0 do decreto-lei n. 0 28:40.!: de :n do Dezemliro de 1937, em sub~ti 
tui<:ão da que lho foi atribuída pela Ordem do E.rh·cito
n. 0 3, 2. ª série, elo corrente ano:
Capitüo, na situa<;:[o de resernt, Joüo :\Ionteiro Reinas
Soures, 2i3.3f>f'>:5üú. 'l'cm 46 anôs do serviço, 1 aumento
t' 111-! períodos.

2t:>) Pensões :munis com que passaram ús situações 1lo
reforma e separnclo do servi<:o os oficiuis ao adiante nomea<los, conformo o c10spacho du Caixa Geral do Dopó·
sitos, Crédito o Providência, publicado no Diá1·io du
Got'êrno n . 0 ~48, ~.ª sério, do 24 elo corronte m(;s:
Coronol: na !'iituação <lo resen·a, :\Iunuel Joaquim d:1
Sih·a, 31.206;$.
Coronel, na situa~ão de reser,·n, Francisco Faustino,

28.526,).10.
Coronel, na situn<;:ito de reserrn, )ifanuel de Sorpa
13ulcão, 18.170,)10.
'fonente-coronol do serviço elo administração militar,
Vergilio Pereira da Costa, 28.800~) .
:\fojor do infant:1ria, Joaquim .A.ureliano Soares da Silva,
~:?.574_:5.

:\fnjor, na situução ele rescrYa, .Jo~é Salas, 24.768:5.
Capitão de infantaria .José do Albuquorq uo, :20. 7:1G·).
Capitão do infantaria B0njamim Luiz Pinheiro, 20.236,5:30.
Capitão do infantaria. :\(ário .\.ugusto Gil, 9.273õü0, pPnsüo de sepnraclo do sorvir:o.
•
Capitão, na situar:llo <lo reson·n. :.\figul'l de Sonsa Ferr~ira )faooclo, ::?O.ü8:?;)50.

íG2
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Capitão, na situação de reserva, Joaquim da Silva Pires,
19.584;).
Capitão, nn situac;ão de reserva., Guilherme Schulze da
Silva, 17.1441505.
Capitito, na situação de reserYa, António José Gouveia,
22. 7 llii80.
Tenente, na situação de resern1, José Teixeira, 18.í23,560.
Tenente, na situac:ão de rescn·va, Agostinho dos Santos
Fernandes, 18.028;)20.

-Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição

26) Declara-se que o aluno n. 0 19 da. Escola. do Exército, Ernesto Augusto Ferreira de Almeida Freire, obteve
no ano lectivo de 1939-1940 a cota do mérito de apuramonto final de 15,4, e n~o 14,4, como consta da. declaração 48) da Ordem dv Exército n. 0 18, 2. ª série, do
corrente ano.

27) Publica-se a relaçiio do apuramento e classificação
final dos tenentes do artilharin. que concluíram o curso
complementar de nrtilharia estabelecido pelo dPcreto-lei
o.0 12:70-t; com as rectificações do decreto-lei u. 0 13:657,
do 25 de Outubro de H)26, e decretos n. 01 16:750, do
19 de Abril de lü29, e 18:883, de 27 do Setembro de
1930:
;;

.iJ

e .g

l(on1os

~ .g

o

3

1

Coln de múrlto deftnltlvo

"

~

.l osé ele fi~-ucircdo Bastos .
Vl!rgílio Vicente tlo ;\foto,; .

1
2

16,3 (clezasseis o três) .
16,2 (dczas~eis e doi~).

28) Lit1ta elo apuramonto e classificação final dos nspirantcs n oficial, alunos da Escola elo Exército, que
conclutram o curso, nos termos do docroto-lci n. 0 12:70J,
do 25 do Outubro de' 192G, com na rectificações do de·

ORDEM DO

2.• Série

r.xímcrro

763

N. 0 21

ereto n. 0 lô:750, de Hl de .Ahril do 1929, e altPraçõos do
doe reto n. º 18:88:3, do 27 dll Setembro de 1930, no ano
loctivo do 1939-1940:

Cota elo mérito tlollnitlvo

curso de infantaria

87

15,7 (Quin1.<' e ~Ptl').

3

re:;.
lOJ

11\1

i':l
l ll

81

1G,2 (Dezas-icis ~ 1lob) .

1

.\rt11r Henrique Nunes da
Silva.
l lc11riq11c A Jberto de Son,;a
Gnona .H1nior (11).
Carlos Mariano Al;.:110,; .\ i,\111ân1lio ,José da Coucei-

1

15,7 (Quim-:c e sete).

4

15,1 (Quinze e um).

5

14,9 (Catorze e nove).

\~ão l~crreira.

Fernallllo Eugénio de l'ai va
Hibciro.
•
.\ rtur ,João Cabral Car111011a (a).
•Tos1\ J\la111H'l .\lvcs fühciro
Urbauo .\clolfo Ferreira de
Castro (11).
Flan!íuio l\laeliado da Silvc~tra.

G 1 11,1~ (~atorz1! e sc'.s)

l

7
8

l,J,b ({;atorze e scis) .
14,.t (Catorze o quatro).

9

14,-1 (Catorze e quatro).

1

10 111,3 (Catorze e três) .
.\sconsão (a).
Francisco gi1unr1lo l\fo1ll'i- 11 , 14,:S (Catorze e três).
ros ,\ 11 tuncs de Sousa I
Nazaré.•
H,1 (Catorze o um).
Abílio de :\fatos Pacheco ((1).
Carlos Franci,-co Rartúri,; 1•>•.> H,1 (Catorze e um) .
Oalrâo.
,Josó :'llaria Henrique~ 1la l1 1 l,l (Catorze e 11111).

.\utúnio Eduard0Ca;;trotl1!

88
112

• 101
Hiü

1:Jo

Rilva.

Jaime .\rtur Cha~as Lopes (a).
~
(;iacouiiuo l\fonde:1 Ferrari l«i
•José Luiz Matias . . . . 17
•Jo~é EnA'ónio Borges. . .
Manuel l'Hreirn l<:"patlinha
l\lilréu (11).
1
Francbco .\ntoro c;ome~ 20
Furratlo dos Santo~.
1

l!í8

António Pereira tio San-

t:wa.

Gi

•\rmindo ti" .Jrsus Fernan ·
1le~ (a).

H

(Catorz")·

14
H

(Catorze).

(Cator1.e) .
(Treze e nove) .
1:3,8 (Treze o oito).

1:~,9

t:~,8

('J'rc;10 e oito).

21

1:1,x ('!'rezo

~:!

l 13,7 (Treze

e oito).
<!

S<'k) .

7ü4

..ºº
....
gg
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:.

:;. .g

115
1!)7

164

154
13ü

Coto. elo múrlto d•,flnllivo

Només

Lísio J\Ianuel Moreira Camarinha.
Basílio Pina de Üli\'eira
Seguro.
Fernando Maria Vizcto
Guerreiro e Narchial
F1·auco.
Joaquim Dnartc Miranda
Luiz Franco Nogueira

23

13,7 (Treze e sete).

24

13,6 (Treze o :>eis).

25 13,4 ('l'reze
26
27

e quatro).

13,3 (Treze e

tr~s).

13,2 (Treze e clois).

Curso de artilf)arla

36

25
37

33

30

lül
41

39
12
l5G

10
49
159

Gual<lioo Leite da Silva
Matos.
Fernan<lo Ferreira Valença
José Vasco Lobato <le Faria
Roncou.
Oagoberto do Coito Gra• ça(ci) .
.\.!varo Baptista Jacquct
Alfredo Marques Osório . .
Manuel do Nascimento ,\ ntas (u) .
.José Yasco Rodrigues Ramos .
.\.bílio Antunes <la Mata
Celestino Bonucci Veiga (a).
Andreas Ribeiro Scapinakis.
José de Me!CJ 1\1 acedo Cabral.
José da Glória .\lves.

1

15,7 (Quinze e ,;etc).

2
3

15,5 (Quinze e cinco).
15,3 Nuinzc e trB,).

4

14,6 (Catorze e seid).

;)

11,G (Catorze e seM.

(j

1-1,6 (Catorze e seis).
14,3 (Catorze e três).

7

14,3 (Catorze o três).

lil,x (Treze

!l
10

13, t (Treze e quatro).

11

13,4 ('l'ré1.e e quatro).

12

12,7 (Doze e sete).

e oito).

12,·1 (Doze e quatro).

Curso de cavalaria
147

120
77
IG:3

llG
Hi7
1 (;;,
;)l

•Jo~{· 8alornão Lcvy Martins.
Pedro José Maria \vilez
Joaquiin Nunes ~fatia:; . .
,\rtur Ma.nuel .\cciaioli Tarna~nini Barbosa (a).
.José Luit. <le l'iulio Canellia><.
,Joaquim .José das Dores
\ bílio de Oliveira Ferro
.\llit•rto Cario~ ela Silveira

15,3 (Quinze e três) .

2
3
4

15,1 (Quinze e um).
14,6 (Catorze e seis).
ll,2 (Catorze e doi")·

11,2 (Catorze e
(j

7
X

<loi~ ).

14,2 (Catorze e doi~).
13,2 (Trezo o doi~).
13 (1're1.e ).
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Curso de engenharia
11
7(i

-:?:I

17
1!í
2:?
21

.\ntónio Francisco de
.\guiar.
Va~eo Lima Vilas
lfa{1l FigueirdoCunha Pacheco.
Eduardo ,\ugusto !\une:;
Garcia.
C~uilhermc Bnstos :\lorcira
.Jo:;é AugustQ Salvador
Tribolct (u).
·
Jaime Silvóriv ?>forque• . .

1

tG,a (Dczass<lis e três) .

n

2

lG,1 (1 >ezasseis e um).
li">iG (Quin.ze e :seis).

4

1;\2 (Quinze e dois).

5
G

14,7 (Catorze e ~-ete).
14,3 tCatorze e trê:;).

7

11,3 (Catorze e trêi;) .

Curso de administração mllltar
121'

f,\l~rcdo F~rna11dcs da~ 1

lGf!

Eduardo Fcruanclc:. • . •

.11,~

~C\'C~.

2

(Catorze e oito).

13,G (l'ro%c e -,eis).

!<') Mais a11tlgo 11cJA1 pre>ao u11colaruo.

111inislério da Guerra - Reparlição Geral
29) Declarn·se, parn. os devidos" <'feitos e de harmonia
o disposto no nrtigo 35.0 do dccroto n. 0 16:6G9, do
27 do ~forço de 1029, que no Diário do Govênw n. 0 197,
2.ª ~ériP., d<> 2J. do Outubro do corrcnto ano, foi p1bli~a<ln pelo Consolho de .Admini:;trnçi'lO <la Caixa Gcrnl do
J>1~pósitos, Crédito o Pre\"idência, Cai:xa Geral do Apo·
E1.mtações, a lista quo roncedo as nposentaçõos aos sogundos contínuos 1lésto ~Iinistório, Francisco ~fondos o
,Joaquim da Silva, coro a pensão anual de 6.14415 cncla
um, aquelé aposentado voluntàrinmcnto e êsto por tor
.ntingido o limite do idade, pelo qun desde 1 do N oYemhro próximo deixam do ser abonados por conta dêsto
Ministério.
~om
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Obltuárlo

1929
De7.embro 28- Tenente miliciano médico, licenciado, Frnnci~co
lias ::\evcs l\Iacliado.
1940
Julho
16- Capitão, ua situação de resen'a, .João i\Ja1;a Jouet.
Agosto 28- Capitão reformado Lniz Faria e Maia Cunha.
Setumbro 21- Capitão reformado, i;eparado llo serviço, Frntuoso
.José Garcia.
Outubro 1-Tcncnte reformado l\Iannel Joaquim nc Freitas.
»
9- <'orond reformado .José f'ranci:;co ~ ico.
»
13- Coronel refonua.Jo Fernanrlo ,\ugusto <la Paix:io.
,,
15-Tc!ncntc-eoronel, ria situação do rese1·va, Carlos
Josú I:'cruandes Botilheiro.
»
15-Tenentc, na sitna~•ão de resena, José Cardoso ;\facbarlo.
,.
17 - Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
110 mesmo extinto quadro, Francisco ~'on,;.eca.

Rectlflcações

Na Ordem do Exercito n. 0 18, 2.• série, do corrente ano, p. &28,
1. 4.o, onde se lê: «Casquinho>» eleve ler-se: «Casquilho».
Na Urdem do E.l'ército n. 0 20, 2.• série, do corrente ano, p. 722,
l. 28.•, onde ~e lê: «aspirante a oficial», deve ler-se: nalforP~»;
}" 74.t, 1. 5.•, omfo ~e lê: «Tencntt»» rlc\'o lcr-~e: c<'fcncnte-coro11C'l».

.António de Ollvefra Salazar.

Estít conforme.

OAjudante General,

..

1101
MINISTERIO Df\ GUERRf\

Ordem do Exército
2.•

N. 0 22

Série

17 de Dezembro de 1940

Publica-se ao Exército o seguinte:

•

1- DECRETOS E PORTARIAS

lllinistério da Guerra- Repartição do Gabinete
~fandn

o GoYCrno tia República Portuguesa, polo 1li-

nistro ela Guerra, nomear os olil'iai!i u seguir designados para, em missão de senii:o pí1hlico, irem ao cstrnn~oiro trutnr <lc nssnntos quo so rolal·ionam com o plano
de re:mnamonto do (lx{•rcito :
~lúrio Alhorto Sardinha Pereira COl'·
lho.
'l'(lnPntcs d<' artilhnrin .José Bento Dorges e Mário Arnuldo da Sih·n .

:\!njor de artilharia

.Além das ck:-pcsns c·om transportes ser{1 feito aos reoficiai:;;, n titulo cio njudn de cu-:to, o abono diário do H:lú;) ao primeiro e :r;;,.) nos restantes, t11rlo pa~o
]Jf'ln ,·crha constnnto 1!0 capitulo 21>.º, artigo ()fü).º, do
ori:amento do :\[inist6rio dn G 11errn para o cornmto
t~•ridos

ano.

:\finistério da ílucrra, 20 ele Non•mhro de 1910.0 Sub-Sccrctí1rio do Estudo da Guerra, Fer11a11do do,1
Santos Costa.
(Nlo urece do vlato ou ADOtaçlo do Tribunal do Concu).
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li - RECURSOS

Ministério da Guerra-1. ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Po1· decretos de 20 de ,_\'orembro findo:

Negado provimento ao recurso n. 0 2:556, interposto
perante o Conselho de Recursos p<'lo Úpitão miliciano
do servi~o de administra~ão militar, do extinto quadro
(•spccial, António do Gusmão <lo Magalhi'lis Domingues,
nos termos do artigo 34. 0 do regulamento do mesmo
Conselho, de 12 de Agosto de 1927, o cm qu<' recorria
do despacho do Sub-Secretário de Estado da Guerra,
de 3 de Novbmbro de 1939, que lho indeforiu um requerimento em que pedia q uo lho fõsse contada a antiguidade do actnal pôsto reforida a 1 do J!rneiro de 1938,
por falta do fund.imonto legal.

.

Negado proYimeoto ao recurso n.º 2:651, interposto
perante o Conselho do Recursos pr.lo capifüo, na situn~ão ele rcsorvu, AYelino Ferreira llarbosn, nos termos
tio artigo 34. 0 <lo rognlamonto do mesmo Conselho, de
12 de Ago~to de HJ27, e cm quo recorria <lo despac:bo do t;ub-S<"crotúrio do Estado da Guerra, do 17 de
Outubro do 1939, q uo lho indcforiu um requerimento l'lll
que pedia a s·ua promo~ão ao posto do major, uo abrigo
do artigo 110. 0 do decreto u. 0 17:378, de 27 de Setembro do H>29, por não ter fundamento legal.
Negado pro\'imcnto ao recurso n. 0 2:559, interposto
o Conselho de lll'cnrsos pelo capitão, na situação de re:;en·a, António Duarte Figu('lircdo, nos termos
do artigo B4.0 elo re~nla111l'nto do mesmo Conselho, dq
12 do Agosto de 1927, o om q uo recorria <lo despacho do Sub-Secrotúrio <le Estu<lo da Guerra, que lho
indeferiu um requerimento em quo podia a rectitica<:llo
ela ponsrto de reservn, nos termos do § 3.0 do artigo 6.º
do decreto-lei n. 0 28:40-!, elo 31 de Dezembro de 1037,
por não ter fundamento legal.
~ra.nte
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MUDANÇAS DE QUADRO

Ministério da Guerra - 1. ~ Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarias de 1 do corrente mêi;:
(\'lsadas polo Tdbuual do Contns, coro n anotação do não serem
du•·ldos emolumomos, nos turmos do docroto n.0 22:2~7).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenentes, adidos, em servi~o na arma de aeronáutica:
do infantaria, João Sarairn Côrte Real, Hogério Paulo
de Oliveira S('ixas, Fornanclo Ferreira Pinto Rei:;onde.
Armando Correia :\fera; José Augusto da Costa Almeida
e l\Iário .Alva.rcngn. Rua; elo :irtilharia, José Pereirn
elo Nascimento, e d(I cavalaria, Benjamim Fornando
Fonseca do Almeida, por darem ingresso na arma de
aeronáutica, nos termos do artigo 14:. º do decreto-lei
n. 0 24:840, de b do Janeiro do 1935, de,·endo ser considerados nesta situaç-ão desdo 1 de Dezembro d<'
1040.

IV - MU DANÇAS OE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Gera 1- 2.ª Repartição
Por portaria, de 28 de Setembro do corrente ano:
(Y!Radn pelo 'l'rlhuonl d" Contns, corn ll nnotn~fto do niio scr~m
dovJdo1 oinolumoutos, uos tormo• do docroto n. 0 :i!2:2!)7).

Considerado apresentado ao serviço clêsto .Ministério o
capijão, na situação de reserrn, Jaime Adelino César
Gomes, por ter deixado de prestar sor Yiço no !\Iinistório do Interior, na polícia de sC'gurança púhlica do
Ponta DelgMln, devendo ser considerado no~a situaçi:io
dcsdo 7 de Setembro de 1940.

Por portaria de 4 de Outubro do corrente ano :
(Vlsndn )lolo Tribunal de Conlns, r.om a auoln~üo do não •orem
dovldos QtnolurnontO!'l 1 noit lorruos do docruto n. 0 22:257).

Considerado apresentado ao serviço dêsto :\finistório o
capitão, na situaçito de reserva, J osé J oaquim, p'or ter
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deixado de prestar servi<;o no ?lfinistério llo Interior,
na guarda nacionnl repuhli<'ann. <le\"(~ndo ser considerado nesta. situação dc"<ll.l 1 ele Outubro de 1D40.

Por portaria de J:! de 011tubro do corrente ano:
(Anotada polo 'frlbun11I du Co11t11• om 19 do Outuhro do 1010).

Adido

Tenente de aeronáutica, da base aérea n . 0 2, Bernardo
Tiago Mira Dcl~a<lo; por ter sido nomca1lo para
desempenhar as func:õcs 1lc chefe do sec<;iio dus ofi<'inas gerais do matPri:1l al•ro11úutico, devendo ser
coosidcrado nesta situ:u;ão cles<lo 5 do Outubro <ll'
1940.

Por po1·tm·ias de 26 de Outubro do corrente ano:
Nnh o de nenhum efeito a parte da portaria do ;~ do
.Agosto do conente ano. in~l'rta na Ordem do EJ'ército
9
11.
17, 2.ª sl'.·rie. lle Hl do meslllo mês; <pto passou
à situ:i~ão de olicial miliciano dn re~erm o tenente
mili1·inno de engenharia: do 1'entro de mobilil.ação do
N1gP11haria n. 0 1, ?lfa1111cl do Uarrol' Lima, por 80 ter
\'Ori tiC'ado que o mos mo oticial faleceu cm ~1 du .Novcmbro <lo Hl38.
(Anotnda polo 'l'dbunnl do Contns cm 5 do Xn.·omllru <lo 1010).

Ouadro da arma de artilharia

Tcncntn do artilharia, adiei o, .J os{I 11onteiro elo Sousa
Leitão, que, 1le regresso ele comissão militar no )linistório das Colónitts. so apresentou cm 21 clt' Outubro
elo Hl40, preenchendo v:1ga no respectiYO qnnclro.
(Vlsad:> polo Trlbunnl do C'ontns, com a Motnçlio 110 nno sc,..m
dovidoa emolumouto1, nos 11..-mos <lo doerotu n.0 !2:2:'í7).

Adidos

:\[njor de cavalaria, da dirCl'<::io da arma, .João tio Sacramento :\Iontciro, o cnpitiio do r0gimento do cavn·
laria n. 0 J, Luiz Alhcrto Filipe Rodrigues, por torom
!!ido requisitados para do~wmpcnhnr comissin•s dP sorvi<;o depend~ntos <lo :\Iinist{•rio do Interior. na guarda
nacional republicana, do,·cndo ser considerados nostn
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situação, r1•spt•cti,·aml'Utt>, desdo :.?:.? o 16 de Outubro
do HHO.
'l'onente médico, da Dirocção do Srn•i1:0 <lo Saúdo l\filitar, .Josó Estr·,·iio Pt•roirn. du Sih·a, por t<>r sido requisitado para d<>sÓmpeuhar urna comissão do :-wn·i\o
deponcfonte do :\Iinbtório do Interior, na guarda uacio1wl r<>publi<':111a. do,·1•11do ser MnsiJcrudo nestn situa·
i:ão des<lo 23 do Outubro de lU-40.
(Anotadns polo Tribunal de Cuu1a1 om 2 de Outubro de IUIO).

Reserva

C'orond do corpo do cstatlo mnior, do quartel gcnorul
da l.ª região militar, ,José )faria Cahrnl tle Sampaio.
11os formos da ulínr.a a) do artigo l.º do decreto-lei
n. 0 :.?8:404. de :31 de Dezembro de 1!J3i, por ter atin·
gi1lo o limite ele ich11lo, deYendo ser <'onsiderado ncstu
situa\ÜO destlo 18 do Outubro tle rn..io.
'l'oncnte, do batalho dt' caçadorl's 11.º 5, António .Jorónimo A rnão Taveira ela Paixiio l\fctolo, nos termos da
alínea e) do artigo 1. 0 do de1·rcto-lei n. 0 28:-*04, dn 31
do Dezembro do Hl3i, ci1'Yendo Sf'I' ronsiJerado nesta
situnr,ão dosde !) de Outubro dl• Hl40.
(\'lsn<lu polo Tribunal de l'ontas, •om n nnolaç.io do nlo aorum
llu\&dos umolumentos, uos termos do d.c.rvlo n.0 ~~:~.:t7).

Po1· porfal'ia.~ de 2 ele .XoremlJ1·0 findo:
Quadro da arma de artilharia

'l'1•nonto de artilh:irin, uJido, .\1m•lio <lo Sousa ~Iedciro!' 1
qul', de regresso de coruissiio milit:1r no :\Iinistério 1lus
Colónias, so apresentou om 26 do Outubro de lU-lO,
preenchendo \'aga 110 roi:.;pecti,·o quadro._
1

(\'i1;idn polo Trihuna! de Contna, com a llUOlnção do nno IOr<llU
de\·ldo1 omolu1uoutos, oos ttJ.nuua do tlocreto n.0 22::!~7).

Adido

•ronontl' do l')\tinto 11uadro <lo olicinis do secretnriado
militar, do 1p1artel general do go\'êrno militar <lo Lisboa, Domingos d~ H:intos ::'lfossano Uorn<lo, por ter
:,;ido requisitado parn desempenhar uma comissão d11
son•i<;o depC'ndcnto <lo :'llinistério elo ln torior, na guarda
nacional republicana," do\'On<lo ser considerado nesta
~ituuç;ão dosdo 1 do Novembro tio 1U40.
(.\notada rolo Trlb~ual de Con1a1 em l i do Xo,·ombro do HllO).
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Oficiais milicianos de reserva

Capitão miliciano farmaci'utiro, do centro do mobilização
do servic;o de saúdo n. 11 3, l\Iiguel Juclicibus, tonento
miliciano médico, do regimento de artilharia li~eira
n. 0 2, António dos Reis o 1\!ata, e alferes miliciano,
do centro de mobilização de infantaria n. 0 12, Francisco Serrão Coelho de Sampaio, todos licenciados, nos
termos do § 3. 0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 1:?:017,
de 2 de Agosto do 1926, por terem atingido o limito
de idade, de,rendo ser considorndos nesta situaç-iio,
rospectivamente, desde~' 20 e :31 dl' Outubro de Hl40.
(Anotndn polo 'l'rlbunol de Contas cm 11 du Novombro do 1910).

Baixa do serviço

'reoente-coroncl miliciano médico .Alfredo Pinto; majores
milicianos médicos Henrique Navarro, l\Iauuel Gomes
Filipe Coalho, Alhorto Ribeiro do Furia, Fortunato
e Francisco Maria; capitãis milicin.uos módicos J osó
Gomes o Augusto Rodrigues Almiro, e alferes miliciano
<lo infantarja Fernando do Assis Pacheeo, todos de
rrserva, nos termos do § 5. 0 <lo artigo 61. 0 do decreto
n. 0 12:017, de 2 do .Agosto de Hl26, dO\·ondo ser
considerados nesta. situação, rcspecth amonte, desde
rn, 10, 27, :31, 24, 7, 4, 27, e 20 de Outubro do 1940.
.Alfen~s miliciano médico, licenciado, do centro do mobilizaç-ão do serviço de saúde n. 0 3, António dos Santos
e Silva, nos termos da última pa1·to do urti~o 3.0 do
decreto-lei n. 0 28:404, de Bl do Dezembro do 1937, por
ter sido julgado incapaz do todo o SN\"Í('O pola junta
hospitalar do insvecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Outubro de 1940.
(Anotndns polo Tribunal do Contu om 11 de

~º'ombro

de 1910).

Po1· po1·tarias de D de Novemhro jz'ndo:
Considerado apresentado no sorviço dêste .i\Iinistério
o tenente, na situa(,'itO de rosorva, adido, Jerónimo
Xavior do 1\!orais Sarmonto, por• tl'r d(lixado do prestar serviço no 1\!ioistério das Ji'inanc;as, nu guarda fiscal, dc\·enclo ser co11sidera<lo nesta situação desde ~8
de Outubro de 1940.
(Vis•dn Jl&lo Trihuunl

d~

Cou1no, com n anotação do nllo sorew

do\"ldos omolumoutolõ, uoit t.urruos do duurntu n.0 2l!:257}.
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Adidos

U:ipitllo do infant:1ria, do batalhão do carros n. 0 1, Francisco llolbcche Fino, teuPnto de aeronáutica, da. base
núroa n. 0 ~.José da :-\ilrn Corrl'ia. o alteres de infnotaria, do rÓgimento do infantaria o l~, José .Augusto
JIon1·ir1uos tlfonteiro Tcii·rot-1 Pi11to Soaros, por torl.'m
sido roqui:;itaclos para clesornponhar comi~sõcs elo ser\'iç-o clcpenclentes do Ministl>rio das Colónias, nos termos <lo :irtigo 31. 0 do clocroto n.º 1:3:300. de :?:3 do
~111rço do 1n:n. dcn~ndo ser considerado:. nesta situação
clcsclc ~ ele i\o,·emhro de Hl40.

n.

(.\notada pelo Tribunal do Conlns cm 16 de :\o.-embro do 1940).

Reserva

Capitão do extinto quadro auxiliar do eog(\nharia, elo
quart1'l g('lll('l'al do go\'êrno militar do Lisboa, Emídio
.los(•, nos termos <la nllnca b) do artigo 1. 0 do decreto-loi
n. 0 ~~:404, elo 31 ele Dczomliro dt' rn:n, por ter sírio
julgado inc;ipn do scn·iço acti\'O pclll junta hospitalar
tio insprcção, Jo,·cndo :;cr l'On:;idcrado nesta situ:u;ão
delldl' :!U do Outubro do 10 W.
(Visada p~lo Tribunal do <'ontu 1 com a anotaçlo de não 1orem
d•l·ldoi emolum ..Hltoa, no1 lonno1 do docroto n.• 2'!:257).

Oficiais milicianos de reserva

' J'cnento miliciano de engenharia, lic~on<'iado, do contru
cio mohili7.ac;i"10 de cngt,nhoria n.º 2, ;\fan11cl Guilhcrmn
1':n·an's Curdoso, nos termos do :3. 0 do artigo ül.º
cio de<·roto n. 0 1:!:017, de ~ do Agosto dü Hl26 por
ter utingido u limito Ôt> idad1', 1lovl'n<lu ser consicIJi-ndo
ne:-ta situação desde 8 d<' Sun.nnbro do H).JO.

*

(Aooc11d11 polo Tribunal do Contno

010

JG de Xo\'ombro de 1910).

Baixa do serviço

mili<·inno de infantarin, do hatnlhlio de ml'tralhuclorns n. 0 ~ • .Joaquim Aln•s 'l'om:iz ~[orgn.do, nos
tPrtno!! <la úl1ima parlo <lu artigo :l. 0 do dt•croto-loi
n. 0 ~8:40..j., do 31 do ÜCZl'lllhl'U <lo H};}j' 1 por ter sido
julgado int·apuz de todo a son·ic:o pela junta hospitulnr

,\lforo

do inspüC\ào, devendo ser con~i1lerado nesta situac;llo

cle8dc :!H dt' Outubro de ln40.
(.\notada pelo Tribunal do Cont:u ew IG do Xo\"embro do 19-10).
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Por portarias de 16 de Xoi·embro findo:
Adidos

)fojor, do regimC'nto de cavalaria n. 0 5, Augusto Cósar do
Monte Falco Pt'rcira, e tenent<'s: <fo infantaria, no quadro da arma, Eduardo Fern>ira Soares de .Alborguria
e, nn situ:t~ão do rcserrn, Jerónimo .XaYier do ~!orais
Sarmento, por terem si<lo rc<Jnisitados para desempenhar comissões <lo serdço <lcp<'lulcntes, o primeiro e o
último, do l\liniHtório do Interior, na guarda nacional
ropublica11a, o o segundo do Minist6rio da Bconomin,
na Junta Nacional dos Produtorns Pccuúrios, <love111lo
ser considerados 11esta situa<,:ão, rcspectirnmentc, dosdc
12, 11 e 10 do ~o,·embro do H>JO.
(,\oota•la relo Trlbooal do Co111u em

~'6

de Novembro do l:JI01 .

Reserva

Uoronel de infuntnria, do distrito do recrutamento orno
bilizaç:ilo n. 0 ü, Herculano Jorge Ferreira, te.nentc ·
-coronel do ongenharin, adido, profossor <la Escola do
Exército, J osó Cabral Caldeira elo Amaral, o tt•no11t1•
do senriço de a<lministraç:to militar, da delegni;llo da
3.:L Repartição da 2.ª Direcçrto Gt'ral dC·ste ~linistério,
nu 3.ª região militar, Aníbal Pinwntcl Corrt1ia, nos
tC'rmos da alinou b) elo artigo 1. 0 elo clecroto-lei n .0 ~8: !04,
de 31 do })pzombro elo lú37, por torem sido julgados
incapazes do tiCrviço activo pela junta hospitar do inspecção, dornndo ser considerados nc:>ta situai:ão, l'PS·
pecti,·amento, dt>s<lo 9, 4 o 8 do So,·embro 1!0 HJ40.
Tenente do infantaria, adido, t'lll serviço no ~Iinistório
do Interior, na guarda nacional r1'publicana, .António
A.gostinho Duarto, nos termos da allnea a) do artigo l."
do decreto-lei n.º 28:40..J.., do 31 elo Dezembro do 19:37,
por ter atingido o limite do idade, 1leY<.'ndo ser considerado nesta situai;ão desde 8 de No,·embro do ln-1:0.
(\'l11ulu polo Tribunal do Cuntao, co1n a aootnçllo de nlo aereu1
do,·Sdo~ omolumenlos, 001 tcr11lo1 do decrulo n.• 2:?:2~7).

Oficiais milicianos de reserva

'l'cnonte, do centro do mobilizac:ão de artilharia 11.º i3,
Paulo António li'orreira, o alforos, do centro do mohiliznção do artilharia n. 0 1, .losó Machado da Cunha,
amuos milicianos de artilharia, licenciados, nos t<'rmos
<lo § 3.0 do artigo 61. 0 do decreto n. 0 12:017, de :.? de
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Agosto do 192li, por terem atingido o limite do id:(do.
devendo sor <·onsi<lorados nesta :;ituação, r<'spoctiYaruonte, desclo 1~ o 14 do .Novembro elo 1940.
{Anota•ln polo Tribunal do Couto• om 21 Jo :-.ovornbro du 1940).

Baixa do serviço

Aspirante a oticinl miliciano do sGn·iço do administração
milit<tr, do grupo do companhi<ts do trem automórnl.
Vasco Santos U rilo de Brito, nos termos da última
parte do artigo :1. 0 do decrcto·lei n. 0 28 :40-t, do 31 d11
Dozcmbro de' H'l:l7, por ter si<lo julgailo incupnz do
todo o son·iço pela juuta hospitalar dC\ inspecç:ío, doYendo ser ('OnsidPrado nesta situação desde 11 dei .Novembro de rn.w.
(.\notada pelo Trllmnsl d• Contas em 21 de Xo,·ombro do 1910).

Por

portaria.~

de 23 de .;.\'01·e111óro .findo:

Considerado apresentado ao scn·iço dõste ::\!inistério o
tPncnt<', nn. sitnaçüo de rC!H'r\'u. acli<lo. em :::cr\'iço no
:Ministério do Int1•rior, Cario:-; Oliwira da Silva Chainho, por Íl'r deixado de prostnr sPr\'iço na guarda
nacional rcpnblican:i, <leYcndo sor c•onsiderado nesta
i:;ituação dcsdt1 1 do Novembro do rn-tO.
(\'l ..da 1irto Tribunal do Cont110, com a anota~ão <ln n~o 1u:u111
do\·ldui -uwolumeulos, uos toruios tio decrulo o.º 2:?:2!ii).

Adid o

Tenonto, na situa\iio de rcst>n·a, .Joaquim José Jas Dores,
por ter sido requisitado pnra <losflmponhar uma comi11são do ser\'iço dopen<leote Jo :il inistório das Vinanc:as.
na. guarda fiscal, cltwendo ser c·onsidorado nesta situação desde 20 do ~ ovcmbro <lc Hl40.
( 4

\notnda polo J'ribunnl do ('on1111 om 3 do Deumbru do 1010).

Disponibilidade
Capitrto do engt'nharia, adido: António Casimiro <la Co!lta.
quo, por ter <foixado de exc•rccr as funçt'>os do profo::;i;or efocti,·o da Escola do Kxército, se apr esentou
cm 16 de Non•mhro de Hl40.
(\'lud" 1••lo Tribunal do C'onta•, com a anotação Je uno 1ore01
do.-ldos omolwnento•, no• termos do decreto n.0 22:2~1).
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Reserva

regimento do infantaria n. 0 ~'= António dt~
CoC'lho, e capitiio, <lo rt>gimf'nto de carnlarin
n. 0 i . .Toaquim Queiroz de .Anclradn Pinto, o primrirn
nos tormoi! da •nl!11e:i a) tio urtigo 1.º do decroto·k•i
n. 0 28:404, de 31 do ))pzr.mhro d<' HJ37, por ter ntin·
gi<lo o limito· do idaclo, o o Sl'g11ndo nos termos da
allnca b) do artigo 1. 0 do mwnno decreto-lei, por ter
sido j 11lgudo incapaz do snn·ic:o activo pela. junta hospitalar do fospecc:ão, den~n<lo :ser considerado:-. nc~ta
situnr;:io, rc:-;pectinunento, doseio f> o 11 do Xovombro

:\lajor,

110

~ousn

de HHO.

(\'fs:idn pelo Tribunl\I de Conta<, C-OW n nnot~llo d"' n5o AOMM

d,.,.. do" emolumontos 1 nos tormoa do clecroto u.• 22 2.!tT).

Oficiais milicianos de reserv-i

Toncntcs: <lo regimt>n to ele artilharia do costa, Abt'l :\lurin dP Xoronba Oli\'l"Íra t• AndradC', cio centro do 1110biliznçiio 1le artilharia n. 0 1, .J osc'• ::5chas tiiio 'l't1rrPs
Vaz l•'reire, e, do cc11tro cio mobili1rn<;>i'l.o do artilharia
n. 0 li, l\fanud Arroio Estanislau de Darros, to<los mili<·iauus de artilharia, li<'<'neitulos, nos t<'rmos do~ :t°' •
do artigo 61. 0 do decreto n.º 12:017. <lc 2 <lt> A:,.:ost(}
<lo 1~.:.?15, por terem utingidu o limite <le idade, de\'ondo
:;(•r <'Onsiderados ne~ta ~itu:u;llo. rcspectinimontl'. dl'..:du
JS, 1V e rn de Xove111hro dl' 19-10.
(Aouta<ln I'"'º l'rlhuual •h C'outu em~ do I>uumbro <lo l\l 10).

Reforma

Coron<.'l, graduado, nn situuç:iw cio J'<!stin·a, António do:'
8antoR Viegas, nos torrnos <la alínea a) do artigo 2. 0
do ci!'croto-lci n. 0 ~tl;.10-l, do :H ele lJ<.'ZCtnbro do 1!);37,
por tl'l' atingido o limit<' dn idade, <l<'vendo ser con!liclerado nesta sittw~üo clPsdP 5 do .Junho do Hl-iO, o
tendo optado pela. reforrnn do seu cnr~o. como engenheiro inspector superior elo obrns p\1bli<'as. •
pilu c11roco do 1 l•to ou anotação do Tribunal de Coutas).

J>or 1wrtm·ias de 30 de ..Voremln·o .findo:
Reserva

Cupitão farmac·t•utico, s11pranu111Prarw. em scn·ko no
<·entro dt~ mohilizac;i'l.o de i11fa11t11ria n. 0 13, Luiz do
Gonzaga o Sou:sa, nos termos du alínea a) do artigo 1.0
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do decreto-lei n. 0 ~8:404, do ;31 do Dozombro <lo 103i.
por ter atingido o limite do illailL•, Of'\·on<lo ser coni:1i:
dcrado nesta i;ituução destl<> 18 do NoY<'mbro de Hl40.
{\'hnrh1 pelo 'rrlbuo~I do Cou,nc, co111 a onotuçllo do nilo •erom
dovhl9a cruolumentus, uos 11.1rrno1 do ducrclo n. 0 22:257).

Reforma
(D •pacbo do !Ode ::-õo,·embro do lOIO dn C'nlxa Geral do Depó•i·
101, C'ródllo e l'revldeocl.1, publicado no Diario da i:o~lrno
n.• 211 1 S.• aêrio, do 25 do Jflt;;SmO anQs).

Ucooral .\lo.xandro .José l\fulheirn; coronéis Josó ~for
tins Caiado do Sousa, J 01\0 • \ugusto :\fnrtins, •\ntónio
Hodrigucs dos Santos Vid:igo n ...\ lherto Carlos das
:N'o\'es e Castro; majorcs .\ncónio .Josó da Fontourn. o
. \ntónio L11i1: ela SilYcira. e capitlis .\ncónio do Sousn
Hosoudes, .\ntónio ..Arcanjo 'l'ei.xeir:i "Manuel Joaquim
Pereira, toclus na f'itnac:ào dt~ rcsnr\'a, nos termos da
alínea a) do arti~o !?.ºdo <locrotu·h·i n. 0 28:404, de ;31
d<' Dezembro do l\l:H, por tcr01n 1ttingiclo o limito cl1·
i1lade, devc>111lo ser considerados nesta situnc;ilo, roi;J>Pctframentc, d<'sdc 2:3 do 011tuliro, lf> do XO\'Ombro,
14, 14, lCi I' :!!1 dl' Outnbro. 1:.? de NoYembro. 1:3 de
Ol;tuhro: 3 1!P Xnrnmbro o 4 ,fo Ontubro elo 1940.
(l\lo caroco de l'!lto ou anvtntno do Tribunal d<> Couta.).

Por

portaria.~

de ·t do

corrt>11ft~ wh1:

Quadro de ollcíais do corpo do estado maior
~lnjor

do corpo tlo e::;t:ido mnior, adido, professor da
Escola do gx,\rcito: .\nlbal <l<~ Faro Viana, qnc. por ter
1lcixndo do oxL1rccr acp1olas func:õl'"· so apresentou 0111
1 do DezL mbrn elo ln-l-0, prct•nclwndo \':t.ga no quadro.
1

(Vl•ruln polo 1'rlhuntil o Co111a.c, com n nnolaçiio do nJ\o
do,·fdoli emoJumouto-., noa tl'rmos do

do~·roto

n. 0

1on1111

~:?:i!>7).

Disponibilidade

Tonc:mte·coronel tio scr\'ic:o de administraçiio militar Jos1~
Fcrunndes Dunrf!:', m:ijor de 1•n,·nlnrin, com o curso
110 1•st~t<lo nwior, .\n~clo de ,\guiar F<1 rreirn, e 1·apiti'lo
cio artilhnria Francis<·o Fn·irn do Matos, adidos, profe:-isores <la l•~sc•ola do Exé1·c·ito, qu<', poi: terem dci.xado de c>.xorc•1•r aqup)as fun<,>ões, :w aprcs;:ntarnm om
1 do Dczomhro elo 1!140.
(\'lud.u J•Olo Tribunal do t'ontn•, e m n nnotntlo do nKo oorm11
Jdos omolumento", nos termo• do d~oto n.• !?2:2~i).

''º'

778

ORDEU DO EXERCITO N. 0 22

2.• Série

Reforma
(Ooopncho do 20 do l:\un•mhrD do 1010 rln C1tl:rn C:or11I do Popó·
alto~, Crédito o Pruvlclt\11t'la, puhlil~ndo no lJiário tio Oor!rriu
u. 0 271 1 J.• sóriu, do~.; do 1111.Hmtu ml)i.).

~!njor

de infantnria ~Ianuel Diogo <la :-:lih·a Freire, nos termos da alíue:t a) do artigo 8. 0 <lo decreto-lei n. 0 ~8:40-L
do 31 do Dezembro de HJ37, por ter sido .iulga<lo incapaz <lo todo o sorvic;o pela junta hospitalnr <lo inspecção, <l<wonclo sor consi<lorudo nesta situac;ilo <losde
U do Outubro <lo 19-W.
(:-.no cn ·oco do ,·lslo ou ;111Matáo do Trlbun .. t do Contas).

-·M1nistér10 da Guerra - Repartição Geral

Por portaria de
(.\nota1I~

(J

de Xon•111bro jt'ndo:

pulo 1'rib uo:il d o <'ontas om 15 do :'>o' ombro de

t~<ll.

Baixa do serviço

•\}fores capei ilo rn i 1it"iano do rmwrva João Lou renc;o Poroira do Figuoirodo, por tor atin~ido o limito do idade,
nos termos do § 5.0 elo arti~o Gl. 0 <lo decreto
n. 0 12:017. do 2 1le ,\gosto do 1!l:!li, dev1>nclo St'r c·on·
i-i<lorado ne::.ta situaç:ão dl•::;Jc f) clt' Xo,·0111hro e.lo
H:l40.

Por portaria, de 18 de Xo1·e111bro .findo:
Reforma
(De1p3cbo do !O de ::\o.-embro cio 1010 dR Caixa Ger11I c11 l>op61I ·
10 , ('ródilo e PrHldôucla, puhlloado uo Diàrio do G,>1inw
a.• 27-t, ~.· ,tiÍ!rle, do !.j do me•mu mru~).

Capitão, na ::;itu:1c;iio de reserva: C<'lcstino Cúndi1lo do
Valo, nos tormos Ja alinca a) do artigo ~ . º do docroto-lei n. 0 28:40-!, de 31 de Dezembro do rn:n, por
tor atingido o limite de idadl', c.lM<'ndo ser ro11sidcrado nesta situ:i~iio desde 17 1lo ~ovembro do l94n.
(Xlo caroGe do »hlo ou anulação do Tribunal do Cootat).
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findo:

{Anot<bln polo Trlbunnl do Contos om 7 <lo Dozembro do 19·10).

Baixa do serviço

A lfcres capolito miliciano do rosorva .Tosé de Araújo
:Martins, por ter atingido o limite de idade. nos tormos
do§ ó.º do arti~o Gl. 0 do decroto n. 0 1:?:017, do 2 do
Agosto do HJ:.?ü, doYenuo ser ('on-.i1lorndo nesta situac;ü.o dosde ~4 de NoYembro do Hl-!O.

V- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral - 2! Repartição
Por portaria.~ de 26 de Outu!Jro do corl'ente ano:
(Yludtu polo T"il•unal de Contas, com a anot~in do serem de·
,,ltlu1 cmolumontos, nos termo• do decreto n. 22:2:'>7).

Ministério da Guerra - 2.• Direcção Geral - 3. • Re partição

i\fojor do sonic:o 110 nclministrac:ão militar, o capitão do
mc~mo scrdço A hei Henriques ::>õco.
c~ipitão do soni('o 1l1• adruinistrac;ão militar, o tenente
cio mesmo servic;o .\ntónio Dias Sancho.
1. • região militar - Quartel general

Coron<'l, chefo <lo estado maior, o tcuente-coronol do
corpo do estado mnior, sub-chcf<•, António Josó Adriano
Rodrigues.
Quadro da arma de infantaria

:Mnjor, o cnpitlio de iufnntnrin, <lo gO\·Qrno milit:1r do
l':l\'as, Domingo:; António J3:l:-;tos Onrrnpato Cnlndo
Branco.
Escola Prãtica de Administração Militar

Tenontc-coronol do serviço do :11lministraçüo militar,
comandante, o major do nwsmo :-crvi('o, comandante
iutcrino: Jo~ó Gomesº Ferreira Soares do l\Iescptita.
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Por portaria de 1 de Noi-embro findo :
(Vlsnea polo Tribunal do Conta>, com a ano111ção do aerom du ·
vldo• omolumcntos, no• tor1nu1 do deol'Oto u.0 22:267).

Contando a antiguidade dosde 1 do Novombro de 1938:
Centro de mobilizaçílo de artilharia n.• 3

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante •
a oficial miliciano do a.rtilharin, licPnciado, li'ernando
Franco Vi~oso.
Contando a autiguirlado dcsdo 1 do Novembro de 1940:
Grupo independente de ar t ilharia de montanha

Alfores mili<·iano de artilharia, licC'nciado, o aspirante n
oficial miliciano <le artilharia, licenciado, António do
Campos Gil.
Centro de mobilização de artilharia n. • 2

.Alferc::; milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
miliciano::; do artilharia, João )fat·ia Castelo Brauco de
Almeida l'inboiro o. licC'ncia<los, António Nunes das
:N°oYes, J psó Luiz Rodrigues Uartins, :\fan ucl Diniz
J:icinto, üscar 1los Santos Amorim, .\ntónio Pedro dP
:\lutos, Elmano Pinto li'ernandcs CalC'iro, Josó 'l'elc>s
Limão, S<·rgio Valentim Camacl10, :Munuel Augusto da
Silva, João Augusto Ja l<'onsoca C" Silva, Leopolrlo <l<1
Faria Gouveia, ~fonuol Lino Pires, fül:rar :\faria ela
Silni Autunos Oli\·oira, Francisco da Sih',.!,l Car<loso,
Eduardo A.brnnclws de ?ifoga,lhãis, Xuno AngPlo Rodrigues Valente, Alberto do :\fornis Ceneira e António

Serra.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 5

_\lferos milicianos do artillrnria, liconciudos, os aspirantes a oficial milicianos, do artilhuriu, licenciados,
Ricardo Martins da Silva Arat'ljo, Alberto Alves LC'ite,
Joílo Baptista Lemos Costa, J oaquim PorC'ira. da. Fonseca, António Gnodcs Barjona d<' Frl'itas, José Gomos
Poroira Dias, Afonso Grilo Dias .Aiclos, Guilhermo
Horculano Fernan<los Pereira do Andrnde, I•'rancisco
Carvalho J acinto, João Alcgr·ia :\lartins, António l\fari:l.
J.t"er nnndes Brandão, .José Pnulo do L oncustro Hibciro
<ln Silva o Inocuncio L ourofrô Q ueiroz.
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Centro de mobilização de engenharia n. 0 1

.Alferes milicianos de engçnbaria, licE>nciados, os aspirantes a oficial milicianos do engenharia, licenciados,
Alexandre Ribeiro Fern,ira Chaves e Manuel de Molo
Cabral Yaz Guedes de Bacelar.
Centro de mobilização de engenharia n.• 3

Alferes miliciano de engonhnria, licenciado, o aspirant1•
a oficial miliciano do engenharia, licenciado, Rogério
,Augusto Leite Rodrigm•s.

Por po1·tariai; de :3 de Kovembro findo:
prlo Tril.mun.l de Coutw;, com n a.uot~~ão do Rorom do·
vldos omolumonto~, nos lbru1oi, do d1'croro n. 0 22:2!>7).

(\~lsarlm;

Ministério da Guerra - 2. • Direcção Geral - 2.• Repartição

Alferes do qnadro dos sorvii,:os auxiliares do exórcito, o
sargento ajudante, do batalhão n. 0 1 da guarda fiscal,
Manuel Catana .
Centro de mobilização de artilharia n. º 3

'l'enento miliciano de' artilharia, licenciado, o alfores miliciano do artilharia, liconciado, João do .Jesus Pirns,
· contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do 1939.

Po1· po1·taria.~ de 11 ele .Yoi·embro de 1940:
(Vlsndas polo 'l'rlhunal do Coutos, rom a. nnotnçiio de sereJU do.
\·ido~ omotumur:tos, uo:; termo~ do d1Jcroto u.u 22:267).

Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

.Alferos miliciano <le infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano d~ infantaria, licenciado, Hugo
Limpo Bu:i:wl. contando ~i antiguidade desde 1 do Novembro de 1935.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licouciado, Constantino Freiro Huns, contando n antiguidade desde 1 do
N ovombro do 1935.

,
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Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

Alferes miliciano do carnlur.ia, licenciado, o aspiranto
a oficiul miliciano de cavalaria, licenciado, Rui Machado da Cruz:, contando a antiguidade desde 1 do
.NoYemliro do HJ3~.
Centro de mobilização de infantaria n.• 2

Alferes miliciano de infantaria, licc•nciado, o aspirnnto
a oficial miliciano de infantal'ia, licenciado, José )fortins :Marques Forreirn, c·ontando a antiguidade desde
1 do No\'embro do 193 7.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

.Alferes miliciano cio infantaria, lic•pncia<lo, o nspirnnte
a oficial milici<mo de infoutaria, liccnc.ia<lo, Elói Alvos
,.eloso nomes do Bal'l'O~, contando a antiguidado
desde 1 de Nornmbro de HJ37.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 7

Alferes miliciano do infantaria, lic<'nciado, o aspirante
a ofici11l miliciano do infantaria, licnnciarlo, Joaquim
Leal do Olivoirn, contando a antiguidade dosdo 1 <l~
NOV<'Ill bro de rn:m.
Centro de mobilização de infantaria n. • 14

.Alferes miliciano de infontnria, licr.nciado, o a'spirnnto
a oticial miliciano do infantaria, liconcia<lo, Mário l•'tirr<'ira de Matos, contanilo a antiguidada clescle 1 do
No\•eml)ro do H>39.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3
~\ lforcs

miliciano do iufan ta ria, o :ispiranto a oficial miliciano do infantari<i António Dcd~ado, contnndo a nntigui<lado desdo 1 de ~ on'lmbro ele 1937.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 14

Alfores miliciano <lti infantaria, o a~piranto n oficial miliciano ele infantaria Osc:1r Ho<lrign~s Freixo, contando
a antiguidade <lesdo 1 dti Xowmbro do lü:J3.
Cenlro do mobilizaçilo de infantaria n.• 15

Alferes miliciano de infantarin, o nspiranto :i oficial miliciano do infantaria António da Luz ~faia do !<':iria,
contundo a antiguidade desde 1 do Novomhi·o de 103!).
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Contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1940:
Batalhllo de caçadores n. 0 3

Alferes milicianos do infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos do infantaria Alberto 1\fa.ria. Raio de Carvalho Félix d·a Costa e Carlos do Melo Sárria..
Batalhão de metralhadoras n. 0 1

Alferos miliciano do infantaria, o aspirnnto a oficial miliciano do infantaria Eduardo Machado :Moniz Macedo.
Batalhllo de metralhadoras n. 0 3

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Artur Alves 1\foreira de Pinho.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 1

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oflci:d
milicianos de infantaria Fernando Rosário Caldeira,
Febo Luz da. },fota Furtado o fücardo Ribeiro.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alforos milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria l~duardo José Lopes Simões,
.José Manuel l\forques Fernandes, Ilídio Fausto de
Oliveira Rr•go e José do Castro Marques.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

Alferos milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicifl.nos de iufantaria José Alves Elias, I•'ernando da
Silva 1\Iouga, Josó António Félix Ana-cleto, Arm~.'.'~c
da Costa Ribeiro Godinho, João F'rancisco Gerardo o
Pedro David Monteiro do Barros.
Centro de mobilização de infantaria n.• 4

Alfores miliciano de infantaria, o aspirante o oficiai miliciano de infantaria. Alfredo 'rimóteo Ferro Galvão.
Centro de mobilização de infantaria n.• 5

Alforos miliciano do infantaria., o aspil'ante a oficial miliciano do infantaria Ji'rnncisco do Q,uontitl Culhoiros
Viegas.
Centro de mobilização de Infantaria n. 0 7

.Alfon•s milician<> ele infantal'ia, o aspiranto a oficial miliciano do infantaria .J os{• l•'raucisco Soares.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirautps a oficial
milicianos <l(l infantaria F'rnn<'isco ~fartim1 Serpa Castelo Rodriguns, l•'élix Bornurdino do Jt'rcit1u1 Veloso,
Aristides rla Sil rn Couto o Luiz ~[endos Lop<'s Cardoso.
Centro de mobilização de infantaria n.• 9

.\lferes miliciano~ de infantaria, os aspirantes a otic·inl
miliciunos de infantaria 'l'omnz Luiz Chan's <ln Costa,
Luiz Vítor .Abreu o ~foto o Reinaldo Garcia Lema
Júnior.
Centro de mobilização de Infantaria n.• 10

Alferes milicianos ele infant.'\ria, os aspimntN1 a oficial
milicianos do infantaria Orlaudo Borges ] >uarto Boa·
.Uma .•\ntónio .\<lelino da Sil\'oira Correia li<' Alrnl'ida
Do!d1Íqut• da Costa e António Tomaz Vieira.
Centro de mobilização de infantaria n. • li

.\!feres milicianos do infontarin, os aspirantes a ulicial
milicianos de infantaria JoAó Cfü1dido Robin do Andrade e 13Pnjnrnim de Castro Luazt'S Santos.
Centro de mobilização de infantaria

n.~

12

Alferes milicianos 110 infautnrin, º" aspirantes a olicial
milicianos dtJ infantaria Lniz Fornunclo Burn>iros tia
Costa Brag-a e .José :\forcJltOS Violante.
Centro de mobilização de Infantaria n.• 13

Alferes milicianos do infantaria, os aspirante!\ a ofi<'ial
milicianos do infantaria )f:'trio Forrl'ira. de Fig1tl}irerlo
o Luiz :\[irnndn Poças.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 14

.\lferes !nili<·inuos de infontarin, os aspirautns a oficial
milicianos rio infantaria Alwl Lopos Barbas, J\lt>xandrc
Nicolau Serpa Pinto do ::\1ns1j11ita Negrrío, l1'rancisc·o
da Sú Cahrnl, .João Cardo!'o da Hocha, .Júlio :\fartinho
1le Figueiredo, Luiz ..\breu do .A lmoida Cun·nllwl,
João Fcrr1,irn Pinto B11st<1, .Jo._(. Firmino Figuoira
Dâmaso, VHor llngo Marques )[iragaia o i\!anuPl ela
Silva 1la Clarn.
Centro do mobiliznçào de infantaria n." 15

.\lfores milicianos 1lo infantaria, os aspirantos it oli<'i:tl
milici:rnos ele infantaria Fr·111c:isco i\[arqm•s B:uull'ira
Duarte, :\lnnuol Cunha Hmualho, .Josó Paulo ~l1•ndcs

Hôgo e .Amaury Cruz df' Ourrnlho.
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Centro de mobilização de infantaria n.0 16

Alforos milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Américo Monteiro Dias da
Silva, Amândio Leite da Costa, José Pedro Queimado
Pinto e J oito António Ramalho de Mira.
Centro de mobilização de infantaria n.0 19

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João ~Iilitão Rodrigues.
Centro de mobilização de cavalaria n.0 3

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria António Carlos Ribeiro do Aguiar.
Contando

1i

antiguidade desde 1 de X oYemhro de 1940:
Batalhão de caçadores n.0 1

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Luiz
Raimundo )fosquita Flor de Almeida, José Alfredo

Sardinha Coelho Sampaio, Hermenegildo Rosado
Bengala e 1\íitrio Lima.

•

Batalhão de caçadores n. 0 4

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Manuel Yieira, João Pessoa Lobato Cortesão, Tomé da
Encarnação Santos Júnior, llenrique Leite e llélio
Grabit Pereira.
Batalhão de caçadores n.0 5

Alferes milicianos do infantaria, Jicenciados, os aspirantes a oficial milicianos de. infantaria, licenciados, António Paulo Hodrigues e José Damásio Ferreira de
Scqueir:i, Braga.
Batalhão de caçadores n.0 9

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Aurélio
Rodrigues do Valo.
Batalhão de metralhadoras n.0 1

.Alfores milicianos ele infantaria, licenciados, os a::;pirantC's a oficial milicianos de infantu.l'ia, licenciados, Ar-
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naldo Falé de Sousa Quental, Vasco Augusto Jácome
de Magalhãis, Fernando de Oliveira Marques e Gustavo Wilson Peres Btandão.
Batalhão de metralhadoras n. • 2

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, António
Barbosa Leão.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alferes milicianos de infantaria, licflnciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Albino Fernando Baptista e Vergílio Alberto do Almeida.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 1

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Mário Ilcnrique Botelho de Uacedo.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Fernando Brito Barros, Fernando l\fartins Pinto, Francisco Ferreira da Mata, Guilherme :Nunos 'feles,
Francisco Falcão Madureira, Rui Nuno Duarte Ferrugem, Germano Seromenbo Neves, Eurico Augusto da
Silva Guardado, )fauuel Faria Achando, João Dias
de Oliveira, .Toão Heitor Marques de Andrado, :àiúrio
Pereira do n.fatos, João Antun0s Nogueira do Araújo,
José Cândido Pereira Burguette, Alfredo Uatias da
Silva, José Augusto Carrilho Perlouro, Armando l\Iaria Dionísio, Raúl dn, Costa Santos Tiago, José Luiz
Fernandes n!endes e António Aurélio Ferroir:.i Ii'alciw.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

Alferes milicianos de infantaria, licr>nriados, os aspirantos
a. oficial milicianos de infontnrin, licenciados, Eduardo
J osó da. Luz San tos, :.\famwl Som·os do Bastos, J osó
Câncio Heis, 111úl'iO Ribeiro Tristão Campos, .Joaquim
de Andrade Cruz, António Joaquim do Almeida, .Jus1;
.Júlio Andrade dos Santos, Josó Franco Valadan s,
Edmundo Ferreira de• Almt'ida, Val<lomur Hodrig11e~
1lo Amaral 11 Ramiro ,Jo:;ó Dias Tavares.
1
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

.\!fores miliciano do infantaria. licenciado, o uspir<1nte a
oficial miliciano da infanta1·iti, liconciado; Isidro Lopes
Rodrigues Barata.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 ,6

Alfrro:-; milicianos do infantaria, liconciados, os aspirantes
a oficial rnilicianos de infantaria, licenciados, Elmano
Artur, Armando ' Domingues Ribeiro, Rogério 11fonuel
de Castro TaYares, Carlos do Castro Silva Barros,
.J psó Pinto Soares da Ji'onsecu, Armando do Almeida
Cavacas, Jos(• )fun11el ?!foreira Belo<' :\Ianuel Ferreira
d<' 11facodo Pinto.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 7

Alforos milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infaut:iria, licenciados, António
Dnarto Resinn, Rui Aciteio da Sih·a Luz, João Inácio
PN·eira Júnior, José 1.lonteiro Po~as, Hafoel Jorge
Rito da Fonseca, Palml~rio Onre1rn Isaac, Yltor António Duarte F'aveiro, Cm·los Pt>reirn de Andrade, Luciano Serriio dn )[oura, .J oaq uiru Bernardo Soares do
Almeida, Josó Lopes Forroira, J<'ilipt' Churters Lopes
Yioira da C<1mara e Oliveira, José 7\Iarques Perdigão,
Fernando Lopes Pinto Cunha, .Toüo Dias Guimarãis,
.Jos(l :\faria Furtado, Fernando )fonucl da Silva Santos, João l•'rancisco Lã, David Tavares Coimbra, Mário Teixeira Amarante, .Joaquim Afonso Vai Gomes,
A Yelioo da Costa Ferreira .Júnior, .António Baptista
nforques Laraujo, António Henriques Nunes Coelho,
:\fário Lopes Franco e G ui] herruo Xader Lajo Vasconcelos Correia.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 8

Alferes milicianos do info.ntaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos elo infantaria, licenciados, Humberto Correia Abreu Santos, Humberto :'\!arques das
No\'C•s. António Jlenriquo da Araújo Stott IIowarth,
José Bernardino Blanc do Portugal, Abel li' olhadela
de )facedo, Alexandre Gnndersen, Ernesto da Concoi<:ã.o Pereira da Cruz Pinto, Porfírio de Oliveira
Ama1lo, :\1ário Leandro da Silva, António Re~inaldo
Pires Heitor o 'Manuel António Teixeira Delgado.

..
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Centro de mobilização de infantaria n.º 9

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Fernando
Gentil dos Santos Adão.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 10

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António
:M:aria Pontes de Abreu e Vasconcelos, José dos Santos, Raúl Correia de Sousa G uimarãis o J oilo Martins
da Fonseca.
Centro de mobilização de infantaria n.0 li

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Rui Teixeira de Aguiar Viana, Joaquim Coelho Flor, Afonso
August<;> Coelho o Pinto, Manuel Jorge Santos do Oliveira, Elio Cândido do Ataído e l\felo Valença, Fernando Gomes Gonçalves, Guy :Marie Filiol de Haymond.
'Manuel Seabra Carquoijoiro, u!anuel José Lacasta do
Nascimento e Oliveira, Joiio Ilorculano Casaca, Jacinto Duarte Veloso, Manuel Josó Carvalho elo Araújo
e Josó António Alves Gonçalves.
Centro de mobilização de infantaria n.0 12

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infanta.ria, licenciados, Lniz Filipe o l\fanuel Guilherme elos Santos Fiúza de 1\fagalhãis.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 14

4

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos elo infantaria, licenciados, Alvaro Alvos Dias, Carlos Alhorto Lopes da SilYa Pcreira, Acácio de Lemos o Gama Castelo Branco, Aires
da Co-;ta Loureiro, Josó Novos Ilonriqucs, Ah-aro
Augusto de Azovodo l\fondos Diniz du Fonl'oca, Jacinto Pereira, Dclmiro do Oliveira :\fanaia o António
Duarte.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirunto
a oficial miliciano de infantaria, licenciaclo, José Cabral Rcsencll'.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

.\!feres miliciano ele infantaria, liconci:ulo, o aspirnnto
u oficial miliciano tlo infantaria, licenciado, J\[unuol tl:i
Costa.
•
Centro de mobilizaçllo de cavalaria n. 0 2

Alferes miliciano elo cavalaria, licenciado, o aspirnnte
u oficial miliciano 1k Cn\'alaria, licc11ciado, <Jristianu
Carvalho <l<' Almoi1la.
Contando a antiguidade tl1•scle 1 <IP Xowmhro do Hl+O:
Grupo independente de artilharia de montanha

Alferes miliciano tlo artilharia, liconciado, o ªf pirnntP :t
oficial miliciano d1i artilharia, liconcia<lo, Angelo de
.\ lmcirla.
Grupo de ar tilharia a cavalo n.• 1

.\ lf'crPs rnilicimios d<' n rtillrnri:1, lic1•nciadM, os aspirante~
a oficial milicianos ele artilharia, licen1·i:11los, .Joaquim
Peroirn Coutinho Teixeira Duartl', Oaspar Ualhoirn
Heimão, ~Iúriô .To.ó narcê"' Yontim XC'\PS o .Joiio \'[.
tor (; unpo Hilwiro.
Centro de mobilização de artilharia n.• 2

.\!feres miliciano do artilharia, lieonciado, o aspirun1t- a
oficial miliciano d1' artilharia, licPncindo, Vergllio Josú
~!tJrais Castro.
Centro do mobilização de artilh ar ia n. 0 3

A )fores miliciano~ do artilhnria. licenciados, os aspiran·
tcs a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Luiz
1lc Oli\'eirn Mcuclos ila CostÍt e Sousn, .forge .\lcfiutara
da L uz, Ál\'aro )furtins da Sih·a o Curlos ~Ian11PI
Pinto 1la Fom~oca Lima 1lu Sousa Hôgo .

•

Centro de mobi lização do ar tilharia n.0 4

i\lfcrns milicianos ilo artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos do artilharia Rui Pimoutcl Coutinho Alpoirn,
.\ntónio Pinto P:uscual, .Jos1; )fortim; Carron<lo o )fí1rio
ele .Aguiar Antnnos.
A lli•rcs milicianos do nrtilh11rin, liccncia<los, os aspirantc•s
~L ofi<"i:tl milicÍnnos dP artilharia, 1icent·it11los, Au~ustu
ViPirn P6rto , ?ifúrio dos Suutos Cardoso, Luiz Alberto
<Jastcl1) Brnnc;o .\luwida Pinheiro, Jaime Barreto Po-
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reira dos llois, Humberto Oabric·l ~londos, António
Pereira do :\foil"olos da Rocha J ,acorda, .T osó Nicola11
do OJi,·oirn GouU"to, Artul" \'asco de Gnrcia o C'arlos
Duro Controiras.

Centro de mobilização de artilharia n." 5

..\]fores rniliciimos cio artilharia, liconciados, os aspirantes
a oficial milicianos ele ~irtilharia, lil·onciaclos, Francisco
~Ianuel Uarnpos 'l'rocado o ,\ltino Dias Farinha.

Centro de mobilização do artilharia n. 0 6
Alferes milicianos elo artilharia, li<'nnc:i·1dos, os aspirn11tos
a o1il"ial milic·ianos dt• artilharia, licf'nciados, E11ri<-o
:l\e,·es SalPs Grnde, .\lYaro ~3au, F"Nn:111do do Oliveirn
Paixiio, 1>omi11gos Hamalhotc•, l l1•rnani .\ntúnio (fomes
1le Oli \'eira, Ac(1cio Duarto Cah·úrío e .1 osé du Ú1H;ta

Furtado.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 2
Alferes mili1·innos do engf'nharin. Jiconciados, os aspinmtes a oli<'ial miliciauos do 1111gt'nhari:i, lit;oncia<los,
Fernando Vasco Gosta" Eduardo ~faria <lc Brito :.\[elo
o Castro .\llmquer<JUC' da Co5ta Salcma.
Centro de mobilização de engenharia n.'' 4
Alferes miliciano do on;.(enhari11, lic<>nciudo, o :íspirantc
a oficial miliciano do engeulrnria, Jiconciado, .J 05{i Go·
llles .Al\'arC'z.

( \'lPirutns pulo 1'ribt\lllll du Conta!t, com a nnotu.~üo

.

t11)

1ururn do.

\'Jclo!i oinolunl•~nlo't, u<>:C lurmos do docroto u. 0 ~2:~.;7) .

Regimento de infantaria n. 0 3
:.\lajor, o capiti'lo de iofantari:1, do rc:;imcnto do infantaria n. 0 4, .\rtur .\ugusto Vit!Pirn.

Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o ton(lnte do cavalaria, da oscola prática da
arma, Amlleur llormioio Hr>sas.

Regimento de cavalaria n.º 1
Capitão, o tc•nonto de ca\'alariu Juuquim António Hamos.
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Capitão, o tcnonto <lo cavalaria, adido, em sorvic;o no
;\lioistório do Intnrior, na guarda nacional republicana, António José do Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira.

Por porlal'ias de 1 J dP. -Yoreud11·0 jlnrlo:
(VisrulAS paio 'J'rlhuual clu Contast C•HO a auotnçio 1te 1orowdovMos emolumentos, nos lurmos do deCr\lto u. 0 ~:257).

Contar.do a anti11!uidtHlc· dPi;clo 1 do Novembro do HHO:
Regi~~ento de artilharia ligeira n.• 3

. Alferes miliciano JOlc'•dico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano méclic< • licenciado, Alberto Xadcr d:i. Uunha
Campos de Olh eira.
·
Regi ento de artilharia pesada n. 0 1
.Alti.~r<·s

miliciano do st•n·ir;o do :ul111inistrar,:ão 111ilitm·,
liconciado, o n pirunto a ofü•inl miliciuno do mesmo

scn·ic;o, liconcie do, .Antimio Peroira.
Regimento de cavalaria

n.~

1

Alferes miliciano do scr\'i<:o de a<lminbtrac:ão militar,
licenciado, o a1F>pira11tP a ofü:ial rnilieiano do mesmÓ
scnic;o, lict'nci1~do, E<luanlu .António Capucho Paulo.
Regimento de cavalaria n." 2

Alferes miliciano tio sorYi<:o <li' administrn<;ilO militar,
lic:onciado, o ai pirant1' a otiC'ial miliciano do mesmo
servi~o, liconcindo, )fauríeio Varda Pinto .
• ~egimento de cavalaria n. • 7

Alforc•s miliciano do sl•n·ic:o do administrai;ão militar,
liC"onciado, o , pirante n oficial miliciano do mesmo
sorvii;o, liconCJ 'ldo, António )lartim; do li'igu<'irodo.
Grupo de companhias de tr em automóvel

Alforcs miliciano do sor\'iço d1• udministra~ão militar,
licenciado, o 11spirunto a oticinl miliciano do mosmo
st,rvii;o, liconcilldo, Francisco ~ilvoira Pinto.
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Direcção do Serviço Veterinãrio Militar
Secção de depósito

Alferes milicianos veterinários, liconciados, os aspirantes a oficial milicianos veterinários, liconciados, J oito
Rodrigues da Silva Santos o Luiz Carlos Rebõlo de
Freitas.
1.0 grupo de companhias de subsistências

.\.!feres miliciano do servi~o de administração militar,
licenciado, o aspirante a oficial do mesmo sorvi~o,
licenciado, 1\.lrnro Morais do Valo.

P01· portm·ias de 16 de iVovembro findo:
(Visadas pelo Tribunal do Coutns, com a anotaçlio do sorom dovitlo~ omolumontos, rios termos do docroto o.0 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tonento-coronel de infantaria, do regimento
de infantaria n. 0 9, Francisco :Monteiro do Carvalho
Lima.
Distrito de r ecrutamento e mobilização n.• li

Tenento-coronol, sub-chefo, o m~jor do infantaria, ela
3. ª Direcção Geral <lôsto J\!inistério, Joaquim Felizardo Adão Antunes.
Por portarias de 22 de .\yovembro findo :
(Vls•ula• polo Tribunal do Contu•, coro n anotação de sorom do·
vldos omolumontos, nos termo. do docroto n. 0 !1~:267).

Contando a antiguidade dosdo 1 de Novembro do lü38:
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 3

Alforos miliciano médico, licenciado, o aspiranto a oficinl
miliciano módico, licenciado, Vorg!lio Costa No, cs.

Contn.ndo a antiguidade desde 1 do Novembro do HHO:
Batalhão de metralhadoras n.0 3

.\lfore!i miliciunos de infantar ia, os aspirn.otos a oficial
milicianos de infantar ia, Gnilbor me do Sousa. Valatlão
e Carlos :\farin. \Tasconc·olos Pinto ('oelho.
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Centro d4a mobilizaçlo de Infantaria n. • 3
Alferes miliciano Jfo infantaria, o nspirn11t" a oficial miliciano de infantnria António Fornnnilt•s Vaz.
Centro de mobilizaçio de Infantaria n.º 5
.\!fere:; milici:ino de infantaria, o aspirante a oficial miliéiano de infantaria Frederico AlfrC'do do Carvalho Ressano Garcia.
Centro d~~ mobilização de Infantaria n.• 6
.\lfores miliciano do infantaria, o nspiranto n oticial milicinno de infantitrin Rodrigo Rnrhosa Araújo Leite
Fnrin.
Centro dei moblllzaçio de Infantaria n. • 10
Alferes miliciano dlo infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantaria Casimiro Câwlhlo de Abreu e Silrn.
Centro do mobilização de Infantaria n.º 12
.\.lf1'res milicianos do infan,taria, os aspirantes a oficial
milicianos de infontnria .\l\'aro Dini:t. Pacheco e António José de Pinho Rcsrnde Júnior.
Centro de mobilização de cavalaria n." 3
.\!feres miliciano
cnYnlarin, o aspirunte oficial miliciano do ca\·nlurin .Joiio :\luriu GnlYllo :\lartinho.

qo

a

Contundo n antiguidade desde 1 de :Novembro tle 1940:
81,talhlo de caçadores n.• 3
Alferes miliciano <lle infnntnrin, lic1,ncindo, o nspirnnte n
oficial miliciano <le infnntarin, liccnci:ido, )ligue! 1le
Jesus Fidalgo.
Baitalhlo de caçadores n.• 4
Alfores mHiciano de infantaria, licencindo, o aspirante u
oficial miliciano de iofantnrin, liconciado, João Jot1é de
Abreu Faro de 1'ousa Na.varro.
B•Ltalillo de caçadorH n.• 8
Alferes miliciano de infnntnria, liconcindo, o nspirnntc a
oficial miliciano dr• infantaria, licenciado, António Alberto Homem J.' r<'ixo o Cunha dn Costa Cabral.
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Batalhão de metralhadoras n." 3

Alferes milicianos de infantaria, liceuciados, os aspirantes a oncial milicianos do infantaria, Licenciados, José
~\Jberto Ta\·ares <' Artur .Araújo 'l'aborda.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alforcs milicianos do infanta.ria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infanta.ria, licenciados, Yorgilio
.José Lima 01Talho, :\fanucl Agostinho Sooiro llO Almeida Vidal da Gama, Antoro .Josó do Olivcirn Ilf>go
o J osó da Costa Piçarrn Carntlho.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

Alfores milicianos do infantaria, licl•ncia<los, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Jorgo
Thó Ribeiro, António Correia Baptista .Júnior, .Jaime
do Alrueida Leitão o Arnaldo :\fendes do Campos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

Alferes milici:tno do infantaria, liconciado, o nspirantc
a oficial miliciano do infuutaria, liconciado, Marciano
de Lima Louron<;o.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 6
~\lfores

miliciano do infantaria, llcnnciado, o aspirant11
a oficial miliciano de infmttat·ia, licenciado, AntNºO 1la
Costa :\forais Pachoco.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 8

Alf0ros milicianos d0 infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, liconciados, Júlio
Freire Temndo Barata, Jorge dos Santos Guerr('iro,
Jaime Queiroz do Barros o ~\rnaldo Horta Santos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 9

Alferes milicianos do infantaria, licenriadoi-;, os aspirante:;
a oficial milicianos do infanta1·ia, licenciados, António
Joaquim dos Santos Silva, José Augusto da Costa
Portela, João da Costa Santos Tiago, :Messias dos
Santos, Francisco Augusto <la Sih·a Calojo, Carlos
Armindo Gnimarãis, Auroliano Baptistn da Fonseca
o Alberto Alves Hibeiro.
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Centro dei mobilização de infantaria n. 0 10

.\..!feres milicinnos 'le infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Joaquim
dos Sa1ltos Dias " Hugo Cabral de Moncada.
Centro do mobilização de infantaria n. 0 li

Alferes milicianos ~le infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, António
de Sousa Lobo, Alberto Uosn, Serafim A ntónio doi;
Santos e Risério Hoqne Lobão :\fascarenhas.
Centr o d, 1mobilização de infantaria n. 0 12

Alferes milicianos ~le infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial 1pilicianos do infantaria, licenciados, .Tos{•
Leandro, .\lvaro1 da Fonseca ü Costa, António Emflio
Monteiro Pais, António Clemente :\leio de Carvalho,
Evaristo llenriq uos :\fortins, Jo:-;é Ezequiel Costa o
José Lopes Fraga.
Centro du mobilização de infantaria n.0 14

Alferes milicianos ~lo infantaria, licenciados, ois aspirantes

a oficial milicin tos do infüuturin. licencindos, AfonS<>
Tomudo Pereira Barata e Albano Simões Pereira da
Coista Saraiva.
Centro d a mobilização de artilharia n. 0 2

.\lfero~

miliciano de artilharia, licenciatlo, o aspirunto
a oficial milicia 10 de artilharia, lic<'nciado, Abiiino
Viccmte.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 4

Alferes milicianos ~ e ar tilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicind os do artilharia, licenciados. Gahriel
Junqueira Hato, !Orlando Vit•ira Rotlrignos, Amnro .Tos•'
Seia, António Uibeiro Corr eia, José Coelho du SilYn
Gil, José da F 1tm:-;eca Oeorge, António Teixeira do
Sampaio, :\fo1111Q1l Alcxundro ~[adruga o gmilio )faria
Fnriu Durão.
Centro

e mobil ização de artilharia n." 8

Alferes milicianos o nrtilhuria, licenciados, os nspirantos
a oflciul n1ilician s <h• .irtilhnria. licenciados : do l'Ontro
,Je mobilizac;üo ~IP artilharia n.º -i. António Fcmand.-s
Lam as , <', do <'t' tro <lo moliilizaçiio d~ artilharia n. 0 1i,
)[auu('l E1lunnlo d<' )fPnc:-;es Alarciio FPrr1•ira Basto~ .

796

ORDEM DO EXÉRCITO N.• 22

2.• Série

Regimento de cavalaria n.0 5

Alferes miliciano do sen·iço de administração militar,
licenciado, o aspirante a oficial miliciano do servic;o
de administração militar, licenciado, Luiz dos Santos
Pinto.

Por portmia de 23 de Xovembro findo:
(Visada polo Tribunal do Conta•, com a nnotnçllo do sorom devidos omolumontos, nos termos do docroto n. 0 22:2~7).

Quadro da arma de cavalaria

:\fajor, o capitão do cavalaria, do regimento de cavalaria
n. 0 4, Alfredo de Castro Antas.
·

Por portai·ias de 29 ele

~Vovemhro

findo:

(Yisadas pl•lo Tl'ihun~I dQ Cunt:t-., C4>m a anotação do aor~m d\'
\·ldo~ fHnolumenl1J:, 1 tJOS tormos do decreto n. 0 22:2j7).

Contando a antiguidade de~de 1 de NoYemhro de lü-iU:
Batalhão de caçadores n.• 4

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, u aspirante a
oficial miliciano do infantaria, liconciado, João Correia
:\forgado d0 Araújo.
Batalhão de caçadores n.0 5

Alferes miliciano de iufontariu, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria, licenciado .• José Fernandes Pinto N ogucira.
Batalhão de caçadores n.0 8

Alferes miliciano dP infoutaria, o aspirante a oficial ·miliciano dr infantaria Francisco Simão Belo.
Alferes miliciano de infantaria, licencia<lo, u ai;pirante <1
oficial miliciano de infantaria. licenciado. Joi\o Carlo:Larndinbo Leifüo .
Batalhão de caçadores n.• 10

Alforos miliciano do infanttiria, licenciado, o aspirnuto :1
oficial miliciano de infantaria, licenciado. Fra11cist:o
Inúcio Hostani da SilnL
·
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Batalhlo de metralhadoras n.• 1

.Alfor1's milicinnus elo infantarin., li<'onciados, os aspirantes
a oficial ruiliciauos de infantaria, licenciados, :\lúrio
Lourenço FrC'iro, Guilherme Josó I•'errcira da Assunção
o GustaYo '\\'ih1on Peres Bra11diío.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 1
.Alft'r~::.

milicia110 de infantaria, lic·cnl'iado, o aspirante a
oficial miliciano <lc infantaria, lic1•1wiado, :\fanuel Guilherme Bastos ~f Pndes.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

.AlfPro~

mili<'i:1nos d(I infantaria, lic<'nciados, os aspirant<'s
o oficial rnifü·innos cfo infantaria. liceuciados Tomuz
J,uiz Quintàs, .\h-11ro AndraclP 'Gueifi'io Ferreira l'
Frauci~co As::;u11r;.iio .Ahrantes.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 4

•\ lfrres milicianos de infantaria, licorl<'in<los, os aspirnn tes
a oficial mili<'i1111os de infantaria, licenciados, Luiz
Eduardo dl' .\lrut>i1la Pouco o .T?sú Soares Cabc\adas.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 5

Alft•res miliciano de infantaria, JicC'llcindo. o :1spirante a
olicial miliciano de infontarin, licc11<·iado, J uaquim
Manuel.
Centro de mobilização de infantaria n. • 9

Alf11res milil'iano dP infantaria, o aspirnnto a oficial rnilicia.no <lo iufa11tariu António Santos Silni CN\·cira
Pinto.
~\lli•rc' milidnno de infaut~tria. li1'onci11do. o a!'pirantl' a
otfrial miliciano 1lc infantaria. lil'cnci:111o, Jo:-é .\.fonso
.'1oitn.
Centro de mobilização de infantaria n. º 10

.\lfl'l·cs miliciano de infantaria. lic1•ncia<lo, o aspirnntP a
oficial miliciano de infantaria. lieP11ciadu. )lário .Jos1i
Piros.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

.;\lforc..; milieiano dn infantaria. licP1ll'indo. o aspiranto n
oficial mili1·ia111) dP infantnrin, li1·t•1wi:ulo, Jm,1~ Clnml':i
Po1lro.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

.\lfl'rO:- milicianos de infantaria, licP1l<'i111los. os aspinllltPs
n oficial 111ilit·iu11os de infantarin, lico111:iudos. Frnneiseo
Sonsa do Vnlo n grnostu ltotlrig111•s Antunes.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 14

Alferos miJiciano d<> infantaria, liconciado, o aspiranto a.
oficial miliciano do infantaria, licenciado, João António
de Oli\·c>ira.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

Alfores milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do artilharia, licenciados, Vitorino
Pina, . \ntónio Silva Gomos, Mário Augusto Bobone
elo Amaral e F'ornan<lo Dias Castelo.
Centro de mobilizaçllo de artilharia n. 0 1
~Ufores

milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantos
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Manuel
Carlos Correia fi"'erreira Torres, António Ferreira,
:\Ianuel Brito <lo Birnr Gomos da Costa Weinholtz.
José Rebêlo Vaz Pinto, .José Barhas Guerra, FernandÓ
Jorgo de Moura Dias, 1\fário Augusto Tomudo B11rata,
gnúlio Cc>u teno Infante da Citmara, J osó Reis de Sá
Pessoa, Henrique Armando Roovers Costa :N"eves e
Fernando <la Concoi<;ão de Sousa Tôrros.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 3

Alferes miliciano do artilharia, licenciado, o aspiraoto a
oficial miliciano do artilharia, licenciado, Rui Sá Yiana
do Alvarenga.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 4

Alferos milicianos do artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos elo artilharia, licenciados, 1\fário
Paula, José António }.Jrnoicla o Othman de Sousa
Guerreiro ela Franpa.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 6

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, liconciado, António Àfarques de Sá Couto.
Centro de mobilização de artilharia n. 0 8
~\.lfcres

miliciano de artilhnria, liconcia<lo, o aspirante a •
oficial miliciano <le artilharia, licenciado. <lo grupo <IP
artilharia a caYalo u. 0 2, Gonçalo \rolho :\furia Henriques do Lencastre.
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Centro de mobilização de cavnlaria n.0 3

A.l.forcs milicinno de cavalnria. licenciado, o aspirante a
oficial milici:ino de ca\ alaria, licenciado, llnsHto do
Lorena do Süw..;.
Regimento de canlaria n.• 4

.Alferes milici:mo do sen·ii;o <lc ndmu1istrn~üo militar.
Jiconciado, o aspirunte n oficial miliciano do me:-.ruo
s0n·iço, lict•nciatlo, Jutio Corrt>in t 'rwilhas.

•

Regimento de cavalaria n.º 6

.\!fores milicinno do ser\'iço de admiui-.tra~iw militnr.
liconda<lo, o aspirn11t1~ a oficial miliciano do me~mo
ser\'ii,:o, lice11eiado, 1•'1•rnn11do Uotlrigue~ da Siln\ Ln-

rnojeirn.
Centro de mcblliznção de er.genharia n.0 1

.Alfl'res miliciano do t'ngenharia, lice11l'intlo, o uspiranto
n oficial wilicinno d1• cngonharia, liceuciatlo, Artur
Hnúl da SilYa .:iiarques.

l'or portarillR de

;J(J

de •.Yore111!11·0 ji11do:

(\'lladno ro.o 'l'rll)u11al li ContAJ, com a anotaçlio do se m dr
vld 1

~mQlum

nto1, no• tere

~,._to

n.º .2!:!.57).

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral
Serviços cartográficos d·J exército

?ifajor, o cnpitlto de infontaria Vitorino dC' St'rpa Faria
Pores Furtado Gnh·no.
Quadro da arma de infllntaria
~Iajol',

o cnpitl'lo dP infn11turia, ndido, profossor da Es.
cola <Jentnil cio ::5nrgC'ntos, João Pereira Ta\'nrcs.

l'or portarias de 1 elo c0Nc11te 111í';1:
(\'hndu pelo Tribunal d" Coai t, e n a an6tn~fo d~' rom d3•
vldoa ~molumentoa, nos tormoa do d&crt to n.• !2:2~7).

,Ministêrio da Guerra - 1.• Direcção Geral - 2. • Repartição

'l'cnontcs do quadro cios son·iços auxilinrcs do est'.rcito,
os nlfercs do mc:;mo qundru Iforculnno )lnrtins Y:1z
Oonro e .Jo..,ó l\,rcirn do Fnrin.
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Ministério da Guerra- 3.• Direcção Geral - f.• Repartição

Tenentes do qu~idro dos serviços nuxiliaros do exército,
os nlferes do mesmo quadro 1'·o Ne,·es Barreto do
Paula, João Luiz de Sousa o Idilio Yenâncio Lima.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

~enente d~ extiRto quadro de oficiais do sc>crotarfado
militar, o nlferes do mesmo oxtinto quadro ..Aristides
César dos Santos.
Govêrno militar de Lisboa - Ouartel general

Tenente do quadro dos serdços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro .\mérico Pereira Gahriol.
1.• região militar

Direcção do serviço de obras e propriedades militares

Tenente do quaclro dos sen·ii;os auxiliares do exército,
o alferes <lo m<'smo quadro :\fanuel .\ngnsto Piros.
3. • região militar - Ouartel General

Tenente do quadro dos sen·it:os auxiliares do. exército,
o alferes do mesmo quadro Luiz Uliss1!s Bonet.
Direcção do serviço de obras e proprledados militares

'l\•nento do quadro dos son·i<:os auxiliares elo exército,
o alforos do rnesmo quadro ::\[unuf\I Francisco Ferreira
Guiroarãis.
4. • região militar - Ouartel general

'.fencnto do quadro dos sen·ic:os auxiliare~ 1lo exército,
o alferes do mesmo quadro .\ntó1~io da Silva Fialho.
Escola Prática de Infantaria

Tenente Jo quadro dos sPrdr;os auxilían's do exército,
o alferes do mesmo quadro . \rmnndo Carlos (la Sílrn.
Regimento de ir.fantaria n. 0 2

'l'ononto do quadro dos st'l"YÍ<,:os auxiliares elo exército,
o alferes do mesmo <JUHllro José Luiz Rodrigiws.
Regimento de infantaria n. 0 4

Tonontes do quadro dos ~erd<_>os auxiliares do exúrcito,
os alferes do mesmo rprn<lro .f osú .:\Iartins Fanguoiro
o J oito Cunha.
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Regimento de infantaria n. 0 6

Tenentes do quadro <los snn·iços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quarlro :.\!a...ximinno do Jesus, Sebastião Ramos .Afonso o ~Jário Augusto do Araújo.
Regimento de inlantaria n.• 8

Tenente do quadro dos sorYiços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quailro ~Ianuel da Cruz.
Re11imento do infantaria n.• 9

TenentC's do quadro dos serdç:os auxiliares do exército,
os alfC'res do mesmo quadro l\lanuol Pereira Choça o
José )fogueira de Carrnlho.
Regimento de infantaria n. 0 li

Tencnto do quadro dos serviços auxiliures elo e•órcíto,
o alfores llo mesmo quadro Joaquim Augusto Quaresma.
Regimento de infantaria n. 0 12

Tenentfls do quadro dos serviço~ auxiliares do exército,
os alfores <lo mosmo quadro Francisco Ah·es e Ma11uol Gomes <lo Sousa.
Regimento de infantaria n. • 13

Tenmté do quadro dos serviç:os auxiliarc:·~ <lo exército,
o alfores do mesmo qna<lro J oào B:1ltas11r.
Reaimento de infantaria n.• .15

Tenentrs tlo quadro dos sC'n'it,:os auxiliarPs do exército,
o:> all'erc•s do mesmo quadro .Alberto Foneira de il!o·rais n António da Orac:n.
Tenente chefe do banda dl1 música, supranumerário, o
alfC'rcs chefe do ban<la de música J aimo Gonç:ah·es
Correia.
Regimento de infan1aria n.0 16

TenC'nh' do quadro llos ser\°i\OS auxiliarC's do exército,
o alfNos do mesmo qu:ull'o João .\.ugusto Frndique.
Tenente chofo do b:uula cio mú«ica 1 suprnnnmerúrio, o
alfor0s chofo do handa de música ~fnnuol João Ah os.
Batalhão independente de infantaria n. 0 17

Tc1wntes elo quadro dos serviço~ auxiliarc~ do exc•rcito,
os alferes <lo mesmo quadro Clonwnto ela Silva SnmJ)aio e Jo:::é do Conto \'az.
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Batalhlo de caçadores n.0 2

Tenente do qu,ndro dos scn·iços auxilinres do exército,
o alferes do mesmo quadro Alcino Joaquim }i'ernandes.
Batalhão de caçadores n.0 4

Tenente do qu,adro dos. serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Josó de Snnt'Ana Jímior.
Batalhlo de caçadores n.• 5

Tent>nte do se1wiço do ailministração militnr, supranumorário, o alfo es do mesmo serYiço, supranumerário,
Armando Loiurer11;0 Coelho dos Santos.
Batalhão de caçadores n.• 6

Tenente do llU dro <los sí'rdços auxiliares do oxórcito,
o alferes do esmo c1ua<lro :\fonuel Crêspo.
Batalhão de caçadores n.0 7

Tenente do qundro dos ser,·iço:; auxiliares <lo ex{•rcito,
o alfores do mt•smo quadro ~litrio de Matos Queiroz.
Batalhão de caçadores n.0 10

Tenentes do qt11ndro dos rnrYiços ~1uxiliares do exército:
os alferPs d mesmo quadro Josó .Marcelino e Miguel
Augusto Ta ares.
Batalhão de metralhadoras n.0 2

Tenente do quadro dos s<>rviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadra Cassiano Fernandes Cnrranca.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Tenentes do q11adro 1los sen·kos auxiliares do exército,
os alferes d(~ mesmo quadro Artur '1e Sequeira Vare·
jão e Albert10 Augusto de Azevodo.
Batalhlo de carros n. 0 1

Tenentll do qu dro dos serviços auxiliares do exórcito,
o alferos do mesmo quadro Tito António Godinho.
Dlrecçlo da Arma de Artilharia

Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, o alferes do me11mo extinto quadro Manuel Bento Alves.

•
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Tenente do quadr dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Emidio Augusto de As·
censão.
Escela Pritlca de Artilharia

Tenentes do qnadl·o dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do nlcsmo quadro .Júlio Duarte da Silva
Montalvão e Ernani Pinto de Almeida.
·
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, o alferes do mesmo extinto quadro Luiz Augusto Domingues de Campoll Yidal.
Regldleato de artilharia ligeira n. • 1

Tenente, o alferes de artilharia Eduardo II ubeI't Dias da
Fonseca e Alm~ ·da.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilha~ia, o alferes do mesmo extinto quadro José Alves Soares.
Reglmonto de artilharia ligeira n. º 2

Tenente do quadr10 dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do m smo quadro Manuel Alves de Sousa.
to de artilharia Ugelra 1.• 4

Tenente do quadr dos servii;os auxiliares do exército,
o alferes do melsmo quadro António Maria Simões.
Rql111 nte de artllllarla llgelra n.• &

Tenente, o alferes de artilharia Tristão de Araújo Leite
Bacelar.
legl.iento de artllllarla tle anta

Tenente, o alferes de artilharia Joio Tiroa.
Reglm.anlo de artUharla pesada n.• 1

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do me po quadro Norberto de Moura.
Tenente do extin qulldro auxiliar de artilharia, o alferes do mesmo extinto quadro Joaquim do Rosário
Castela.
lle artilharia a cavalo a.• 1

Tenente do qoa
o alferes do
meida.

dos serviços auxiliares do exército,
mo quadro Belarmino llatos de Al-
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Grupo tle artilharia contra aeronaves n.0 1

Tenontii, o alfores ele artilharia Heitor Ramalheirn Carrapichano.
Grupo independente de artilharia de montanha

Tonent<", o alfores do artilharia Augusto Gomes Pai:;tor
Fernandes.
2. • companhia de trem hipomóvel

Tenente do serviço do adnüuistraçüo militar, supranumerário, o alferes do mesmo serviço, supranumerário,
Joaquim de Oliveira Júnior.
Tenente do quadro <los scrvic:os auxiliares <lo exército,
o alforcs do mesmo quadro ~fúrio .\ugnsto do Carvalho.
Secçao de adidos

Tenente do quadro dos sc•rvic:-os a11xiliares do o:xórcito,
o alferes do mesmo quadro Uernrdo ::\forques da Cunha.
Bataria independe11te de defesa de costa n.0 1

Tenentes, os nlfores de artilhari:1 Luii; Esteves Ramires
e António Ribeiro.
Batnria independente de delesa de co'sta n.• 2

Tenent11, o alfor0.s do artilharia J osi• Lopes Sanches
Falcã.o.
Bataria i ndcpendente úe defesa de costa n. 0 3

Tenente, o alfer1'S de artillrnria ::\uno Francisco Rogado
Quintino.
Fábrica de munições úe artilh:uia, nrmamerito e viaturas

Tonente do qandro dos st>rd•;os anxilinr<'s J9 exército,
adido, o alfPn's do rno:irno quadro, adido, Alrnro LopC's de Oliveira.
.
Fãbrica de cartuchame e pólvoras qulmicas

Tenente do tprndro <los sPni1:os :mxilit~res do exército,
adi<lq, o <llforo~ do mesmo <1uarlro, adido, .Alvaro
Franco Noto.
Depósito geral de material de guerra

Tonento <lo quu.Jro <los sor"i<;o~ :1u:dli:iro~ Jo exército,
o alfores do mos mo rp1adro João da Silva J óia.
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Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alf111rcs de cavalaria l\lúrio Marques de Andrade e Jonquhn Furtado Leote.
!Regimento de cavalaria n. 0 1

Tenente do quadlro dos serviços auxiliares do e'xórcito,
o alforüs d
mo quadro António Joaquim Mnnuelito.
Jgimento de cavalaria n. • 2 ·

Tenente do quud,r o dos son-iços auxiliares do exórcito,
o ulforc:; do ru •smo quadro r'rancisco José Raio.
flegimento de cavalaria n. 0 3

Tenentes, os nlfot·ps de cavalaria Francisco Valadas J únior e Josó An~ónio Gravo.
Tenente do quad o dos sf'rdços auxiliares do C\."'i:ército,
o nlfl•res do 1(wsmo quadro Joaquim Maria Santana.
Hegimento de cavalaria n.º 4

Tener;te do quadro dos ser,•iços auxiliares do exército,

o alf<'res do

IllJ

:;mo q11ad ro Júlio FrPdcrico do Matos.

1egimento de cavalaria n.• 5
Tenente do qund, o dos s<'rviços nuxiliarcs do exército,
o alfi.•rcs do rt esmo quadro António Pedro Carrêtas.
Hegimento de cavalaria n.º 6

Tenente, o alfera do cavalnriu Eduardo Joaquim Mngalhãis .'\.lmeida l Inrtins Soares.
ltegimento de cavalaria n. • 7

Tenente do quaf~ro <los sPrvicos auxiliares do exército,
o alferes do rrllesmo qund.ro Cnrlos Augusto Ventura
Vilnres.
Dir cçlo da Arma de Enpnharla

Tononte do ex.ti o quadro auxiliar do engenharia, o alferes do mcs1 o extinto quadro Vitorino Lcopoldino
do Carmo Mo ira.
lns icçlo das tropas de comunicação

Tenente do extin o quadro auxiliar do engenharia, o alferes do mes o extinto quadro Albino Gabriel da
Costa Jana.
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Escola Prãtica de Engenharia

Tenentes, os all'l•ros 1l1• cngenlwrin Kaulsa Olivcirn do
.Arriaga o :\fúrio .TOH; ::5araiYa.
Regimento de engenharia n.0 1

'l'<'nontc do quadro elo:; sen·ic:os auxiliares do exército,
o alferes do rne:-;mo r1uac!ro . .i.ntúnio Forrnz do Sousa.
Regimento de engenharia n. º 2

'l'cnonto do qua1lro dos scn·i<:os auxiliares do oxfrcito,
o alferes do mesmo quadro llcrnardo Dias.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

'fonente do <[ uadrn dos scrvi~os auxiliares do ox6rcito,
o alforcs do mesmo quadro Belarmino :\Iontciro da
Cunha.
0

Batalhão de teleg1aflstas

Tenento do extinto quailro auxiliar dP P11g<'nharia, o alferes do mesmo extinto quadro \'1'rgílio ( 'L\sar Gascon
de Campos.
Grupo de cornparhias de trem automóvel

Tencnt<' do
o alferes
Tcnonto <lo
foros 1lo

quadro dos scr\'iços auxiliarns do ox6rcito,
do mesmo 11uadro .Joaquim ~imüo:; Castelo.
oxtinto quadro auxiliar de L'fig('nharia, o almesmo extinta quadro Francisco Ouinapo

~foreira.

Centro de mobilização de engenharia n.0 4

TcMnto do quadro dos soniços auxilian's do exórci.to,
o alferes do mesmo quadro Hufino .\ntunos Gaspar.
Oficinas gerais de material de engenharia

Tonontc do quadro do:> serYi<:os auxiliarns do OXlÍrcito,
o alferes <lo mc::.mo qua1lro .\ntónio .Augusto Serra.
Depósito geral de material de pioneiros

Tenente do C\xtintn quadro auxiliar de Cll'~Cnharia, o alfrres do mosmo oxtinto quadro António da Cruz Carit.1.
Comando geral da aeronáutica

Toncnto do quatlru elos SL'l'Vi<:os auxiliam:-; do exército,
o alfer11q do mesmo rprndro .Josó )faria :\fartins.
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Base aérea n.• 1

'Ic-nontes do quadro dos son·ic;:os nuxilinrcs do í.'xórcito,
os alferes do 101csmo quadro Luiz 'l'orcnto Frcirl'
Cur:ido o Júlio 1\l:mu<'l de Sousn.
Oficinas merais de material aeronáutico
'l'l'nflntc <lo sen·i<:O dl· :1Jministr:1<,:iío militar, adido, o
nlfores do rnC'smo sen-i~o, adido, .António Coc>lho.
Direcçilll do serviço de saúde militar
st.•rvi~o de saúdo,
qunclrn Isidro António (-iuio.

'l\'1H•11to do extinto quadro auxiliar do
o nlforcs do

mr:rn110 extinto

2.• companhia de saúde
Tonentt' do qundro dos serviço., m1.xiliarcs do o:xt'rcito,
o nlfC'res do lll<'SD:lO quadro ~lunuel Mendes 8oarcs.
Escola Pa•ática de Administração Militar
do quadro dos ~en·ic:;os auxiliares do oxc•rcito,
os nlfore>s do mmimo quadro Francisco )fondt•s Gomes
o Taciano de .\r11.í1jo Zuzarte.

'l\1fü~lltl'S

1.0 grupo de companhias de tubtlstãnclas

'l'ononto do quadro dos scn·iços auxili:m.'s do cxórcito,
o nlfor<'s do nH'Slno quadro Lui;1, Ccn·iíis Rodrigues.
'l'enonto do extinto 1undro auxiliar de nrtilhnrin, o nlfores do mesmo oJ,tinto quadro António Jos~ da Mota.
Manutenção Militar
Tc>nente <lo quadro dos serviços nu:xilinres do <'xército,
ndido, o alferes do mesmo qundro, adido, Luiz Iglésias O uimariiis.
Conselho Tutelar e l~edag6gico dos Exércitos de Terra e Mar
Tcncntt• do •quadro tios serdt;os auxiliares do exército,
o nlferí.'s do mesmo quadro António Joaquim de Olivoira Júnior.
Colégio Militar

T•monte do quadro dos ser,·i<:os :mxiliares do exército,
o nlfores do
o quadro António dn Rocha Dnrbosn.
E1oilla Central de SargentOt
T1.monto do quadro dos servi<,:os auxilinrcs do exército, o
alferes do mesmo quadro .\.ntónio Lopes dos Santos.
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Tribunal militar territorial do Pôrto

Tenente do qnndro dos s<'r\'iços auxili:iros do <>.xórcito,
o alferes elo mesmo qnatlro :\Iau1wl >.;ogueirn Jij.xposto.
Adidos

Tcn<>nt{'R, os alfon•s, udidos, {'!ll S\'n·ii:o na arma. <l"
aoronáutica, nos termos elo § úni<>o do artigo lJ.. 0 do
decreto-lei n. 0 :?-1:849, de 5 de .Janeirn do 1935: do
info.ntariu, <la base a6r.,•a 11.º 1, .Totlo SaraiYa Corte
RPal. da bns<' afr0a n. 0 ~, HogL'rio Paulo de O li mira
Spixas, .\rm:m•lo Corn~ia ~fern, .Josc' An~usto ela Costa
Almeida o J[:írin Ah·an•ngn Rua,<' da h:1~e aéron n. 0 :~,
FPrnatlllo FPrn•irn Pinto Ht'st'n<lc; df' artilharia, <ln.
base aérea n. 0 :?, .José PcrPira. do Nascimento, e do
cavalaria, da base> aérea n. 0 :?, Benjamim Fernando
Fonseca cfo ;\ lnH'Ídn.
Tenentes, os alfon•s elo enYahria, adidos. om scrYiço no
:\linistério elo lntoriur, na gnurcln naeional rPpubli<'lllW, .\ntónio Peli<:i:mo Pl'rt>ir:1 Hahaça. Adriano .\ugusto Ta1lc11 F\,rreirn: .Jaime \'arcl:i dos Saatos 1'
Fnine·bco Dia,; So;iros <ln Cunha.
Contando n 'antiguidadl' ~1Psdc 1 tlo D<'zombro do 19-10:
Batalhão de caçadores n. • 9

Tenente miliciano d,, infu11taria, o alfr·rci:; miliciano do
infantaria )Jarçnl Aristilles da Costa Loitc.
Batalhão de metralhadoras n.• 1

Tonont0s milicianos do infantaria, liceuciaelos, os ulferes
milici:1nos elo infantaria, li<"cuci:t1los, .\ntúnio .1:\ugusto

TaY:trcs ele Sousa e .Josó .Aurélio Boim Fttlcão.
Batalhão de metralhadoras'n.'' 3

Tcnento miliciano rlo infantaria, liccuci:vlo, o alferes miliciano do infantaria, licPnciadu, ~!anuel ilragança.
Centro de mobilização de infantaria n.• 4

Tenent1• miliciano Lle infantaria, licone·irtdo, o alferes mi-

li<'iano tle iufantaria, licenciado, )fauuel Joaquim Madoira.
Centro de mollilização de infarrtaria n. 0 6

Tcnontt' milic·ian;l ele iufont:ll'in. o alfL•rci; milil'iano elo
infantaria Josó Gonc,:alvos <l1~ OliYc>irn o Silrn.
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Tenent<'s miliciano~I do iufüntnriu. licenciado!', os alferes
milicianos de infüntnriu, liccnciuclos, Ellsio do Oliveira
Alves Pimenta e João Augusto Marinho.
Centro de mobillzaçã1 de infantaria n. 0 10

Tenente miliciano 'le infantari:i. licenciado, o alferes miliciano de infan~pria, licenciado, José Barreto Ferraz
Sacchetti M,alhei1·0.
Centro

d~

mobilização de inflntaria n.º li

Tenente miliciano ~lo infantaria, liconciurlo, o alferes miliciano do infantaria, liceneiado, Manuel Aníbal Machado Fclicissim1~ Pronto.
Centro de mobili:tação de infantaria n. 0 12

Tenente miliciano e infonturin. o nlft rrs miliciano de
infantaria .\ntónio José Gnvino d\J Yascon<·elos.
Centro da mobilizaçio de infantaria n. 0 19

1'enente miliciano

~lo

infanturia, liceneindo, o alferes mi-

liciano de infanta ria, licrnciado, Agolltinho Pereira do
Oou,eia.
Reth•ontt de artilharia ligeira

11,•

1

•renente miliciano do servi<:o do administração militar,
licenciado, o nl res milici1'no do mesmo serviço, licenciado, .Augus o Am<1do Aguilar.

.

R..im nto de artllharla ligeira a.• 3

Tenenfos miliciano do sor\'iço do administr:u:iio militar,
licenciados, os l lferM milicianos do met<mo serdço,
licenciâdo11, An nio José de Almeida o Silva e Ary
Barbosa da Fo
Centro

mebillzaçlo de artl1harla n. 0 4

Tenentes milicianq1s de artilharia, os nlfores milicianos
de artilharia Cil los Eugénio Curdoso Pereira e João
Póvoas Rumos agalhã.is.
Centro

•lllzaçio de artilharia 11.0 5

Tt>nepte miliciano de artilharin, o alferes miliciano de
artilharia Carlo Alberto da Silveira lfoniz do Castro
e Noronha.
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Centro de mobilização de artilharia n. 0 8

Tenente miliciano de :trtilliari<I, o alforcs miliciano do
artilhari<t Francisco Jos6 Vaz Guodes Bacelar.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 1

'l'onontr miliciano de carnlari:1, o alferes miliciano do
ca\"alaria Pedro Xolasco Ro1lriguox Martius elo Carrnlbo.
Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

Tenentes milicianos cio ca,·nlaria, os alferes milicianos
de can1laria Peclro Pereira da Unnha o Luiz Domingos
Guerra de Barros.
Tononto milici:foo 1le cavalaria, li<'oncia<lo, o alforos miliciano d<' c.:n alaria, lieencin.do, José Alns da Cruz
Ferreira.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depósito

Tenente miliciano YCtcrin;írio, licencia1lo, o alferes miliciano Yeterinúrio, licerwiado, Pt'dro de ~fatos Neves.

Pvr porta1·ia.~ de J do co1Te11te mês :
(Vbnrl.ts polo Trlhuual tl t ou tas. rum a anolnção do sorom do·
,·Mos molumt\utus, uus to1·rnos do <h)crvto n. 0 2'"2:2j7).

Contan1lo a antig11idatlt1 dúMle l do Dezembro de 1040:
Batalhão de caçadores n.º 1

'fonente do quadro dos Xl'J'\'ic,:os auxiliurcs do oxército,
o alfore::; do mesmo quadro .Joarluim Bernardo.
Batalhão de carros 11.• 1

Tenente do quadro dos ::;er\'ii:os auxiliares do exército,
o ulfere::. do mosm~ qu:1dro Hafoel da Pn:-1 VinL
Regimento de artilharia ligeira n. 0 5

Tencuto elo q11a1lro do" sf!n·i,os <1uxiliaros do cxórcito,
o alferes do nwsmo qua1lro .\nt6nio Teixc>ira.
Regimento de engenharia n. 0 1

'l'onontc do rJl1:1dro dos scrvi,os auxiliaros do exército,
o alferes do mesmo quadro .José Fólix.
Tenente do extinto q 1w1lro auxiliar <lo ongenharia,. o alfores elo mesmo extinto quadro :\fonuol 1la Silrn Baltnsnr.
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Por portarias de 4 do corrtmte
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m~•:

(Vlau• pelo Tribanal d• C ata•, eom a anotA(lo de serem de·
Yldoa emolamento1, no1 t rui<>• do docroto a.• tt:t:IT).

R111l. .nt1 dt lnfaatarla 1.• 3

Capitllo, o tenente de infantaria Manuel António Tomt'.
Reuimento de Infantaria n. • 5

Capitão, o tenente de infnntaria, cio batnlhiio de caçado·
res o.0 5, Ricnrd o da Costa l ,·ens Ferraz.
Ret1ilae1te de infantaria

1.0

7

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadorns n. 0 2, Salvador Baptistu Ribeiro.
R911imento de Infantaria a.• 13

Capitão, o tonente de infantnria Anlbal Borges.
·Reg1lmento de infantaria n. 0 14

Capit!lo, o tenente do infontaria, do regimento de ihfantaria n. 0 12, Ma1 uel Maria Ramos Lopes•

•

Re11ÜHfttt .. l1futarla 1.• 18

Capitii11, os tenen1:e11 de infantaria: do regimento de in·
fantaria n.• 2, :Francisco Pedro Simões Silva e, do
bat&lhlo de metralhadoras o.0 3, José Ferreira da
Costa.
8 atallllt de oqatlorel a.• 1

Capitãis, os tenen1tes de infantaria: José Joaquim do
Almeida e, do batalhão de caçadores n. 0 3, Gaspar
Pereira Rodrigol~s.
Blaaalll8•oaça4oru1.•2
Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 6, Luiz Joaquim Moutinho .

..............,.. ...•

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. 0 18, Henrique Read Frazão.
B:lldl• ~e oaçdtrtt • .• 7

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de cac;:adoreK n. 0 10, Antó io Augusto do Nascimento.
Bilallllt H ........ i.•8

Capitão, o tenente de infantaria, da Escola do Exército,
Mário Emilio BC~rtrand.
·
•
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Batalhão de metralhadoras n.0 2

Cnpitii.o, o tenente <lo infnntnria .Túlio Eofrúsio.
Regimento de artilharia ligeira n. • 3
Capitüo do quadro dos servir;oH auxiliares do exército, o
ton<'nto do megmo iptad ro ~[unuol Gonc;alvcs Hodri-

guos.
Escola Prática de Cavalaria

Capitl!.o, o tenente de cavalaria .JobÜ ~[aria Gued1~s Cabral
de Campos.
Comando geral de aeronáutica

Capitão, o tenente de neroniiutic:i. João Bnpfo~ta Pernl
Fernandes.
Quadro da arma de aeronáutica

Capiti'tis, os tenentes de :i<>ronnutien, da base aérea n. 0 1,
.João Ji'austino de Alln1q11orq11n do Freitas e Ji\•rnaudu
.Josó Hiheiro Duarto Sil\'a.
Base uérea n." 3

Oapit1tis, os tenente:-; dl' ueronírnticn. d:i base aért'a n. 0 ;~:
.António Rodrigues Costa e .João .J o;-;é Ribeiro Ferreira.
Adido

Cnpit:io, o tenente ele inf:rntnrin, n<lido, cm serviço no
:Ministório elas Colónias, Otto lfoffmann von Hafe.

/ 'or po1·ta1·las

de

JI] do corrente 111í's:

(\'l11ada prlo Trllinnnl cio Co11l1u1, r.otn o. Rnot11.(lo Cfo sorum do·
vJdo-.

umo1u11Jf'l1to1, 11011

trrmos tio dot'lroto u. 0 22:257).

Regimento de infantaria n.• 5

Capiti10, o tenente !le infontarin. ,J í1lio tln Sika l!ndoirn.
Regimento de infantaria n.• 9

Capitão, o tenente do infontnria, do regimonto de infantaria n. 0 6, .António .Joaquim Abrunho5a.
Regimento de Infantaria n.0 16

Capitão, o tenente de infantaria, tio hntalhão de cac,:ado-

1·cs 11.º :Z, Alfredo

~owto11

l1,rn11cu.

Batalhl'io de caçadores n.0 7

Ctl.pitno, o tonente d9 infontnria, nilido, cm S('r\'ir:o no
.l1inistfrio do Interior, nn guurdu n11cion:i.l ropnLlicnna, Alfredo Pelicn110 do Brito o Abreu.

1
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liaistério da GuarrEt -1." Direcção Geral- 3.ª Repartição

Por portaria de 14 de .Xol'mnbro findo:
l'romoddos nos postos adiante indicados, nos termos
do nrtigo :sr>.º do 1lt>1ereto n. 0 21 ::165, do 2::? 1lo .Ahril tlu
l u:l:!, t•ontinunnc.lo Jljl sitno.<;itu do liccnciudos om q1rn su
encontrnm:
Â nc;pirnntos n oficinl milicianos m~dicos:

Pnrn o contro de mobiliznc;:üo do scrYic;:o de saúdo
n. 0 l, o solclndu <':ldctr', du J.• companhia de
saúde, n. 0 19il 38, l•'rnnci co da Cunha Perrcirn
LcitP, contando n nntignidndo desdo 1 de Xovernli ro de 191:~9.
l'ur11 o c·entro do moliiliztH.:üo do son·ji:o de saú1l11
11.º :~, o segnmdo snrgonto mili<'iano, da B." companhin 1lo saúde, .Augusto ltosn Ynsconcclos
CairC's, e o :;oldado cad(>fP 1 da lll•'Sma companhia,
n. 0 239/:l;t, ' irinto Mnchndo da Costa Garrett,
cont:ando a antiguidade•, rPspectin1monto, dosdo
1 do No\•embr'O de 19:-lü o 1 do Noveruhro de 1938.

A nspirnnto!l a oficial miliciunos ,·ctorinúrios, p:ira n Din•cc:.10 do St•rdi:o Voterinnrio ~lilitnr, b(\C<;iio <lü de· '
Jlósito, o primeiro1 sargento (·udpto, 1!0 centro de mohilizni,:iio do 1·:1rnl111ria n. 0 3. Carlos Cordeiro Pc-reirn,
o o sold11do cnde~b. do rt·girncnto do cu,·alariu n. 0 7,
n. 0 481 :~S . .João ·~forin P 1!11wiro, <'<Jntnndo nmlius a

antigui1lndo <ll•sde 1 d1• No,·ombro de lü39.

Por portaria

d~

19 de. .J.Yorembro fi11(/o:

Promo,·iclo n nspirante n ofil'ial milidnno df' artilharia
do <'nmpnntw pnrn o <'entro elo mohilizni,:iio ele nrtilhnrin
11.º 2. uos tormos lo artigo :n. 11 do decreto n. 0 2I::Wf>,
cln :!~ d1'. A hril tl 1n:~:!. C'Olltinu:mdo llll t:dtmwrio elo
li•·í\11ria1lo em que "encontra, o prirnniro fnrge~to milici11no, tio f•cntro de 1nol>ilizn~üo d1' cnvnlnrin n. 0 2,
.lo~<· .Jonquim .Ah-1~s ~Ionteiro. c·ontni do n anti~uidndo
de rio 1 de No,·embro ele 19:3i.
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VI-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERENCIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete

Po1· portaria de 21 de Outubro do corrente ano:
(Yhadl\ polo Trihuna! do Co111:11 oin .5 de Xovotnbro do 1940. :\~o
alio c.luvitlos omolumenlus, nos lermos do ducruto n.0 2~:2.'>7).

Reconduzido por mais dois anos no cargo rlr' d(•fon:sor
oficio:so do 'l'ribunul :\[ilitar l·~~pocinl, desdo a iln No,·embro do corront<' auo, nol; lt•rmos do § B. 0 do artigo U. 0 do decreto-lei n. 0 :!:l::!O:}, rie Li de ~o\·Cllnbro
de 19:m, o eapit:io miliciano, na :;itua~ão do rosorni,
António Dias.

----

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

Por porú1ria de 12 de Out11b1·0 do corrente auo:
(\'l'ladn polo Tribunal do Con1111, ~om n nootaçl!o dn sorem do,·l ·
tios omoluweotos, nos tormua Ju docreto n." 22:~!'.17).

Oficinas gerais de material aeronáutico

•

TenPnto 1lo :wronáutica, da ha~u u(1n•a n. 0 2, B1•riwrtlo
Tiago ~fira Dolgado, p•trn o 1lcrnmpcnho do cm·go do
chefcl tlo secção, nos termos do nrti;o 6. 0 do <locroto
n. 0 1G:134, do 8 de Xo\'embro 1lc Hl:?S .

•
Por portaria ele 2fj de 011t11óru do corrente a1w:
Regimento de infantaria n.• 1

Comandanto, o coronul do infantaria, do distrito do recrutamento o mohiliz:u;ão u. 0 1 t, Luiz :\faria :Salt ma
:Mousinho do .Albuqucr<[UC.
1

Distrito de recrútamento e mobilização n.• li

Chofo, o coronrl do infantaria, 1lo distrito de recrutamento o mobilizaçüo n. 0 Hi, António Pais do Andrade
Baeta, sem «lespOndio para n Fazenda Nacional.

2.• Série
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Distrito de recrutamento e mobilizaçlo n.• 16

Chefe, o coronel, d.o regimento do infantaria n. 0 1, Fernando L11pa de Olin•jra Correia.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, do rt'gimopto do cavnlnria n. 0 7, Joaquim Queiroz do Andrada Pinto.
Re~1imento

de cavalaria n. • 7

Cnpitüo, do n gimonto ele cavalaria n. 0 8, António )faria
Pereira )furtinhc•.
1

l'or portaria ele 1 de. .i.Vorunbro findo:

'l'ransferidos para as unidades cpw lhes vão indicadas
os seguintes nspiramtc::. a ofidnl, do corpo do aluno~ da
E~cola do Exército, que no ano lucth·o findo terminaram
os n•spcctivos cursos:
Regimento de infantaria n.• 5
A~pirnnto

boiro.

a óflcial do iufontnrin .Jost'• )[nnucl .Ah·es HiReuimento de Infantaria n.• 6

.Aspirantes a otic':nl de infantaria Carlos Francisco
Scrtório Galrüo, José :itarin lfonriques da Silva,
Giucomino :Mendes 1'\)rrari " Llzio )fonaol i\Ioroira
Cumarinhn.
Reg1imento de Infantaria n.• li

Aspirunto a oficial de infnnt11ri11 llonriqae Alberto de
Sousa Guerra Júnior.
Regimento de infantaria n.0 12

Aspirantes a oficfr l do infontnrin .Jaime Artur Chagas
J~opes, J osó Lui:z Matias <' Bnsilio I>inn de OJi,·cira
Sogurn.
Regimento de infantaria n.• 13

Aspirunte n oficial do servi<;o <lo administrn<;ão militnr
Alfredo Fernandes dns Ncwi::.
Baltalhlo de caçadores n.0 4

A:spiranto n oficial de infantaria Mnnnol Pereira Espadi11hn :'\lilrou.

816

ORDEM DO EXERCITO N . 0 22

2.• Série

Batalhão de caçadores n.• 5

Aspirantes a oficial de infantaria Amândio José da Conceição Ferreira o Flamfnio i\larh:ulo da Sih·eira.
Batalhão de caçadores n.• 9

Aspirante a. oficial de infantaria Urbano Adolfo li'erroira
de Castro.
Batalhão de metralhadoras n. 0 1

Aspirantes a oficial de infantari:l Artur Henriquo Nunes
da. :->ilva, Carlos :Mnriano ..\l~éos Aires, Artur J olo
Cabral Carmona .•\nt6nio Eduardo Castro de ..Asecn- •
:,;ão o Francisco Eduardo ~fedeiros .\.ntunes de Sonsa

Xaz:tré.

Batalhllo de metralhadoras n. 0 2

Aspirantes a oficial dl' infantaria. Fürnando Eugénio de
Paiva Ribeiro, Ahllio do :\!atos Pi~checo, José Eugénio
llorgos e António Poroirn do Santana.
Batalhão de metralhadoras n. • 3
Aspir11ntes a oficial do infantaria Francisco Antero Gomes
Furtado dos Santos, Armindo de Jesus Fernandes,
Fernando Afaria Yizoto Guerreiro e :N"archial Frnnco,
Joaquim Duarte :\liranda o Luiz Franco Nogueira.
Regi11ento de artilharia ligeira n.• 1
A~piraut1•s

o. oticial de urtilharia Alfredo 'M arques Osório,
Manuel do Nasciml'Dto Antas, .Jo~é Vasco Uo<lriguo~
Rumos, Celestino llonucci Yt,iga o José de :Molo Macedo
Cabral.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 4

Aspirantt•s a oficial <le artilharia Gunldino Leito da Silva
)fatos, José Yasco Lobato do Faria Roncon e Dago·
horto <lo Coito Graça.
Grapo de artilharia a cavalo n.• 1

.\spirnntes a oficial de nrtilhnrin . ,\h'nro Baptista .Tacquot
e .Josó <la Glória .i\l\'cs.
Aspirnntn a oficial <lo scn·ic;o dt' administração militar

Eclunrdo Férnnndes.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

Aspirantes n oficial de artilhnrin Fern:mdo Forreira Valeuc;n, Abllio Antunes dn J\fotn o .\ndrcus Riboiro ,'t·a·
pinnkis.

2.• Sirie
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lllt................. .
Aapirantet a o&eial de cavalaria Pedro Joaé Maria Avilez,
Joaquim Nunee Matias, Artor Manuel Aceiaioli Tamoguini Barbosa e AbUio de Oliveira Ferro.
Reul•nto lile cavalaria n.• 3
Aspirantes a oficial de cava1aria Joaquim José das Dores e Alberto Carlos da Silveira.
Reufmento • cavalaria a.• 4
Aspirantes a "oficial de cavalaria Je>M Salomão Levy
lfartios e Joaé z:~uiz de Pinho Canelhu•

...i...... de ........1a "·. t
Aspirantes a oficia't de engenharia António Francisco de
Aguiar, Vasco Irima Vilas e Eduardo Augusto Nunes
Garcia.
19atathla de pntonelret
Aspirantf's a oficial de engenharia Raúl Figueiredo Cunha
Pacheco, Guilhenne Baatoa Horeira, José Augusto Salvador Tribolet e Jaime Silvério Marques.

Por portaria cfe 2 df

No...,,,.,,~-">:

Reul•nta 11e lnfa...,,a •·• li
llajor de infantaria, da 2.ª Repartição da 1. • Direcçlo
Geral dêste M.ioiistério, Alberto Alvbn Leal.

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

Capitão de infau~ ia, DO quadro da arma, Ismael Joaquim Spinola.
. .""9ül,.. .. Artl....
Exonerado de adjunto da S. • Rep~lo o major, na
sitaa~lo de reserva, José Fernandee .

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

Tenente de artillia:!i-, no quadro da anu, Jos6 Kontáro
de Sousa Lei~

ar•arla •·• 8
Chefe interino, o uepitlo, aa 1itHçlo de reeerva, Manuel
Cqtro de ••lllllzlfl• lle

Gua&avo de Ab•• e Sousa.

..
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Comissão técnica da arma de engenharia

Exonerado do Yogul o coronel do eogenbaria, tirocinado,
HumbertQ Leopoldo Sevorim do S<'q ueira Morais.
Vogal, o coronel de engenharia Carlos de Barros Soares
Branco, comandante do regimento do engenharia n. 0 2.

Por po1·tarias de 9 de .Novembro findo:
Ministério da Guerra - 3.• Direcção Geral

Serviços cartográficos do exér cito

Chefes de équlpe permanente, os capitüis: do regimento
de iofantaria n. 0 7, Carlos Rodrigues Varela, e, do
regimento de infantaria n. 0 13, Anibal Ferreira Vaz.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
grupo independente do artilharia de montanha, Inocêncio Alves Rebêlo do Sousa.
1. • região militar - Quartel general

Sub-chefe do estado maior, o major do corpo do estado
maior, da 4. 11 Roparti<:ão, Luiz Augusto Soares do
Sonsa Sanches.
Adjunto do servi\o do C'stado maior, o capitão do corpo
do estado maior, do q uartol general da 2. ª região militar, Abel dos Anjos Rocha.
Escola Prática de Infantaria

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. 0 12,
Américo António Osório e Cruz e, do batalbiio de
carros n. 0 1, Manuel Soares Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.0 7

Alferes miliciano de iofantaria, do centro do mobilização
de infantaria n. 0 15, Luiz Correia de Noronha, por
pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 15

Aspirante a oficial miliciano do infantaria, do centro de
mohilizn\ão de infantttria n. 0 7, António da Luz l\foia
de Faria, por pedir.
Carr eira de tir o «Vergueiro-Ducla Soares»

Tenente, na sitna\rLO de reserva, José Maria da Mata.

2.• Série
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de defesa submarina de costa

Segando comanda11te, o major do artilharia, do comnndo .
da defesa. marH~ima de Lisboa, Eduardo Augusto Tavares Nunes.
Regimento de engenharia n.• 1

Capitão, do hatalhão do poutonoiros, Júlio Angl'lo do
Sousa 1\fontoiro.
Hospital militar principal

Diroctor, o ten<>nfo-coroncl médico, sub-dirC'ctor, Américo Pinto da Rocha.
Sub-director, o nHljor módico, do <"xtinto hospital militar
auxiliar de Belém, Oilborto Carrilho Xavi<'r.

Por po1·taria de 16 rle .Voi·embro findo:
Ministério da G~1err:i. - 1.'• Direcção Geral - 2.• Repartiçfio

Capitão, na llitua<:iio de reserrn, José Joaquim.

Ministério da

G~erra

- 2.• Direcção Geral - 3.• Repartição

Tenent<"s do spn·il,o tle ndministraçüo militar, do quartel
general da 3. ª t•egião militar, .\lborto do Sousa Amorim Rosa, o, do regimm1to de cavalaria n. 0 3, António
Lopes.
ElJcola Prática de Infantaria

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Direcção tia !Arma de Cavalaria, Joaquim Anselmo
Correia, por pe ir.
R gimento de infantaria n.0 1

Capitão de iufaut ria, da carreira de tiro «VerguoiroDucla Soaro&.t, Bento do JC'sus Seguro Ferreira.
R glmento de Infantaria n.º 4

Capitão miliciano do sen·iço de administração militar,
do extinto quatro especial, da delegação do serviço
de administraçi militnr no Funchul, António de <l usmilo de Magalh is Domingues.
Carreira de tiro uVergueiro-Ducla Soares..

Capitão, na situa !lo
::3aldanha~

uo

reserva, António José Pereira

•
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Escola Prãtica de Cavalaria
Sogundo comandante, o tonente·coronel, do rl•gimento
de ca,·alaria. n. 0 1, Lui;.r, dt\ Camõoi;.
Dirocçilo do Serviço Veterinãrio Militar
Secção de depósito

Tenonte milicia110 ,·etorinário, liccnl·iado, du lrntirria independente <lo defesa do costa n . 0 1, Josó .Jacinto
Pereira da Cfnnura.
...\.lferes miliciano Yeterinário, licenciado. da hataria inclepondento ele defosa du costa n. 11 1, Vítor :\fachado
Faria e Maia.
Delegação do serviço de administração militar no Funchal
Chefe, o capitiio do son·iço do admini<;tração militar, da
3.ª Repartição da 2. 3 Direcção Geral dêsto :\[inistério,
António Dias Sancho.

Por portaria.;; de :!3 de

~Toi·embro

rindo:

Exonerado do oficial <le servi~o do corpo do alunos da
Escola do Exército, por ter sido nomeado para o de·
sompenho do outras funções do sen·iço, o capitã.o do
cavalaria .Jo7LO Josó Francisco ::Xu,·;er Frf'irc <le lle·
nosos.
(Anota.da pulo TrlbuuaJ de Coatu t•n 3 do l>ot.omliro do 1940).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral -2.• Repartiçilo

Capitão, do batalhão do lolegrnfistas, Amílcar <lo Amaral
Albuquerque.
3. • regilo militar - Quartel general
Subalterno da formação do comando, o alferes do quadro
dos serviços auxiliares do exército Jaime Alves da
Cunha.
Escola Prática de Cavalaria
Capitllo de cavalaria, no quadro da nrina, Amílcar Horminio Rosas.
Regi•nto de canlaria n. • 2
CnpitJ\o do <':walnria, da escola prática da. arma, Luiz
V nlentim Deslandos.

2.• Série
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Batalllo de pontoneirH

Capitão do engC1nharia, du direci;iio do sen·ieo ele obras
o propriodadcs militaros da l.ª regiiio militar, VorgHio
Scrnlim CardoR•O Porei ra.
3. • insp1ecçlo do serviço de saúde militar

Tenente, na situacno de rosen·a, cm scrvir;o no quartel
gonoral da 3.ª região militar, António Vaz da Silva.
lnstilluto de AltH Estados Miiitares

Coronel do engenharia, no quadro da arma, Júlio César
<lo Carn1lho Teixeira, por ter sido nomeado professor
ef<'cth·o do cumo para a promor;llo n coronel das divorsus armas l' sP.n·i~os.
:Major dt1 engenharia, no quadro da arma, Eduardo Pires,
por tor sido nomeado profc>ssor ofocth·o do curso para
a promoçllo a major das diversas armas e serdr;os.
Agência Militar

Capitrio, na situa<:üo de reson·a: Haúl Diniz A !irantes.

Por portaria de 28 de .Novembro findo:
. . . . ., • • ,........... 9

Segundo comandante, o tenonte-corooel de infantaria,
do di~trito dll lt1•crutamento o mobilização n. 0 9, Manuel Hodriguos Leite.
Distrito de recrulalllento e mobil~o a.• 6
Chefe, o coronel u~ infantaria, com o curso do estado
mnior, no •1uatlro da arma, .Jorge Dias da CoRtn.
Distrito dt recrutamaate e -~ilirat:fe •·· 9

Chefe, o ('oronol de iuíanturia, no quadro da arma,
Francisco Montoiro de Carvalho J,ima.

Por 11ortan"cu1 de

3fJ

de .,\·01;embro .filldo:

Exonora<lo de ofic,ial de ser,·iço do lm~tituto Profissional
dos Pupilos do:s 1'~xércitos do TeITa o l!Ar o tenante,
na situa(lo de reBerva, Luiz Augusto dos Santo111.
(Anotlada polo Trlbuo&I do Coo1u em 8 ci. De••mbre de UMO).
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Ministério da Guerra - 1. • Direcção Geral - 3.• Repartição

Capitüis, na situação do resen·:1, Abílio Lourenço o Carlos Nunes de Castro Paiva.
Ministério da Guerra -

3. • Direcção Geral

Arquivo Histórico Miiitar

Capitão, na situação do rosorva, António Borgos FC'rreira, ficando exonerado do serviço quo presta na
3. • Repartição da 1.ª Dirocçüo Geral dês te )Iinistério.
Centro de mobilização de infantaria n.0 13

Adjuuto, o capitão, na situnçüo do reserva, Luiz do
Gonzaga e Sousa.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 19

Alferos miliciano do infantaria, do centro de mobilização
do infantaria n. 0 15, Bacili Alcino Dionísio, por pedir.
Carreira de tiro nVorgueiro-Ducla Soares ..

Exonerado de adjunto o capitlto, na situação <lo reserva, António Josó Pereira Saldanha.
Adjunto, o cupitãoi na !'>it11ação d(I reser,·a, António
Gakiio J {1come do Castro.
Regimento de artilharia ligeira n. 0 1

Totwnto do artilharia, no quadro da arma, Aurélio de
Sousa Mocleiro~.
Regimento de artilharia de costa

Touontos do artilharia, do g-rupo de defesa suhmarina do
costa, António do Carmo Dantas o Alfredo Botelho
elo Oli veirn.
Regimento de artilharia pesada n. 0 2

Tonento, do regimento do artilharia ligeira n. 0 5, Joil.o
dP Painl Faria. Leito Brandão, por pedir.

Por portari,as de 7 do l'o1·rP.11te mês: '
Regimento de infantaria n. 0 5

CouuuHlantc, o coronel do infnnturia, 1lo distrito do rucrutamento e mobiliznc,:iio 11.'1 lf>, António Ferreira
Dnmiüo Júnior.

2.•

~érie
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Re1gimento de infantaria n.• 7

Comandante, o coronel do infantaria, do distrito do recrutamento o mobilização n. 0 7, Jaime Pereira. dos
Reis.
Re1mlmento de infantaria n.0 14

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e m1:>hilizac;ão n. 0 9, Joaquim ~Iuria Neto.
B1ltalhio de caçadores n.0 9

Aspirante a oficiall miliciano de infantaria, do centro de
mobilização de l.nfantaria n. 0 6, Carlos Alberto Barros
Guedes, por pedir.
Centro ~le mobilização de infantaria n.0 6

Alferes miliciano ide infantaria, do batalhão <lo caçadores n. 0 9, Aristiho Tielas Fraga, por pedir.
Distrito di! recrutamento e mobilização n.0 7

Chefe, o coronel, (lo regimento do infantaria n. 0 7, Jaime
Tomaz da Fons1ecn.
Distrito d11recrutamento e mobilização n.0 14

Uhofe, o coronel, ao regimento dü infantaria n. 0 14, Josó
<ln Costa.
Escola Prâtica de Artilharia

Alf•'TC=': do regim~mto do artilharia li~cira n. 0 4,'Horácio
Emilio Perez íllrandt'to o, do grupo do artilharia a
cin-alo n. 0 :.?, Fr'edt>rico Alcicle cio Oliveira.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.0 1

Tenente 1le àrtilh · ia, da escola prútica. <la arma, Paulo
Edunnlo Silva e o Goun~ia Durão.
R~

gimento de cavalaria n.0 4

Major de cavalari t, no quadro da arma, Alfredo de Cas·
tro Antas.
Base aér ea n.0 1

Capitllis de a.cronl uticu, no quadro da arma, João F'austino Jc Alhuqu rquc do Freitus e Fernando José fü.
beiro Duarte ::5i va.
Tenentes do al'ro Auticn, no quadro da arma, Joilo Sarai''ª Cõrte Ue· e Josú Pereira do Nascimento, sendo
o spgundo com uJjunto do director <lo centro de instrução o treino e pilotos·aviadoros miliciano~.
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Base aérea n. 0 2

Teuentes do aoronúutica, no quad1·0 da armn, Uogério
Paulo de Olh,eirn ~tli.."\:as. Josó AuguEto da Costa
.\Jm<'i<la, Armanclo Correia :\lera, :\Iário .\Jrnrenga
Rua o 13onjanilm Fc•roando Fonseca de Almci<la.
Base aérea n. 0 3

Tenento do aeronú ntic .. , no qua<l ro da arma, l•'eruando
Ferreira Pinto RN>ende.
Hospital militar principal

Major módico, em disponihilidado, Carlos Cipri:ino Ghira
Dino.
Inspecções do serviço de administração militar

Sub·insp<'ctor, o tl1n<'ute-coroncl do :;1•n·i-:o do udministrac:ãu militar, em disponibilidado, José Fcruandes
Duarto.
Asilo de Inválidos Militares da Princesa D. Maria Benedita

Capitão, ua situação de rt>serva, .\ugusto do i::5ousa )fodeiros, sem dispêndio para a Fa;.-;enda ~acional.

Ministério da Guerra -

Pv1·

portm·ia.~

·a.ª Direcção

Geral - I.ª Repartição

de 17 ele Outubro do corrente cwo:

Exonorn<lo do cargo de professor a<lj unto dv. 14.ª cadeira
da gscola do Ex(•rcito o major do artilharia Francisco
Lniz Supico.
Exonerado do cargo ele professor adjunto Jo grupo das
5.ª o 7.ª cadeiras dtl Escola do Exército o major de
artilhal'ia Ernesto Florencio da Cunha.
Exonerado do cargo tlo professor atlj unto da 17. ª cadeira
da Escola do Exórcito o major de engenharia António
N unos Freire.
Exonerado do cargo de professor adjunto do grupo das
22. ª, ~6. • e 27. ª cndt>iras da Escola do El'érdto o capitão de cngenh:1rin Joaquim Gunrda Antunes.
(Anotadas

p~lo

Tribunal do Coutas em

!'~

ele Ot•tul!ro de 19-lO).
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Nos termos dou artigos :H. 0 e 22. 0 do regulamento
para o provimonto1 dos lugares do magistério da l·~scola
<lo Exército. mandn<lo pôr cm exocui,:rw pPlo decreto
n. 0 i:3:7GJ, de 1i3 do Junho <le 19:!7, süo norneaclos profossores das cadoi1ms da mesma E~cola ao <liant~ nomeadas os seguintes oficiais:

20. 3 cadoira - major de artilharia ~fário Alberto Sardinha Pereira~ Coelho.
.2i.ª cadeira-capiHlo de engenharia Joaquim Guarda
Antunes.
(A11otad•s pelo Trihnnal de Conta• cm 2 de Novombro do 1940).

Por portarias de 7 de .1.Yoi·eml11·0 findo:
(Auo1ad1•s pelo Tribunal do Conta•

~m

11 de Novembro do 19·10).

Exonerado do cargo de instrutor da 14. 4 cadeira d1t
Escola do .Exército o major de artilharia José Vitorino
Branco.
Exonerado elo cargo de instrutor da 16.ª cadeira da
Escola do Exó1rcito o tcnE>nte <le infoutarh\ Joaquim
Júdico Leote C1lvnco.
:Exonerado do ca1:go de instrutor auxiliar do mostre do
gimnástica o es~~rima da Escola do Exército o tenente
dn artilharia Ca,rlos Vidal de Campos Andrada.

Por portaria de 14 de Sorembro findo:
(\'baJO pelo Trlbuonl do Co111as em 5 do Dezembro de 1940. SAo
de,·11 os emolumcuto•, uos termos do d11ero10 o.0 22:2;,7).

Nomeado professi~r t'Ventual do curso pnra a promoção
a coronel de ca~valaria, no ano lectivo de 1940-1941,
o coronel de ca~ralaria Higino 8anehes Ji.,erreira Barata.

Por port.artaJ, de 23 de Norembro filt(lo :

•
Exoncn1dos do professores das cadeiras da Escola do
Exórcito, quo ros1 ectirnmonto llws viio indicadas, os so·
guintes oficiais qnc foram nomeados nos termos do decreto n. 0 13:i64, llo 13 de .Junho <le Hl27 ; .
2.ª cadoira - ton~~nto-coronel <lo sê1Tico <lo adruinistra~ão

militar FranciscoGonçakcsVelhinho Correia.
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4.ª cadeira (intorino)-capitllo tlo corpo do esta<lo maior
Adelino Alvos Veríssimo.
6.ª cadeira - major do artilharia gdmundo da Costa
Pad('SCà.
í.ª cadeira - major de artilharia Alexandre Gomos de
Lemos CorrPia Leal.
8. • cadeira - major <le infantaria Jorge Hemique ~ u·
nos da Si!rn.
10.ª cadeira ~tenente-coronel do serviço de administra·
ção militar José Fernandes Duarte.
11.ª cadeira - tt>nente-coron0l do serviço elo administração militur Eduardo G1wdos d l' Carvalho 1\!cnoses.
13. • cadeira - tenente-coronel elo cngoenharia A 11g11sto
Cordeiro Dini7. Sampaio.
15.ª cadeira-nrnjor <lo carnlaria IIumhnrlo Bucct:i ~for·
tins.
•
16.ª cadeira - major elo corpo elo estado maior Aníbal
de l•'nro Viana.
18.11 cadeiru - to1H'nto-coronel cln engenharia Lui% da
Costa do Sousa do ~foceclo.
19.ª cadcira - cnpitão ele engenharia Jorge César Oom.
23.ª cadeira - capituo de engenharia .\ntónio Casimiro
da Costa.
26. • cadeira - tt>ncnte-coronel de engenharia .Tosé Fer·
nanclos do Barros .Júnior.
2fl.ª cadeira (intorino)-capiti'lO do aeronáutica Humberto Pais Martins dos Santos.
(Anotuda J>ulo Trlliunal

d~

Conta• em 27 de :s'ovomliro de 1010).

Exonerado:; dl' professore.; iuljnntos das ca<loirn8 1la
Escola do J•~xér<"ito, que rospPctivurnente lhei; \'il.o indicadas, os seguintes oficiais q1w fornm nomeados nos tormos do de('roto n. 0 13:í64, do 13 cio Junho de H>2í:
C'll~l'nhariu Luiz Jos6 <lo A\'elar M:ichn<lo Y0iga da Cunha.
cadeira- major do artilharia António da Costa )folheiro.
o 16.ª <'aduiras - capitito de engenharia José Yítor
1\Iatous Cabral.
cadeira -- c1lpiti'lo do ser\'i<,'o do administrac,:ü.o militnr ·~\rmando Luiz Pinto.
cadeira - mujor do sC'r\'i<;o do adminbtrac;ão militar
.\nt6nio da Silva Simões.

1.ª cadeira - c:ipitiío de
6. :i

8.ª
10. 11
11.ª

2.• Série
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13. ª e 18. ª cadeiras - major de engenharia Hermínio
Josó de Sousa Serrano.
15.ª cadeira - majo1:.. de ca.rnlaria, com o curso do estado maior, Angelo de .Aguiar Ferreira.
19. 11 cadeira. - capitão de engenharia Uanuol Quirino Pacheco de Sousa.
20.ª e 21.ª cadeiras - capitão do artilharia Francisco
Freire de :\fatos.
22. n, 26. ª o 27. ª cadeiras - capitão do engenharia António de Arantes e Oliveira.
23. 11 e 28. 11 cadeiras ...1..... capitão de engenharia Emírcio
Leão Maria Magno Teixeira Pinto.
25.ª cadeira-capitão de engenharia Eduardo de Arantes
o Oliveira.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 27 do No•·cmbro do 19·10.

Nomeados profossoros catedráticos das cadeiras da gg.
cola do rnxército ao diante mencionadas, nos termos dos
artigos 18.0 , 19. 0 , 20. 0 e 21. 0 do decreto-lei n. 0 30:874,
<lo 13 de :N'ovembro de 1940, os seguintes oficiais:

l.'1 cadeira - capitiio do corpo do estado maior Adelino
Alves Veríssimo.
3." cadeira- capitão de engenharia Jorgo César Oom.
4. ª cadeira - major de infantaria Jorge Ilonrique Nunes
da Silva.
i .11 cadeira - tenente-coronel de engenharia Luiz da
Costa de Sousa de Macedo e major da mesma
arma Ilormlnio José de Sousa Serrano.
8. 11 cadoi ra -major do engenharia. António Nunes Freire.
9. ª cadeira - major do cavalaria Humberto Buceta 'Martins.
10.ª cadeira - major do artilharia Alexandre Gomes de
Lemos Correia Leal.
11.ª cadeira - major do artilharia Edmundo da Costa
Padesca.
12.ª cadeira - major de artilharia I?rancisco Luiz Supico.
14. ª cadeira - capitão do artilharia. João Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
15.ª cadeira - tenente-coronel de engenharia Augusto
Cordoiro Dioiz Sn.mpaio.
16. n cadeira - capitão de aeronáutica Ilumberto Pais
Martins dos Santos.
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19.ª e 20.ª cadeiras - tenente.coronel do servko de
administnição militar Francisco Gonçah·es Yelhinho Correia.
21. ª cadeira - major do serviço do administração militar
António da Silva Simões.
22. ª cadeira - capitão do serviço de administração militar Armo.ndo Luiz Pinto.
(\ll•adns polo Tribunal do Conta.• om 27 do Novembro do 19~0. Nllc>
sã.o de,·l<los emolumento~, uos tormos do dccroto u. 0 22:257).

Nomeados professores catedráticos das cadeiras da Escola do Exército ao diante mencionadas, nos termos dos
artigos 18.º: 19. 0 , 20. 0 e 21.0 do décreto-lei n. 0 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, os segnintes oficiais:
2.ª cadeira major do corpo do estado maior Frederico
da Costa Lopes da Silva.
5. ª cadeira - capitão de artilharia Dimas Lopes do
Aguiar.
6.ª cadeira - major do corpo do estado maior António
Henriq ucs da Silrn.
8. ª cadeira- capitão de engenharia Paulo Emilio de
Brito Aranha.
13. ª cadeira - major do corpo do estado maior Júlio
Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
17.:i cadeira-major do corpo do estado maior Humberto da Sil\'a Delgado.
18.ª cadeira - capifüo de aeronáutica Dario Augusto
l\Ielo de Oliveira.
(Visado• pelo Trlhunnl do Contas em t7 d& Novombro do 1940.
Silo duvldos omolum&utos, nos termos do docr&tO n.0 22:2[>7).

Komeados professores adjuntos das cadeiras da Escola •
do Exército ao diante mencionadas, nos termos dos artigoi;; 18. 0 , Hl.º, 20. 0 o 21.º do decreto-lei n. 0 30:874, de
13 de N owmbro do 1940, os seguintes oficiais:
3.ª callcirn - capitão <le engenharia Manuel Quirino Pachrco do Sousa.
4.ª ca<l<'ira- capitão do infantaria José Vitor Mnteus
Cabral.
7. ª cadeira - capitão de engenharia gmfrcio Lt'ÜO 1\faria
:\fngno Tcixoira Pinto.
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8. ª cadeira- capitão de engt'nharin. Eduardo do Arante~
e Oliveirn.
10. ª, 11.a, 1:!." o l:k' cadeiras - majorcs de artilharia
António da Costa i\falhoil'll o Ernesto Florõncio

<la Cunha.
(Yhad•• p~loTrlbunal de <'ontos em l?i d• :;o.,.cmbro do l!ltO.!\Do
1!0 dovldus omvlumontos, ul)s torinoa do decreto n.0 22:267).

Nomeado prüfo:-::.or adjunto dns :H .ª o 22.ª ca<leirns <la
l·~scola do Exército, nos termos dos artigos 18. 0 , lü. 0 ,
20. 0 o 21.' do <l(•cn,to-lei n. 0 :30:87 -lc, 1lo 13 de Novembro de 1940. o capitiío do Sf'n~iço <lP administraç:to
milit:ir )fonnel th' Sou-.a Ro~al .1 ímior.
{\"ha.la polo Tribuno.! do Conta• em 27 do Xo,•n1bro de 19.0.
f;lo doridos M>olumontos, cos lermn do decreto n.0 H:"7).

Xomoado::; por 111·goutc t·on,·oniõncin do serviço público,
n'conhecida por despacho <lc 1ô de ~onm1bro do l!l-10.
profoEsoros adjnntos1 interinos, dn:> cndcirns da Escoln <lo
Ex1~rcito ao dinnto indic:ufas. nos termo:; dos artigos 18. 0 ,
lD. 0 , 20. 0 o :.!2. 0 do <l()cretn-loi n. 0 l30:8i4, do
de
Xovembro de Hl40, e nos do artigo 2:> do decreto-lei
n. 0 26::341, do 7 <lo Fe,·ereiro do rnaG, os seguintes
oticiais: ·

rn

ú. :i cadeira - tenente de infantnrin, com o curso do estado mnÍQr, Augu~to )lanuel das Neves.
, IG.A, 17.:i e IS.ª caJoiras-tcnento 'de aeronáutica Lui7.
César Tcdoschi Bettencourt.
l\'lcoclns polo Trlbuo•l 11.i Contna 0111 21 Jo Xo.-ornbro de 1n10.
:lo ,h1vh1o• f'Dloh1mentoa, noa tgt1u 1 11 do decreto u. 0 :?:.?::!57).

Nomeado, no~ termo~ da iíltima pnrte do artigo 54.0 do
dcncto-lei n. 0 :30:874, do 1:1 do ~ ovmnbro de 1940,
o <lo artigo :?.º do decreto-lei n. 0 :?6:341. de 7 de .1"0vcreiro de 19:36, para regl'r intorin:i.mm1te a 23. • cacleira. da Ti~scola do ·Exército, roforidn no artigo 2. 0 1lo
llccreto n. 0 1:~ : 7(i4, du 13 de J anho do 1027, o capitl'lo
do engenharia Emfrcio Loão )[arin ~Ingno 'feixl'ira
Pinto, sendo esta nomc:içi'io considorad:1 de urgente
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conveniência de serviço público, roconhocida por dos
pacho de 13 de Novembro de 1940.
(Vlsadn pelo Tribunal do Coutai em 27 de Novembro do 1940·
São devidos l\111olumentos, no• t~rmos do docroto n. 0 22:257).

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de 18 de Outubro do co1·rente ano:
(Anotada pelo Trlbuonl de Coutas om 31 de Outubro de 19.J.O)

Exonerados do lugar do professores do 1. 0 gl'u po do
disciplinas do Colégio Militar, nos termos do § 1. 0 do
artigo 2. 0 do decreto n. 0 28:402, do 31 de Dezembro
de 1937, os majorés: do infantaria Manuel do Matos
de Sampaio Nobre e, na situação do reserva, Josó Bernardo Pinto da Silva.
Por porta1ia Je 29 de Outub1·0 do co1·rente ano:
(Vlsadn polo 'l'rlbunnl de Contos om l i elo Nol"cmbro do 1910.
São dovldos omolumontos 1 nos termos do docruto u. 0 22:257).

Nomeado professor provisório do 5. 0 grupo do disciplinas do Colégio Militar por urgente com·cniência do
serviço, reconhecida por de>spacho ministerial de 29 de
Outubro de 1940, nos termos do artigo 3. 0 do decreto
n. 0 30:773, do 4 de Outubro de 1940, e artigo 2. 0 do
decreto n. 0 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, o capitão de artilharia António Vicente Teixeira, acumulando com as fonçõos do professor ofectivo do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exórcitos de Terra e Mar.

Por porta'ria de 4 de Novemb1·0 findo:
(Vianda pelo Tribunal de CootH om 22 do Novembro do 1910.
São dovldos omolumootos 1 nos termos do docroto n. 0 22:2j7).

Nomeados professoros ofoctivos, rcspoctivamonte, dos 3. 0
e 7 . 0 grupos do disciplinas do Colégio Militar, nos
termos do artigo 8. 0 do docroto n. 0 30:773, do 4 do
Out ubro do. ano corroo to, os capitãis: de artilharia
Josó Augusto Vieira da Jí'onscca J únior o do ongonharia Luiz Mnria Bastos de Carvalho.
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COM ISSÕES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
l'or portaria de 2,'> de Outubro do corrente ano:

Tendo terminado a sua missiio a comisslto nomeiula por
portaria d(I 8 de Maio <le 1!136, C111c11rn>ga<la do ostuclar
as di,·ergi·ncias existentes ontro o r"gulumento ele~
<'Outioêncius e honras militares para o oxi•rcito <'
para a arin:uln, ordenança do Sl'niço uaYal e a Cnrta
Orgânica do Império Colonial, e dar a toda t•ssn legislação a <·on,·c-niú11to uniformid:ul(): Jnandu o Gov1•rno
da liepública Portuguesa, pelos :\Iinistros da Guerra, da
:\farinha o <las Colónias, dissoh'or a referida c·omissit0.

VIII - AUMENTOS SÔBRE O SÕLDO E DIUTURNIDADES
~1 1nistér10

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

Concedidas its vnntn~<ms do que trata o clccroto
n.º :W::?4i: dt• 24 de .\~osto do rn:n, dosde a data quo
lhe Yai indicada, no uticial em s<'gnidn mencionado:
Por ter compl etado o tempo de perm anência no ofl clalato, desde a data em que e consider ado tenente, nos
t erm os do decr eto n.0 17:378, de 27 de Setembro de
192 9 1 necessario par a o segundo aumento de 10 por
cento sobr e o sOl do :

Por portaria de 14 de .:.\'01·emlJ1•0 .findo:
(Vloatln pelo Tribunal de C••nlaa 1 m 2$ do !>io,.,mhro de 1910. liiu
clü\i 1dot vuiolumt•uto•, uos torrno1 do 1focreto n.0 22:2.j,7).

Administração militar - capitiio. adido, em son·i~o na
) fonuton<:ilo Militar, Joaquim Boavida Sal\'atlo. nos
termo:-; do arti~t) rn. o do deerl'to-h•i n. o 28:40:1, do ~ 1
dP Dezembro do Ht:H, desde 4 1lc Xo,•cmhro elo H140.
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IX - CONDE CORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portm·las de 9 do corrente mês:
Louvado o tonente-corouel do serviço de administração
militar, na situação <lo resen·a, Francisco do Pina
Estevos Lopes, porque, sondo presidente da comissão
eucarrogada do arrumar, catalogar, inventariar e entregar no Arquivo Goral do l\finistério da Guerra a
documontação das comissões liquidat~írias do Corpo
Expedicionúrio Português, desem peuhou êsso cargo
com muito zelo, activiJade o competênci<t, e pola proficiência com que elaborou um projecto do instruçõe:-;
para o seniço Je contabilidade e fiscaliza<:ilo em campanha, prestando assim serviços considor;1dos extraordinários o muito importantes.
Louvado o major do corpo do estado maior Aníbal de
Faro Viana pela muitu. compotência, zôlo e <ledicaç-ào
com que exorcou as funções de professor do curso do
infantaria da Escola do Exército, das quais foi exoner<Hlo por incompatibilidatlo com as de profos~or do
curso do estado maior no Instituto de Altos Estu<loli
l\Iilitares.
Lou,·ado q_ major ele ciwalaria, com o curso do estado
maior, Angolo de Aguiar Ferreira pola muita competcncia, zôlo e dodica1:ão com que exerceu o cargo d<"
profes:sor adjunto elo curso de caYalaria da E:scola do
gxército, do q.ual foi afastado pol' incompatibilidado
de fun\'1)os com as <lo profossol' do curso para a pro·
moçl'lo a major no Instituto <lo Altos Estudos :\lilitares.

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 1.ª Repartição
Por po1·ta1·ias de 27 de Outubro do c01nnte ano:
Louvado o gonerul Ernesto do França l\Iondes l\fachado
pela competência o zêlo manifestados no exorclcio do
cargo <le comandante militar dos Açôres, cuja defesa,
debaixo da sua direcção iutoligento e decidida, adquiriu
notável eficiência.
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Louni.do o coronel de ongenharia Carlos do Barros Soa·
ros Branco 1wlu manoirn distinta, olcvada compotcln cia, muito zlllo o dodicação rom que oxorceu as funções de prof1•Hsor do curso do ostado maior duranto
côrca de quinze nno!-i, tendo sido exonerado por incompatibilidade do scn·iço com o do comando, para quP foi
nomeado por moti' o ele tif·oeínio para a promoçüo ao
pôsto imediato.
Lou,·ado o te1wnte-coronel de ongcnhuriu Luiz da Costa
de Sousa do :\ínc·N]o pela muita competC·ncia, zólo e dt'·
dicação l.!0111 quo oxNceu as funções de protl>ssor elo
curso do C'staclo maior dnmnto onzo anos, tendo sido
exonerado por incompatibilidaJo do serdço com o dC'
comando, para q 110 foi nomeado por motivo de tirocínio para a promoção uo posto imediato.

Po1· pol'tm·la de 22 de Outub,.0° do co1-rente ano :
Oondocorado com a medalha militar de cobre da dassP
<le bons !'Ol'\'iços, com palma, por lt~r sido julgado ao
ahrigo da :ilinoa a) do § 3. 0 tio :1rtigo 8.0 , <·om reforCncia à última parto do <irtigo 10.0 <lo regulamento •
ela. meJalha militar. o furriel pilúto n. 0 :38/E. <la csquarh'ilha do caçn da base aérea n." 3, Teotónio ~ I orais
<Jaldas.
Por portm·ia de 29 de Outubro do corrente ano :
Condecorado com a me<lalha m ilitnr dü ouro <la cln~se
de bons :servi..-os, om substituii;ão 1!0 1luas me<lnlhas de
prata. da mesma classe, por, s<'~11ndo delibernção do
Supr<'lllO 1'ribunnl )filitaf, ter sirlo julgado ao abrigo
da. última parte do
1. 0 elo artigo 8. 0 do regulamento
para a conco~sito da medalha militar, o tenento-coronol de artilharia Flaviano Eugénio <la Costa.

s

X- DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) 'fendo ~i1lo agraciados com :i. ?lfodalha de Agra<locimonto da Sociodndc Portuguesa da Cruz Vermelha o
segundo sargento, do regimento de cavalaria n. 0 2, J osé
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da Silva Lcrw, e o primeiro cabo n. 0 41/ E. da G.ª bntaria
1lo regimento de :irtilharin do costa, i\fannel Carlos Cnrnllho, é-lhes JH'rtniticlo usar as r0spoctivas insígnias.

Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral- 1.ª Repartição
~) Declarn-so que por dllcrotos do 18 do 'i\far<:o do
1·orrente ano, publicados no /Jiúrio do Uovên10 n. 0 ::l5G.
:!. ª série, de 4 de :N'owmhro findo, foram condecorados
t·om o grau da Urdem a seguir designada os seguintes
oficiais:

Ordem Mil itar de Aviz
Oficia l

~fajor do eorpo

do ostado maior Júlio Carlos Ah·es Dias
Botelho ~Ioniz.
Capitão miliciano <l<' infantaria, do c.."\'.tinto quadro ospc•cial, Carlos cio Hõgo Pimentel.

:~) Declara-se 11uo por decretos do 18 de Jlar1;0 do
corrente ano. puhlica.dos no Diádo do Governo 11. 0 24G,
:.!. 11 série, dt• :3:3 do Outubr o último, foram condocorndos
com o grau ela Ordem ti seguir closignada os seguintes
otidais:

Ordem Militar de Avlz
Cavaleiro

Capitão de infantaria. António Vitorino Fran~a Borges.
'l'onontes do i 11fontaria JiorculllnO São BoaYontura dt•
Azevedo o J osó \• az do Can·alho.
4) Declara· s<' <pie, tendo sido agrnciado pelo OovC•rno
Espanhol com a Uru:t de l\Iérito :.\filitar do l." classe.
e om clistiutivo branco, o capitão do infantaria ~lnnuPI
Ü<'lestino Cruz: t~·llll' permitido, cm conformidade tias
d isposi~õos do rogulmm•nto das Ordens Portuguesas,
a<"eitar aqul'lu morcõ o usar as rospocti\'as insignins.
5) Declnr:Hw quo o oficial ao diante nomeado foi
condccorndo com a medallm militar da c·lassc do comportamento exemplar, cm conformi1lnde das <li~posiçõcs

•
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iln rc~ulamento npro\'ado por decreto do
de 1Hl7:
Medalha de prata

~8

de SCltL'mhro

Quadro de oficiais do serviço de adminis~ração militar

'rencnte do
Gon~alves

servi~o

d1• adrninistra~ào militar Joaquim
Duarte 1la SilYeira.

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

ü) Declara-se quo o coronel do corpo 1lo estado maior
.\lberto Xa\·ier da Frani,:a Dória foi noweado para Pxercor as fuo~ões <lo chcfo do estado maior do quartel general da 3." rf'gii'io militar, por um ano, o durante o
impedimento do <·oronol do corpo do estado maiOl' Cósar
Augusto ~fano, quo se encontra froqilentando o cnn10
dos altos comandos no Instituto do Altos Estudos ~li
litares, podendo depois regrcssur ao desempenho da
comissão que lho estú confiada no Conselho Supc>rior do
fü>ército.
1) Declara-sn 'lue o major 110 corpo do estado maior
Aníbal do Faro Vinna, que pola prcsonte Ordem do
E.rército é colo<·udo no quadro de oficiais do corpo do
estado maior por tor deixado do exorcc>r o cargo do professor da E!>cola do Exército, continua <lcsempcmhando
ns func:ões de profossor efectin> <lo 1. 0 grupo do matérias do curso do csta<lo maior, pnra que foi nornoaclu
por portaria dt1 7 cio )forço Jo 1\>40, inserta na Ordem
riu E.i·ército n. 0 10, :.?.ª ~érie, dq corrente ano.

8) Dcclara-sH quo o major <lo corpo elo Pstado maior
~[auuol

Lopes PirPs, 111·omo,·i<lo ao nctual põsto por portaria de 30 tlt> Setembro último, insorta na Ordem do
E.rército n. 0 :?li, 2. 0 sórie, do corront1' :mo, e que exercia
1•orno capitão as funi;ões de adjunto interino Jo gabineti>
110 major gpneral do exército, continua desempenhando
n~ 111es1U<1s fun<;1)es do adjunto, como t'focti\'o.

n) Declara-se quo os cnpitãis do corpo do estado
maior a ~<>guir me.1wionarlos foram nomeados parn frl•<1iiontar no corrente ano escolar, no Instituto de Altos
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Estudos :\lilitaires, o curso parn a promoçllo a major:
11ue tem inicio em B do F<'\'Oreiro de Hl41:
l•'ernando dos Santos Costa, professor do curso do ostado maior.
.João Alberto Pimenta Vilas-Bo:1s Cnstclo Branco, nn
3. ª I>ireet;iio Geral dêsto l\Iinistério.
•\ntónio de M.atos )faia, nn :1.ª Direcção Gorai dasto
:\Cinistório.
10) Doclnra·•so qno os oficiais no diante nomeados,
promovidos po a presente Ordem do Exército, contam a
antiguidade dos seus actuais postos desde as dntn.s que,
rospectivamcnt•~, lhes ,·ão indicadas:
Corpo do estado maior

Coronel .i.,\ntúl\io José Adriano Hodrigues, desdo 18 d1•
Outubro do pl40.
Infantaria

Coronel Francisco ~fontoiro do <.:arrnlho Lima, desde
!l de .Novcm'bro de 1940.
'l'enente-coroneJ .Joaquim l<"'elizardo Adão Antunes, desde
ü de NoYúmhro de 1n40.
:\fojores:
Domingos A ntonio Bastos Carrapato Caindo Branco,
dosdo li() de Sotcmhro de tn40.
Artur Augusto Vi<foirn, dcsd<' 16 do Outubro dn

1940.

,

João Pcr(iira Tavares, desde [> de

~ovembro

de

tn40.
Vitorino ,3e Serpa Faria Peres Furtado Galvão,
desde ~I cio Novembro do HJ4U.
C'apitãis:
Mnuuel :\ltnrin Ramos J,opN! o .Tosó Joaquim de
Almcichi, ambos desde 30 ele Dezembro de rn3~1.
Alfredo N cwton Franco, <ll•sdo 23 do Mnio de 1940.
Francisco Pedro Simões Silva, desde :?:? do .Junho
do 1940.
Henrique Hoad Ji'razilo o M1írio Emílio Bertrand,
nmhos jfosde 8 de Agosto de H)40.
AlfrC'tlo PC'li<'nno de Brito o .\hren, Otto Iloffmann
von ll:1fü e (h!!par Pereira Hodrigues, todos desde
7 de Sutemhro de 1940.
Júlio da Silva Madeira, J\1lio Eufrásio, António Jon·
quim Alornnhosa, Salvndor Baptista fübeiro o Ri- •
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cardo da Cosm !vens Ferraz, todos desdo 1G de
Setembro de 1940.
Luiz Joaquim :\Ioutinho. dcs<le 3 de Outubro do
Hl40.
Antúnio Augusto do Nascimento, desde 4 do Outubro do 1940•
.J osú li'orreira da Costa o 1\fanuel António Tom(·,
ambos desde 2 elo No\'ombro ele 1940.
Aníbal Borges, do~<lo f> <l<' NoYcmhro de Hl40.
Cavalaria

:\Iajor 6\ lfredo de Castro Antas: desde

22 de Outubro do

1940.
Uapitiiis:
.
António J o~é de .Arnti.io Lejto de• Castro Sampaio
Vaz Yioira o .Joaquim .António Ramos, urnbos
dnsde 16 do Outubro do Hl40.
Amfkar llerrnínio Rosns, dcsdt> 22 de Outubro do

l!HO.
.Tos{, )faria Guedes Caliral do Campos: desdo 11 do
So\'emhro de 1940.
Aeronáutica

<''apitüb:
.Toiio Baptista Peral Ji'ornnndcs, .João Faustino de .Alhuquorque do Frcitns, António Hodrigucs Costa,
Fernando José lW1ciro Duarto Silrn e .Toilo ,Josú
Hihoiro Ferreira, todos dos<le 1 do D<'zcmbro elo

1040.

.
Serviço de administração militar

TerH'nto·coronel .José Gomns Ferreira ::)oures do :\Ies-

quit~1, desdo 23 <le ~otPmhro <lt> H>40.
:,\fujor Ahcl H('nriques Sêco, desde :!3 de :-:ictmnbro de
l!>JO. .

CapiUio António Dia:, Sancho, dei-do 11 de Outubro de
Hl40.
Quadro dos serviços auxiliares do exército
Capit!\o )lanud Gon~ah·cs HodrignL'S! <lesdo l do lkzomhro de 1D40.
11) 1Jl1clara-se quo o corollC'l dl• infantaria, tiroc.:ina<lo,
Joüo .Augu:-to <lo Ponte~ J>Proira do :\[elo, que por portaria do :? cio Dezembro de in:m, vuhlicnda na Ordem
do Ea.·t!rcito n. 0 16, 2.ª série. do rofcrido :mo, foi colo·
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cado como comnntlante do regimento do infoutnria 11.º f>,
para os efeitos 1la nlin1'a a) do urtigo 4i.0 1lo dccrotu
n.'' 17:378, tio :n de ~ett>mbro do 1!)~!), mo1lilicado pelo
decreto n. 0 ln: 1ir>, d11 :?i do Dezembro do 1930, termi11011,
em 3 do corrcnto mGs, um auo no comando do tropas, pelo •
que foi m:mdaq•o apresentnr no Instituto do Altos Estudos llilitares, 011dc ó professor efectivo.

1:?) Dc1·lnra-s1e que os tuncntcs-coronf.is a seguir mencionados foram nomeados para l'rt1q üentar no corront1•
ano cscolnr, no Instituto de .\ltos J•~studos ::\lilitaros, o
curso pnra a p romo~ão a coronel, com inkio lllil 3 d1•
~'enm•iro dei 1rnn' devendo ~ llr rnnndudos apros1•nt:1r no
mesmo Instituto: cm :? do rt'Í1•rido mês:
Corpo do estado maior

Reinnldo Vule de .Andradn, no quartel. genor:il do go·
võrno militar dn Lisboa.
),fanuel I•'rancis ,o :lforquo:,1 V alento, nn 3. n Dirocçilo 'Geral dllste Min1lst{•rio.
Cnrlos dn Aze·í·edo Carvalho, na :i.:• Oireci:iio Geral
dêst<' ::\linistério .
.Júlio Mário d:i ~iln' Xa..,cimento, un :Lª Dir.-'cçiío Ucrul
dõste l\f inistt'.•rio.
Infantaria

•

Luiz António Aparício, no hatalhilo de ca~a.doros n. 0 f> •
.António E<lunr1Uo Gnbrnl e Castro, no regimento dl'
infantnria 11.º 8.
,José :Maria .Ncpomuceno Mimoso, nu E~cola Prnticn do
Infantaria.
António Soares dn .\.ndrca Ferrt irn, no distrito 1le rocrutamento u m<l•hiliz1u:iio n. 0 J.
António de llnE;alhiii11 Ül~rqueirn do Queiroz, no distrito
do recrutnmu11to e mobilizuçiío 11.º 8.
(}arlo11 Fugoso do Hio ( 'an·alho, 110 distrito do rocrutnmonto o mc1hilizaçi10 n .0 14.
gurico da Sih·a Bnltasnr llrites, no .regimento de infantaria n. 0 12.
J'rancisco Allic rto dos Santos Lura, no regimento de
infantariu n. 0 lü.
Úscar da Silvn lota, no butnlhiío do metrnllrndorus n. 0 1.
Bártolo Afonso Simõt1s, no hata.lhno <le metralhadoras

n. 0 3.
Agostinho <le O iveira Bala da Costa Lobo, no rogimento
de infantaria n. 0 13.
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José de ~fofo ronces ele Carvalho, no batalhão do r.açadorcs n. 0 6 .
. Sebasfüt0 }faria dil. Xóhrega Pinto Pizarro, no distrito
de recrutamento e mobilização n. 0 13.
}fonuel Afonso de Uampos, na carreira de tiro Ver·
gueiro-Ducla Soares.
l\fanuel Rodrigues Leite, no distrito de recrutamento
e mobilização n. 0 9.
:\Iúximo Siseuando Ribeiro Artur, no distrito de recrutamento e mobilização n. 0 15.
Artilharia

Artur Gonçah-<>s Hocha, no regimento de artilharia pL'snda n. 0 2.
J osó do Carmo da Silva. Dias, no grupo do artilharia
contrtt at>runc.wes n. 0 1.
Joaquim Dias Bastos, no grupo de artilharia a cavalo

n.º 1.
Joào Pedro Ah·es Júnior, na Direcção da Arma ele Artilharia.
José l\fac-Bride Fernandes, na Direcção da Arma de
Artilharia.
João Braz de Oliveira, no grnpo do defesa submarina
do costa.
Carlos David Caldar, no regimento do artilha.ria pesada

n.º 1.
)fário Cmnbeses, no grupo do artilharia a cavalo n. 0

~-

Cavalaria

Lniz António de Carvalho Vit>gns, n<lido, no )(inistériu
dus Colónias.
José Líicio do Sousa Gonçalves Nunes, no regimento
de c11valaria n." 4.
Artur Augusto Correia -;\fatias, uo regimento de cavalaria n. 0 :3.
Alfredo ~arciso de Sousa, no regimento de carnlaria
n. 0 7.
Ca dos Duarte l\Iascaronhas de :\Iene ses, no regímen to
ele cavalaria n. 0 7.
Engenharia

Luiz da Costa <lo Sousa de .Mace<lo, no batalhão <lo
sapadores do camin110s do forro.
Eclunrdo Corregedor ~fnrtins, adido, professor da Escola
tlo Exército.

•
840

ORDE!\I DO EXÍmCITO N. 0 22

2.• Sóric-

Aeronãutica
Carlos Ferntmdo da Cunha e Almeida: no comando geral
de aeronáutica.
Francisco IIit~ino 'Craveiro Lopes, no comando geral de
aeronáu ti c~1 .
.\nsolmo de ]11utos Yilardobó, na base 11órea n." 1.
José Pedro Pinheiro Correia) na base al>rea n.0 2.
13) Decln~·a-sc que o tC'nonte-coronol ele infantaria
Herculano Gurdoso do Amarul, profei;sor ofoctivo do
curso para a, promoção a major no Instituto do Altos
Jijstudos 1\filitt~res, foi autorizado a froqüontar, no corrcntt'
:mo escolar, o curso para a promoção ii coronel, conforme foi proposto polo diroctor <lo mesmo lnstituto.
14) Declnrn-so que o major <h' infantarin, n<lido, no ~Ii
l!Ístório da E onomia, no Instituto Googrídico o Cn<lastral,
Oscar Kol d 1 Alvarenga, colocado no extinto regimento
de infantaria n.0 17 por portaria do 21 do Outubro de
1930, publicada na Urdem do H.rército n. 0 14, 2. 11 sério,
<lo mesmo ano, para os cfl'itos do artigo 45. 0 do decreto
11.º 17:378, d1 :?7 do Setembro dn HJ:?~l, moclifica<lo polo
decreto n. 0 11~: 175, do ~i do Dmmmbro do rn:30, o transferido para o regimento de infoutaria n. 0 11 por portaria
de 9 do lfar1~0, immrta na Ordem do E.rfrcito n. 0 5, 2.ª
sêric, do ló do moMmo mt•s do corrente ano, para os
mesmos efoit(>s, completou, cm ~9 de Sotomhro último~
nm ano de s rvko nas tropa::;, recolhendo h sua nntorior
situa~ào.

15) Declarn-so que o mnjor do iufantaria .João Pereira
'l'iwaros, quo pela presento Urdem do E.rh-rito ó promovido n Oste X õsto e colocado no quadro da nrma, continua como )'rofossor <la Escola Central de Sargento~
até ao fim do presC'nto ano escolar, nos termos do artigo
ti8. 0 do reguh~mento da referida gscola, aprovado e man1lado pôr em execu-:ão pelo decreto n. 0 22:1Gü, de ~ dl~
l•'evereiro do 1933.
16) Doclar~~·so qm' os então tcnontcs do infantaria José
.Joaquim do J,Umoida e Alfredo Newton l•'ranco, quo por
portaria de ~8 de Setembro último, inscrta na Ordem do
E:cército n. 0 l~O, 2.ª série, do corrento ano, foram colocados no qu ro da arma, do,•om ser considerados nesta
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~itua~ão desde 24 do referido mi's elo Setembro, e nüo
desde 23 e 26 do mesmo môs, como foi publicado.

17) Doclara-so que os tenontes de infantaria Ilenriquo
Read Fraz1't0, :\1anuel J.faria Hamos Lopes, José J oaq uim <le Almeida, Mário Emílio Bertrand, .Alfredo Newton
Franco, Francisco Pedro Simúes SilYa, Alfredo Pelicano
de Brito e Abreu, Gaspar Pereira Rodrigues, Júlio da
:-;ilva :\fadC1ira, Joaquim l\Ionteiro do Freitas: Júlio Eufrásio, António Joaquim Abrunhosa, Sah-ador Baptist:t
Hibeiro, Ricardo da Costa !Yons Fc>rraz, Luiz J ouquim
?\Ioutiuho, António Augnsto do ~ascimcnto, Jo:sé Ferreira
da Costa, Manuel António Tomé, .Aníbal Borges, J.1anuol
XaYier Pereira Simões, Abilio Sales ~fortins, Cesário
T~wares Coelho, João da Costa :\foreira, Júlio :Martins
J.louruo, .l aimo Pereirn de Currnlho, Luiz ..~rtur Teixeira,
A nibal da Costa Brotas, António Sarairn, Carlos Pereira
:\Iartins do O, João Rosado da Silrn Hijo, Jorge Alexandre Froiro Gareia, Rodrigo Carlos Dordio Hosa<lo
de Figueiredo. Pereirn Botelho, João :i\1iguc>l Rocha de
Ahrou, Joaquim :\faria Valente, Fausto José do Brito
P

Abreu, Haúl Cordeiro Pereira de Castro, .Tosé Pedro

Pires, Armando Francisco ·Púscon, ::\fanuol das Dores
tios Santos 'l\Iacleira Júnior, João :\firnnda do :Morais e
José Policarpo ::\fond<>s Dias freqüentaram com aprovcit:imonto, no corrente ano, na E:scola Prática do lnfantarin, o :!.º turno do curso de comandantes do companl1i1i.
s011do os quatro últimos por o haverem req110ri<lo.

18) Declara-se quo os tt>ncmtes <l1• infantaria ·a soguir
mencionados foram norn0ados para a froqüéncia do curso
de comnndantos do companhia, q uo tem início na EscQla
Prútica de Infantaria cm 13 <l1' Janeiro de 1941, devendo os oliciui:s nomeados efectuar a sua aproseutação
cm 1~ do mesmo môs na referida Escola:
Rúben Gomes. adido 1 em ser\'iço no :\Iinistfrio das Colónias .
•Júlio cl0 :\Iorab Alão, no r0gimento de infantaria n. 0 13.
Joaquim Ü:-;ório da Cunha Dá. :Jfesqnita, no batalhão de
ca~tulores n. 0 2.
Carlos Barreiros Pais de Ataide, adido, om scrvi~o no
::\Iini::;tfrio das Finan~as, na guarcla fis<'al.
Augusto Cé:-;ar Antunes do Sousa Dia:;, adido. em servi~o no ::\linistório das Fioanç:i.s, ua guarda fiscal.
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IUdio Airos El!toves, adido, em sorvi<:o no Ministério do
Interior, na guarda nacional ropublicanu.
José Joaquim Oap~la, adido, cm son·i<,:o no :\(inistério
dns Colónias.
Herculano São Bo1n-enturn do Azevedo, adido, em ser·
viço no .Ministério das Finanças, na guarda fiscal.
Emilio Heitor dos Santos, adido, em serviço no l\linistório do Int•erior, na guarda nacional republicana.
Fernando Augusto Nogueira Velho Chaby Júnior, adido.
em sen·iço no Ministério das Colónias.
Mário Josó Perreirll dn Siva, adido, om serviço no Uinistório do fot,orior, na polícia do segurança pública.
António Gonç1alo Torgal, adido, om serviço no Ministé·
rio do Interior, na guarda nacional rcpublicnnn.
Mário Jaime do Cerqueira Rocha, no butalhiio de motra
lhadoras n. 0 1 .
•\ntónio CAndido Pereira Gonçah·os, adido, em serviço
no Ministér'o do Interior, nn guarda nacional r(>pu
blicnna.
·
lfanuol Magro Romlo, no quadro da arma, apresentado
na Hepnrtiçiio do Gabinate dôste Ministério.
António Pedro de Mira, adido, em serviço no Ministério
du11 Colónias.
.
Amadeu Soar'e s Pereira, no batalhão do carros n. 0 1.
Manuel AfonHo Anta, adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
Cristóvão do Anjo Vidigal, adido, em serviço no Ministério das Colónias.
António Amaro Uomilo, na Escola do Exórcito.
António lfari11L dn Anunciação T<'lo, no batalhão do metralhadoras n. o a.
Álvaro Mário Couceiro Neto, no Instituto Profissional
'dos Pupilos dos Exércitos de •rerra e Mar.
Jollo dos Santos Pereira, no batalhão de metralhado·
ras u. 0 1.
Jaime Joisé da Silva Pereira, adido, em serviço no Mi·
nistério do Interior, na guarda nacional republicana.
Ernesto Monteiro Góis Pinto, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Orlando Loiz de Oliveira, adido, em sorvi~o no Ministério do In1terior, na polícia do segurança pública.
Augusto Vaz Spencer, adido, em serviço no Ministério
du Colónia.a.
Leonel José de Sousa, adido, em serviço no Mioistório
do Interiorí, na guarda nacional republicana.
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(Jamilo Luito Oornos, <adido, em s('n·i1:0 no )linistério
elo Interior, na guarJa nacional republicana.
)fi1rio 1lo,., Santos Pi ros ~ on·s, adi do, Pm !wn·i1:0 110
Ministério tio 1nt<'l'ior, 11a guimln nacional rcpublicann .
•\ntónio :\fartins Gou11•s. adido, 0111 sc1Ti<:o no :\[ini:-tério
do lnh•rior. na ~unnla nac·ionnl n•puhlicana .
.\1l.-lino )ft~ndos )[ourn do" ~;i11fu , udido, um -..orvi\o
uo ~lioi..,tt'•rio do lntt>rior, ª·' ~uarcla uacioual repuhliraua.
•loH; Júlio dt1 Al111Pi<la Sohral. no batalhiio <l<' carro·
n.º 1.
.los6 Luiz ?llourão \T;1z Osório, no l>atall111.o de 111Ptralhaduras n. 0 1 .
.1osino Francisco ( '.1sta de .\zexcdo. ndiilo: ('lll sen·it;o
110 :\Iioist<'•rio tlo 1ntPrior, mi guarda nnciorwl rl'1111blicmw.
)fa1111ul Rosa Costa. adi1lo. em sl'n·ic;o no :\Iinistt•rio do
lnlNÍOf, na guarda nacional rPpuhlicana.
\ldomiro Carlos Xunus Correia, adido, om spn·iço 110
~linistério do lntcrior, na gnnnla 11:1cioual r<'JH1hlicuua.
,J os1" X unes Barro-.u. :ulido, lllll scn·iço 110 :\Iinistt'.•rio do
lut<'rior, na guarda nal'ional rPpublicuna.
E111ilio .Men<l«"s )loura <los Santo,., :uliclo, em servi<:o nu
:.\fini,.,t1"•rio dns ('ol1'1nins.
E<luar!Ío Pinto B:1rn11las, adiliO, Olll sen·iço no ~Iinistório
das Colónias.
S!'lo norno:ulus corno reser\'as:
.To~ó ~furia B11pti~ta

)[achndo. no Coh~gio :.\filitnr.
Luiz. Antúnio H:11nire:::. no regi111011to do infontarin 11.º $ .
• \rmando Suu-.a Botolho, atli1lo, l'lll son·ic;o no )finist1;rio
do Interior. na guarda nacional republicana.
Carlos :;\[arqnos Loureiro, adiclo, <'lll :-;on·i~o no )finistí•rio do Interior, nn guarda n;wional rt•J1t1blit';1nu.
Hnúl da Cru7. l'orPiru, 110 rcgimt•nt•J do infantaria 11.º 11 .
.lorge .\lcxnndrc de C11mpos Barbo. a Yioira, no rcgimontu do i11fnutnria n. 0 l:!.
~\nt<'111io Ho1lrig111•-: cios Santos .lt'mior, no batnlhão d1•
1111'tralliallora<; n.º :t
.J ainH' P1>rt'Íra da Si IY a :-la bino, adi cio, <·in sor,·ir:o 1111
l\lini!ltério do l11t11rior, na guarda nacional r0puhlicana.
Ernesto .\11tú11io dos :-:;autos. 110 qundro da armu, 110
de:-tuca.mPnto tle upoi1> ao regimento til' artilharia JlP·

s:i<ln n. 0 1.
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Eduardo Forreirn. Soares de Albergaria, adido, cm
viço no :\Iinistóriu ela Economia.

S<'l'-

10) Declara-so que o toucnte de infantaria. adido, em
sorviço no l\Iinistório das Finanças, na guarda fi.scal,
.Joaquim <los Santos Gomes doixou do estar nesta situação em 2 Jo XoYembro findo, continuando: 1ioróm, desd.a mesma data na situu<:ito de adido, mas em son·i<:o no
:\Iinistério das Colónias~ nos termos do artigo 14-. 0 do
decreto n. 0 2n:2..J.-t., de 8 de Dezembro do 1938.

20) Declara-se qne o alferes miliciano de infantaria,
liconciado, do contro de mobilização de infantaria n. 0 17,
:\Iaximino Fornundcs da Roclrn, que por portaria de 1:?
de Outubro findo, insL'rtu. na Ordem do Exército n. 0 21,
2.:. sério, do corrento ano, transitou para a situação do
oficial miliciano de reserva por ter atingido o limite dP
idade, <levo s<'r C'onsiderado nesta situação de&do 27 de
Outubro do H>40, e ni.'l.o desde 1 do Outubro do mesmo
ano, como foi publicad·o .
~1) Derlarn-so que o alferes miliciano do infantarb
Luiz Inúeio ~Iamedo foi autorL1:ado a usar o no mo <l1 •
Lui;r, Inácio :\[amede Fornandes 1 deYen<lo. portanto, ser
escriturado nos respcctiYos rogit'tos com l>sto nome.
~:3) Publica-se a rolação dos capitãis de artilbaria. nomeados para. a fro<Jüência do curso de comandantes dt'
grupo, quo tom inicio na l~scolu Prática do Artilharia
om 16 do Junho de 1941, Jovondo as autoridades de
quom os mosmos ofiriais dopondem promover asna apl'esentação na referida l<;scola no dia anterior ao do inicio
do Clll'~O :
grnesto Nogneira Postana, no regimento de artilharia
ligeira n.'' 2.
João Baptista .Antas do Barros, no grupo independeutP
de artilharia. do montanha.
Cândido Augusto Ribeiro, no regimento do artilharia

ligeira n. 0 3.

Gonçalo Artur PC'rcira Coutinho, na 3. ~ Diroc<;ão Gorai
do ~Iinistério da Gnorra.
~fanuol :\Iiranda, no regimento do artilharia. ligeira n. 0 2.
23) Declara-se quo o capitão, <lo regimento de artilharia ligeira n. 0 1, Cii.odi<lo .Augusto de C:uvalho Sn.1-

~-·Série
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gado pr<'sta ser\'iço, m·eutualmouto, no centro do mobiJizaçüo de artilharin. n. 0 1, emquanto nilo houver oficial
na situação de respn·n para ali :;or colocado.

:.?-!) Poblica-::;n a relaçilo dos oficiais que se oforecer:un
para sen·ir nas colónius, nos termos do Jocreto n. 0 13::~ml.
<ie :.?3 de )fari;o do 19:.?i: durante o ano ele 1941:
Artilharia

C:qiitãis:
Alexandre António ~Ioura. do Azevedo.
Artur .To::-é Tan1irn Per>'ira.
:.'llaouel 1li> Almeida de .\.vila.
?llário Emilio dCI .\zinhais do )folo .
.Tosé Ilenri11uo J.opes Bragança.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

.Alfen•s:
)fário Leot<1 Veloso .
.Jacinto Peixoto.
António Joaquim 1le Sousn.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

' L'cneute ?!Ianuel Mnrtins Hamos.

:.?5) Publica-so a relação dos tonontos de artilharia
uoml'ados para a frnqftôncia elo 1·11rso de comandantt\s
~lo bataria. que tem inkio nn. Escola Pri\tica ele Artilharia
-cm :.? do J uuho do Hl41. devenc.lo :1s autoridades do quem
-0s mesmos ofleiais 1lop<•ndem promornr a sna aprC1so11tn~ão nn referida gscola no din anterior ao do inicio do
.cur:-o:
:\fanu~l

Gomos Duarte Pereira Coc'ntro, no regimento elo
:1rtilharin do cost:1.
?ifonuel :Jfortins do Olh·eira, ac.lido. no Mini::;tério tias
Colónias.
,
,
Anibal Scipiüo Pormosinho A Silrn, no grupo de artilha·
ria contra nero11a\·1•s n. 0 1.
•
.Jo!'l.o .António .llontnlvão dos S:1ntos e Sih-a, no regi·
monto do artilharia peirn.da 11 . 0 1.
.r úlio 'Mnnuol cl11 Oliniira ~fontal vrto <' Sih·a, adido, 110
.Ministério <lus CoUlllia8.
•
)ffirio e.la Concoiçüo Almeida, no re,.imento de artilharia
posada n. 0 :? •
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Fernando Júlio Roseira, no regimento <lo artilharia de•
costa.
Firmino José Miranda da Costa, no regimento de artilharia do costa.
António Rodrigues .J anciro Borges, no regimento de
artilharia ligeira n. 0 3.
Augusto Adolfo Cancela AlYes :Mimoso, no grupo de<lefesa submarina de co:;ta.

2G) Declara-se que o tenente de artilharia Mário Arnaldo da Silva freqüentou o cur:;o técnico do artilharia,
em Ititlia, com aproveitamento.
27) Declara-se que o capitão de cavalaria, adido, em
"erYiço no ::\[iuistério das Colónias, Jorge ele Faria ~!a
chado Vieira Sampaio, colocado no regimento de cav.alaria n. 0 2 por portaria de 3 Jc Fe\•ereiro último, publicada na Ordem do Exército n. 0 2, 2. 11 série, do corrente
ano, para os ofcitos do artigo 44. 0 do decreto n. 0 17:378;
tio 29 de :-ietembro <lo 19~9, modificado pelo decreto
n. 0 19:175, de 29 do Dezembro de 1930, completou, om
:.!9 do Setembro último, um ano de servi<:O nas tropas.
recolhendo no dia imediato ~l sua anterior situação.
~8) Declara-se que o capit!to miliciano <le C<l.Yalaria,.
no extinto quadro especial, Rui Pessoa de Amorim 1felício, colocado no regimento do cavalaria n. 0 2 por portaria de 4 <lc Novembro de 1930, publicada na Urdem do
R.rército n. 0 14, 2.ª série, do mesmo ano, para os efoitos
elo artigo 44. 0 do decreto n. 0 17:378, de 27 de :-;Cltembro
cle 1929, modificado polo decreto n. 0 19:1í5, <le 27 de
Dezembro do 1930, completou, om :?3 de Setembro último, um ano do serviço nas tropas, recolhendo à sua
anterior situação em 15 do Ontuhro do <'Orrente ano.

29) Declara-se que o major <le engenharia, adido,
Eugénio António Duro Xavier, colocado no batalhão dett>legrafistas por portaria de no <le :-;ctembro <le 1939,
iusrrta na Ordem do Exército 11.º 12, 2.ª sc'rie, elo mesm<>
ano, para os ofoitos da alinea a) do artigo -fü. 0 do <le<'reto n. 0 17:378, de 27 de :4etcmbro do rn:.m, modific~ado
pelo dl'croto n. 0 19:175, do 27 de Dezembro de Hl30,
completou nrn ano do sen·ic:o nas tropas, 1wlo <1ue rogi-o:;soô. à sua anterior situação <le profossor ordin;írio ofectiyo
do Instituto Pronssional dos Pupilos do::; l<}xército:; dn
'l'erra e -:\for, continuando poróm a pre~tnr surviço ua
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reforicla unidado, cumulativamento com aquelas funções,
até ultimar os serviços de que ostá oncarregado.

:W) Puhlica-so a r0lação dos capitãis de engenharia
nomeados para a freqüOncia du curso de chefes de serviços; quo t('m inicio na Escola Pri1tica do Engenharia om
6 de Janeiro do 1941, cleYendo as autoridades de quom
os mesmos oficiais dependem promover a sua aprt1s(.'ntaç(to na. referida rnscolã no dta anterior ao do inicio do
curso :
Caetano 1\Iaria da Cunha Reis, na Dir0cção da Arma de
Engenharia.
i\Ianuel da Coucoição Gomes, adido, no Instituto Prolissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e :\Iar.
Raúl Barbosa Ferreira Vidigal, adido, no l nstituto Profissional <los Pupilos dos Exércitos de Terra o Mar.
::\lanuel Braz 'Martins, no batalhão do telegrafistas.
Luiz \ ' itória do .França e Sousa, no regimento de engenharia n. 0 2.
:H) PuLlica-so a relnc;ão <los capitiiis do engenharia
nomeados para a frcc1üOncin do estágio na Escola de
'rransrnissõ<>s. c1uo tem ini<·io em 17 de 1\farr;o de 1941,
devendo as autoridades de quom os m0tnnos oficiais clcpondem 1n·om0Yer a sua aprosentar;iio na referida Es<'ola
no dia anterior ao do inicio do estágio:
José Caetano Yioira Lisboa, no hatalhão ele pontonoiros.
){anuel Quirino Pacheco de :')ousa, aLlido, professor da
gscola do Exército.
Amílcar do Am:mtl Albnquorquo, no batalhão de tolegrnfistas .
.To:u1uim Fernando da Concei<;iio Gomes :\[arques. adit!o,
no Ministório do Interior.
l•'ernando ~\.ugnsto Hoan's da Piedaclo, no rogim<'nto tle
engenharia n. 0 '.3.
32) Declara-so que os capitãis a s<>guir mcnciontulos
foram nomeados para fre(tii<mtar no corrente ano os(•olar,
110 Instituto de .\.ltos gstudos ;\!ilitares, u c1u·so para
a promo<;ito a major, quo tem início em :3 de l\Iarço do

1941:
Engenharia

Orlando Vahlez Tom:1;,, tlos Santos, 110 re;.:inwnto do t•ng-P11!taria n.0 1.
.forge Cí•sar Oorn , a<liclo, proft•s:;or ela Escola cio Exfr('ito .

•
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Emircio Leão l\Inrin 'Magno 'l'1•ixeira Pinto, :uli<lo, professor da l•~scola do Exército.
Aeronãutica

Joaquim do i\lmoida Baltasar, na hasc aérea n. 0 2.
António Augusto DaYid, na baso aérea n. 0 ;3,
33) Publica·so a rola<;ão dos tonentos de cngcnlwria
nurueados para a freqüência <lo est•1gio na E!-icola do
Transmissi"•os, qno tl'm inicio cm B d<' ::\Iarc;o cio l\)~1,
cle\·0ndo 11s untoridades de quom os mosmos oficiuis dPpt>ndem promover a sua aprcsonta<;ão na r<'foridu l•~scoJ;1
no dia anterior ao <lo início do o:;tiígio:
Duarte José :\fortins da Costa Porcira, no rc>gimonto de
engenlrnri~1 n. 0 1 .
.J oiio Magro Homrw, na Escola Prútica d<' li;ngcnharia.
foácio Xuvier 'l'Pixeira da l\fota, adic?o, no ::\Iinistôrio dm;
Obras Pública~ o Comunicac;õcs.
António Osório Huas, adido, com licen\a ilimitada.
Duarte Pinto Bastos de Gusmiio Calheiros, adido. no .:\Iinistério das Obras Públicas o Comunica\ões .
.Abel Ta\'ares FPrnandes: no batalhão de sapatlorns ele
caminhos <le forro .
.\..tnuo Miran<l:i <lo )forais, adido, 1·0111 licen\a ilimitada.
E<lu~rdo Augu:;to Soares da Pio<la<lo, no grupo do com-

panhias elo trom automóYol.
Edmundo Carlos 'l'ércio dn Silva, no grupo <IP companhias do trom automóvel.
António Augusto Areias, 110 regimento de engonharia
n. 0 2.

:34) Pnhlica· Sll a rohl\àu <los tenentes d<' ougonharin
nomeados p:irn a froqüôncia do cur~o de comanclun tcs
<li} companhia, quo tom inicio na Escola Prática do Eugonharia om :J d<· 1\Iar<:o de 1941, clcn·endo ns autoritl1HIC'i;
d<' quem o~ mesmos oficiuis tlL'pcn1lcm promo\'l'r a sua
aprcsenta<::io nu r<'ferida Escola no <lia auterior no do
inicio do curso:
,\mérico Soar{ls lloiriio. ~1dido no ?ifinbtnrio das Colónias.
:'lfariaoo J\ lll!lls to l .opés Pin·~, na :L" Direc\11.o Geral do
:\finistório ela <l uorra .
•\m(•rico :\fosc;1rPnhas l\facc>do, 1111 dir<'cc:ão do i;1wvic:o cio
ohras <' propri1•dudes militarl'~ da 4.ª re~iiio militar.
Domingos C:ii>r:il do :'IIPlo, ua inspcci;ão das tropas u
~erYic;o

de pionc>iro:>.
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José de Sousa Fogaça, na direcção dos serviços de obras
e propriedados militares da 3. ~ região militar.
Alberto Andrade e Silva, na 3.ª Direcção Geral do Ministério da Guerra.
José Galhardo Ferreira, no grupo de companhias de
trem automóYel.

35) Publica.se a relação dos capit!l.is de aeronáutica
nomeados para a freqilência do curso de comandantes do
grupo, que tem início na Escola Prática de Aeronáutica
cm Janeiro de 1941 :
Diogo Rogério dos Reis Temudo, na base aéroa n. 0 2.
António Gonzaga Pinto, na baso aérea n. 0 1.
Venâncio Augusto Deslandes, na base aéroa n. 0 1.

36) Publica-se a relaçii.o dos tenentes de aeronáutica
nomeados para a freqüência do curso de comandantes de
esq ua.drilba, q uo tom início na Escola Prática de Aeronáutica em Janeiro de 1941:
Bernardo Tiago Mira Delgado, adido, nas oficinas gerais
do material a.oronáutico.
João i\1arfo Ama<lo <la Cunha e Vasconcelos de Carvalho,
na base aérea n. 0 3.
António 1\Iaria do Sousa Sarmento, na base aórea n. 0 1.
:'llanuel Pinto :Machado de B!lrros, na base aérea n. 0 2.
Fernando 1\Iacha<lo Soares de Oliveira e Sousa, na base
aérea n. 0 :3.

37) Declara·S(\ que o tenente médico, supranumerário,
:\fatias Duarte dos Reis chegou à altura para. entrar no
quadro em 23 de Outubro último.

38) Declara-se que o tenente farmacêutico, supra.numerário, Josó Carlvs Gomes deixou ele prestar servi~o
no centro de mobilizaç-iio de infantaria n. 0 5 em 7 de
:NovNnbro findo, passanao a pr(lstá-lo, desde 8 do mesmo
mês, no centro de mobilização do artilharia n. 0 7.
3D) Declara-se quo o aspirante a oficial miliciano vcterinúrio António (~uerreiro foi autorizado a usar o nome
<lo António de Aze,·edo ::\forques O uerreiro, devendo,
portanto, sc>r escriturado nos respectivos registos com
&:-.to nome.
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40) Declara-se que us tenentes do s0rviço do administração militar, supnmuroerários, Cromildo Pereira Mateus
o Luiz TaYarcs dos Santos chegaram à. altura para ontrar
no quadro, respoctiYamente em 11 de Outubro e 8 do S ovembro do corrcnto ano.
41) Declara-se que os alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército José Pf\dro Muralha, João da Silva
Coutinho, Carlos Augusto Afonso, Ernesto Soeiro de
Brito, Joaquim Lopes Pereira, José da Silva Pereira,
Raúl Augusto Rodrigues, Manuol Luiz Moreira, António
Nunes o }fannel Catana, êsto último promovido pola presente Ordem do Exército, coutam a antiguidade do actual
pôs to desde 1 do N ovcmbro do correu to ano.
42) Declara-se que por despacho de 13 do Novemhro
findo foi autorizada a colocação definitiva no Supremo
Tribunal l\1ilitar do tenente do extinto quadro eh• oficiaii:;
do secretariado militar Álvaro 1\Iaria Pereira, que, para
os efeitos do § 5.0 do artigo 43. 0 do decreto n. 0 17:378,
do 27 de Setombro do 1929, modificado pelo decreto
n. 0 19:175, de 27 lle Dezembro do 1930, tinha já sido
colocado no mesmo Supremo Tribanal por p.ortaria de
14 do :N"ovembro de 1939, insorta na Ordem do Exército
n. 0 15, 2. ª série, do mesmo ano.
43) Declara-se que o tenente do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar António José da Costa
Campos, que por portaria de 26 do Agosto de 193\),
inserta na Ordem do E.rfrcito n. 0 12, 2. ªsérie, do mesmo
ano, foi colocado no quartel general da 2. ª região militar, para os efeitos do § 5. 0 do artigo 4i3. 0 do clocreto
n. 0 17 :378, de 27 de Setembro de 19~9, modificado pelo
decreto n. 0 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, completou o tempo de serviço a que alune o mesmo artigo,
regressando à anterior situac;ão de arquiYista do distrito
de recrutamento e mobilização n. 0 10 em 28 de Outubro
último.
44) Declara-se que o major do extinto qnndro auxiliar
engenharia, da inspocc;ão de tropas de coruunicaçilo, Carlos do Melo, fica desligado do serYÍ\o desde
27 do Novembro findo, nos tC'rmos da última parte du
artigo 15. 0 do decreto-lei n. 0 ~H:40J, de 131 de Dl'.';wmbro do 1937.

do
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•i5) Dcclarn-:::;e que o capitão <lu extinto quadro :mxilinr de co~enhnria, supranumer/1rio! .\rnaldo .Tos(• da
Costa Júnior <'hrgon à altura parn l.'ntrar no nwsrno
extinto qua<lro <'lll :.!!1 de OutnlJro último.
4G) Declara·!'C1 que o' coron<ll, ua situação <lo rcsern\,
João de ...\.lmoida Leitão foi nomeado para fazer parte
do tribunal militar t<.'rritorial de Vbou.
· ~i)

Declarn-se quo o coronel de artilharia, corn o

c:ur~o do estado maior, João da Conceição 'fomaz Ro-

d riguos, q uo por portaria dl" 7 dP Setembro último,

inserta na Ordem do E.rército n. 0 19, 2." -;érie, do corroute
ano, transitou p:1ra a situai;ão de roson·a, continua pr!'s·
tando sen·iço no 'lfnseu )Iilitar como dircctor.

48) D<.'clara·so q no o coront1l, 11a situação do roson·a,
.Arnaldo }fortim .Afonso Chichorro da Costa está do~om
ponhando sordço do justiça junto da ~.ª repartiç11o do
quartel general do go,·C·roo militar d1• Lisboa.

4!1) Declnrn-se que pelo acórdão do Supremo 'l'ribunal Administrath·o do 1::? ile Abril llO 1940, rospPitantP
no rncurso uclrninistratiYo n. 0 1:2:.?8, publicado pela PmsidOncia do Con:-clho no Diário do Goi:êrno n. 0 148,
2. • s(•rie, do :.?8 do .Junho último, foi anulada a port:1ria
d<' 8 de Julho de 19:m, publica<l11 na Ordem do 1'J;i:én·ito
11.º 101 :?.ª sério, do :?9 do mesmo mês o ano, quo colocou na sitnaçl'lo do adido! por !"O encontrar em scr\'i1:0
no )finistério dn Educa~üo .Nncion:11. 1·omo prufc:;sor
c:Ltodr{1tico da 1·nin:irsidado 'J'écnicn do Instituto Supurior de Ci1>ncins 1•:con6micas e F'inancoiras, o t•oronel,
na situac;-ão do rosPrni, Yitorino Múximo de CurvalhÓ
Guimarãis.

f>O) Declara-se que por despacho do I:3 de Xo,·1·rnbro
0

tiwlo e pant cumprimento do dccroto n. 8:666. cio 2:l de
Fu,·<'reiro do 19.:?3. foi nomeada u comissão nbnixo indicada para roYer o apreciar os roquorimentos dos sargl'ntos e mais t'Xpo<liontc pondent1•, que diz respoito no
provimento do snrg1•11tos em omprogos públicos, do 11ne
tratu o mesmo decreto:

Coronel, nn situn<:ão de resor\'n, .Joaquim Poroira dos
Hei::-.

•
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Capitão de mar e guerra, na situação de resen·a, .\lvnro
de Palma Lami.
Tononto-coronel; na situação de resen·a, João )forin •
Dnnrte Bemfeito.
Cnpitil.o, na situa~ão do rosorvu, António Freire do ~fatos
'Mergulhão.
Dr. João de Deus Battuglin. Ramos, primeiro s<'cretilrio
do Ministério dos NegóC'io& gRtrnn~eiros.
Carlos Gomes da Costa, primeiro oficial do :\!inisU•rio
dus Colónias .
.Tosó Rodrigues de ::\fatos. primeiro oficial do Minist6rio
da Justiça.
José Fernandes, primt'iro oficial do :\Iinistério da Economia.
Ernesto Ferreira da Silnt, primeiro oficial do :\IinisMrio
das Finan~as.
Vorgilio Aires dos Santos .Maia, primeiro oficial do Minist(•rio do Interior.
Alfredo Damião Torcato l•'rnnco, primeiro oficial do
Ministério das Obras PíibliC'as e Comunic·1ções.
Tiago do Nascimento, primeiro oficial do )fini<1tério da
gaucação Nacional.

r>l) Declara-se que o coronl•I. na situação de res~n·a,
Oarloi; Augusto de Passos Pereira de Castro foi nomoa<l o secretário da l'Ombsão de explosivos por cle~
pacho de 6 do correntl' m<'s.

52) Declara-se que o toMntl'·coronel, na situa~1lo do
reserva, José Augusto Roclriguos fica desligado elo HNviço d"scle 26 de Novomhro finclo, nos termos da últirnu
parto do artigo 15. 0 do d<'croto-lei n. 0 28:40-1-, do :H de
Dezembro de 1937.

•

53) Declara-se qno o mnjor, na sitnac:ão de rc!'on·:1)
.José Bernardo Pinto da Silva, NU sen·iço no Col1\gio
Militar, Fca desligado do serviço desde 6 do ~owmhro
findo, ·-, termos da última parte do artigo 15. 0 tio
t!ocreto-lei n. 0 28:404, do 31 ele Dezembro de 19:37.
54) Declara-se quo o cnpitit0, na situação do ros<'l'va,
.JoiLO Baptistn Lopes fica dt'Sligndo do S<'r\'Í('O, nos termos
ela última parte do artigo 15. 0 do docroto-lei n. 0 :.?8:.i.OJ,
d<' Bl de Dezembro do HlH7, desde 11 de :N'oY11mhro
findo .
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55) Declara-se c1ue o capitão <lo extinto quadro auxiliar <lo engenharia Emídio José, que por portaria de 9 do
Novembro findo, insC'rta na presente Ordem do Exército,
transitou para a situação do reserrn., corttinua prestando
serviço como adjunto do conselho administrativo elo
q uartol goneral <lo go\•êrno militar de Lisboa.

5G) DeC'larn-se quo o tenente, na situação de resen·a.,
António Fernandes deixou do prestar son·iço na 2." Repartiçiio da 1. :l Dirocçito Gorul dêste Ministério <losdo 4
do corrente mês .
•->7) Doclarn.-so que o tonOJite <lo infantaria, adido. om
son·iço no 'Ministério do Interior, na guarda nacional
r<'puhlicana, António Agostinho Duarte. quo por portaria
de 1G <lo 'fovombro findo, inserta na presente 01·dem do
E;rército, transitou para a situação de rcser\ a, <'Ontinua
em sC>niço na mesma guarda e na situação do adido.

38) Dechirn-so quo o tenente: na situação do resena,
em seniço na :3." Hopartição da 1." Direcção Geral dêstL•
'.'lfinistério, .José António Ferreira passou a fazer scn·iço
na l.ª R<'parti~ílo da mesma Direcçüo Geral.
59) Declara-se que o tenente, na situação de resen·a,
Firmino Caetano (tomes passou a exerrer as fun<:Õl's cl(•
<lircrtor interino da carreira do tiro elo Braga, onde j:í.
prrsta\'a serviço romo adjunto, em substitníç:io elo tenente, <lo regimento do infamaria n. 0 8, Uarlos Cruz,
<JIH', -por sor 11rornovido a <'apitão, <leixou <lo exercer o
cargo do diroctor (la rofori<la carreira.

60) Doclara-so qno o tenente, na situação de rcsorrn.
Abel da Silva Rebêlo faz serviço na carreira elo tiro de Yiseu, como adjunto.

--

Ministério da Guerra - l. 11 Direcção Geral - 3. 11 Repartição
61) Declara-se que o aspirante a oficial miliciano <fo
artilharia Fernando Sérgio do Paiva, promovido no actual
posto para o cootro do mobilização elo artilharia n.º ;>
por portario. do ~7 de Julho último, publicada. na Ordem
do Ea·ércifo n.0 17, 2.ª série, elo corrente ano, ora iie·
gundo sargC'nto miliciano do regimento do artilharia
ligeira n. 0 ; \ e não elo referido centro do mobilização,
como foi pnhlic:i.do.

62) Rela~ão tlos sargentos ajudantes o primeiros sargentos. alunos da Escola Central de Sargentos, r: ~
quo no ano lectivo de 19:ifl-1940 concluíram o curso: nos termos do decreto n. 0 22:1(3!), do 2 de Fo,·c·
reiro de 1933 :
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.\lanud Rodrigues . . . .
António l.oureuço .\lag-ro .
.\faoul'l Birra J.cit:io • . .
José Nogueira l\lontciro .
.\rmautio rios Santos Pinto
Jo5,1 lllnrin Ferreira
,\ntónío .Ma1111cl Martin~
Joaquim dn Silva Marque~
António .\laria tio .\lrocida
.los{· Forna111fos J,aça. . .

Oomiogos Marques de Olh·cira
,João Nuul's Catana . • . . .
Augusto .\lnr<1ucs . . . . .
Antó11io :Maria de Can·alho •
Alexandre Vicente ~u11e<1 • •
.António Godinho dos Sauto' Hamo~ .
Bnlta~ar

do Amaral

Britl'~

DominJ!;O!I N111ws . . . . .

18- 5 -1899 12.3
80-10-190'2 12,~(5,
G- 2-1899 12,1(5)
27- 7 -1><~8 12,1
30- 5 -1900 12,0(5)
12-12-18!19 11,9(f•)
19-8 -1895 11,9(5)
\J-3-1898 11/~(5)
25 7 -18~1G 11,8\!iJ
3-à -1891 .• 11.S
2.312.-1897 ':: u;s
12- 3 -1~~13 i' H,8
o 11
...-... 1UQQ. 1:1 ,..,,
1t 7-1899 Jl,7(51
2G-12-úl!ld 11,7 (5)
12-6 -1897 11,i(fi)
12-12-ld!l-! 11,7
2l-fl-l!l02 1117
1- 1 -18\li 11,ü
ll-2-1800 11,6
22-11-1899 11,5([1)
i- '-11'95 11,5
10-J-100'2 11,()
:J0-5-1899 11,5
1s~r1-19Cl0
11,5
21-3-18!1!1 11,5
7-4 -1895 11,5
26-ll-1003 11/i
10-11-18!19 l 1,4(!í)
2.5- G-1893 11, l
;)- 4 -1894 11,4
16-7-1898 11,3(5)
li-4 -1895 11,~(ii)
20-11-181):) 11,2til)

.....

.,.,~.

~

-.,~

·.

l:J

..

T,
C:•

õ'

...o
""
tr.

-....
1:C

o

tl.l

~

~

;:e

n

ó

·.z

!.:>

t..:>

g

Xúmo·
ros

ColOCA\Õ<>s

Postos

Nomes

- - --5!!
60
61
62
G'.3
64
65
66
l)í

68
G!.l

70
71
~')

lw

i3
74
75
76
77
i8
i9

80
81
82

83
84

85

Su
87

Sargento ajudante
1)
1)
1)

))

))

.
)}
))

))

,,

do

ua.c:cimeulo

Classifica·
çiio
fianl

g:
O>

-

~

Joaq.uim !:lauto~ . . . . . • . . . . . . .
Alberto Russo . . . . . . . . . . . . . .
,José Ferreira Gomes . . . . . . . . . . .
. ..
Ant.ínio Dias da Silva . .. . . .
,,
Manuel YalC'ntc da Silva . . . . . ....
,,
José Fernaudcs ola Co-;ta Dias . . . . . .
Primeiro :::argento Carlos Henriques Lourenço . . . . . . . .
Sargento ajudante r'crnando .\!varo da Sih-a Martins . . . .
.Joaquim .\liguei . . . . . . . . . . . . .
,,
:Manuel Amaral da Silva . . . . . . . . .
Abílio Lopes Curatlo Leitão . . . . . . .
"
.José Octávio Jo Carmo Gonçahes Coi>ta . .
",,
,\mérico de Araújo Bastos . . . . . . . .
R. T. 11
»
João Augusto Lima . . . . . . . . . . .
B. '.\Jctr. 3
~ '.\Ianuel António Correia Zíll1ão . . . . . .
"
R. I. 16
António Curto . . . . . . . . . . . . . .
,.
R. I. 11
.João Correia de .\1iran•la . . . . . . . . .
H. Cav.• 8
Fefü Rebêlo . . . . . . . . . . . . . .
S. '.\I. - Q. G. 2.• R. '.\I.
Joarpiim Pereira ,\brantes . . ......
"
S. )1. - Q. G. G. )[. L.
Amadeu Henriques. . . . . . . . . . . .
"
S. '.\L-2.• R. 3.• D. U.
José Autónio Correia. . . . . . . . . . .
G. );. R.-B. 3
Francbco Xeto Júnior . . . . . . . . . .
R. A. L.1
.Joaquim Teixeira da Silva . . . . . . . .
"
.José de )folo . . . . . . . . . . . . . .
R. r. 8
»
1
B. Metr. 2
.looé Gomes Barraquciro . . . . . . . . •
"
R. I. 4
Domingos António ~lestre . . . . . . . .
s. '.\1. -T. M. •r. du \'beu
Alberto de .\lmeida e Sousa . . • . • . .
"
G. Fiscal - B. 3
Primeiro sargento António Vicente . . . . . . . . . . • . . .
O. Fiscal - U. 3
Joaquim .Janeiro . . . . . . . . . . . . .
1
R. A. L. ·1
R. l. 13
R. T. 13
2.• e. s.
R . 1. 6
R. 1. 7
G. Fiscal - B. l
S. '.\I. - I. T. S. Piou.
S. '.\!. -Q. G. 3.• R. '.\!.
S. '.\L - H. '.\!. \". P.
R. Cav.• 3
R. I. 8
B. .\c.r. 3

Data

9- 2-18!14
22-11-18!19
22-2-1898
13-12-1894
25-9-1897
16-- ! -ll<9!
27-9-1896
i:L 2-1896
13-3-lb!JG
lV-6-1902
4-12-18!.13
12-8-1896
7-6-1~94

7- 7-1900
21'- 8-1'903
9--1-1896
19- 8-18!17
13- 7 -189!
9-5-1898
10-8-1893
3-5-1895
11- 8 -1>'9.')
6--12-1893
5-12-1897
6-5-1~93

30-11-1892
'1- 4-189!)
16-11-1893
9- 2-1893

11,2(5)
11,2
tl,2
11,1(5)
11,l(:'í)
11,1(5)
1 t,1 (:'í)
lt,1

11.1
1 t:1

11.1
11,0(5)
11,0(5)
11
11

11
10,9(5)
10,H(5)
10,!J
10,!)
10,8(;1)
10,l';(:'í)
10,8
l0,7(5J
10,7
10,7
10,7 10,6(0)
10,6

o

::ó

t:l
t:J
~

b

o
t:1

:-<
e:;.
:::d

o

~

o

z

·o

l.:l

t..:>

~
-.r.i
e::•

.,

;·

~

89
00
~12

9G
97

Sargouto ajudante

"

R. A. L. 3
R. 1. 3

!J1

9:1
!H
9.'í

R. A. P.1
G. I. A ..M.

"
"n

G. A. C. 1

s. ::\l. -1.• R. 3.• I>.
1

'

1

<~.

R. Cav.•;)

"n

'2. 0 G. C. Sub,.
R. Ga"·ª 4

»

E. P. G:w.•

..

..

José Maria da Silva . . . .
Francisco Inácio Co.;ta . . .
Josú Borges Machado . . .
.
Antúuio )forques Caramujo . . .
;\fannel Augusto <la Silva Pires .
Horácio do .Jesus Di1s Rihciro
Jostl Hodrigues de Sousa . . .
.lo:;é Fernaudc.; . . . . . . .
Amadeu )[arque:; rle Carvalho
Jo,é '.\lontciro .\lvcs . . . . .

7-7 - 18!16
21-3-18!)!)
7-5-18!)3
26-11-18!>·1
31-8-1900
:!~-12-18!.l:l

lO,G
10,5(;))

10,5
10,.1(5)

10,1

f

1

10,1

1!1- 3-11'!13

10. l

2t- j -18!1!>
111-10-11'!93

10,l(í>)

l!)-12-1~!.12110,il(5)
10,3(~)

Xos termos do (lcspacho do 18 do Julho 1iltimo são intercal:ulos entre êstc curso o o anterior, pela
or(lem por que Yào meucionado'!, os sargentos njudantes: do regimento do ca\'alaria n. 0 1, António .Jo~ó
1lc Almoida Pereira (n. 0 5 da presento rcla~üo 1, do regimento de infantaria n. 0 14: Pedro do Barcelos, o,
do regimento de infantaria n. 0 8, António Inúcio Subtil, todos promoddos por di~tinçlío ao actual posto
por despacho do 24 do ){aio do corrontc :rno.
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2.• St!rit'

G:l) Declara-se quo foi 1·011ce<lido o primeiro adiamento
da freqüéucia da Escoln Cl'ntrnl do ~argentos, no nno
h•ctirn de 1940-rn41, nos t1.mnos tlo artigo 3:3. 0 110 de·
crPto n. 0 2~:169, 1lo 2 il•J Fon•rciro de 193B, no pri1111•iro sargento, do batalhão n. 0 1 <la guarda fiscal, Benjarnim Augusto Damas.
()4) Dc<'lara-so quo dosisti11 da fro11üôncia <lo curso dn
C1,ntrul de Rargontos, nos termos do artigo 47. 0
do clcl'reto n. 0 :!2:169, do :? do FoYcreiro de 19:~:~.· o
prillloiro sargPnto do t>xtinto quadro de sargentos do
:,.ocrotnriado militar. 1lo clistrito do recrutamento e mobil•~scola

•

liza<;iio n. 0 8, .\delino

~lartins

Grilo.

Ministério da Guerra - 2. ª Direcção Geral - 3. i Repartição

,;;>) Pensões anuais quo competem aos oficiais

11. senomeados, que, nos termos do docroto-loi n .0 ~8:·10"1,
dP ;31 dn Dez1.'mbro <ln 1HM, transitam para a situução
de l'l'SOl'\"l\ :
Uoronol do corpo do ostado maior José )farin Culirnl do

1~11ir

~nmpaio, :~f!.000;).

Oorond do infantaria J lorculnno Jorgo Porreira, i36.000;5.
'l'onontP.·eoronel de <'ngonhnrin .Jo~é Cabral Cal1leirn do
Amaral, 31.200;5.
'l\f:ijor <IP infantaria .\ntónio do Sousa Coelhu, :37 .000;5.
{;;q1itlio <lo <'avalaria .Joaquim Qupiroz de .Andrn.da Pinto,
:!0.08Hr580. Tom :30 a11os dn HP.rviço o G9 poríoclm.
Cnpitiio furmacôntico Luiz do Oomrnga o Sousa, 1:3.800,S.
T('lll 2B anos de sor\'iço.
( \1pitiio do extinto quadro auxiliur ele engenharia gm11lio
José, 20.400;).
'l'onon tu de infantaria .\ ntónio Jerónimo ~\..rnüo Taveira
tia Pnixiio ~Ietelo. 8.0:l4·340. 'l'em 16 anos de l>Orviço
e 25 perfodos.
·
'l'euontn do ::;erYi~o d<' ndministraçiio militar ~\nlbal
Pinwntl'l Correia, l:l.Ofiü580. Tnm 28 anos du slln·iço.
{}(i) Ponsão anual quo conq>l'!O ao oficial a seguir 110signado, quo, nos tNlllOs elo ~ :!." do artigo lG.º do
dccroto-lt•i n. 0 28:404, do :H dP Dewmbro de HJ:37, transita para a situação do rnsC\n·a:
'l'enooto <le infantaria António Ago.;tinho Duarte, 1G.1:?8·<:i.

UlWEM DO EXÍ:Hc'l'J'O X. :!:!
0

üT) Pensão anual <pie compcto no oficial a sPguir Jcsignado, nos tormos do*:!.º do urtigo 10. 0 do d<1Cl'Pto-lci
11.º 28:404, <lo 31 do Dezembro do 1937, em substitui'c;ão
da que lho foi atribulda pela Orrlem do E;l'éi·cito n.º 21.
:.?. :i série, do corrP11te auo:
·
Capitão. na situação de rescrrn, .João )fonteiro HPinas
Soarfls, :?0.7Bü·"· Tem 4G anos d!' sorvic:o, 1 mnnento
e 104 perídofl.
ü8) Uoi:tilicada. so publicn a ponsão que comp('te ao
to11cnte de infantaria Joaquim Hamos, qu<' transitou parn
0
:l ~ittia<:ào dn l'<'SPl'\'a pela Ordem cio E.réi-cito n. 21,
:?.~ séril', do corrente ano, llOr a pen!:;ÜO publil'ada ua.
mesma Ordem <'Xl'C•ler o limito log:d:

Tenente 1lt• infantaria .Joaquim Hamos, lG.128$. Tem
3ü anos ili• M.wvic:o, 1 aumento o 3;) perlorlos.

6~l) Pensão anual que fica c·omvetindo ao h•n<'11to, ;1a
situação de rl'scrn1. Pompeu dtl Figueire<lo Tôrros pelo
muncnto do tom po Je ~crri\o;
Pensão anual que lhe cr:1 alionada: ü.872~)5~. Tinhn
10 anos d1• :Wr\'Í'.'O o 30 poriod os. Al·réscimo do pensão por mais ~anos de sen·ii,:u, n:~2,S90. Ponsi'io anual
actunl, 7 .80f>:'.i40.
10) D1•clnrn-so <11w o tenento do scrdi;o do administração militnr .\nibal PimN1tel Correia, julgado incapaz
1lo sen·iço actirn pela junta hospitalar de insp1•<•i;ão,
rl'ünicla no hospital militar r1'gio11al n. 0 3 <im i:iossão 1lc
4 do NOH'mhro findo, conti1111n. a pr<'star son·ii,:o na
<lolegação du 3. 11 Rop:ntk:10 da :?.ª l>irec<:ão Ü<'ral dC·sto
?l[inistério. 1111 :l. 11 rPgiào niilitar, nos tormos do urtigo 8. 0
do decrnto-IPi 11.0 :.?8:40.:?~ de ;31 de Dezembro d1} IU:H.

71 Pensflcs n11uuis l'Olll que passaram i1 situação do
refor lll<L º" otiduis no diante 11 oml'ados, co nfor1111 · o dl'~
pal' ho da Caixa Otiral 1lo n.. pósitos, Urédito (1 l'rm·idênria, p11hli<'ado 110 /)itiri'o do Gortrno n. 0 ~7·!, :!." s(•.
rie. de :!f> do No\'omhro fi11<lo;

GC1ncrn1. nu situnçiio de rrsen·n, . . \le:xandrC' .José ?llnlheiro. 45.68:.!:5~0.
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Coronel, na situação de reserva, 1llberto Carlos das Neves e Castro, 33.409,$80.
Coronel, na situação de reserva, António Rodrigues dos
Santos Vidago, 31.836,S.
Coronel, na situação de reserva, Josó Martins Caiado
de Sousa, 30.813tS60.
Uoronel, na situação de reserva, João Augusto J.\fartins, 19.383t$60.
J.\I~jor de infantaria Manuel Diogo da Silva Freire, 25.9206.
ilfajor, na situação de reserva, António José da Fontoura, ~6. 972840.
Major, na situação de reserva, António Luiz da Silveira, 26.5-U660.
Capitão, na situação do reserva, António Arcanjo Teixeira, 24.712·:>20.
Capitão, na situação de reserva, António de Sousa
Resendes, 23.590820.
Capitão, na situação do reserva, 1\fanuel Joaquim Pereira, 20.060·$40.
Capitão, na situação de reserva, Celestino Cnndi<lo do
Vale, 16.74l·S:W.

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

72) Declara-se que são alteradas como ao diante vôin
mencionadas a.s datas e duração dos estágios a realizar
nas escolas práticas das armas e escola de transmissões
polos candidatos à mati'icula do curso do estado maior
no ano de 1941, ficando assim alterados nesta. parte os
quadros constantes da doclaraçito 53) da Ordem do Exército n. 0 17, 2.ª sé1·ie, de 31 do Agosto último:
Escola Priítica do Infantaria (quatro semanas)-De 1 a
28 do Junho.
gscola Prática de Artilharia (quatro semanas)-De 1
a 28 do Julho.
Escola Prática do Carnlaria (quatro semanns)-De 1
a 28 de F'evMeiro.
Escola Prática do J~ngenhnria (quatro semanas)-De 1
a 28 do Maio.
l;::scola Prática do Aoronáu tica (quatro !'Omanas)- Dt·
1 a 28 de Abril.
Escola de 'l.'ransmissõos (trós semauas)-do 5 a. 26 dti
:\forço.

861

i3) Dl'cliira·se 11110 não silo doYidos emolumentos, nos
tPrmos do dPcrcto n. 0 22:~57, pola portaria do 8 de
Agosto último, insorta na Ordem do Exército n. 0 17
~." série, <lo corr1•nte uno, que nornC'ou professorf\s pfec~
tÍ\'OS dos cursos para a promoc,:ão a major e coronel das
1li\'1•rsus armas o scn·i~os os coronéis: de infantaria, tiroc·inado, Joiio Augusto dC' Fontes P<:1reira de :\!elo o J[iguel
Francisco da ()onl'ei<;ão Santos, 1• 1lc engenharia Júlio
César de Carvnlho Teixeira; tcnonto·coronel de canLluria
Carlos Duurto Mascarenhas <l" l\Io1wses; m~jorcs: do
corpo do t'stado maior Celso Mcnde:; do l\fagalhltis, do
artilliaria José Au~usto :\Iontciro do Amaral, a1•tualuwntc
tcnonte-corouel, o de engenharia Ed111mlo Piros; capitãis:
do corpo Jo estado maior :\fonuel Lop~s Pires e de ca\'aluria, com o curso 1lo esta<lo nrnior. ~\.ngt>lo do .\guiar
Ferreira, ficando assim rectificada a correspondente anotu1;ão do Trihuna\ do Coutas.
74) Publica-so o número do alunos a admitir à matrl·
culn no primc>iro :rno 1los dilt•n•utt•s cursos da Escola
do I~xt>rcito no m10 kctirn dt• HIJ 1-1942:

GO

Infanturin.
Artilharia.
Cavalariu .

li">

i~ngeuJrnria

20
10

AeronAutil'a.

}~)

. 120

Soma

Fica assim :tltDrnda a declnrac;ão :37) tla Ordem rio
H.riJrr.ito n. 0 12, ~." sórie, do corrente ano.

7f>) Declara·sl', 11os termos 110 urtigo 18. 0 1lo l'<'g11la11wnto do Arquivo Histórico :\liliinr, que pelos indidduos o entid:uh•s ao ilinnte uo111c:ulos foram oforeci1las
iu1uclc .\.r11ni\'O ns soguiutcs o::;pécios bibliogrí1flcas ''
i1·0no~ráticn~:

l{ctrato~ e grupos tio _otiei~L is 1!1 1 no,sso. cxérci~?' po1·:

1

111:1jor de 11ni,;Pnharia J;,c

1ian

1o 1>apt1sta,

\'tll\'a

11o

go 1;pral Vitoriano ,José Uésnr. ('onde dt' Ha\'l'la1la.

1) Olh·ia Lima, cnpitão .losú )fnria Sota, l'npitno
~f~rnis Hosu, tonouto-coronol Carvnlho 1fenl'sns .•1oão
1!0 Vilhena, Guilherme Guorrn, .José Dia:; Sanches,
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Eugénio MuJeira, tenente ~lunuel .Joaquim, Dr. Gaspar da Uo!!ta Leite e coronol Ramos da Costu.
Pelo Sr. tenente Unnuol Jonquim -A música 111ili'tm·
atravé.~ dos tempos, Viseu, 19;n, o programas do concertos do música militar.
Pelo Sr. capitão ,José Brandão Pereira de )felo - Artill1eiros estrangeiros que 1Jer'tirum na artilharia portugue:,ca, Vila Norn de Famalicão, H>:38, e ..:l fortale::a
de S . Sebastii1o, da cidade de 8 . Tomé.
Pelo Sr. Alvuro Valença - Documentos relativos ao tonente J oüo .António Fernandes.
Pela Sr.ª D. Olf,,in de Andrade Lima.- Cinco 1locumc11tos relativos a Francisco António Huposo; trinta e seis
documentos relatfros a Bartolomeu da Costa; ofício
do Marquôs 1lo Pombal para Manuel Gomes do Carvalho o rnscnnho de um nrnn1111crito de Honório Fiol
de Lima acllrca da está.tua do D .•José.
Pelo Sr. pndro Ruola Pombo - Us prelos no Brasil, Lisboa, 19i3H.
Pela Biblioteca Rio Gr undoniio - Contribuições para o
ldxt6ri<t da 911e1·ra entre o Bra•.,ll e Bueno.ot ~tire..; 110•.;
anos de 1825 a 1828, Rio do .Juneiro, 1938.
Pela Câmara Municipal de Lisboa -Catálo!JO dtt 1•.-r:1101tição bibliogrcUica. ico110f/dt}ica e• rlocumental rtdatiro it
estát11a eq1'1P11tre, Lisboa, 1938; E.~tudo11 de },facluulo
de Castro para a estátua eqifrHtrr de D . Jo111l l, idnm.
PPlo Sr. genornl Raúl Esteves - AlgumaiJ ob11er1m9õe.'i
sôbre a .111err11 de E11panllll. Lisboa, 1939.
Pelª Ex.ma \.iúrn do general Vitqri:mo Josó Césur - o.~
mouru11, por Gabriel Pcreirn, gvorn, 1893; A batrrll111
ele Ourique, por Tito de Sousa Larcbor. I.eirin, 1926;
Bre1:es 1Jalai;rci." xôbre a <JUe.~t1111 de Ourique, por A. llotelbo du Co11ta Veiga., Coim là!.·a, 1928; Portugal contra os 111011r1)1!, por David Lopüs; .Alocução dir1!;Ula
às p·ar;as, etc., na l11cwgurai;c1o do monumento da Hr1tallia de 01u·ique, Lisbon, 1932; Mapa de Portugal,
gravura do século X\'111; A batalha dP 011rit111e, por
.José :Mnciol Ribeiro Fortos. Porto, 192i: Al111anacp1Ps
militnros do 1811, 1813, 18lf>, 181i, 181X, 182f> o
18fJ5; Almunnqne de Milkia~ do 181~; R1•laçtlo de tnrlos os i1uli1;iduos que compozt•r(to o /Jatafhclo de Vo-

luntm·ios Arademicos (18W-18:!7), Coimhrn, 18~8;
Regras para a .formatura doH re.t1i111entos rle i1~fa11tariu
em hum só batalliào, Lisbou, H30f>; Jn.<1truçlJeR para n
infantaria de Lisboa, Lishoa, 1809; Nef;imentos 'mili-

2.• Sériu
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tares, Lisboa, 1792; Evidencia apologetita e critica
sobre o 1.º e 2. 0 vol. das .Jlemorias ...llilitares, Lisboa,
1773 ; Serviço de subsistencia11 no e:rercito anglo-luso, por Costa Dias, Lisboa, 1913; Explicaçdo do
plano ... a8 pn'ncipaes ei·oluções doB 1·eg. de infantaria, Lisboa, 1817; lnstruçõe.i; para a in.~pecçi1.o ou 1·evista de um batalhdo ou regime11to de infanta1·ia, Lisboa, 1824; Duas sentenças pro.feridas no tempo da
Guen·n da aclamação, Lisboa, 1~33; Alguns documentoiJ para servirem de provas às memoria11 das côrtes
Geraes, Lisboa, 1828; O norte marltimo, por Alberto
Sampuio; Carta 11 contra o mareclwl Bere.~ford, Lisboa, 1821; lnrasdo do Duque de Alba, por Sá Chaves,
Lisboa, 191:3; O sw·gento-mor Tala ia, por Francisco
do Paula Vilar, Lisboa, 1914; Memoria estatlstico-historico-milita1·, por Gouveia Pinto, Lisboa, 1813; Reguú1mento pro1·isio11al do Real Corpo de Engenhefros,
Lisboa, 1812; S.1/stema de instruçll.o e d1sci'pltna para
OIJ movimentos e de1:eres dos caçadores, Lisboa, 1811;
E:i:tracto ela,~ instruções militares de De Vernier, Rio
<le J:\neiro, 1812; Instruções para a f01-matura, exercicio e movimento dos regimentos de il~f'antarla, L isboa,
1809; Hegulamento de Milicias, Lisboa, 1825; Decreto
e plano de regula<;do para OIJ embargoiJ dos tran.portes nece.~.~arios aos e.rercitos portuguez e in,qlez, Lisboa,

1809.
Pela 11,acul<lado de Ciências de Lisbou. - A IV cadeira
e os seus proje.~sores, pelo professor Ismael dos Santos
Androa, Lisboa, 1937; A IX cadeira e OH Mus profes11ore11, pelo professor Rui Teles Palhinha, idom, e
.A comemoraçlío do 1.0 centenário, idom.
Pelo Sr. coronel Fernandes Gião - O serviço de saúde na
campanha do Roussillon, Lisboa, 1939, e Organizaçdo
do S. S. em campanha 110 E. P ., idom, 1938. •
Pelo Sr. João do Vilhena Relatório a respeito de uma
i-iagem de 1eco11hecimentos militares e geo,qrá.ficos de
1llossumedes a Cuito, pelo tenente .Jorge Soares Pinto
11nscarenhas, manuscrito de 1907; Livro do ordens da
3.ª companhia (~founs) do Regimento do i\Iilicias da
Figuoirn <la Foz (1811-1826); documontos relativos iL
Companhia do Ca~adores do Regimento Provisional de
Coimbra ~ ordons re~imenta.is dêste rogimonto.
Pelo iSr. Dr. Podro Vitorino -1''otografia de uma gravura
alt'mã que rt'prescnta o de~,;om harq uo do oxército libortador no Põrto em 1832.
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Pelo Sr. Baptista de Lima - },fonografia da P6i·oa de
Varzim, Pó\·oa de Vanim, 1939.
Pelo Sr. capitão Dr. António Dias - Fotografia de uma
vista de ::;<'ia.
Pelo Sr. capitão José Joaquim de Jesus -Programa do
um concêrto militar da<lo em França pela banda da
2. ª brigada portngut,sa em HH9 e A hatallia <lo
SommP, por John Bnchan.
Pelo Sr. Guilherme Guerra - Cartão; postal com o cai>telo
de S. João da 1'"oz do Douro; Album do vistas de
Etaples, Artois, etc.; quatro imprt'ssos politico-militares; Ode à briosa 1 evolw;ao do ..llinho, por :B~rnncisco
Joaquim Bingre, Aveiro, 1846; diversos jornais com
assuntos histórico-militares; documentos r0lativos a
diversos olici:1is; documentos relativos ao 111oi;tre <le
banda militar António Duarte Argar.
Polo Sr. coronel Belisário Pimenta- .N' •0 9 das Ordens
de operações de 1833; O. D. do R. J. n. 0 7, do 21
de Julho do 1938; n. 0 H~ do jornar n Portuguez, de
18lü.
Pelo Sr. Carlos Palmeira -A acçdo de i?~fantaria n.0 1.9
?la Grande Guerra, Chaves, 1935.
Pelo Sr. ::\Iinistro dos Estados Unidos da América· Três
volumes, muito bom encadernados, da lllu.~tratiu11, rolativos às Guerras du. Crimea o de 1866.
Pelo 8r. mn.jor Francisco Eduardo Bnptista .A.v tr<Ulições do e:rél'cito ingl~s, Lisboa, 1939.
Pelo Sr. padro Ernosto Pereira Salos- Bandeira.~ e e,qfa11da1·te11 re9imMtais, Lisboa, 1930.
Pelo Sr. padre A\'elino de Jesus-Sois fotografias do Castelo de Lindoso.
Pelo Sr. Dr. Mota AlYes -Fotografia do monumento a
José êla Silva Pais.
Pelo Sr. capifüo Gastão do Matos- Vida do vice-almirante
p01·tug1w~ José Joaquim Alves, por Alexandre ~feyro
les do Tavora, Lisboa, 1861, o Rlemento.'I pam a hi.~
tórla dq Pe~·a de Dio, Lisboa, 1939.
Pelo Sr. José Dias Sanchos - Um clocumento relativo a
Carlos Claudino Dias e quatro documentos relativos a
Luiz Miguel Dias.
Polo Service de l'Etat Major Gónóral du Departemont
Militaire Fédéral, da Suíça, llistoire J.liilitaire de la
Suisse, por le colonel Fcldmann ct lo c11pitnino \Virz,
Borne, 1915-1921.
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Pelo Sr. coronel Tavares Montano-Uma gravura da tomnrla da pruça dE1 S. Sebastião o curta da região entre
o Zêzne o o Tej~'·
Polo Museu cfo Bucl eburgo - Fotografia do uma das po·
ças oferecidas ao Conde do Lippe pelo Rei D. José.
Pelo Sr. coronel Ramos da Costa-Caderno d-0 Provisor e
d6 Contabiüdade, do Depósito d(\ Artilharia P.-sada do
O. 1<:. P.; cinco fot·ografias do monumento do Duque de
Saldanha; seto fotografias da E. P. A.; uma fotografia
da E. P. C. ; tre~o fotografias dn E. P. E. ; um programa da E. P.
e uma fotografia do serviço heliográfico.
Pela Directoria do nrql1ivo do J.~xército do Rio dA Janeiro O E;rlrcif,o /Jraaüeiro, por Jónatns do Rêgo
Monteiro, Rio de J aueiro, 193õ.
Pelo Sr. coronel Piros Monteiro, Sá da Bandeira, Lisboa,
1939.
Pelo Sr. capitão Por irn de Castro - Epopeia maldita, p<•r
António de Córti1 u, Lisboa, 1924, o Notictaa, de Lon·
renço Marques, 1939, comemorativo da viagem presidencial.
Pelo Sr. genMal Ferreira Martins - O poder 'fllilitar da
Grll.-Bretanha e aliança anglo-lU8a, Coimbra, 1939.
76) Declara-se q ~e os capitlis Dario Augusto Melo
do Oliveira e Hum orto Pais Martins dos Santos o o
tenente Luiz César edescbi Bettencourt, todos de aeronáutica, que pela presente Ordem do E:eército slo no·
meados, os dois primeiros professores catedráticos e o
último professor ad 1unto da Escola do Exército, acomulam estas fon~s com as de instrutores da Escola Pr'·
tica de AeronAotica, nn baae aérea n.0 1.

l i1i1téri1 da 811rra - R1partiçl1 Geral
77) Deelara-so, ~os termos e para os efeitos do artigo 1~>.º do cl(wret -lei 11.º 28:404. dti 81 tle Dezembro
de 1!137, 'lºº foi pu licada no Diárlo do Govh'no n.0 274,
:?. • séri<'. de 2õ tle º'ombro findo. a lista que aposenta
a enfotmeira milita1r do hospital militar regional n. 0 2.
Maria de> Rosado Prego, com a pensão de reforma anual

df'

10.18.~.
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XI - ANON CI OS
Coléglo Militar

Declara-se que está aberto concurso documental por
espaço de trinta dias, a contar da data da publicac:ào
dêste anúncio no Diário do Go?;êrno, para a nomeação
elo dois professores efoctivos de gimnástica, sendo um
auxiliar, dêste estabelecimento.
São considerados om condic:ões de nomeac:ão os oficiais que possuam qualquer dos cursos de professor ou
de instrutor de ed11cac:ão fisica do antigo campo entrincheirado do Lisboa, da Escola '.Prática de Infantaria ou
da extinta Escola de Educac;ão Física do T~xórcito.
Os requerimentos instruídos coro os necessários documentos devem dar entrada na secretaria do Colégio
até às quinze horas do dia cm que t<'rminar o prazo ·do
concurso.
Colégio 'Militar na Luz, 7 de Dezembro <le 1940.- 0 Secretário, Francisco da Conceição Dia.~, capitão.
(Publlondo no Diário du Go..tr110 o. 0 289, S.• sório, dt· 1S do Dozumbro
do 19~9).

Obltuárlo

1918
.\bril
1928
Maio

1940

5 - Alferes miliciano ue reserva de engenharia Raiíl
dos Santos Rodrigues Falcão.
9 -Tenente miliciano rnéclico, Iiceuciaclo, 'l'cotóuio
Raposo Pimentel.

28- Aspirante a oficial ruiliciano de infantaria ~lârio
António Pereira Gónçal vcs.
Outubro \)-Alferes miliciano médico, licenciado, Pedro Mendes
.
Cavaleiro.
))
11-Tenente de aeron<\utica, no quadro, .João }[:rnricio
l~ernamles Espadanal.
miliciauo, na ;;i tu ação de re!icrva. Lron~
" 13 - Capitão
gildo Pelágio de Mendonç'a e Salc~.
))
lií - Capitão reformado Luiz Alve~ !\fartin~.
17- Coronel, na ~ituação de reserva..João Ho1lrig11e,; d,•
Sequeira Jt\nior.
'
•
»
22-Coroucl, na situação do reserva, ,\fonso Honriq111·
Barbeitos Pinto.
25 - Coronel reformado José Henrique~ Bugalho.
Junho

))

),)
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Outubro 26-Tenente-coronel, na situação de reserva, Manuel
José !Marques Júnior.
27 -Tenen~, na situação de reserva, Joio Ferreira.
»
81- Coronelt na situação de reserva, Luiz Teixeira
Beltrlao.
• 31- Asplrac1te a oficial miliciano de infantaria Adelino
Dias Paula de Oliveira.
Nonmbro 2-TenentE• miliciano médico de resorva Carlo1 Pereira Fradique.
9 - 'fenentc1·coronel, na situação de reserva, Manuel
•
Moreira.
12 - Major, ua situação de reserva, Henrique José da
"
Cost
14- Capitão reformado António Moreira.
»
oronel, na situação de reserva, Luiz Fla• 16 - Tenen~
mínio 'feixeira de AzeTedo.
na aituaçlo de reaerva, João Mendes de
• 28-Capitão~
Freitas.
chefe da banda de música, 1eparado do
• 24 - Capitl<1
servi~;o, Tomaz Jorge Júnior.
00-Capitão, na situação de reserva, FranciscodaCon•
cei93'> dos Reis Severo.
Dezembro 10- Capitãql, na situação de reserva, .Joio Abel Rebocho Vaz.
11- 'J'enento <le infantaria, adido, Francisco da Costa
Reis.

..

..

Na Orde11i do Ex
to 11.• 21, 2.• sárle, Jo correnw ano, p. 7461
1. 27.•, onde se lê: eMái imo•, deve ler-se: •Maximino•.

António

<Ú

OUwira Salazar.

J•:stá conforme.
OAjatlu&e General,

•

•
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31 de Dezembro de 1940

Publica- se ao Exér 1clto o seguinte :

1- DECRETOS E PORTARIAS
l iaistério da Guerra - 3.ª Oirecçlo Geral -1. • Repartiçlo
l lnnda o Govêrno da Hepública Portuguesa, pelo Mi·
nistro du Guerra, nomear o tencnto do artilharia J oa·
<iiiim Toixoiru Telo para freqO.ontar o curso superior
técnico do nrtilhuria em I tÍllia. Ao roforido oficial será
foito o abono dn ajud~L de custo 1liilrin do 220t5, hem como
o nocl'ssário para as despo11ns do roproseutação, trans·
portes nns viagens do instruçno do curso o matrículus,
para o quo estão inscritas us rospectinu-1 ver bas na uUnen e) do artigo 8:?. 0 , na allnoa d) do artigo 83.0 , na
nllnea e) do artigo 8.l.º o na allnen h) do artigo 85.0 do
<:npltulo 4.0 do orçam.onto do Ministério da Guerra para
o uno oconómico corrente.
As dospesns do transporto clns viagens do ida e rogrosso ser !\o pngas p( ln rnrba da nllnca a) do n." 3) do
urtigo U!l.º do cupitul1p ;>.ºdo roforido orçamonto.
llinistt'.•rio da Guerra, 10 do Outubro do 1940. -O SubSocret:\rio do gstndo da Guerra, Fernando dos Santos

Costa.

(Visada pelo 11'11b11aal de Coa&aa rm 10 de Jlezembro de 1940. Rle
dtYidoa emolameutoa, ao1 termoa do decnto a.• ti:l!:17).
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Ministério da Guerra - Repartição Geral
Nos termos do decreto n. 0 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo 1\linistro da Guerra, conceder a Lisette da Piedade
Pereira Correia, órf:l. do alferes António Augusto Pereira
Correia, a reversão da cota parte do subsidio mensal
no quantitativo de 119;$27, cm virtude do casamento do
sua irmã Alico Teixeira Pereira Correia, em 23 do Dezembro de Hl39, o do falecimento de sua irmã Julieta
Piedade Teixeira Pereira Correia, em 12 de Setembro
do corrente ano.
l\finistério da Guerra, 5 de Dozembro de 1940. -O SubSecretário do Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Vlsnda polo Tribuonl do Contas em 11 <lo Dozombro do 1910. Silo
do»ldos omolum~utos, nos tormos do docroto n.• 22:2~7).

:Xos termos do decreto n. 0 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, mauda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a J\foria Augusta
Adelaide Fornandos Garcia, órfã elo capitito Frutuoso
José Garcia, falecido cm 21 de Setembro do corrente
Mo, o subsidio monsal no C}Ltantitath·o de 140-SOa.
:.\Iinistério da Guerra, 14 de Dezembro de 1940. O Sub-Secrotário de Estado da Guerra, Fernando do..,
Santos lo.~ta.
(Visada polo Tribunal do Coutas oro 18 de D1•zombro do 19~0. Sllo
devidos emoh~1ueutos, nos termos do docreto o.0 22:257}.

li - RECURSOS

Ministério da Guerra - 2. ª Direcção Geral - 3. ª Repartição
fJ01·

Xog~1do

decreto de 20 do corrente mês:

proYimcnto ao recurso n. 0 2:573, interpO$fO perante o Conselho de Hccursos polo tenento de aeron~uticu António Ro<lriguos Costa, contra o despacho
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ministerial de 2€1 de Agosto de 1940, que lho indeferiu
um rC>querimento em que pedia o abono de ajuda do
custo por residên1cia e\'Ontual além de noventa dias, por
fazt>r parto de uma comissão de recepção do aviões,
destinada à baso aérea n. 0 3, por ser mnnifestamente
ilegal.

Ili -- MUDANÇAS DE OUADRO

Ministério da Guerra - 1. ª Direcção Geral - 2. ª Repartição
Por portanºas de 21 do corrente mês:
Têm passagem aio quadro de oficiais milicianos de engenharia, no põsto do aspirantes a oficial, nos termos
do decreto n. 0 21:365, de 22 do Abril de 1932, os alferes e aspirantes a oficial milicianos a seguir mencionados, contando a a.ntiguidade desde 19 do Outubro do
1940:

Alferes miliciano

1'º infantaria, do centro do mobilização

do infantaria n. > 6, António Pereira Rebõlo, conservando a patente d<' alferes.
Aspirante a oficial miliciuno do infantaria, do centro <lo
mohilir,açl1o do imfantaria n. 0 8, Tomaz Luiz Couceiro
Leitão da Co11ta Rito.
Alferes miliciano do infantaria, do batalhão de caçadores
n.º 10, Artur CA~ndido Camisa, conservando a patento
de alfores.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
do caçadores n. 0 6, António João Barroso Antunes.
Aspirante a oficial miliciano do infantaria, do centro de
mobilização de infantai;a n. 0 4, Eduardo Henrique
Silva de Carvalfüo.
(Visada polo Trlbannl de Contas, com A anotação de nlo oerem
dovldlls emolumontos, uus termos do docruto n. 0 22:2õ7J.

Tom passagem no quadro de oficiais milicianos do ncroniwtira, nos termos do decreto-lei n. 0 27:6~7, do 2:3
de A hril dE\ Hl3'1, contando a antiguidade dE\sde 12 de
Outuuro de Hl4~~' o aspirante a oficial miliciano de 4,,.
fantaria, da bas~~ aérea n. 0 1, António Crllspo Simões
de Carvulho.
(Visada elo Tribunal do Contas, com n anotoçllo do 8G,.m do.
,<Idos molumontus, oos 1onnos do decreto n.0 :il2:l!67).
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IV - MUDANÇAS OE SITUAÇÃO

Ministério da Guerra- 1. ª Direcção Geral - 2.ª Repartição
Por portarias de 7 do co1n11te mês:
Adid os

Capitão do corpo do estado maior, da 3.ª DirC1cção Geral dêsto Ministório, Daniel Alexandre Sarsfield Rodrigues, por ter sido reql1isitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do 1\Irnistério
das Colónias, como sub·chefe do estado maior da
colónia do Angola, nos termos do artigo 14. 0 do do·
ereto n.0 29:244, de 8 do Dezembro de 1938, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 do Dezembro
ele 1940.
Tenente, na situação do reserva, João Hormigo D ias
Marques, por ter sido requisitado para. <lesem penhar
uma comissão do serviço dep<>ndente do Ministério
das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser conside·
rado nesta situação desde 24 de Novembro do 1940.
(Anotadas polo Tribunal do Contas om 14 de Dozembro de 10-lO).

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. 0 3, l\Iário
Arnaldo da Silva, })01" ter sido requisitado para desempenhar o cargo do ongonhoiro de secção na ft\b rica
de munições do artilharia, armaml.'nto o viiituras, devendo ser consid<>rado nesta situaçito desde 3 de Dezembro de 1040.
(Anotada polo Trlbunnl de Contas om

1~

do Dozombro do 1910).

Disponibilidade

Tenente do engenharia, adido, assi&toute do laboratório
fotográfico da Escola do Exército, Jor~o L uiz Tedeschi Soabra, que, por ter deixado do exercer aquelas
tun<;ões, se aproseutou orn G do Dozembro de 1940.
(Visada polo Tribunal do Contas, com a anotação do n!lo serem
do,·ldo• omolumontos, nos tormos do docroto n. 0 22:267).

Reserva

Coronel, do regimen to de infantaria n.0 11, Francisco
do Paula e Silvt~ Ramos o capitüis do infantaria, do
regimento do infantar ia n . 0 12, António J osé de Campos Rôgo o, do Instituto Profissional dos Pupilos dos
Exércitos do Torra e Mar, :Manuel Otero F erreira,
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nos t"rmos da nllnon b) do urtigo 1. 0 do decroto loi
n.0 28:40.J, do 31 d1• Dezembro dn 1!)37, por torem
11ido julgados in<·npazo~ do sorvic,:o nctÍ\·o pPla jur.tn
hospitalar do i nspC'c~ão, 1lovon1lo sl'r considoracl os
1wstn. situai;ão, o primeiro dosdo :?O e os restuntes
desde 27 do No,·emlJro <fo lü40.
Capitão miliciano do nrtilhnrin, <lo 1>xtinto quadro especial, do depósito territorial do mnterinl de guerra da
l .11 região militnr, Rogério ~ínrquo:s de Alrneicfo Husso,
e tom•nte, do 1r1·~i111Pnto <lo infanturia n. 0 S, ,Jolio
Duarte da Costn .U111ior; nos tC11"111os da :\lí111•a a) elo
urtigo 1. 0 cio d1~1<·roto-lei n.º 28:404, do :n do Dl'Zl'lll·
bro <lo 19:~7, por ll'rem atingido o limilt' do idade,
de\•endo :-or eo11sid(lr:t1los nflsta situação, rc,.pect i\·a·
mente, desde 23 e 19 de Xo,·cmbro de 1940.
(\'hada p•lo Trlbunal do Coatu, eom a anotaçlo do nlo sorem
devld,01 oroolumeuto1, nos lonnos do decreto n.• tt:"7).

Baixa do serviço

Aspirante a oficinll milil'i:ino do infont11rin, do centro do
mobiliznçüo do infautnria n. 0 1~. Luiz Filipo Unr·
\"alho Caioln, nos trrmos dn t'1ltimn pnrto do nrti~o il.0
do decreto foi n. 0 28:404, de i~l do DeT.embro do 193i,
por ter sido julgado incapaz do todo o son·iço pela
Jtmtn hospitalar do inspec(,'ão, de,·ondo ser considerado
nosta sitnn'.'llO d11:~11<lo 4 de Dowmhro de 19-W.
(Anoloda polo Tribunal do C'ontn.

~m 1• ·~

l>ozo1nliro do 11110).

Por portm·las de 14 do ro1·re11te mês:
Ouadro da arma de artilharia

T(•nento de urtilhnt:in, adido, )fanuol Martins dn OJi,·oirn,
quo, do rcgrm1sc) do comissiio ci\'il no Ministério das
Colónins, i;e nprct!sC'ntou <'m 1:l do Dezembro do 1040,
preenchendo vng·n no respecth·o q undro.
(Vllada pelo Trlbaaal de Contu, com a anotaçlo de nlo .... m
derldo• emolumontos, nos termo• do docrelo n.• 22:~7).

Adidos

Capitão do iufontnr:in, dn escoln prilticn dn nrma, Edunrdn
Frnncii;co Ril)(•iro, por tl•r sido roquisitndo pnra do·
sompenhnr uma comissão do srn·ii;o depenclonto do
Ministério dos Golónin!l. nos IC'rmos do artigo f>.º do
decreto n.0 13:3()H, de 23 do 'Mnrço de 19:!7, dovondo
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ser considerndo nesta situação <losde 12 do Dezembro

de H>40.
Tenente, na situn<;ão de resor\'n, Diumnntino António
Brandão da Conha LE\ito, por ter Ilido roquisitado para
desompcmhnr uma comissão do sNdc:o dopondcnto do
:Ministério dns Fin:m~ns, na guarda fiscal, <lPvendo sor
considerado mista situa<;ão desdo 2 do Dezomliro do

1940.

(Aaotlidaa ptlo Tribunal do Contu em 20 de Dezembro do UUO).

Disponibilidade

Tenente-coronol, do sorvi<.:o 1!0 udmini:straçiio militar,
]tjduardo Ouedos de Curvalho Menesl'S o c:tpitiio do
cn\'alariu }'rancisco António do Araújo de Azovodo
PimPnta da G nma, adidos, respecth·nmento profossor
e instrutor amtiliar llO mestre de equitação da gscola
do Exército, q1w, por torem doixado do exercer nquc•lns
funções, se apresentaram t>m 1 o 14 de Dezomhro do
1!)40.
(\'luo1~a polo Tribunal do Con1a1, co1n aanotoçlo de nAo 1orom
0
du't' h101 ornolumentu1, 1101 tonnua du decreto n. 22:257).

Reserva

Tononto-coronol, do batalbiio do cuçu<lores n. 0 :?, Jonquim Mondes Bragança, nos termos <ln alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei n. 0 :?8:404, d(' 31 de Dezembro de Hl3i, por tor atingido o limito do idndo, dovonclo sor con si clorado llO!.ltn situuçllo desde :3 do Do·
zemhro dü rn~lO .
(Vloada t>elo Tribunal do Coata1, rom a ano1açllo de nKo Hrtm
do,.ldoa omolume11100, nua 1ers1101 do decre10 n.• !ll:l!l7).

Baixa do serviço

Majoros módico~ Alberto Pimentel, Josó do Oli\·eirn
Lima e António .Tosó )!nrquos; cnpitãis: do infantaria,
Pedro Augusto do Sousa o veterinário ,Júlio Soarns
Isnac. todos milicianos do roservu, nos termos do § õ.0
do urtigo Gt.•• do decn1to n. 0 1:?:01 i, de 2 do Agosto
de 192ti, por l:crem atingido o limito do idade, devendo
ser considera:dos nesta sitnuçiio, r<'spcctivnmentc,
desde 21, 27 o 13 de Xo,·embro, 4 do D<'zomliro e 9
de Novembro de 1940.
(Anotada pelo TribQQal do Contu em !O do Dtzombro do 1940).

Por portar1i s de 21 do corrente

m~s:

Considerado ap resentndo no serviço Mate .Ministério,
o tenente, na situação de reserva, adido, António da
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:Maia. ~c~d?nça, por .tor deixado do prestar servico
no M101~tcno ~lo Intorior, nn guardn nacional ropublicann, <hn·ondo sor consiJora<lo nesta situação desde
1 do DezombN do Hl40.
(VlsQjln rolo Trihuna! de Conlns, COUI n 11110\a(Ko do nli,o ..rem
de,.ldo• emolumenios, 1101 lermoa du docrelu 11.• l!t:l?,';7).

Ouadro da arma de infantaria

Tc.•nontc do iufantnria, aJi<lo, Uuben Gomes, que, Jo re-

gresso do com1ssrw militar 110 llinistório das Colónias,
uprmmntou 0111 16 do Dezembro de Hl40, proonclwndo vugn. no rc~pectivo quadro.
s1i

(Visada polo Trlbnnnl do Con1as, com a &11olatlo de nlo ..,,.m
dvYldOI emolumu111os, 1101 1ermos do decrelO 11.• tt:2~7).

Adidos

:\Injor do iufonta;l'ia Leonel Neto Lirnn Vieira, por estar
desompenlwndo o car~o <lo comnndunto <lo corpo do
alunos da Escola do l~xfrcito, dc\·ondo ser considern<lo uoista sit~1ai;ão desdo 1 dll Dez1•111hro <lo 1U40.
Cnpitüo, do rcgiJ;ilC'nto de infnntnria u.0 :l, Eugénio Marinho Ferreira do Sousn, por tor !lido req uisitu<lo pnra
d1•semp .. 11har tHDn comissão do sPrvii;o 1l1•pc11Hlcnto 1!0
Ministério dns Fiaarn:as, na gunrcln fiscal, do\'ondo
sor conisi11ornd1:> nesta situaçllo 1lcsdo lf> de Dezembro
do 1!140.

Capitl1is: do artil hnrin, secretário da gscola do J.:~xército,
Dimas Lopes 1ílo Aguiar, <lc ongenhnria, do bntnlhiio
de teh•grntist~t, Paulo Emillo de Brito Aranha e do
aMonáutica, dtc escola práticu da nrma, Dario Augusto
:\folo dtl Ofü·ei,ra o llumb"rto Pais Martins dos Santos, por tcr(\m sido nom1•udos profossor·es cuw1lrúticos
da J~scoln do Bxército por porta rins do 23 do N ovembro de 1940, dlernudo sor eousidera<los nesta situnçüo
desdo 1 do De:z.embro de 1940.
Cnpitãis: de arti haria Josó Augusto Vieira dn FonsPca
Júnior e, cio t>nnenhnrfo Luiz :Maria Bastos do Cnrvulho,
nmbos no qundro das rospectivns armas, por torem sido
uoruC>ados professores efecth•ois do Cológio Militar,
por portaria do 4 do No\'cmhro de 1940, c!tiven<lo sor
considerz1dos nesta situat,:llo desde 22 do referido mês.
Capitão do ca\•alaria, no quadro dn. arma, João José
Frm1eisco X:nricr Fr<'iro de Moncses, por ter sido
nomeado mestrie de gimnástica du Escola do }~xéreito,
por portarin do· de No\'l•mbro findo, de\'t>ndo ser considerado nesta situação dosde 1 de Dezembro de 1940.
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Capitão do ser\'it,:o do administracno militar, dn Escola
Pnítica do A<lministra<:ão ~lilitnr, ),[unucl do Sousa
Uosal Júnior, por ter sido no111ea1lo professor ndjunto
da liiscoln <lo g'«:órcito, por portaria do 23 do Nowmhro
findo, dornndo sur consi<loru<lo nesta situacão d«>sdo
1 do DPzemhro do 1940.
(Anotadas polo Tribunal do Contu om SO do Dezembro de 19'0).

Capitão elo serd~o <lo administracno militar 1 <la gscoln
do Exército, .J ost~ António da Costa, por estar dcsompc11han1lo c1:1mis::ião dt' ser\'i'.'O na referida Es1·0!11,
do\·1mdo i;pr consitlurado nt'stn situacão desdo 1 do
Dezembro do H>-W.
(A11011da polo Tribunal do ConlH em 31 do Dezembro do lHO).

Disponibilidade
~lnjor

d" infonturia, adido, proft>ssor do Colégio llilitnr,
Munuel do Mnt~)s do Sampaio X ohre, que, por tor sido
oxonHrado 1!0 r''t>fl'rido <·urgo, so apresentou om 21 110
Dezembro do 1!140.
(\'bada polo Tribunal do Contu, com a 111101açlo do nlo sorém
d0Tldo1 omolUDleo101, 1101 termoa do douoto 11.• !!:UTI.

Reserva

llrigu<leiro do infantaria; com o cur:-o do ostn<lo maior,
iuspector da !?.0 insp1•ccão da nrmn, .Agostinho nnrroto
Rodrig11t•s do (~Ji\'nira, nos h•rmos 1!0 último porlodo
0
0
d1L nlín1•a e) d1p artigo 1. do dc>n(lfo·lci n. :!8:404,
do 31 de Dezo111l1ro de 1!)3i, dornndo !'Cr considerado
nesta situa~iio ti!Psclo G do Dowrnliro de 1940.
Coronel do scn·i·r:o do ndministra~ão militar, da :l.ª Ro·
partii,::io da :!. ª 1>ircc~ão Geral 1lê~tti ~Iinistério, .João
Maria Pnntü111lo Pinto, major do sor \'iço do administrm,:l\o militar, das inspeci,:õns do mesmo sen·if;o, .Josó
Nunes Orogório '' <'npitão do ('Xfinto quadro do picnclort>s militares, dn Escol:1 Prática de Cavalaria, Ant6nio Ct•sar dll Ulin•ira, nos termos ela allnon a) d<>
nrti~o 1 ° do der.roto-lei n. 0 :!8:404, de 31 de Dozembro do I 9:n, por torem atingido o limito cfo idn~le,
do,·ondo sPr cpn<iitlerados n1•sta situai:ão, respecth•amm1to, <h•11tlo ~!G do Novembro, 2 o 11 do Dezembro
do 1940.
Tmwnto coronol, lo rPgimm1to do infantaria n. 0 7, Manuel Ilonriqu"~' Cnn·1•irn, uos tormo:; da alínea b) tio
artigo 1. 0 do clecroto-lci n. 0 :!8:404, do 31 do Dozom-
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bro do Hl37, por ter sido julgado incapaz do serviço
activo pola junta, ho!'.pit:ilar de inspecção, devendo ser
considerado nest:a situação desde 11 de Dezembro do

1940.

(Visada polo Trlbuunl de Contas, com n anota~ilo do não sorom.
do,·ldo• omolumoutos, uos termos do docroto n. 0 22:207).

Baixa do serviço

Tenente miliciano de reserva de infantaria Josó Augusto
Rito, nos tcrrooi1 do ~ f>.º <lo artigo Gl. 0 <lo decreto
n. 0 12:017, do 2 do Agosto do 1026, por ter atingido
o limite de idade, devendo SL'r considerado nesta situação dosde 1i de Dezembro de H>40.
(Anot111l1~

rolo Tribunal do Contas em 30 do lkzomhro do HlJO).

Por portaria de 28 do co1Tente mês:
Reforma
(Dos1111cho do 20 do Oczombro do 1910 dn Cuixn Gorai do Dopc\•ltos, 1Crédlto o Provldõncln, publicado no Diá1 io do Go<trno
n. 0 2~7 1 2. • s~rlc, do 23 do mvsmo ru6•)·

i\fajor José Bernardo Piuto da Silva o capitão J oito Baptista Lopes, amt~os na situação <le reserrn, nos termos
da aHnca b) do artigo :?.º do decreto-lPi n. 0 28:404,
do 31 de Dczom· iro do 1UB7, por torem Rido julgados
incapazes dP to1lo o sC'rYÍ\O pola junta da Caixa Oeral
de A posenta\ões,, dc\·cndo ser considorados nesta, situação, rospoctivamontc, <losde ô o 11 do Novembro
do 1~40.
(~11\o carece do , .loto ou •not"ç~o do •rrllrnu&I de Contne).

V- PROMOÇÕES
Ministério da Guerra - 1.ª Direcção Geral - 2.' Repartição

Po1· portarict de 4 du corrente mê11:
(Vi•ad• 1•olo Tribur111l do Cout:u, com a ADOttlÇAO do 1orom d&vidot Nnoluuwutus, noe termos do doorclo o. o 2:.?:267).

Adido

Uapitão, o t('ncntQ1 de infantaria, adi1lo, ('lll .sen·iço no
:M inistório do I: h•rior, na polícia de segurança pública, Joaquim ~1Ionteiro do Freitas.
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Por portariias de 7 do corrente mêit:
(\'ltaclu l•Plo Tribunal do Conlas, coui a ano1açlo de serem devlilos umolumontos, no1 tormoo do <locroto 11.• 2t:2ô7).

Regimento de infantaria n. 0 3

Capitã.o, o tcneillto de infantaria, do batalhão de caça·
dores n. 0 D, Cesário Tavares Coelho.
Regimento de infantaria n.0 8

)fajor, o capitão do infantaria

~fonucl ~fartins

dos Ueis.

Batalhão de caçadores n.• 10

Tononto-coroncl, comandante, o major de infantaria,
segundo comandante, ~falaquias Augusto tle Sousa
Guedes.
~~rupo

de artilharia a cavalo n.0 1

Capitão, o tcnc!lte de artilharia, da. bataria independente
do defesa do costa u. 0 3, António Pinto de Balsemão
Canhoto.
Adido

)fajor, o capitã10 de artilharia, adido, em servko no :Minist(•rio da g:conomia. no Instituto Geogrtlfico o Cadastral, Scgisl!nundo .AlYnres Pereira e Lima.

Por port<:mía.i de 1.J rio corrente

111ê.'I:

(Vi t adns polo TrHJunnl do Contas, cum n anotn~lo do sorom do·
,., aos vmolumontos, nos tormos do doereto u.• 22:257). J

I.• regilo militar
Direcção do serviço de obras e propriedades mtlttares

Capitão elo extlinto q ua<l ro auxiliar dC' artilhnrin, o tenente do rnüsmo extinto quadro António Joaquim
Correia.
Regimento de cavalaria n.• 3

Capitão, o tenonte de ca\'alaria, adido, em serviço no
Ministério do IntPrior, na guarda nacional ropublicana,
António José Ramalho Xavier.

Por portmiras de :!O do corrente

m~s :

(VI' adu polo Tribunal cio Contas, com a anola(llo do 1erem do.
vl,<101 omolumentos, swa tormos <lu docroto 11.• 22:167).

Regimento de infantaria n.0 10

Tenente miliciaM elo serviço de administração militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, li-
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cenciado, l\Iário Tavares Mendes, contando a antiguidade desdo 1 do Dezembro de 1938.
Centro de inobilização do serviço de saúde n. 0 3

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspir:rnte a oficial miliciano mé<li<'o, lict-ncia<lo, José H.oherto Amado
de OJi,·eira Pinlto, contando a antiguidade dosdo 1 do
Xº'·cmbro de l!~:n.
Contando a antiguidade d<'sde 1 do N ovcmhro do 1940:
Regimento de artilharia de costa

Alf<>res miliciano do servic:o de administração militar,
licenciado, o a~1pirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, .João Soares Pais.
Grupo de artilharia a cavalo n. 0 2

.Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial mili<'ia.no de artilharia, licenciado, Alberto
:Manuel lfonriques P<>reirn Bastos.
Centro de mobilização de artilharia n.• 1

Alferes miliciano <lo artilharia, licouciado, o aspirante
a oficial milicin 10 de artilhariu, licenciado, Filipe Martinho da Silva. flõra.
Centro dle mobilização de artilharia n.0 3

Alferes miliciano de urtilhariu, licenciado, o aspirante
a oficial milici~no de artilhnria., licenciado, Egas de
Fontes Pereira de Melo :Monteiro e Barros.
Centro ~le mobilização de artilharia n.0 4

. \.!fores miliciano de artilh:1ria, liconci:1do, o nspirante
a oficial miliciano do artilharia, licenciado, .João Cristino Amaral Fe,·nantles.
IBatalhio de telegraflsta1

Alferes miliciano ~lo serviço de admioistraçi'lo militar, licencia.do, o asnirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, licencia1ao, Emilio Aquiles Monteverdo.
Centro d!s mobilização de engenharia n.0 1

Alferes miliciano de engenharin, licencindo, o aspirante
a oficial mili~ialno do engenhnria, licenciado, Carlos
Pcb:oto Nunes.
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Centrai de mobilização de engenharia n. • 2

Alferes rniliciun1os <lo engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do engenharia, lic"nciados,
Armando Pires 'l'anircs o Augusto Alegre ~farta.
Centro de mobilização de engenharia n. 0 4

Alferes miliciano elo <'ngenlrnria, licenciado, o aspirante
a oficial milicinno do engenharia, liconciado, António
Ferreira Pintei Bastos.
1.• companhia de saúde

Alferes milicianms cio sen·ic:o do administrac;ão milihtr,
licenciados, 0~1 aspirantes a oficial milicianos do mesmo
servic;o, liccnc1indos, João llomi Teixeira. !<'reiro o Carlos Eugónio de Lima Correia.
2.• companhia de saúde

Alferes miliciunos cio servko de administrac;ão militar,
licenciados, os1aspirantes a oficial milicianos do mesmo
servic;o, licenctiaclos, Manuel :\!arques Pinhan~o o João
do Hosúrio P~1lharcs En~rácio.

Por porta 1i1fJS de 21 rlo corrente mês:
(Vls01lu polo Trlhuu:\I de Conta•, com a anotação de •orem devi(lo~ 01uolumcnto~, nos lorrnos do docroto n. 0 22:~:>7).

Quadro da arma de Infantaria

'l'enontes-coron{•is, os mujor~s do infantaria, elo rC'gimento de infantaria 1i.º 16, fo{lcio )fonteiro de Azevedo e, do batalh1io ele <'açadores n.º 3, fü1sc'hio
Emídio da :-:;il vn..
Regimento de infantaria n. 0 4

Capitão, o tenl'ntc do iufunturin, no quadro da nrma,
Jaime Pereira de Carrnlho.
Regimento de infantaria n. 0 14

Capitão, o tenPr~ te de infantaria, adido, om sorvi~o no
Ministl>rio ela Finnn<:as. na guarda fiscal, Luiz Artur
Teixeira.
Batalhão de caçadores n.• 2

Capitão, o tenon1tl' cl<' infantaria, do batalhão do caçadores n. 0 9, .\nilrnl dn Co:-;tn Brota~.
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Batalhão de caçadores n. 0 7

Cupitiio, o tenente de iufantaria, <lo regimento de infantaria n. 0 10, )fanuel Xa\'ÍOr Poroira Simões .
Inspecções de serviço de admi nistração militar

Coronel do serviço de arlmiuistrução militar, o tononto·
-coronel do mesmo ser\'i\o, nclido, sub-diroctor da
l\Iunutonção :Militar, Yitorino Maria Gonçalves Cano·
lhos.
Major do serviço do administrnçrto militar, snb-inspector,
o capitiio do mesmo son·iço, adido, em ser\'Íço no
~linistório das Finanças, na guarda fiscal, Luiz Cfm·
dido do Passos Pereira do ()astro.
Adidos

'fononto-coronel, o major do infantaria, adido, ('m serviço no ~finistério da gconomia, no Instituto Gcogr[Lfico e Cadustral, Ilonriq110 Alberto de Sousa Guerra.
Capitão, o t<'nente de infonturia, ndido, em serviço no
Ministt•rio das Finaoç:is, na guarda th.cal, Júlio Mar·
tins Mourão.

Por portarias de 23 do corrente

m~s:

(Visado• pelo Trlhunnl .to C'uolas, com a nnota~Ao <le 1orom do·
vldo1 omolumouto1, nos lúrmo• do decreto o.0 ll2:2~7).

Centro de mobilização de Infantaria n.0 1

Ten(lnto miliciano do infantaria, o ui feres miliciano de
infontarin José Augusto Costa Cabral, contanclo a
antiguidade desde 1 do Dezembro do 1940.

Contando a antiguidade desc.le 1 de ~ovcmbro de 1940:
Centro de mobilização de infantaria n.• 6

Alforcs miliciano do infantarin, o uspiranto a oficial miliciano do infantaria António Augusto elo Car valho.
Centro de mobilização de Infantaria n.• 8

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantar ia llanuol Luiz Hebêlo Gomes.
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Centro de mobilização de infantaria n. 0 li

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infontnria José Duarte 1\íachado.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Martinho Rodrigues Pereira.

Contando a antiguidade desde 1 de NoYembro do 1940=
Batalhão de caçadores n.• 3

Alfores milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Francisco Amórico Valdoz Tomaz dos Santos e Vergílio
Rolão Santos.
Batalhão de metralhadoras n. 0 1

.Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, lic0nciados, João
Jardim Spínola, António dos Santos e Alfredo Ary dos
Santos.
Batalhão de metralhadoras n. 0 3

Alfores milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos <le infantaria, licenciados, António Rodrigues de Sousa Barroca, llorácio J oviano
Rodrigues Po~iio e Sórgio de Sousa Costa Pinheiro.
Centro de mobilização de infantari a n. 0 1

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o m~pir::mte a
oficial miliciano do iufautaria, licenciado, Mário Ferreira da Cunha Rosa.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 2

Alfores milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianoH <lo infantaria, licenciados, J (tlio
Frade l\!endes Bolo o Arnaldo do .\ssuui:ão Matos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 3

Alferes milicianos 11<' infantaria, liconcia<los, os aspirantes a oficial milicianos ele infantaria, liconciados,
Eduardo Nunes C<tlatlo, Raúl Raptista Godinho Carrega, António )fornlos Fig-noireclo, )fann0l l!I:trques
Paixão o Luiz da Sil\'R Cardoso.
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Centro de mobilização de infantaria n.0 6

Alferes milicianos elo infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados
.Anfsio de Azevedo Soares e Delfim de Almeida Barros:
Centro de mobilização de infantaria n.0 7

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados,
Afonso Diniz Leles, Carlos da Costa Cabral, Fernando Cardoso Guorra, Luiz Pinto Canodo :Morais,
Jorge .Alberto Delgado de Olh·oira e Simão José de
Figueiredo.
Centro de mobilização de infantaria n.0 8

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Alberto
Calç-a.da Bastos, l\Canuel Garcia Reis J.\loreira, José
António de Sonsa Fernandes. CândiJo :Márcio da Silva
Figueiredo e ~Ianuel Baptista Dias Fonseca.
Centro de mobilização de infantaria n.0 9

Alferes Ulilicianos ele infantaria, liconciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria. licenciados, Vítor
Alberto do No\·ais Toriz e Joaquim Manuel Fonseca.
Centro de mobilização de infantaria n.0 10

Alferes milicianos tlc infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Alberto
Matos Sorpa NeYcs, .Arcid1·os Lopos <le Campos e Manuel Rodrigues.
Centro de mobilização de infantaria n.0 li

.Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Frederico Augusto ~Uves e ?l!úrio Augusto dos Santos.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 12

.Alfm=es milieiauo do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano <lo infantaria, licenciado, Ola,·o Vasco
Ferreira de Lacerda.
Centro de mobilização de cavalaria n.º 3

Alferes miliciano de cavalariu, licenciado, o aspiranto
a oficial miliciano de cav11lnria, licenciado, Henrique
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Lemos )forqu<'s Pereira, coutllndo a antiguidudo dosdo
1 de Novembro do 1940.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.0 2

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspiranto a oficial
miliciano módico, licenciado, ,\JLorto :uontciro do Carvalho Duarte, contando a antiguidade dosdo 1 do Novembro dl' rn:38.

Ministério da Guerra - I.ª Direcção Geral- 3. ~ Repartição
Po1· port11ria de 30 do

r.urre11t1•

mês:

Promovidos n. aspirant('s n. oficial pilotos aYiadores milicianos, parn o centro do instrução e treino do pilotos
a\·iadores mili<"ianos, nos termos 1lo artigo G. 0 do <lecrC'tO n. 0 27 :ü:?7, de 3 do Abril elo 1937, continunndo
na situa\ÜO do liconciados cm cp1a so encontram, os
soldados cadetes <la base aérna n. 0 1, n. 05 47 /;H), Pernundo Serpa da Cfllnara Leme Pimoutol, e 4f)130, .José
Frederico .\llen dt' Vascmicclo., os quais contam a
nntiguidado clesclo 1 de XoYemhro do 1040.

Por po1·taria.~ de 31 do corrente

mê.~:

PromoYiclos aos postos adianto indicados, nos termos
do nrtigo :35. 0 elo dl'Creto n. 0 :!l::Hlf>, do 22 do Abril de
19:3~, continuando na situação de licenciados cm quo se
encontram :
A aspirantes n oficial milicinnos do infantaria:
Para o hatalhüo de caçadores u. 0 1, o sPgun<lo snrgonto
miliciauo, <lo l'Cntro <lti rnohilizuc:ão de infantaria 11. 0 !?,·
António :U:1ri:1 TnrnrC's, contnndo n anti;uidado <los<lo
1 <le Novembro do 103:3;
Para o batalhão do caçadores n. 0 :3, o segundo sargento
miliciano, cio r<'gimento do infantaria n. 0 9, .Jouquim
Porfírio do 8oui-;a Boura, contando a antiguidado desde
1 do Non>mbro do 103ü;
rara o batalhão de caçadores n. 0 7' o segnndo sargento
miliciano, do regi111outo de infoutnria n. 0 12, Joaquim
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Vitorino Namorado, contando a antiguidade desde 1
de Novombro do 1936;
Para o batalhão de caçadores n. 0 9, o segundo sargento
miliciano, do centro de mobilização de infantaria n. 0 8,
Augusto i\fanuel Sardinhn, contando a antiguidade
desdo 1 do Novembro de 1936;
Para o batalhão de caçadores n. 0 10, os segundos sargontos milicianos, do regimento do infantaria n. 0 6,
Henrique de Sousa Alves, <' do centro de mobilização
de infantaria n. 0 9, Alberto Alexandro Postana do Ornelas, contando a antiguidade, rospoctivamentc, desde
1 do Novembro de 1930 o 1 de Novembro do 1933;
Para o centro elo mobilização de infantaria n. 0 3, o segundo sargento miliciano, di\ inspecção das tropas de
comunicação, Henrique F'ornando de Vasconcelos Lomelino, contando a antiguid:.ido desde 1 do Novembro
de 193();
Parn. o centro do mobilização do infantaria n. 0 5, o segundo sargento miliciano, do centro de mobilização do
infantaria n. 0 9, Josó Ah·es, contando a nntiguidade
dosdo 1 de Novembro de 1934;
Para o centro do mobilizaç1ío de infantaria n. 0 9, o se-

gundo sargento miliciano. do regimento do infantaria
n. 0 9, António Lacerda Cabral, contando a nntiguitlade desde 1 de X ovembro de H>3G;
Para o c<>ntro de mobilizução ele infantaria n. 0 10, o segundo sargento miliciano, elo regimento do infantaria
n.º 10, Arlindo Ferreira de .Azevedo, contando a anti,.,.uidade desdo 1 de Novembro do 1936;
Par~ o centro do mobilização do infantaria n. 0 13, o segundo sargento miliciano, do regimento de infantaria
n.º 13, 1\fanuol Soares da Costa, contundo a antiguidade desde 1 de Novembro do 193G;
Para o centro de mobilização a que port{'nce, o seguntlo
sarg<>nto miliciano, do cmtro de mobilização do infantaria n. 0 14, .Agostinho Marques dos Santos, contando
a antiguidade desde 1 dt' NoYembro de Hl34.

A aspirantes a oficial milicianos do artilharia do
campanha, contando a antiguidade dosde 1 do
Novembro do 1937:
rnra. os centros de mobilização a que pertencem' os segundos sargentos milicianos, do centro de mobilização
do infantaria n. 0 18, Fred(lrico Tavares Serpa, e do
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centro do mobilização de artilharia n. 0 5, Rogério
Vieira da Cruz;
Para o centro de mobilização de artilharia n. 0 3, o so~ando sargento miliciano, do rogimento de artilharia
ligeira n. 0 3, Américo Alrnrez Esteves.

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos do infantaria, nos tormos do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365,
de 22 de Abril de 1932, continuando na situação do liconciados em que se encontram, e contando a antiguidade desde 1 de Novombro de 1940, os soguintes sargontos e praças:
Para as unidades a quo pertencem, os segundos sargentos milicianos, do batalhrto de caçadores n. 0 6,
José Amaro Afonso e, do batalhão de metralhadoras
n. 0 3, Luiz Serpa dos Santos o os soldados cadetes,
do batalhilo do caçadores n. 0 3, n. º' 381;39, Reinaldo
Gentil da Costa, e 380 39, César Cardoso da SilYa; do
batalhão de caçadores n. 0 4: n. 01 2G4/39, :Manuel Fürreira Nobre, 228/39, Manuel Romão de Soui:;a Gago,
n.º 419/39, Mário Diniz Leiria Arnnba, o 531/39, Ofélio
:Múximo do Oliveira Bomba; do batalhão de caçadores
n . 0 7, n. 0 539,39, Raúl Gomos Dias; do batalhão do
cac:adoros n. 0 8, n. 0 407/37, .Joaquim Gerardo Pinção
Crujo; do batalhão do caça.dores n. 0 9, n. 0 ' 4111:39,
António Ma.ria do Carmo Pereira J úoior, e 4~üj39,
Luiz dos Santos Braga; do batalhão <lo caç.aclorf\s
n.0 10, n.0 • 304/39, l\lanuel Bernardo Barnta, o :327/39,
Lniz Lopes; do batalhão de metralhadoras n. 0 2,
n.ºs 404 39, Luiz Júlio l\Iadeira, 408139, António elo
Figuoirodo da Costa F'aro, 409/39, Gregório :Mário
Rodrigues, e 416/39, Pedro Henriques; e, do batalhão
de motralhadoras n. 0 3, n. 0 1/39, Camilo Augusto de
Figueiredo Júnior;
Para o batalhão de ca\adores n. 0 1, os primeiros sargentos graduados cadetes, do corpo cio cadetes do
exército, Frederico José D<'jean Guorra e Arnaldo
Teixeira, e os soldados cadetes, do regimento de infantaria n. 0 1, n . 0 ~ 1:147, 39, Amadeu Baptista Ferro,
1:~36/39, Ilumbcrto Taxares Banheiro, 1:241;3\'l, lhimnndo Amigo do Figueiredo e 428/39, Carlos Augusto
Mendes Martins; e, do regimento do infantaria n. 0 11,
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õJ:3 3!.l, .Jorge António do Campos, G13J:38, LMio
do Almcid~ Hibciro. 551/37, Hui l3oirão <lc Paiva o
l'ona, Gll/3\l, Armando Augusto <la Costa )forail!, o
5~>1/39, Carlos Vaz Quintalo da Cunha;
Pura o batalhão de ca~adores n. 0 :2, o segundo sargonto
miliciano, do rt•gimcnto do iufnutaria n.º 11, V u:-co
Caldas Fragoso o os soliiados c:ulotos, do re~imouto
0
110 infantaria n. 1, n. º' 771 39, .Josó Jorge Frutuoso
da Silrn: 1:1G9pn, .José Pere:-; dos :5antos, o 1::?:3a :m,
Joaquim :\Ionteiro Grilo; <lo rogimonto do infanra1fa
n. 0 10, n. 0 ª Hl:3/:30, António .Josó Valente, <' nii.:30,
Alberto Jol'ló 'l'anires <lo Prndo n Castro; <lo 1!ogimc>nto de infout:1ria n. 0 11: n. 01 ;>!H>j:39, Yítor .Jos{1 fü.
heiro GomPs Ju 8ilrn, 5~ln 3ü, Vitorino ~faria tio Pinho Canelhas, o f1S:3 :39, António de Oliveira Ribeiro, e
f>!'l-! 39, ~\ntónio Campos de Albuquerque tio i\zevc<lo Coutinho; e, do roJgirncnto ,10 infantaria u. 0 1:?,
n. 0 38~/ml, Dolfim :Jlartins Prntas;
Pnrn o batalhão de ca~adores u. º :~, os soldados c:idotos,
<lo rr.gimonto do infantaria 11.º li, n.º' .J:OG1an, LPonol
do )fendonçn, l:Üt)8/ 3H, Fra11cis1·0 C::i.rolino Vara,
l :O!JO :~8. Wilson TaYares :\fartins, 1: 182/:m•.Alhl'rto
);rite Ferroirn, :!ó:3 3n, Yhor Coelho <lo .lfo<.:c<l1• Pinto,
l:Ofül, ~~9, Heinnl<lo Gouwia Saruh·a do Castilho,
1:210/ ~H), .\lhino Lisboa ílott-lho, 1:0.J9)3H, .Joaquim
do Carrnlho :\h•n1les, 1:178 :39, Carlos Josó Fur111J.o
de' OliY<"ira, 1: 17\J/ml, Albóricu Oomes Alves, 1: 11':3;:m,
)1anuel Forreir:t ~lontlcs, o 1:180/:19, Fernando .losó
<ln Sil\'a; e, do rngimcnto <lc infont:iria u.º 8, n. 0 894/:fü,
Carlos Lniz da Ho<'hn;
0
} 1arn o batalhão do C'nça<lorl':> n. 4, os soldados ciult~tc~,
do regimento elo infuntarin n. 0 1. n.0 ' 1:237)30, fül'ardo
Cláudio Correia :\lPnclL'S, 1:21!1/:rn, .Jol'lé Ant6ni11 Cnr-

rilho Ralo, o f1HH a9, José ~icolnn Cardo~o :\fortins; u,
do r<'gimcnto do infantaria. n.º 11, n. 0 ' 575 :3H. Com;-

tllncio Ilnúl Currns<'O dos Santo~ o Silrn, Õ7K):3!l, lfanucl Blnuco do )[orais, h:?Opn, .Eugénio Hochn do
Car,·all10. 608/59, Fernando dn Puritieação Costa,
1::t?H :39. l1'ilipo :.'ilulta Romcirns, o 298;3U: Joaquim
Pinto Brnz;
Pura o hatalhüo de cai:adoros n.Q G, os soltlaclos c:11l1•tc1s,
do regimento tlu infantaria n.º 1, n. 0 ' 1:3:?31H9, 'l't•l1no
Louro dos Santos. 1::!69j:l9, 'l'ito Livio ~faria Feijó,

1::!50j:3fl . .Tobú Vioirn ~orouha <lP llarros, 1:1 i:2/:m,
Alvaro Queiroz de Morais, 1:256/:39, Uenato <la Sh-a

888

ORDEM DO EXÉRCITO N. 0 23

2.• Série

Guerra, e 1:231/ 39, Amaury da Silva Duarte Leite Nogueira; e, do regimf'nto de infantaria n. 0 11, u. os 582/ 39,
Eduardo Delfim Teixeira Gomos, e 532/ 39, Vorgilio
António Alves Guimarãis ;
Para o batalhão de caçadores n. 0 7, os soldados cadetes,
do rogimento do infantaria n.º 10, n. 0 5 189/ 39, Fausto
António de Carvalho e Silva, e 188/39, Alberto illarques Osório; do regimento de infantaria n. 0 12,
n. 0 ª <J70/'J9, António de Matos Zagalo, 372/39, Manuel
Elísio Dias Vieira, e 384JB9, António i\Iontoiro Roque
FPrreiru; do regimento de infantaria n. 0 13, n. 0 403/ 39,
Domingos Pereira da Sih·a; do regimento de infantaria o. 0 14, n. 0 520/39, Manuel Moreirn Roquo l\Iassa;
do hatnlhilo de m<'tralha<loras n. 0 1, n. 0 <J7ó139, Joaquim Poreira; e, do batalhão de metralhadoras n. 0 2,
n. 0 803/ 39, Artur Correia Alves;
Parn o batalhão de ca~adores n. 0 8, os soldados cadetes,
do regimento de infantaria n. 0 1, n. 05 1:597/39, Darwin
Machado ilfargarido, 1:137/39, Alfredo Paulo de Carvalho, 1:238/39, Fernando Josó Gomes Ravasco do
La-Grange, 435/ 39, António Dolgado da Fonseca, 770/
3<J, Antero da Glória Santos, 1:245/3V, Armando ~fo
reira Caetano :Nunes, 773/ 39, Feliciano Gameiro Simões, e 1:233/39, António Alvos Bonito Perfeito; e,
<lo regimento de infantaria n. 0 11, n. 0 547/39, .António
Jo:;ó Aniceto de Siqucira Pereira;
Para o batalhão de car;adoros n. 0 9, os soldados cadetes,
do regimento do infantaria n. 0 G, n. 0 8 1:172139, Adriano
Castro Meireles Machado, e 225/39, Apolinário José
dos Reis Pereira; o, do r<'gimento de infantaria n. 0 8,
n. 0 572/39, Carlos Rebôlo Soares;
Para o batalhão do ca~adorf's n. 0 10, o primeiro sargento
~.radnado cadete, <lo corpo de cadetes do exército,
Ãlrnro Garcia de Vasconcelos Júnior, o segundo l'argonto miliciano, do regimflnto de infantaria n. 0 2, ManuAl Ribeiro Gued<'s Barbosa, o primeiro cabo cadc~te,
do b11talhão de metralhadoras n. 0 2, n.º 399/39, li'rancisco Xavier de Oliveira J (mior, e os soldados cadf1tes,
do regimento do infantaria n.º 6, n.º9 1:038139, Abel
Salgado Santos, ô7/3H, Carlos Fernando Lacerda Benigno, 1:181/39, Alfroclo Dia11 Ferreira, l:OJ7 /B9, Henrique SPrra de Matos. 1:048/39, José Eduardo do Lencastre Freitas, 419 39, Josó Fernando do Olirnira Barros
Basto, J02/39, J oito PPrlroso Cabral, l :058 39, l\lúrio
do Freitas Rosa, e 1:03U/39, Luiz Maria. Tavares;
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Parn o hatalhTto de metralha1lorns n. 0 1. os soldados radctes, <lo regimento de infantaria n. 0 1, n. 0 • l::!:l:?/39,
.Albrrto Ciraça Júnior, e l::.?rn 39, .José Pereira Couti·
nho Correia de Freitas; o, do ;.(1~im('nto de infantaria
n.'' li, n.0 1:037/39, César 'fadureira Lopes;
Pnrn o batnlhão de metralhadoras 11.'' ~' o soldado radotl1) do regimento de infantaria n.'' 10, n.º 7i3[) 39,
.Joilo i\farha<lo de Figueiredo;
Para o batalhão de metrnlhailorns n. 0 3, os soldados cadetes, do rcgimP.nto de infantaria n.ºG. n. 0 ª 1:0621:l9..Joaquim Carn1lho Correia, 1:070 3!l, FC'lishPrto da ::)ilva ele
Pena Vabral, e 41:? :rn. .J o:io Cavaleiro ~ohral ~[andes;
r11r:i O ('PlltrO de mohiliz:t~l'IO de infantaria n.º 2, OS
sold111los cadetes. do r<•gi1Mnto de infantaria n. 0 1,
n. 0 1::342)39, Pedro Urito cio füo; do regimento de infantaria 11.º :?, n. 0 9G3j:3~, Carlos .Nun1.•s Agostinho; o,
do roginwnto do infantaria n. 0 11, n." 573/ 3U, Humberto Rogado Dias.
Para o centro de mobilizaç:i'to do infantaria n. 0 3, os primC1iros i;argontos cadetes, do regimento de infantaria
n. 0 1, .Joilo Jo:-;é Puredes Coca; e, do rc~imcnto tle infantnria n.º 11, .\!horto do Q;ir,·alho Ii\1 rreira, e os
:;old:11los cadetes, do reginwnto de infantaria n. 0 1,
n. 0 • 1 ::?44 n9, .\.ntónio .Jorge da Silrn i::;eha:-;tião,
1:27i/:l!l, ;\f:rnuel Plitl'ido Pir<'s, i811 3\l, .Toiio Pl1dro
Branco do Carrnlho Bourhon, l:llil 1 3B, C'arlus Roélolfo .X:l\·i11 r da Silrn Lopcs \'Ploso, 1:229 39. l·'<~r
nando dP Oli,•cira F<'rnandl's, 1:24:.!/i39, Luiz Vieira
Pinto, 1::.!72 39, Francisco 1~-.cquifll do .Jesus Percira,
1: 14~>) :Hl • .Angu.,to Fcn'l'Í rn, 1 ::.? l:.!t:Hl. JfonuPl J os(I Rosado l•'t•rroira, 476 3D, Forn11nilo Brnnco Gil. 77:! :39,
Bonifúcio dos Santos, ~lil /-W. António Emilio Maria
Ro1lrig11es 1la Silrn, 1:14-l. :rn, ~\nti'inio F'orroirn <le Mornis, 1:lGli ':3fl .•\ntónio .1\rtnr :\ladeira FNreira Xcto,
1:~00) :,fl, Tiro Fr<Jncisco Sanches, 1:148)39. Cados
Antero, 1:2:>!1 :39. Cnssiano Diogo d11 Siln1, 1:2:>;}139,
.fono C11rlos Cr:n-ciro Lop,.s, 1:f">:.!-1 :lU, Jlannfll .To!.ié
'l'fllfls de Abreu, 43~> :~9, Eduardo Barbosa Guim11ri'lii;,
1::?:H ·:m, Norhorto :\f:ddona1lo do:-; Heis, 1:2:~5 1 3!1, .\ntón io H0<lri;;ues da Silrn. 1::!7 lfil9, Hodri~o de OliYni rn Ran tos Lima, 441 :~0. :\fnn 1101 Diniz IIordade,
1:30(il:l\l, .José Paulo Corrl'ia, l ::?GR/:l9, Ft>rnando
TrnY1;sso~ Portela, 1::füi\,a!l . .-\ rtnr Correia Vio!tas,
1 :f>:!:lpO, .\Jexnn1lre de Lnccrda Ooularcl da Silrn,
1:28111
,fo.,é Guilherme X ogul'ira Roo,·ers Ribeiro,
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1:227/39, Joaquim Fernandes PPstana, 570/39, Carlos
l\foscarAnluts Mai·tins de Azowdo, 45813\J, Lui7. Prancisco de Paiva Beija, 1:106/ 39, Daniel Alvaro l•\·rnan<lo
Co--ta e 8ih•:t fütstos, 1:~54;3fl, :\Iunucl de Sítrron Ranches de Bacna. 1 :2:30/ 39, )!odes to do :\felo Coelho Carmona Barreto, l:lG0/39, ,João Luiz Gomes da Cnmara
Falcão, o l:lG-i/ 39, João da Co.;ta Ferreira Pinto: do
regimento do infantaria 3, n. 0 ' (i12/i3f>, :\Ianuul Josó de
Almeida, o G40/39, Tito Lh·io :\forques Serr!'i.o; do regimento de infantaria n. 0 11, n. 01 567/39, Fornanclo
Porto SoarPs Franco, 50; 311, .fosó Vaz Dias 1ln Silva,
566139, Augusto C<•sar de Car\'alho, 571/39, .Tosú Lour<>n<:o Cabrit:1, !5ü3 :39, Antllnio :\Iar11ues Sykcs, f>60/i30,
José )faria Poreira :\forais St>ixas, 597/ a9 1 .Josó Bernardo Lopei;, 818/39, :\fonuol Henrique Gon<:al"es,
568 30, António Leandro S<'queira AlYes, 58113!>, ,José
Eduardo ~frnoses Rosa, 600/:30, .Joaquim Airos Vigueiredo àe l\fogalhllis, 1:180/38, Jaime n!anuol Ribt•iro
Pinto do Limn, 600 3n, l\fário dos Sirntos PNoirn.
572/39, Joaquim Alberto )fortin:;, 562 39, Luiz .Tosí·
de Sousa, M6/:39. Henrique Guilherme A ugnsto Figueiredo da Silrn ~Iartins, o f>ôJ/:30, Jaimo )faria Brandão; e elo r0gimento do infantaria n. 0 12, n. 11 :3:l~>/30 ,
Joaquim Rodrigues Lufinha;
. Para O C(\ntro elo mobilizaçiio 110 infantaria 11.º 4, os
soldados cadetes, do r0gime11to de infanturia n.º 1.
n. 0 • 1:24fl/3!l, .Tuvelino ~foniz elo Sá Pamplona, 1: l:lfl/30.
Artur Durão do Sacadurn, 1:1J2j:l9, Ant6nio Augusto
de Oli\·eira ::\loita de D<·us, 1:273/ 39, .João Augusto
de Carntlho, 1:270/39, João Duarto de Can·alho, e
1:255;3\l, Ollmpio Armando Guedes Vaz; do reginwnto
do infantaria n. 0 4, n. 0 897/ 3D, Hogót'io dos Heis Al"o;
e, do regimC'nto de infantaria n. 0 11, n. 0 570/39, 11'ernnndo Emílio V nrela;
P:ira o centro do mobiliza~?l.o 1le infantaria n. 0 f>, os
soldados c:ulctos, do re:;imonto de iofant:tria n. 0 1,
n. 0 • 1:20313!), l•~mHio I•~ngénio do Oliveira ~fortens,
1: 146 30, Manuel Maurício BrnYo FNreira, 1:3::n ;:~9,
António <la Co~ta :Marques, n 1:16i">/39, Fernando Ji'iú;r,a
de Cid Orn(llas; do rogimonto (lCI infantaria n. 0 ó,
n. 01 417/30, ~fonn<'l de C11r\'alho Pontes, o 7fl9 ':30, .Tono
Faustino F'<'ruarul(ls; do regim(lnto do infantnria n. 0 7,
n. 0 671/39, Fernando Brusco Ferreira da Siln1; o, do
regimento ele infantaria n. 0 11, n. 0 698/38, Ant6nio Pe-

dro Franco;
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Paru o ceutro 1lc mol1ilizn~ão <lo infantaria n. 0 7, os
soldado:; cadete:;, do rf'gimento de infantaria n. 0 1,
n. 0 ' 190j:3H, Artur .\ugusio do Olirnira l'imf'ntel,
l::!i0;39: Lniz :.\[iguol da Fon:;t•ca :.\!celeiros, 4Ül/39,
.Josc'i ~1an1wl Xa\~ier Xorton, e r>ül/:39, .Toão Delgado
Out>rra Pinto; elo r•'gi111cuto tio infantaria n. 0 11,
n. 0 õ!H/:l9, :.\[n11ucl .\ntun"" lliboiro; do r<'gimonto de
infantaria n. 0 t:?, n. 0 5~1üjan, .\utónio Jo'err<'ira Gomes;
o, do batalhão de metralhadoras n. 0 ~' n. 0 40G/i~U, António Martins;
Pura o centro de mohilização de infantnria n. 0 8. º"
soldados <.'Ulll'te:-, do regimento do infantnria n. 0 1,
n. 0 • 1:222/:m, Jfanucl (; rnnja Fornnntlc:s, o 1: 151/39,
Po1lro ;\fog~ioram A pploton; do rogimcnto do infantaria n. 0 8, n. 0 ' 855ji30, Múrio Fernandes J[:H·hado d<'
Sou~a. e 5G!lji39, .rngelo .\mérico da :\lota; e. do regimento dC' iufantaria 11.º 10, n. 0 lil-1/30, João ~faria do
Olh·eira Soan•:; Sócia;
Para o centro cl" mobiliz.n~ão do infantaria n. 0 n, o primeiro sargento graduado cndeto, cio corpo dn cadetes
do exército, Tiago .\1lnlberto do flrito Xuscimcnto o
os soldados 1·11clctes, do r<'gimento 1]0 infantaria n. 0 6 1
n. º' 1:06;3/:39, .José da Voiga Gil da Fonseca Pinheiro,
e 1:220/39, )fanucl Lishoa Botelho; do rcgirn<'nto de
infontnria n. 0 11, n. 0 ª [>46;30, ~\urúlio Valério \·eiga
.Azo\·cdo, o (i001 39. José Américo Trindncle .Janstm Verda11Ps; do regimento 111, infantaria n. 0 14, n." 418/39,
Frau<'isco C'kimente Snraiva Calcloira; o, do r1•gi111cnto
dC' infantaria n. 0 15, n. 0 :356/3n, Cândido Pina Leal
Tm·nres:
Para o centro de rnobiliza~llo <lo infantaria n. 0 10, o soldado cadet<', do ro~imcuto do infantaria n. 0 6, n. 0 407 /39,
J ono Etlonrdo Coelho Ferraz do .\ hrcu;
Para o centro de mobiliznc;iío do infantaria n. 0 13, os
soldado:; caclotcs, do .regimento ele infantaria n. 0 6,
n.º' 401/39, Frnn<·i:sco .\!varo Ferreira Vila RPal, ·120/39,
Bíirtolo <lo Valo Pereir:1, l:li6 3n, '.\figuel Barbosa da
Cruz. Vaz Portugal. 1:O:i.t/:39, António ~faria V nsconcelos Jardim. n 1:064/:m, Domingos Serpa dos Santos;
do ror•irocnto do infantaria n. 0 ~' n.'' 608/3~, .João do
Soui;a'\Iacoclo; e, do n•gimcnto do infantaria 11. 0 13,
n. 0 .J04/3ü, .João Belarmino clC' Deu~ Soares ela ~fota;
Para o centro do mobiliz:ic:no <le infantaria n. 0 lf>, os
sold:ulos cadete:;, do rogirnento d<' infantarin n. 0 12.
n .º :H7139, António Veiga. Dias Gomes; e, do r(lgimento
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de infantaria n. 0 15, n.º' 264/39, Carlos Alberto Correia Tavares, e :357/39, :\lanuel Lima da Silrn;
Para o centro do mobiliza~ão de infantaria n. 0 lG, os
soldndos cadetes, do r<'gim('nto de infantaria n. 0 1,
n. 05 1:155/39, César Emílio Bra~a de .Andrade e Sousa,
1:240/39, Jordão Vieira Dias, 1:228139, Aires dos Simtos Brígido, 450/39, .i\Ianul'l Josó da Silva ]\fatos,
1:257139, Josó Lopes Nicolau, e 561)/39, João Carlos
Andrade Ferreira; e, do regimC'nto de infantaria n. 0 11,
n. 05 572/36, José Emílio Seabra de Araújo, e 538/39,
Arnaldo Cósar da Cunha Pinheiro.

Promovidos aos postos adianto indicados, nos termos
do a.rtigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, de 2:3 do Abril de
1932, continuando na situa~ão do licenciados om que so
encontram, e contando a antiguidade desde 1 do Novembro ele 1940, os seguintes sargentos e prac;as:

A aspirantes a oficial milicianos do artilharia do
campanha:
Para o grupo independente do artilharia do montanha,
os soldados cadctt1s, do regimento de artilharia ligeira
n. 0 3, n. 0 1:0(38, 38, Manuel da Silva Gaio de Olh·eira
Esteves; o, do regimento do artilharia ligoira n. 0 4,
n. 0 873139, l\Ianuol Augusto Engr<i.cia Carrilho;
Para o grupo de aL·tilharia a ca' alo 11 . 0 1, os soltladoll
cadetes, do regimPnto do artilharia ligeira n. 0 3,
n. 05 1:131/39, João Duarte Ferreira Júnior, o 5:36/39,
Francisco V<tz )lontPiro du Bocage;
Para o grupo <le artilharia a cavalo n. 0 2, os soldados
cadetes, do rogimonto do artilharia ligeira n. 0 3,
n. 05 1:037/ 39, Raúl Duro Conh·oiras, o 677/39, Josó elo
Almeida Alvos;
l)ara o centro d(I mobilizn~ão de infantaria n. 0 19, o segundo sargento miliciano, tla bataria independente de
defesa do costa n. 0 2, João Inácio de Sousa;
Para o centro de mobiliza~ito <lo artilharia n. 0 1, os soldados cadotes, do regirnonto do artüharia ligl'ira n. 0 3,
n.ºª 9:.H137, Reinaldo Lima da Silva, 1:036;39, Raúl
Pia Costa Santos, 269, 39, Eduardo Augusto Lobato
do Sonsa, 1:018/39, Pedro Pereira Coutinho Toixoira
Duarte, 1:015, 39, Guilherme Jos6 'Monteiro Cardoso,
1:038/39, Nllo )fartins da Costa, 1:034/39, Hélio Mar-
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tins Pamplona de Sil Moniz Côrll' Hcal, 1:020/39, Ficlolino Duarte l1'og11ça, 1:01:?/:m, ~fanuel Cardoso Matias Figueiredo, l:OG9138, Jaime Ba11ho Dias Cord(iiro,
o 1:039.'39, Eugénio ~Iartins l\Ioncles; e, <lo rogimonto
do artilharia <lo costa, n. 0 47f>; :l9, Manuel Lourinho
do )fatos;
Pnra o centro ele mobilização ele artilharia n. 0 2, os soldados cadetes, do regimento de artilharia ligeira n. 0 :!,
n.º' 7i31/39, Josú do Ofü·oira Lopes \'l'lho, 407139, António Libflnio Gil .Júdice, 702/BD, grnosto Gontil dos
8autos Cor<l<'iro, (i;3.+/:39, Guilherme Martins, o 703/39,
Boaventura do •\ lmoi<la Lopes 'l'a\'llrt>s; o, elo reginwnto de artilharia pcsaela n. 0 :?, n. 0 ' G70;39, Ampuro
Santiago da ~lota Gomos, 700 i3~), Aureliano Guterres
Jorge, e G69/39, José ~Iauuol da Costa Lemos;
rara o centro dll mobilização do artilharia n. 0 3, os soldados cad<>tcs, do regimento do artilharia ligeira n. 0 3,
n.ºª 1:006/39, Carlos Manuel Gomos do l\Iagalhiiis,
1:011, 39, Francisco do Assis de Mondonça Lino Noto,
1:013 39, Alberto Rios Nunes Salnulor, 1:009/39, António ~Ianuol Correia I3otelho, l:OlOpn, Jovito :\fon<los
Tainha, o 1:01:3/ 38, António Xuricr Castro Constâncio
Pereira Coutinho; do regimento do artilharia pesada
11. 0 2, u. 0 G9::?/:3n, Hicar<lo Lopos 'l\·ixcira; e, do roginwnto do artilhnria do costa, n. 0 47-!; 3!>, Mnnuol Domingues Duarte Bispo;
rara o centro do 111obilizac;:ão elo artilharia n. 0 4, os solda1los ca<lotcs, do n•gimonto do artilharia ligeira n. 0 3,
n. º" 1:004/ 37, .J onquiru flochn )!ou toiro Limão, o 676/39,
)fauuel Crllspo <lo Carrnlho e Sousa; e, do regimento
de artilharia pesa<lu 11.º ::?, n. 0 ' 4li3 :m, )[anuel Augusto
da Silva Yioira, 4tiü/ ml, Jerúnimo 'l'omuz Fcrreirn do
Olh-eira, 467;3!1, liormínio Clúudio da Costa de Oliveira Basto, 694 3U, 1\rnaldo Vítor Rodrigues Poção,
4Gl/3D, Alfredo Quintiio Ah·cs d~ Sí1, 465/39, Orlando
~foldonaJo dos fü•is, G0;>/39, ~figuol Nunes da Ponto
elo Sousa G ucdo:;, e 464, 39, Agostinho Alberto Santos
de .Almeida;
Para o centro de mobilização lfo artilharia n. 0 5, os 1101dados cadetes, do regi monto elo artilharia ligeira n. 0 ó,
n. 0 • 389 39, BC1lmiro Rodrigues 'l'eixcip1, 391/39, Manuel .Josó da. Vci~a Sarmento, H001:10, Angelo Carneiro
L<"ão; e, do rt•gimrmto de artilharia pl'saela n. 0 ~'
n. 0 • Gil/30, José de :\Iagnlhãis o lfeneses l"orjuz,
.838/ 39, )fanuel .Ah·es Soares, 83i/39, .\.lhnno de Azo-
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Yodo Vieira do Castro, 908139, J osó Maria Lopes de
Carvalho, e 462/39, :\fanucl Ferreira Ramos;
Para o centro de mobilizac:ão do artilhari11 n. 0 6, os soldados cadetes, do regimento do artilharia ligeira n. 0 3.
n. 08 675í39, Josó da SilYa Carrnlho, 674/39, Jaiml'
Alberto Aze,·edo Pereira, 1:006/ 37, Uanuel António
Al(\gria da Cunha, o 1:022/38, Guilherme António :\fodueiio <lo Carvalho;
Para o centro do mo bilizac:ão de artilharia n. 0 7, os soldados cadetes, do regimento de artilharia posada n. 0 2,
n. 05 458 39, Rogério L(là.O de Almeida, 45W39, José
Francisco )forais Barhot, 164,;;39, Pedro Sebastião do
1\forais Sarmento Campilho, o 400/39, Abel Neves de
Azevedo.
A aspirantes a oficial milicianos de artilharia contra
aeronaYes:
Para o centro de mobilizac;ão de artilharia n. 0 8, o primeiro sargento cadeto, do rrgimonto de artilharia pesada n. 0 2, Joaquim António Loureiro de Amorim, o
primeiro cabo cadote, do grupo de artilharia contra
aeronaxcs n. 0 l, n. 0 1.019139, Alci<les :Jfartins Caramelo, e os soldados cadetes, do regimento de artilharia pesada n. 0 2, n. 0 468, 39, Manuel Josó Lopes Pereira; e, do grupo do artilharia contra aeronaves n. 0 1,
n. 05 317/39, Sebastião Podro Ferreira Murtcira, 348/39,
Fernando Henriques :Mendonça, 349/39, 11fanuel Agostinho Duarte Gaspar, 350139, Eduardo Silva OliYeira
e Sousa, 351/39, José 11fanuol Leito Ribeiro Liebormeister, 352,/39, ·Manuel Joaquim Leitão Pereira da.
Cruz, 353/3~, Henrique Álnlro Pires l\Iascarenhus, e
354/39, Carlos Garcia Fialho.
A aspirantes a oficial milicianos do cavalaria:
Para os centros de mobilização a quo pertencem, os
primeiros sargentos cadetes, do centro de mobilizaçll.o
de cavalaria n. 0 1, Rogério :!\forais Coelho Dias; e, do
centro do mobilização de cavalaria n. 0 3, Josó Eduardo
de l\Iac<>do :!\foreira Salos e Emanuel Gaspar da Silveira o Lorena;
Para o centro de mobilizac;ito do cavalaria n. 0 1, o soldado cadete, do regimento de cavalaria n. 0 7, n. 0 441/39,
Patrick Francis Keating ;
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Para o centro de mobiliza<:ão de cavalaria n. 0 2, o soldado cadete, do regimento de cavalaria n. 0 5, n. 0 165139,
Orlando Soares Gomes <la Costa;
Para o centro de mobilizaçüo do câvalaria n. 0 3, o pri·
moiro sargento cadete, do regimento de Ca\·alaria n. 0 7,
Augusto de Almeida de Oliveira o Sousa, e os soldados cadetes, da Escola Prittica de Infantaria, n. 0 6UJ139,
José 'àlaria Guedes Dias do:; Santos Nobre; do regimento de carnlaria n. 0 1, n. 0 348 37, Humberto João
Escorrcnho Valentim; do r<'gimonio de cavalaria n. 0 2,
n.ºi 357,39, Fernando da Costn )[aia, 525, 39, Augusto
Basto:; Troni, 5351 39, Pedro António Salema Garção,
537/39, Gastão Caraça da. Cunha Ferreira, 358/39, Joaquim Lourenço Semedo, 581 :3n, Luiz Afonso da Cunha
:Magalhãis de Sousa Adito, 483/35, António José Celorico Drago, 536 39, Abel Cristóvão Nobro ela Yeiga,
5~6/39, Jorge Drapcr iiinciro, 51:!0/ 39, João Carneiro
Pinheiro, e f:>l0,'39, Eurico da Nazaré Fernandes; do
regimf'nto de can\laria n. 0 3, n. 0 ;)62/ 39, João Abrantes Lúcio Fialho; do rt>gimento tle carnlaria n. 0 4,
n. 0 158/39, Artur Fialho Leonardo; o, do rogimC'nto de
cavaluria n. 0 7, n. 05 530,39, Joi10 António d~ .Magalhãis
Coutinho ~fota, 103;30. Francisco Xavier <la Gama
S(lpúlvcda, 505/34, Carlos Ayala Vieira ela Rocha,
307/39, José Jfon<l1:1s Palma, 5~8/30, António Roseiro
Duarte, 131, 30, José João Arn.újo Caldeira Ribeiro~
529; 39, José .l úlio Costa Júnior, e 312; 30, Carlos J os&
Vasconcelos Borges.
Promovidos aos postos adiante indicados, nos termo~
do artigo 35. 0 do decreto n. 0 21:365, de 22 de Abril de
1932, continuando na situa~ão de lic<'nciados cm que se
encontram, os seguintes sargentos e praça~:
A n!!pirantcs a oficial milicianos telegrafistas de engenlrnrin, para o centro de mobilização de engenharia n . 0 3:
Do rc~imento do infantaria n. 0 1, o segundo sargento
caíleto ~Ianuel Alfredo Tito elo Morais e os soldados
cadetes n. 0 ' 1:281/39, Ruúl Lopes Coelho Duarte, o
1:278,'39, Yftor ~Iark ~eruya, contando todos a antiguidade dcsdo 1 do NoYembro de 1940;
Do batalhão de telegrafistas, o primeiro sargento cadete
Hilário Pereira de \' asconcelos Cruz e os soldados
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cadetes n. 0 ª 351 36, António Pereira l\farques, o 509;39,
Fernando LourPn~o Pereira, contando o primeiro a
antiguidade desde 1 do :N"ovembro de 1939, o segundo
<lesde 1 de Noverobro de 1938 o o terceiro desde 1 do
Novembro de HJ40.

A aspirantes a oficial milicianos de engenharia:
rara o centro de mobilização de engenharia n . o 1, o
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1940,
os soldados cadetes, do batalhão de ca~adoros n. 0 3,
n. 0 2?31/35, Rogérin .\ fonso; P, do regimento de engenharia n. 0 1, n. 0 8 040/:39, António Pinheiro do Uagalhãis Júnior, o G34-f39, Luiz Mendonça Lamas do Oliveira.

A aspirantes a oficial milicianos móclicos:
Para a unidade a que pt'rtencem, os soldados cadetes, do
regimento do infantaria n.º H, n. 0 • 1:050139, José Maria
Rodrigues de Carvalho, e 1 :044/39, José J oào Androsen
Leitão, contando ambos a antiguidade desde 1 do Novembro do 1940;
Para. o ro!.!:irnonto do infantnria n.º 7, o soldado cadete,
do batalhão de metralhadoras n." 2, Anisio F'erreira
de An<lrnde, contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1940;
Para o rogirnonto do infantaria n. 0 11, o srgundo sargento miliciano, da 3.ª companhia de saúdr, Luiz l\faria Estê\·~to Cabrita, contando a antiguidade dosde
1 de No\'embro do 193G;
Para o batalhão indepondento do infantaria n. 0 17, o soldado cadete, da 3.ª companhia de saúde, n. 0 203/34,
Augusto Pamplona nfonjardino, contando a antiguidade dosdo 1 de No,·embro de 1939;
Para o batalhão independente de infantaria n. 0 18, o soldado cadete, da 3.ª companhia do saúcl0, n. 0 228/34,
::.\fonucl Francisco \~az do :ifocloiros, contando a antiguidade do~do 1 cio Novembro d0 1938;
Para o b;Ltalhão de cacadoros n. 0 :3, o soldado cadete,
da 1. :i. com panhicl do sa(ulo, 11. o 187/38, .rúlio de nforais Caldas, contando a nntiguidaclo desdo 1 elo Novembro do 1039;
Para o centro do mobilização do sorviço do saúde n. 0 1,
os soldados cadetes, do regimento do infantaria n. 0 6,
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n.º' 1:042/39, Acácio Alherto TeixPira Coelho, 1:043/39,
António ~alrndor Ah·es Ferrão, 1:052/39, F'ernando
Ycntura Outeiro, 1:045, 39, Antc'mio Joaquim l\ladeirn
Pina, 1:046, 39, Ililcloberto Ribeiro Osório de \' nldolciros, 1:051/:39, .Joiio Celestino Gomes de OJh·oim,
1:041!39, ...\.lfrc<lo .\lt•xandrc Rilwiro do :\Iag:ilhiiis, e,
<lo regimento de infantaria n. 0 8, n. 0 295/39, Jouquim
X1>iYa do Olh·cira, eontando todos a antiguidade desde
1 do ~ovemhro de HHO;
Para o centro de mobilização do son·iço de saúdo n.º ~'
o primeiro sargonto cadete, do lmtalhlto de metralhadoras n. 0 2, Tihório 13arrt>irn Antunos e os soldados
cadt>tes, do regimento de infontnria n. 0 10, n. ºª 18i/i~n,
J nime Fcrr<'irn da ~ih·a, <lo hat:dhào do caçudoros
n. 0 1, n. 0 282/3:">, Hui Est(wcs Ahr<'u, o do batulhiio
do metralhadoras n. 0 2) n. 0 ' 40:l :39, Eduardo Granada Pinheiro, o 400)39, Palmiro Nunes Baptist11, contando todos a antiguidade <lesdo 1 de Novembro do

1940;
Pnra o centro elo mobilização do l'Orviço de saúdo n.º 3.
os soldados cadetes, do regimento clü infantaria n.º 1 ~
n. 0 ! 1:223, 30, António de Lacorcla Raptista Poroira o
Sousa, 1:218/:m, .Joiio de :\fatos FerrPira Rornüozinhor
1:152139, Reunto :\Iurtiuez de Vul:ulm~ Preto, 1:230,39,
Daniol Augusto Leite Bacelar, 1:217 '39, Luiz José
Mendes, 1:322/39, António da Costa Tt,ixeira, 1:221/39,
António Pedroso Ferreira, 1:lf>6í39, Joaquim do Bragança da Costa Lniz, 1: 14U/39, .Jouquim Bnrnnrdino
Moreira de Sena Martins, 1: 171/!ln, Fernando Amado
de Oliveira Pinto, e 1:134/39, Alcides Raimundo da
Cunha; do regimento de infantaria n. º 3, n. 0 400/ 39,
Arlindo Rodriguf\s Freixo; do rl1ginumto de infantaria
n.º 11, n. 0 ~ 73:l;:J5, Alberto F'rancisco Silva, 83f>/37,
Josó Cabral, õ84/fl7, Armando Jaimn li'erreirn o Silvn,
751/37, :Manuel Angelo 'Mncarro, o f>i7/39, Honato Álvaro Fernandl s Botioo, do batalhão de cac:adorcs
n. 0 2, n." 631/36, Álvaro Ferrão Antunes do ":\forais,
do batalhão de metralhadoras n. 0 2, n.º 401 39, António Silvestre do Fruitns, da 2. • companhia do s111'1do,
n. 0 118;34, .João Baplista Mouro, e dn 3.ª compnnhin
do saúde, n.º~ 124 .'i~li, Abel li\111tns Cancela elo Abreu,
o 20/36, Carlos Silvio Pareto JU•h(\lo Alrns, contando
o nntPpenúltimo n antiguidade desde 1 de N on~mbro
de 19m> e os restantes desdo 1 de Novembro de
1

1940.
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A aspirantes a oficial milicianos veterinários, para
a direc<;ão do serYi<;o votcrinário militar - secção
do depósito-, Ot> seguintes sargentos e praças:
Do regimento de artilharia ligoira n. 0 3, soldado cadote
n. 0 186/3!'>, Nelson Caruoiro do Carvalho, contando a
antiguidade desde 1 do Novembro de 1936;
Do grupo de artilharia a cavalo n. 0 1, soldado cadeto
n. 0 :d33/33, Elísio Duarto Gomos, contando a antiguidade desde 1 do Novembro do 1938 ;
Do regimento de cavalaria n. 0 ~'soldado cadete n. 0 359/39,
João Mendonça Braga, contando a antiguidade desdo
1 de .Novembro de 1940;
Do regimento de cavalaria n. 0 6, soldado cadeten.º 498/38,
Armando Paredes Formosinho, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro do 1930;
Do regimento de cavalaria n. 0 7, primeiro sargento ca.deto Toótilo Ferreira do Freitas l\Ioura, segundo sargento cadete Josó Luiz Chamic:o Heitor, o soldados
cadetes n.ºs 385/39, José Custódio Príncipe Duarte, o
533/39, Eduardo Angnsto de Sousa Ramos da Costa,
contando todos a antiguidade dosde 1 ele Novembro
de 1940;
Do contro de mobilização do cavalaria n. 0 3, o primeiro
sarg<'nto cadete António Óscar Carmona Rodrigues,
contando a antiguidade desdo 1 de Novembro do 1940.
A aspirantes a oficial milicianos do sorvi~o de administra<;llo militar, contando a antiguidade desdo 1
de Non~m bro ele 1940, os soguintos soldados cadetes do 2. 0 grupo do companhias do subsistõncias:
Para o batalhão do sapadores do caminhos de ferro,
n. 0 564/39, Alberto Joaquim Salgueiro;
Para o 1.0 grupo de conipanhias de subsistências, n:•s 5431
39, António Sanches da Silva Branco, 544/39, Firmo
Jos6 Calado, 551/39, João IIenriqu<'s Palhinhas, 554/
39, António José da Silva, 547/39, Celénio David do
Paiva, 562/39, Rui Maria Viana Costa de Carvalho,
548;39, Eduardo dos Snntos Sousa, 5-W,39, Carlos
dos Santos Gonçalves Gião, 556/39, Fernando Carlos
Loureiro Ferreira, 543/39, António Ah'es de Sá Correia
Júnior, e 546 '39, ~fanuel Joaquim Lourenço Real;
Para o centro de mobiliza\ito ele administraçilo militar
n. 0 1, n.º' 541/39, Feliciano do Nascimento, o 532130,
J osé Fernandes do Sousa Tebreira;
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l,ara o centro do mobiliza~ão de udministra~ão militar
n.º 2, n. ~ ó58/:3D, Il<lofonso Joaquim dos Santos Nóvoa,
5[>0,39, Adelino José Dias \'igúrio, e 553/39, .Angusto
0

Ventura :Mateus;
Para a unidade a que pertencem, n.º~ 553 39, Luiz J anuúrio Simões do Abreu, 5-!W39, .\ntónio Josó Mimoi;o Faísra, 5:->i /:39, J osó :\fanuel ele Castro gnes
Ferreira, :->45j3U, I•\•rnando Uo:m Peixoto, 5ü0;:19,
Luiz :\faria Gonc,:nh-os IIeuriqucs, 5f>:?; :39, Carlos Seruiu, 2-!ó, 38, .António Corvelo do Avila, :->79/39, J osó
:Muria CardORO Forl'eira, o 596/39, Carlos Porcira :.\!arques <lo Oliveira.

VI

COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS

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

i'or portarias de 7 do corrente

me.~:

Nomf'ado comandante do companhia do Colégio Militar
o tom•nte do infantaria, da escola prútica. do. arma,
J osó Policarpo 1\fondos Dias.
(n1111l:1 pe lo Tribunal de ContM, com a anotaçiio do uno sorom
devldu• <•molumentos, oos termos do docNJtO n. 0 :?2:257).

Fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas

Tenente de artilharin. do rflgimonto do nrtilharia ligeira
n. 0 H, )f:írio Arnaldo da Silni, pnrn o dc:sPmpo11ho elo
car~o de cng0nlll'iro ele :secção. nos tormos do M'tigo ü. 0
do decreto n. 0 Hi: 1:3-t., do 8 <lo Novombro do H128.
(Ylsadn polo l'rlhunal uo Contas, com a nnotnç.llo de aorom do·
l'ldoa omolumentos, º?'termos do decreto n.• !?"2:257).

Por pottaria,<J de f.I. do corrente mfJ:;:

Exonerado elo oficial elo scn·iço do corpo do alunos da
l•~scola do Exúrcito o touonto do infnntaria .Jorge .Alc.xun<lro Froiro Garda.
(Anotada

p~lo

Trlbnnal d• Contas em !O do Do1embro do 19'0).
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Batalhão de caçadores n. 0 10

Segundo comandante, o major de infantaria, no quadro
da arma, Salvador Nunes Teixeira.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 17

Adjunto, o tononte, na situação do reserva, Agostinho
João do Sousa l\farq ues.
Bataria independente de

d~fesa

de costa n.0 3

Alforos, do grupo de artilharia a cavalo n. 0 1, António
dos Santos Gonçalves.
Bat alhão de pontoneiros

Capitão de engenharia, em disponibilidade, António Casimiro da Costa.
Depósito de material de aviação

Capitão de aeronáutica, da base aérea n .0 3, Lino Augusto Leão Teixeira.
1nspecções do serviço de administração militar

Sub-inspector, o major do serviço de administração mi·
litar, da direcção do mesmo serviço, Jaime Rebêlc
Espanha.

Por portaria de 17 do con·ente 1nês:
Ministério da Guerra - 1. • Direcção Geral - 2.• Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n. 0 16, Ernesto Soeiro de
Brito.
Regimento de infantaria n.0 6

Major, do centro de mobilização de infantaria n. 0 6, Severino Gonçalves Guerreiro OhaYes, por podir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 6

Chefe, o major, do r egimen to de infantaria n. 0 6, Alexandre Teodoro dos Santos Fonseca, por pedir.
Batalhilo de metralhadoras n. 0 1

Tenente de infantaria, do corpo de alunos da Escola. do
E xército, J orge Alexand re Freire Garcin.
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Por portaril1.i de 21 do corrente mês:

gxonerados do oficiais de servi~o do corpo do alunos
da Escola do I•~xórcito os capi tids: <lo infantaria l\fário
Alberto Soares Pimontel o Alberto Barbieri do Figueiredo Baptista Cnrdoso e de ca\·aln.ria João Augusto
.A;r,inhais de )folo, ficando êsto também exoneraclo do
instrutor da 15.ª cadeira da. mesma l•~scola.
Exonerado de secrotúrio da Escola tio Exército, por ter
sido nomeado profossor catedrático <la mosma Escola,
o rapití'lo do 11rtilharia Dimas LopPs do Aguiar.
(Aootadu pelo Tribunal do Coutas om 3( de

D•z~mbro

de !OCO\.

Xomeado secrntúrio da Escola do Exército, ficando exonerado das fun1:õcs de comandanto do corpo do cadetes da mesma Escola, o capitão do artilharia Graciano
l•'erreira elos Santos .
(Vlsndn pftlo Trlbuonl de Conrn•, com o aoolaç!l.o do nito 11•rem
do\·ldo• omolnmentos, nos tormoa do decreto n. 0 ~2:2õ7).

Supremo Tribunal Militar

Exonerado de sccroti1rio, por transitar par a a situnçfio
do reforma, o tononto-coronol, na situal:ÜO de resornt,
F rancisco Grilo l•'ovoreiro.
Secrotário, o major do extinto quadro elo oficiais do sccl'Otariado militar António Isidro Gama.
2.• brigada de cavalari a

Chofe do estado maior, o major do caval~ria, com o cur!iO
<lo estado maior, mn disponibilidade, Angelo de .Aguiar
l•'orreira.
Regimento de infantaria n.0 li

Comandante, o coronel de infantaria, da
urma., Florentino Coelho :\Iartius.

direc~ão

<la

Batalhão de caçadores n.0 4

Alferes miliciano do infantaria., do batalhão de ca~adoros
n. 0 9, ~lanuol gus6hio dos Santos Ramires, por pedir.
Batalhão de caçadores n.º 9

.\.spirante a oticial miliciano do infantaria, do hatnll1i'LO
de cal:a<lort'S n. 0 4, L uiz Jorge Campos da Costa Pereira, por pedir.
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2.• Sérit•

Direcção da Arma de Artilharia

Tonante de artilharia, da esrola prútica da arma, Nuno
Guilherme Roriz Rubin.
Quadro da arma de artilharia

Tononte, <lo grupo de artilharia a caYalo n. 0 2, Alborto
Coriolano :Miranda da Costa.
Grupo independente de artilharia de montanha

.\!feres miliciano médico, licenciado, da 2." companhia
do saúde, António dn Costa Pais.
Regimento de cavalaria n.• 6

Alfere:- miliciano médico, licenl'iado, ela 1.3 companhia
<lo saúdo, Feliciano António do Valo Rêgo Campos.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. 0 3

Tenente miliciano médico, licenciado, do grupo indop('nd0nte ele artilharia de montanha, Celestino Simões
1Ionriques .
•\!feres miliciano médico, lic<'nciado, do regimento de
carnlaria n. 0 6, .llvaro Ernesto de Seabra.

l 'vr ileaeto.<i de :!8 do rorrr.11tc

mê.~:

Ministério da Guerra - 3. • Direcção Geral

1'cnontcs: elo infantaria, da cii;cola prútica da. arma, }4'crnnndo Louro do Sousa; do rC1gimcnto de artilharia
ligeirn n. 0 5, António Augusto dos Santo~; do rogimC1nto do artilharia pesada n. 0 1, António de Furia
Leal o .Torge Faro \'aladas; de engenharia: da oscolu
pdtica da arma, )fanucl A vclino Barreira Antunes; do
reginwnto <lo engenharia n. 0 2. llonriqoe Co:;ta cio:;
Santos Pai\·a; do batalhão de tolegralistas, IIor:\cio
José do f'ú \"iana Hobélo; e, elo at'fonáutira, da baso
aérea n. 0 3, Erne~to Armindo Felg11C'iras e Sousa.
Serviços cartogràflcos do exército

:Mnjor, do regimento do infantaria n.º 2, Aloxunclro de
:\forais.
Direcção da Arma de Infantaria

:\I:1jol', elo batalhão do carros n. 0 1, Libcrato Eugénio do
8:'t Viana Brandão.

2.' Série
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Centro de mobilização de infantaria n.0 10

.Adjunto, o tonento, na situação do roserva, Augusto Natividade da 8il rn.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 16

.\!feres miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores
n. 0 9, A.ristiuo Tielas li'raga, por po<lir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 19

Aspirante a oficial miliciano do infantaria, do centro do
mobilização elo infantaria n. 0 9, J orgo J<'ilomeno Silva
Brasão, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.0 19

Exonerado de sub-chefe o capitão, na situação do resernt, João Luiz <l<' Castro.
Regimento de engenharia 11. 0 2

Tenente chefe <la banda de música. supranumerúrio, do
regimento do infantaria n. 0 11, Domingos ~laritt Forreira.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

C:1pitiío de engC'nhnria, da direc~iio do serviço <lo obras
e propriedades militares, do goYêrno militar do Lishoa, Gonçalo CristóYiio do Santo Estanislau do Meireles Teixeira ela Jlota.
Base aérea n.0 1

TcnentP de aeron:íutica. da base al>rea n. 0 2, Armando
Correia :.\!era.

Po1· po1·tarias

rfr

."JJ do 1·01Trnte mês:

Regimento de infantaria n.º 3

St'gnudo comandante, o tenente·cororwl, do regimento
ele iufantnrin 11.º lLi: Francisco Alberto dos Santos
Lara.
Capitão, do batalhão <lo caçadores n.º :3, .Josó Luiz Fontoura de Soqueirn, por moth·o disciplinar.
Regimento de infantaria n. 0 5

Tenente de iufoutnriu, no qun<lro <la arma, Ruben Gomes.

9().l
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Regimento de infantaria n. 0 7

Segundo comamdante, o tenonte-coronel, do distrito dL~
recrntamento1 e mobilização n. 0 5, ~\.lfredo Fernandes
de Oliveira, por pedir.
Regimento de infantaria n. 0 8

Exonerado de segundo comandante, o tenente-coronel
António Eduardo Cabral o Castro, por transitar para
a situação do reserva.
Segundo comac1dantc, o tenente-coronel de infantaria, no
quadro da arma, Eusébio Emídio da Silva.
Regimento de infantaria n.0 9

::\Iajor de infantaria, cm di~ponibilidatle, :\Ianuel do
tos de Samp1!l.io Nobro.

~fa

Regimento de infantaria n.0 16

Segundo com:mdante, o tenente-coronel de infantaria. no
quadro da atma, Inário Monteiro de Azevedo.
Distrit:o de recrutamento e mobilizaçto n.0 5

Sub-chefo, o te1:iente-coronol, do regimento do infantaria
n. 0 3, Franci1;co Sobrinho Toscano.
Regimento de cavalaria n. 0 2

Capitão de cavi!l.laria, em disponibilidade, Francisco António de Ara·újo de Azevodo Pimenta da Gama.
1nspecçto dlo serviço de obras e propriedades militares

Tenente de eng'e nharia, no quadro da arma, Jorge Luiz
Tedeschi Soa.brn.
Direcção do Serviço de Administraçto Militar

Chefe da 1. a R.epartição, o tenentfl-coronel do isoni<:o
de admiuistráção militar, em disponibilidado, gduardo
Guedes de Carvalho :Ueneses.
Júri parll avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major dos caP.itilis do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar no ano de 1941

Pret;idente: ten ~nto-coronel de cavalaria, com o curso do
estado maior:, Humberto do Luna da Costa Freire e
Oliveira.
Vogais: majoreis de infantaria, com o curso elo estado
maior, Alfredo I•'orraz do Carvalho, de cmgenharia
PUnio Octúxi1) do Santana e SilYa o do extinto qo.adro

'.?.• Série
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ele oficiais do sPcrctariado militar António Isidro Gama
o José Cândido da Conceição Bait'w.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a niajor dos capitãis
do extinto quadro auxiliar de artilharia 110 ano de 1941

Presidente: coronel ele artilharia :\[anuel Ilolbecho Correia de Freitas.
Yoga is: majores cll' artilharia J osó do Pina Cabral, Gusta,·o Adolfo do :\!elo Leite da Gama Lobo o Joaquim
do Oliveira Leito o do extinto quadro auxiliar do artilharia Augusto Hni\'O da Silva.
\' ogal suplente: major de artilharia Alberto :Mário Cortes dos Santos.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção a major
dos capitilis do extinto quadro auxiliar de engenharia no ano de 1941

Prosidento: coronel do engenharia Carlos de Barros Soarei; Branco.
Vogais: teneutcs-coron6is de engonlrnria Casimiro Artur
ela Costa S:intos e José Cunha Lamas; majoros de
engenharia Arménio Leal Gonçah·cs o, do extinto quadro auxiliur de engenharia, .Joaquim António Branc·o.
Yogal suplente: major do engonharia Jol:>é Luiz Supico.
Batalhão de caçadores n. 0 4

A lfercs miliciano, do hatalbrt0 do metralhadoras n. º 1,
Eduardo :\fach:11lo :\Ioniz )!acedo, por pedir.
Batalhão de caçadores n.0 8

Alforos miliciano. do bn.talhão do motralhadoras n. 0 10,
Rui do Sá :\fosquita 'rarnrcs, por pedir.
Batalhão de caçadores n.0 9
.\!fere~

miliciano, do centro do mobifüaçilo de infantaria
n.º 8, António Ifonriquc de .\raújo Stott Hovorth,
por pedir .
.A~piranto a otici:1l miliciano, do contro de mobilização
t!P infantaria 11.º ~. António 'àluria Loureiro da Costa,
por pedir.
Batalhão de metralhadoras n.0 1

.\spirantc a oficial miliciano, do centro do mobiliznçüo
dl' infantaria n. 0 i, Munuol Poreirit Fernandes Vargus,
por pedir.
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!Batalhão de n:etralhadoras n. 0 2

Aspiranto a ofü:ial miliciano, do batalhão dP cai;adores
n. 0 8, Carlos da Fonseca, por podir.
Centro de mobilização de infantaria n. 0 5

Aspirantes a oficial milicianos: do centro do mobilização
de infantaria n.º 4, Flávio Gonçalves Gomes o, do
centro do mobilização de infantaria n.º 9, Luciano
~fanuel )Iass ~tno dos Santos, ambos por pe<lir.
Cenl!ro de mobilização de infantaria n.0 6

Aspirante a ofile!ial miliciano, do centro do mobilização
do infantaria n." 10, J osó Augusto da Silva 1\Iartins,
por pedir.
Cent1ro de mobilização de infantaria n. 0 7

Aspirantes a o~icial milicianos: do batalhão de caçadores
n.º 4, .JorLo Cardoso e Cunha e, do batalhão de caçadoros n. 0 10, José l'i!arcos de Preitas )forna, por pedir.
Centlro de mobilização de infantaria n. 0 8

Aspirantes a oficial milicianos: do centro de mobilização
de infantaria n.º 10, Alberto Ilnndain Ramalho Fontes
o do coutro de mobilização de infantaria n. 0 15, Francisco V alório Teixeira Bastos das Neves Pereira, ambos por podi1r.
Centro de mobilização de infantaria n.• 9

Tenente miliciano, do batalhão de rnotralhadoras n. 0 :2,
António Cru~1ho Dias, por podir.
Aspirante a ofiicial miliciano, do centro de mobilizaçt'to
de infantariai n. 0 16, Adelino Lopes da Rochn, por
pedir.
·
Centlro de mobilização de infantaria n.0 IO

Aspirante a ofii ial miliciano, do centro de mobilizac;ão
do infantaria1n. 0 6, Basílio Pinto Fernandes Jorge, por
pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.0 14

Alforos miliciaoo, do batalhão do caçadores n. 0 4, Ilon:
rique Leito, 1~or pedir.

'

Ce11~ro

,,

de mobilização df) cavalaria n.º 1

Alferes milicin~,o, dQ centro <lo n\obilizar;rw tle <:irrnlarill;
n. 0 3, Aurélio Gomes Seara, por pedir.
•

2.• Rérie
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Centro de mobilização de cavalaria n. 0 3

Alferes miliciano, do centro ele mobiliza~ão de caYalaria
n. 0 2, Fernando de Vila 1:\on\ Vasconcelos de Barros
Virgolino; por pedir.

Ministério da Guerra - 3.ª Direcção Geral -1.ª Repartição
Por portarias de 30 de Novembro findo :
(Anotadas polo Trlhuunl do Contas em 1°; do J>ozombro do 1910).

~os

termos dos artigos 31. 0 e õ4.0 do decreto-lei
n . 30:874, de 13 de Novembro de 194:0, nomeados:
mestre de gimnástica da Escola do Exército o capitão
de cavalaria João José Francisco Xavier Freire de
llfoneses o mestre de equitação da mesma Escola o
ca.pitiio de cavalaria. Amadeu Bucota Martins. Os oficiais nomeados já do a.utecedonto desempenhavam as
mencionadas funções na referida Escola.
0

Por portarias de 12 do corrente mes:
(Anotada polo Tribuna! do Contas oru 16 do Dezembro do 1910).

Exonerado do cargo do assistente do laboratório químico
da Escola do Exército o capitito de artilharia. João
Carlos TaYaros Ferreira da Cunha.
Exonerado de instrutor auxiliar do mostre do equitação
da Escola do Exército o capitão do carnbria Jhancisco António do Araújo de Azevedo Pimenta da Gama.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria ele 5 do cor1·e11te

m~s:

(Visada pelo 'l'rlbuual de Conta• nm 19 do Dezembro do 1910.
Silo dovldo• omol11mou1os, nos tormo~ do doeruto n.0 22:257).

N om<'ados professores cfoctivos, respecti\'amente, dos
2.º <' 8. 0 grupos do disciplinas do Colé1do Militar, nos
te1·mos do artigo 8. 0 do decreto n.0 30:773, de 4 de
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~éric

Outubro último1, o tonante de engenharia Henry D umont
N C'sbitt e o cu.pitão do artilharia J osó <la Cruz )fota
Júnior.

VII - AUMENTOS SÔBRE O SÔ LDO E DIUTURNIDADE S

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral- 2.ª Repartição
Concedidas 11JS vantagens do que trata o decreto
n. 0 24:~47, de :M de Agosto de 1031, desde as datas quo
lhos Yão in<lic·ad~~s, aos oficiais em seguida mcncionaclos:
Por terem compl etado o t empo de perman ência no oflcl alato, desde as \~atas em qu e são considerad os tenentes,
nos termos do decr eto n.• 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por
ce nto sõbre o 1&õldo:

Por portarfri de 5 do corrente mê.'I:
(Vl•~lla
vld 101

peh> Tribunal do Contns 1 com a anotntão de aerom de·
omolurnoutos, nONi tormos do decreto n. 0 22:257).

Engenharia - ca:pitão, cm serviço nas oficinas gerais de
material elo oogonharia, Adriano Vieira Coelho dos
Santos Macedo, nos termos do artigo 19.º do decreto-lei n. 0 28:4031, do 31 do Dezembro do Hl:37, desde 1
de Dezembro üo 19411.

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbre o
sõldo:

Po1· portari1ci de /3 do corrente mê..,:
(\'lenda pelo Tribunal de Contai, rom n onotn•:lo 1le •orem d ovl ·
do11 emolumento•, no• termoa do deort'to n. • 22:2~7).

Infant aria - capitüis, adidos, em sor\'i<:o no Instituto
Gcogrútico o Cadastral, Alhorto Adoodnto Hoclrigues
o António I3oi:gos da Silva , nos termos do artigo 20. 0
do decreto-lei n. 0 28:403, do 31 de Dcz<'mbro de 1937,
desde 1 do Dozl'mhro elo 1940).
Engenharia - nnjor, <Hn ison·i<:o nas oficinas gerais do
material de 01ogcnharia, Josó Afonso Lucas ; tl'nentc,
em servi<:o nas mesmas oficinas, J osó Carlos Vaz Soa-

:!.• Série
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res Ba ptistu. nos tormos cio urtigo H>. 0 du dt>croto-lei
n.º 28:403, do :H de Dozombro <lo Hl3í, destlo 1 de
DL•zombro do 1040.

Por portaria de 12 rio co1·1·e11te

mP.~:

(\'!nela pelo Tribunal de C-Ontar, com n nnota',lo de sorem de·

•1dus emolumontos 1 nos lermos do docro10 o.0

1!2:2~7).

Farmacêuticos - capitãis farmareuticos, <'m sonic:o na
Fnrmúcia Central elo l~xér<'ito, IIornoro Ft'lT<'irn, António cio Jesus Pita o :\Brio .\ugustu Azevedo <ln Custa
Santos. nos tormos tio artigo 19. º do Jpcr<>to-lei
n. 0 2~:403, do :31 do Dezl'mbro do 1!1:37, rospoctivamon tt', desdo 1, :3 e 1 dt• Dezembro do 1940.

Por portaria de 18 do corrente

mê.~:

(\'laadll polo Tribunal de Contas, coin a 1tno1ação d" aerem doYI·
dos omolumeoto1, Jh.J• termos do docroto n.u 22:251).

Artilharia - m~jor, adido, l'Ill sen·iço na fábrica de oquipnmontos e urroios. Fernundo Cortb dos Santos, nos
tt•nnos do artigo Hl. 0 do decreto-lei n. 0 28:40:3, ele 31
de J)(1icmbro tio 103i, dl's<lo 1 do Dezembro do 1\)40.

Idem para o terceiro aumento de 10 por cento sobr e o
sOldo:

l'or portaria de 4 do corrente mPs:
(\'ltAdn pelo Tribunal do Coo1.:i1, com A anotaçlo do 1orom do·
,·Jdu1 t•molumentos, nos termo• do decrftO n.• 2:!:2á7).

Administração militar - major do sonic:o do ad111inistrac:iio militar, adido. em sen-iço na )fonutenção )!ilitar .
•\11t611io ~faria Pinto Siilg111~iro, nos termos do artigo
rn.0 do decreto-h:i n. 0 :!~:.+O:~. de 31 do Dezembro de
rn:n, desde 1 elo Dczmnhro de Hl40.

l'or portaria ele õ do corrente

mh~:

(\'landa polo Trl~unal do Contas, com a anot~ão do aorem de·
vhto1 omolurn'1ntos. nu• torroos do docroto n. 2:!:2!íT).

Infantaria- major, ndirlo, t'lll scn·iço no Instituto Gco"'nílico e Caditstrnl. <'>scar Kol de AI n1rcnga; cnpitiio,
~ 11 mesma situnc;ão e son·ic:o, Fornanclo Augusto
.\breu Oonçnl\'os, nos termos do urtigo 20.º do de-

VlO

2.• Série

ereto-lei n. 0 !28:40B, de 31 de D1'zcmbro do 193í,
<lesdo 1 do D Hzemhro do 19411.
Ar tilharia - tcnontcs, adidos, uo Instituto Güogrúfico e
Cadastrnl, Eurico de Castilho Serra e José G[1ilhorme
D uarte Pcrry de Almeida e 13rito, nos termos do ar·
tigo 20. 0 do dccrcto·loi n .0 28:403, do 31 de Dezembro do 1937, desdo 1 de Dezembro de 1U40.
Administração militar - tenente do sprviço do adminis·
tração militari adido, em seniço na Manutenção ~1ili
tar, Al\'aro <lj~ Oliv(lira, nos termos do ar tigo 19. 0 do
decreto-lei n.' 28:403, do 31 !lo Dozeml>ro de 1H37,
desde 1 elo D ~zembro de 1940.
1

Por po!·tarla de 9 do corrente mês:
( \'I• Ida polo Tribunal do Conta•, com a anotatio do aororu dt"
vll!u• omolumontos, no• tonnos do decreto o. 0 22:2~7).

Administ r ação mlilitar - tenente do ser viço elo adminis·
tração militar 1 udido, om son·ii:o na ~Ianutcru;ão Militar, J osé l\luriu do Sampaio ~(ariz, no~ termos do
artigo 19. 0 do üecroto-lei n. 0 ~8:40:l, <lo 31 do Dezembro
de 1937, desde 1 do Dezembro de 1940.

Por po1·taria de 12 do corrente mês:
(Vlsâ,d a pelo Trllrnoal d~ Co11t1U 1 com a anot atlo do aororu de·
vldloa omolu1nontos, no1 trrmo• do <looroto n. 0 22:261).

Administração m.ilitar- major do sen·iço de administração militar, adido, em serviço nus, oficinas gerais do
fardamento o cal çado, António Alvaro dos Santo~
P or<'ira, nos termos do ar ti~o 19.0 do decreto-lei
n. 0 28:4:03, do :H de D ezembro do Ul37, desdo 1 dP
D ezembro de 1940.

Por

portar~a.

de 16 do corrente mês:

(Vl••~la

polo Tribunal do Cout1u, com a nnotntllo do aorom dovldloa uruolurnonto•, nos termos du docrvto n.• !2:267).

Administração n11ilitar - tenento-coronol do serviço de
administr ação militar, adido, Artur Xavier da ~lata
Pereira, o ten 'ntQ do m<.•smo serYiço Carlos da Purificação do N u;cimtmtu Santos. adidos: nas oficinas
gorais de fa rd amento e calçado, dl•sde 1 do Dezembro
de Hl40.

2.•
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VIII- CONDECORAÇÕES E LOUVORES

Ministério da Guerra -1.ª Direcção Geral -1.ª Repartição

Por portaria dt>. 18 de Xorembro .findo:
Concouido o uso 1le palma dourada sf1hre a me1lalhn militar de prata da classe de bons spn·iç-os. por, sogurHlo
deliberação do Supremo Tribunal :\lilitar, se encontrar
ao abrigo do <libposto no n.~ 3. 0 do artigo 1. 0 do decreto n. 0 1~:081. d11 0 de .\.gosto de 1926, o capitãC1
de infantaria .\.níhal Eugénio dP A ,·ik•z.

Por portu1·ia.v rle 30 de Xo1·emlJl'o fi.ndo:
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
do bons SOl'\ ÍÇOS, COID a letrll. Ü, por, segundo Ut•liboração do Supremo Trihnnal :itilitar. se encontrar ao
abrigo da alínea a) do § 2. 0 do :irtigo 8.0 do regulamento para a conces~ào <la medalha militar do :?8 tle
E)t•tembro de 1\Jl1. o corotwl do corpo do estado maior
.Ah·aro Teles Ferreira de Passot<.
Conclecorado com a medalha militar do prata da classe
dt' bons sorYii;os, com palma doura1la, por, segundo deliberação do Supremo Tribunal :.'llilitar. se 1•1JC•ontrar
no abrigo da alinL':t e) do§:.?.º do nrti~o S. 0 do dec'l'NO
n. 0 3:392, de :?8 de Setembro de Hllí, e do artigo l.º
do 1lecreto n. 0 1:?:081, do 9 de ~\.gosto de 19:.?6. o
<·apitão de infantaria Fernando ..\uµ;usto Rodriguc:>.

IX - DECLARAÇÕES E DISPOSIÇÕES OIVERSlS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
1) Tendo sido ngraciado com a Cruz V 0rmelha ill'
Bcnemcrêocin d:t SociPdade 'Portuguesa da. Cruz \'L'r111elha o alforos miliciano mt•rlico Hui !lasse Foneira,
é-lhe permitido us:ir a respectirn in rgoia.
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Ministério da Guerra-1.ª Direcção Geral-1.ª Repartição
~) Declara-se que, tendo sido agraciado por Sua :\fojostade o Rei do Inglaterra com o grau do comendador
da Ordem do Bnnho o genoral, na situa<;ão de reserrn,
Júlio Ernesto de ~!orais Sarmonto, ó· lho permitido, oro
conformidade das disposi<;õell do regulamento das Ordens PortugueslilS, aceitar aquela morcô o usar as respectivas insíguins.

:3) Declara-se quo, tendo sido agraciado por Sua Majestade o Rei d1 Itália com o grau do grande oficial da
Ordem da Coro,a do Itúlia o coronel de aeron:íutica, ti·
rocinado, Alfredo Delesque dos Santos Sintrn, é-lho permitido, em conibrmidado das disposi<;õcs do regulamento
das Ordons Portuguesas, aceitar aquela mercõ e usar as
respectivas insi@ nias.
4) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Govêrno
de 1'~spnnha COIIll a Cruz do 1. ª classe de mérito militar
o capitão do s;orvi<;o de adminh1tra<;ão militar l\[ário
Afonso do Carv•a lho, ó·lhc permitido, em conformidade
da::; disposições ido regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela m1ercô o usar as respectivas insígnias.

5) Declara-se q uc, tendo sido agraciado pelo goner:i.l
comnnda.uto do exército do sul com a Cruz de Guerra
espanhola o capitão de artilharia José Cândido Roma
do Lemos Puga, é·lhc permitido, em conformidade das
disposi<;õcs do regulamento das Ordens Portuguesas,
acoitar aquela mercê e usar as ri>spcctiva.s insígnias.
G) Declara-se quo por decretos de 18 do ~for<;o do
corrente nno, p~1blicados no Diário do Goi~ênio n. 0 263,
2.ª st'•rie, do 12 do Nowmbro findo, foram condecorados com os grnus da Ordem a seguir designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Avlz
Grã-cruz

Ooneral FernanClo Augusto Borges Júnior.
Grande oficial

Coronel, na situi <;ão de rt>son·a, José de Ascensüo V nldez.
Cavaleiro
Tenente de infa ,taria .António Coelho.
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7) Dcclara-so <JUe por decretos ele 18 ele :\Iar<:o do
corrento ano, pnhlicados no Diúrio do Gorêrno 11.º 27J,
2.ª sórie, de :!;> do xo,·embro findo, foram condecorados com o grnu ela Orclom a sc>gnit· designada os seguintes oficiais:
Ordem Militar de Avlz
Oficial

Capitiiis: de infantaria Ilídio .João Cabral Fc\lix Campeão e milil'iano. na situa<:ão do rcserrn, Carlos
~\.drinno Fonseca.

8) Declara-se <( ue por dt>cr0to de :lo de JJl'Zombro
do 19:l8, publicado no JJicfrio do Gorê,.,10 n. 0 28G,
2. :1 série\ de 10 do corrente mês, foi l'ondc>corado <'Olll o
grau 1la Ordem a i>eguir de·.ignada o oficial no dinute
mencionado :
Orde m Mii itar de Avlz
Cavai eIro

Tenente farmacêutico lfiguel do Barcelos da Silrn )íaia.

ti) Doclarn-ioo quo por clecr\,tos 1lo 18 de Marc:o do
corronto ano, publicados no Diário do Govêrno n. 0 ::?86,
2. • sbric. de 10 do corrent0 rnês, fornm condcc·orados
com os graus da Ordem a seguir designada os seguintes
oficiais:
Ordem Mili tar de Avl z
Oflclal

Capit!lo do corpo do estado maior José António da Rocha Bolcza Ferraz.
Cavalelr o

Tenentes: de infantaria Fausto J osé <lo Brito e Abreu
e, na situação do resen·:1. António Ferreira.

10) Dcclara-so ~uo por <lo:~·e!o de 6 de Ago~t? do
corrento ano, publicado no /J/llno do Gorêrno n. 286,
:?. 3 série de 10 cio corrente mos, foi condecorado com
Ordem a :seguir ilo!"ignada o oficial ao diante
0 grau
mencionudo:

eia

Ordem Miiitar de Avl z
Oficial

Capitrio 1le ctl\'aluria, actualmonte major, Luciano Ernesto da Sih'a Grnnato.
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11) Declara·so quü por decreto de 9 do corrento mús,
publicado no /Ji°ârio do Gvver110 n. 0 ~93, 2.ª série, do
18 do mesmo mfls, foi con<locornclo com o grau da Orclem a seguir clo1signada o oficial uo diante moncionu<lo :
•>rdem Mllltar de Cristo

Comendador

Tenente de artilharia )fonucl Gomes Duarte Pereira
Coentro.
12) Declara-sei quo os oficiais 110 dinnte nomoados fo.
ram condecorados com a medalha militar da classo de
comportanwnto ·exemplar. em conformidade das disposições do regulamento apr orndo por decreto do 28 do
Setembro de l Hl i:
Medalha de o uro

Ministério da

~luerra -1.•

Direcçl o Geral - 1. • Repartlçl o

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exér<'ito
)lanuel Gonçn ln•s.
Batalhilo Independente de Infantaria n. 0 18

Tcnente-coro1u•l Gastão Uiheiro Pt>rcirn.
Distrito de recrutamento e mobilizaçlo n.0 16

.Alferes do <JUndro dos sen·ii;os auxiliares do exército
Carlos Augusto Afonso.
Comando da defesa marítima de Lisboa

Tenente-coronel Luiz ~ohrn de )feio.
:\fujor .António Poixoto Chedas .
Re~1l mento

de artilharia ligeira n.0 1

Tenente-coronel .J o:iquirn Pl:'icido Duarte Sih·a.
:\fojor Yerissimo José da Sih·a o Costa.
I.• companhia de trem hlpemóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito
Elias Joaquim Soares.
Regimento de cavalaria n. • 6

Capitão miliciauo, do extinto quadro especial, Joaquim
António Gaspar .
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Instituto Profisslonal dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

:;\fajoros de infantaria li'rancisco !\faria da Costa Andradl',
gmílio da Silva do Andrade e Sousa, Baltasar Simões
Ferreira e Josl~ Hiboiro da Fonseca do :;\Iendon<;a.
Capitão de infantaria Alberto Correia Duarte.
Guarda nacional republicana

Tenente de infantaria José ::\forques Correia.
Medalha de prata
Ministér io da Guerra- 3. • Direcção Geral - 1.• Repartição

Tenentes: do infantaria Fernando \" iotti do Carvalho, do
artilhnria Joaquim Teixeira TC'lo e do engenharia Alberto Andrad1' e Silva.
Batalhão de caçadores n.• 6

'l\•nonto Arnaldo Schulz.
1.• companhia de trem hipomóvel

.Alli•res <lo quadro elos scrvi<;os auxiliares do ex(lrcito
Josl- Ca-simiro Louron<;o de Abreu.
Base aérea n.0 2

Ten1'ntc de aeron{wtica Josó António elo Almeida Costa
li'ranco.
Guarda nacional republicana

'f enentc• <le infantaria .\ldemiro Carlos Nunes CorrPia.
1:~) Declara-se que, pelo Boletim Jlilitar das Colónia.>?
n. 0 10, ele 10 de Outubro do corn•nto ano, foram concfocorados com a rnodalha militar cll' c·ohrc, da classo d1•
as~icluidado do sr.rvic;o no ultramar, os sogundos sargentos: de infantaria A11tónio Gomes Gabriel e Tcot<'mio
~antos Caio e 1le artilharia António Alws Heis.

14) Declara-sP <111c. tl1 ndo sido promovido por distin<:ão o segundo sargl·nto de aeronú11tica .João Luiz Flores
do Barros, é lhe Jll'rmitido o uso da 111Pdalha criada polo
decreto n. 0 ll:GOi, do ~4 de Abril do lü26.
15) Declarn·se que. tendo sido a~rnciado pelo Govf>rno
Espanhol com o ml'd:tlha militar ( colccth·a) o furriel 1lo
de artilharia D:wid Coelho de Araújo. ó-lhe permitido,
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cm conformid:i.<le das disposições do regulurnento dn'
Portuguesas, aceitar nq1ll'ln mercê o usar ns rcspocth·ns insigniias.
·

1 >rdons

- -

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

H>) Dc<'lnra-sc

'1110

os tl'nPntl's·l'Oronéis <lo int"n11tnria

a seguir mencionados foram tambúm nomeados pura fro·
~ncntnr no corrente nno escolar no In~tituto do .Altos

I<..studos Militn1~m1 o curso pnrn n promoção a coronol,
com inicio em :3 do Fo\•croiro do 1941. lle\"Oudo ser
mandados uprnsentar 110 mesmo Instituto cm 2 do referido mês:
Al\'nro de Pin.ho MontPiro Ft•rn•ira, no roginwnto de
infantaria n.O 1.
António Albin10 Donwons, no r<'gimento de infontariu
n. 0 11.
Alfr<'do Fernandes tle Oliwirn. no db•trito do rccrutnmento o mobilizaçiio n. 0 :>. ·
~[íirio ~fogueira, no regimento do infantaria n. 0 14.
Fernando Sobrinho 'l'os<'nno, no regimento do infantaria
n. 0 H.
,Josl• )farcclino, no hutnlhiio do cai:t1tlores n. 0 8.
Amfindio ~[achado, no batalhão do caçadores n. 0 4.
l<'runcisco Silve1strc Varoln, no batalhão indcpendPnto du
infnn ta ria n. ci 19.

li) Declara-se quo os oficiais no udiautCl nomoados.
promo\'idos pela prosou to Ort!ew do E~·ército, contam a
antiguidade do13 seus nctunis postlli> desde ns datas que,
rospClcti\'nmento, lhes viio inclicudns:
Infantaria

'J\.imrntns-coron·éis:
Malaquias Au~usto do Sousa Guedos, <lcsdo ~O tlll
No\'emh:t"o de Hl40.
Inácio ~fontoiro de AzovNlo, dosdr. 3 de l)p;i:ombro
de Hl40..
Major Manuel Martins dos Rois, desde :?O do No,·emhro do 1940.
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Capitãis:
.Joaquim Monteiro de Freitas, desde 16 de Setembro
de 1940.
Manuel Xavier Pereira Simlles, desde 20 de Novembro de 1940.
Cesário Taxares Coelho, desde 27 de Novembro
de Hl40.
J lilio Martins Mourão o Jaimo Peroira de Carvalho,
desde 1 de Dezembro do 1940.
Luiz Artur Teixoira, desde 3 de Dezembro de 1040.
Ar tilharia

:.\fajor Segismun<lo , \Jvares Pereira e Lima, desde 23 do
Setemhro de 1940.
Capitão António Pinto de Balsemão Canhoto, desdo 1\1
de Agosto de 1940.
Cavalaria

Capitão António José Ramalho Xavier, desde 12 de :N"o,·embro do 1940.
Serviço de administração militar

Coronel \Titorino Maria G on~alves Canolhas, dcsdo ~6
de Novembro do 1940.
)fajor Luiz Cândido de Passos Pereira de Castro, desde
2 de Dezembro do 1940.
Exti nto quadro auxiliar de artilharia

Uapitão António Joaquim CorrPia. desde 17 ele ÜLltuhro
de 19.J:O.

18) Declarn-sc que oportunamente será. determinada a
antiguidade a atribuir aos tenentes-coronéis Henrique
Alberto de Sousa Guerra e Eusébio Emídio da Silva e
capitão Aníbal da Costa Brotas, todos do infantaria, o
quo, pela presento Ordem rio &r:ército, são promovidos
iLquelcs postos.

19) Declara-se que o major de infantaria Óscar Kol
de Ah·arenga, a quem se refere a cleclaraç-ão 14) da Ordem do Exército n. 0 22, 2.ª série, do corrente ano, completou em 2U de Outubro último, e não em 29 de Setembro, como foi publicado, o ano de servko nas tropas .
20) Declara-se que o tenento de infantaria J osú Marin
Baptistn. Machntlo foi nomeado para freqüentar o curso
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de comandante1s de companhia c1ue tem início em 13 d<•
Janeiro de 194ll, em substiturc:ão do tenente Eduardo
Pinto Barradae1, adido, em sorYi,o no :\Iinistório cl as
Colónias. que n.ito Yom freqü~ntar o mesmo curso.

21) Doclara-11e c1ue o tenente de infantaria, adido) em
seni<;o no Ministério <lo Interior, na guarda nacional republicana, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceição
deixou de estar nesta situa<:ão Nn 7 do corrente mês, continuando, porém, desde a mosma data na situação de
adido, no reforiido :\finistério, mlls t•m sc·n·ic:o na polfci:1
de segurnnc:a pública.
22) Declara- se que, por portaria de :!1 do corrent<'
mês, anotada p1elo 'rribunul de Contas em 30, ficou nula
e de nenhum e1feito a parte da portaria de 29 de NoYembro tindo, inserta na Ordem do E.7·ército n.0 22,
2. ª série, do corrente ano, que promoYeu a alfores miliciano o aspirn111to a oficial miliciano de infantaria, do
batalhão de m€1trnlhadoras n. 0 1, Oustavo Wilson Poros
Brandão, por tor já sido promoYiclo ao mesmo posto por
portaria de 11 ao r0f1'rido mês de Non,mbro.

:?3) Declara-~1e qlll~, por portaria de 28 do corrente môs.
ficou sem ef0ito a parte da port11ria de 7 de Dezembro
corrent(', inserta na Orrlem de Exél'cito n. 0 :!2, 2.ª sórie 1
do corrente arn:i, que colocou no centro do mohilizaç!lo
tle infantaria n ..0 fi o alferes miliciano dl' infantaria, do
hatalb!lo de caç,a dores n. 0 H, Aristino Ticlas Frnga.
:!4) Declara-oo que o a!!pirante a oficial miliciano de
infantaria CarlQs Alberto Barros Guedos, que, por portaria de 23 dei Novembro findo, inserta na Ordem do
E.rército n. 0 22, 2. ª série, do corrente auo, foi colocado
no batalhão do ca\adores n. 0 9, pertencia ao centro de
mobilização de infantaria n. 0 16, e não ao centro de mobilização <l<' infantaria n. 0 6, como foi publicado.

:?5) Declara-~1e que é Luiz l•'ilipt> N ascimonto, e não
Luiz Filipe, o 'nome do aspirante a oficial miliciano de
infantaria, do c~~ntro de mobilização de infantaria n.º 12,
11ue: por portaria do 11 de Novembro findo, inscrta na
Ordem do Exélrcito n.Q 22, 2.ª série, do corrente ano,
foi promovido d alferes miliciano.

2.•
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26) Declara-se que o major de urtilhariu, atlido, diroctur interino tlu. fúbrica Je material <lo artilharia, armamon to e Yiaturas, :\[ário Alberto Sardinha Pereira Coelho,
qul', por portaria do 17 de Outubro último, inserta na
Ordem do E;rér<:Uo n." 22, 2.!l s{•rie, de 17 do corrente
mês, foi nomeado professor da 20. ª cadeira da Escola
do Exército, e:wrcc estas funções <·umulativamente com
o c·argo que dosf"m penha na rc>feritla fáhrica.

:Ji) Declurn·Sl' q11<' o capitão 1le a1·tilharia, em disponihilidado, Fran<'isco Froire do :!\fatos chegou à altura para
1•11trar no quadro om 1 do corrente ml>s.

:JS) Declarn-se 1111e o capitão de :1rtilharia, a1lido, em
!-••n·i\O nas oficinas gerais de material aeronáutico, .João
C'arlos Tavarns Ferrl'irn da Cunha deixou de estar nesta
situa\ào. continuando, poróm, na situação de adido, mas
c•m servi\o na JÇ1:1cola do Exército, por ter sido nomeado
profo~sor catodrútico da reforida l•~scola, por portaria
tle 2B de ~owmhro findo.

:?UJ Declara-se •JUl' o tencuto de artilharia Alberto
Uoriolano 3Iirancln da Costa, 11111', pela presente Ordem
1/u E.rér1·ito, é colocado no qua.drn da arma, presta serYÍC:O no destacanwnto do forte do ..Alto elo Duqu(I.
:~O) Declarn-sc que o capim.o de <•ngonltaria, em di:;ponibilidade, António Casimiro da Costa che~ou iL nlturn
pnra entrar no qullllro em 22 de Novemhro findo.

:H) Declara-se que o tenente d<' <'ngenharia, em dispo11ibilidade, Jorgo Luiz Tedeschi Seabra chegou à altura
para entrar no quadro em 6 do corronto mõs.
:t~) Declara-se CJlll' o tenente dL' engenharia, 110 quatlro
1l11 arma, Jorge Luiz Tedcschi Seuhrn 1pw, t><'la presontP
01'</em do E .rér1•1'to. é colocado na iaspec\àO 1lo son·iço
1lL• obras e propriodudPs militurcs, pre1:1ta também scn·iço
por ucumula\i'lO na 2. 0 Hopartiçllo da :l." Dirf'f'ÇÜO Ül'ral
tl~sto jfinistério.

:rn) !\os tt•rmoi:. do artigo :.10.º do deat'tO 11.º 18:710,
<lo :? de .\gosto tio 1930, publica·!-e u relação dos cnnditlato' a.provados no com·urso para admis~i10 no quadro
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permanente do oxórcito dos oficiais ,·eterinúrios por ordem de classificação:

1

Amadeu .\01tunes Vieira, nlfores miliciano, do
centro de mobilização do infantaria n. 0 ó . .
2-Gilberto do Almeida Mendes, aspirante a oficial miliciano, do centro de mobilizai:ão d<'
infantaria n. 0 16. . . . . . . . . . . .
3
Carlos Cordeiro Pereira, primeiro sargento
cadete n. 0 l:lf:>0/31, do centro de mobiliza<;ão d<' iufontaria n. 0 3 . . . . . . . . .
4-)fauuel .J oa1quirn Trindade, aspiranto a oficial
miliciano, do centro do mobilização do infantaria n. º l~l . . . . . . . . . . . . . .
f>- Eduardo Augusto do Sousa Ramos da Costa,
soldado caidoto u. 0 533 39, do regimento dP
ctwalaria 11!·º 7 . . . . . . . . . . . .
G-.J oão Abran,tcs Lúcio Fialho, soldado cacll•to
n. 0 562/39,, do regimento de carnlal'Ía n.º :~
7 -.João Rodrigues da Silva Santos, aspirante a
oficial milicin.uo ,·eterinário, da s<'cção cil' do·
pósito da Direcção do Ser\'iço V<>t<'rin!trio
)lilitar . • . . . . . . . . . . .

1:3,:~

rn
12 18
12 ,G
1:?,5
11,ü

11::3

34) Declara-se que o major do extinto quadro auxiliar de engonh<lll·ia, supranumerário, António .\rsónio
Rosa Bastos chiegou 1L altura pnra entrar no r<'spccti,·o
11uaclro em 4 do corrente môs.
·
35) Declara-se que o coronel, na situação de reserva,
.Jorw Augusto Martins, que, pola Ordem rio Exército
n. 0 22, 2.ª sério, do corrente ano, passou à situa<;ão do
reforma, deve ser considerado nesta situação desde 11
do Outubro último. o não desde 14, como foi publicado.
36) Declara-s~9 que o coronel do serviço ele admini:-;tra~üo militar J1t>ão Maria Penteado Pinto, quo, 1wla pre-

sento Ordem do Exército, transitou para a situação de
reserva, continull prestando sorvi~o como chefe da 3.ª Repartição da 2. • ]Direcção Goral dô.sto Ministério.

37) Declara-se~ que, por despacho de 27 do coironto
mês, sã.o recon~ uzidos, dcsdo 1 <lo Janeiro de 1941, no
consel ho do administração do Cofre de previdência elos ofi-

2.• Série

OIWE.\I l>O EXimcrro N.• ::!3

921

ciais do exército metropolitano, para o biénio 1941-1942
os oficiais, na situllf;ão de reserva, n Sl'guir mencionados;
Coronel Jorgo .Augusto Rodrigues.
Tencntes-coronóis Jaime Vítor Hiheiro de l\Ieneses e Alberto Hcrculnno de )forait->.
)fnjor )figuel Tarnres Blanco.
;~S) Declara-se que o tenente-coronol, na situ1u;ão do
rPse1Ta, Francisco Grilo Feveruiro deixou de fazer t->erviço no Supromo 'l'ribunal Militur.

:3!:>) Declara-se que o ca1>itão, na situaçito de rcscrvn,
)[anuel Gustavo de Abreu e Sousa foi nomeado chcfo
interino do centro de mobiliza\ão do artilharia n. 0 7, P
não chefe do centro de mobilizaçi'lo de artilharia n ..i 6.
como foi publicudo na Ordem do E.rército n. 0 22, 2.ª sório,
do corrente ano .
..J:O) Declarn-so que o capitão, na situação do roscrv11,
:3.ª Hcparti1:ão da 2. 11 Dirc>cção Geral deste

um sorvi<,:o na

:.\finistério, FranC'isco Carlos l\brtins passou a fazer
"Ol'Yi\o no Instituto Profissionul dos Pupilos dos Exórdtos do Terra e :.\for. por despacho de 30 de ~ovcmhro
1ll• 1940. na rngu deixada pelo tenente. na mesma situn1:iio, Luiz Augusto dos Santos.
·U) Declara-sl' <1110 o capitão 111iliciano de artilh11rin,
do Pxtinto quatlro especial, Rogório Marques de .\!moída
Hnsso, que, 11cla pr<'~entc Ordem do E:rército, tr:rni:1ita
para a situação de rci;crva, _cont~nuu pr<'stanuo serd~o
na Direcção da A rmn <le .\rtilhar1a.
4~ 1 Declara-se <1uo os oficiais, n:i situação de reserva,
ao diante mencionados se acham dosligndos do serviço
desde 18 do corrente mês, nos termos <la última parte
do artigo 15. 0 <lo <lccrcto·lei n." 28:40.t., do 31 de l>ozeml1ro do 1937:
Unpitiiis: .\ugnsto Suuc:-> Tiago o .Joaquim Cor<loiro
Júnior.
'l'enontos: :.\[anuel Luiz .\atones o F'rnncisco X unes da
f'onceição Caetano.

J:J) Declara-se. quo pass.a a fozor soniço º.ª ca:roirn
de tiro da gunri11~i10 do Viseu o tononto, na sltoaçao de
re:;cn·n, :Mariano Áh·aro Ferreira, om substitul~ào do
tt•rlt'nte, ua rnc:,;mn :-itnução, Abel da Silrn Rebêlo.
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44) Dccla1·a·~o que desistiu cln froqiH!ncia <lo 1." ano
do C"urso dn Rscola Ceutral de ~argentos, nos torrnos
1lo artigo -li .0 do decreto n. 0 :?:?:lCH', de 2 do FPvoroiro
de 1933. o priu1wiro . . argcnto, do ~.º ~rupo ele compnnhias de suhsi~tún<'in:;, José Dia:; .\[ouriio.

--Ministério da l:iuerra - 2." Direcção G&ral - 3.~ Repartição
4õ) Pensõos •munis que competem aos 06cinh1 a seguir
designados, que!, nos termos do dPcroto-lei n. 0 28:404, 1lc
:n de Dezembro ele 19B7, transitnram parn a situac;iio
d<' rescr\'a:
Brigadeiro d1• infantaria: com o 1·urso do ostndo maior,
Agostinho Bnrreto Rodri~ucs d1• Olirnira, 4$.0()().).
Coronel do infonturia Francisro de Paula e ~ih·a Hamo:-.
36.0006.
Coronel do ~en• ic:o <ll' admi11i~tr1H;iio militar .Jorro .Maria
Penteado Pin'to, 36.00 I·~.
Tonente·coronol dl' infantaria .Joaquim )fondos Bragunc:a,

30.000;5.
'l'cnente-coroncl de infantaria :Manuel 1lcnriquos Carreira, 29.Sf>O,~>O. Tem :3;> anos de serviço " :?O pt•ríodos.
)lajor do scr\"Í1.-o <lc administra<:iio militar .Jos1·· Xunl's
Urogório, :?7, 000;5.
Cagitão do infantaria António .los(• de Campo~ Rógo,
..,,1.423:5HO. Tem 35 anos de servi~o t• 14 períodos.
Capitão de infantaria ~Ianuel Ott•ro Ferreira, lf>.48:J560.
Tem 25 :mos de scrvic:o e lli período!'.
Oapitiio miliciar.10 de artilharia, do 1•xtinto qundro i•spocial, Hogt'•rio Mar<ptes de A lmoida Russo, 14. t:l2840.
'fem 23 anos do serviço e 11 pt•rfodos.
Capitão do extinto quadro cio picndoros inilitar<1s .Antúnio César <11• Oliwira. 20.4006.

46) Pensiio anual que compPto ao oticial a :seguir designado: qne, nos tr•rmos elo § !!. 0 do nrtigo lt>. 0 do 1le·

!!.• ~érie

ORJ..>lm DO

EX~RCITO

N. 0 :!J

croto·lei n. 0 :?8:404. <le 31 de lk1.cmhro de 19H7, tr:lllsitcrn para a sil11a<:l'l0 de res1•n·a:

Tenente dt• i11 l:1t1taria J oí'lo Duarte da CostH .Júnior,
11.977 ·~!10. '1'<'111 :}4 anos eh• spn·ic;o.
4í) PPnsõo:- :111u:1i' com <fll<' pass:iram à rcfornrn os

otfriai:- na ... itu:u:iio tlc ro~wrva :10 diante nomeados. couformc o dcsp:whu 1la Caixa Oornl <ln Unpósito:-, Crédito
tl Pre\·idõneia, publicado 110 flilcriri do Rorêrno ll.º ::W7,
:!. 11 sériC', do 2H do <·01n'nte 111ôs:
\lajor Jos{· B<•rnardo Pinto da :-;iJrn, :?5.9:!0·~.
Capitão .Jo:io Baptista Lop<':-, :H.8 17680.

-~

Ministério da Guerra - 3 ." Direcção Geral - I.ª Repartição

~
.;_

48) Hclaçi\o <los alunos <(111' foram ali-.t:ulo-. 110 corpo de alunos da E~cola do Bxúrcito, co11111 l'adctPs,
nos tt>rmo:- do artigo 4:3. 0 do dt•<·rcto-lni 11.º 30:K74, ele l:~ de ~O\'<'mhro do l!J.lO, dt:s<lo :ts <lata:-; que
re~pecti,·ameute lhe:-; Yiio indicadas:
:\úmero
de.
corpo

L
·[

,:\'ümero

}'~!ol(.11

iluha1u
1 •tU\' ......
1 nnldacl~•

J>aln

Xome~

-----'

d~ ~ _ . .
All~UlllU"DtO
~-~ --~

-------

Corpo de cadetes do exército
10!
112
11-1

119
1·)t)
.,_

147
163
33
167

36

249
2;"í()

Prim. i'arg. gra1l. ca•I.

.,

.
.."

"»
"
))

"..

"

150/3$
137/38
161/38
2.12(.!9
136/38
()\J/37
l80/38
143/38
6·1/36

154/38
58j:lG

90;37

.Joaquim Augl1~to Ro;ado Cahral . . . . .
.Joaquim Francisco Rijo Cardeira da Sih a.
.Joaquim ;\laria Facco \'iaua Barr&to . . . . . . .
.João Aliei da Co!'.ta Barros Ma!ralhãis Cruz Azuvedo
.Joà•> Hercnlano Rodri::ues de ~loura . . . . . . .
.ltílio lfoitor Lino Ferreira . . . . . . . . • . . .
~Iário ele Lima . . . . . . . . . . . . . . . . .
ll5car i\Iauucl tio Freitas de Mato~ Jc l"ampaio ~obro .
t'al'los AI berto de Barros Teixeira . . . . . . . . .
.l1ílío ('analho Çosta . . . . .
,\utónio Ahes Avila ele Melo.
Cnrlo-; ~faria Bastos Carreiras

Soldatlo <'.'\rl..tu

11

))

;jí

»

l:2:.!Gf3!J
l:21 I
1:'2ú9(J\I

_\!varo ,Jorg~ Rogado ~ui11ti110 . .
.\ntbnio .Jorge rla SilYa Sebastião .
C:mi:ino I >ié!!'o ela Sih a . . . . .

;;:;

-'

~

º...;.-:

t:i-11-l!llO

C:::·

"

9

"
"
"
"

"

::::::

e
%
'o

~

"
"
"

"

Regimento de infantaria n.• 1

11

-..

,.....

~~

13 - 11-Hl10

''J;

»

o

....
~.

ll5
lilG
157

262

2(i0
24i

»

1:1!l0Jil~l

.."'
"..

1:2-li/:l'..1

..

l:2Hl/ii~l

1 ::.Ml~/3'..I
l:l'..12/3'9
1:1-lüf.:1'9

1 .José ~!anucl Fcrrl'ira de Lemos.

. . . . .
• ••••. 1
.José l'iulaciro Sah·a<lor cio A~~uução. . . .
.
.Jon1lino ,\luui:r. de Sá l'amploua Côrte Hcal •
.
t)rlando Hotlri;.;ucs da Co:.ta . . . . • . • •
.
~alrnJor tio .Jcsu, Abreu . . . . . . . • .
•
.
.\lunuel .\lauricfo Bravo Ferreira . . . . .
•
.

l
i

»
»

",,

..,,

r
~

...

~·

Regimento de infantaria n. • 2

98

Sol.lado cadete

..
..
..

ns

15'9

102

351/40
342f-10

34!•/111
31G/40

.lacinw .\otónio Frade .Tímior. • . . . .
Jaime .\uto1110 Ta"arc:. .\lacliado Baoazol
Luiz \'icga~ do Carmo ::\c>cs. .
Manuel da Fonseca l'iuto Ue:.;:L. .

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

l3-ll-Hl40

....

"

1~

.:::::
!:::l

Regimento de infantaria n. 0 5
17
22
42
77
120
125
15S
i-7
2-t:í

:::ol11ado cadete

,,

.."
.,

,,
.."

..

~52

"
"
"

2G3
261

o

::tíi/40 1 Álvaro de Mourn Kocb Fritz . . . . . . .
!'\l!l/40
,\utouio da Cimara Le11rn ele Prança I>ória
r\t19f40 , Hcruartlo Har10,.o Botelho tlc ~ií ::\ogueira
~~:>/·10 i Jlc!1ri1it10 de ,<,'l}""!r:i Hot!r!gues . • . .
.'J.i2/·lll .Joao Afon:;o l mx• ira IIc11r1qucs . . . .
1 :!fi'.l/3~ .João Carlos Cnl\·eiro Lopes . . . . . •
:l1i1/40
Lni~. Cario~ de .\lm•u de Barros e Cunha
317/•IO
:-\11110 Frdrc Moniz Pereira . . .
:>25/10 Fraul'Ísco l'l·rcira l'al111i11lia . . . .
l::!·lli/:l!'l
Ft mando do Carmo Correia Calado .
:~:l.'í/IO
<.Jastfio Hicon . . . . . . . .
•
!111/10 Josú ,\11tbnio Almeida Castro .

...

-...

13-11-1!140

~

"

'
....

t'>

.."

~

o,....,
1-3

"
"
.."

o

~
o
J,:)

»

.,..)

))

»

"

Regimento de infantaria n. 0 6

23

1

Sold~·do cadete

1 1:038/33

1 Ant6nio

Dias )facliado Correia Diuiz . . . . . . • • . . • 1 13-11-ltl.JO

~

<!:

' ~

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

...............
...u

,,

J'f'
'

IP' '

..,..

._,;:.

.

.......... 1.tu1U111.•T
&!dadee..~

1
1

1

l==-

r1. \ ·. ••••

41'!/tfJ I C=.r .da L::: Msüda; • • • • . • • . . . • • . . . . . . : 13-;ll-1~

li

"'.J.l
~

.......... lllfutarla ....

1·

•1

118

-

1

87

82
136

111

Fi
'

Soldado cade&e

•

j'I0/41) 1Aat6oio .Joaquim Femuaee • • • • • • • • • • • • • • • 113-11-lMO
António J1Uio Geoeliou1 de Jf1Yal1 •Silva . • • . • • • • •
•

1 48814!) .

r

• .......... 1............
Soldado eade&e

1

881/'° 1 Altino Amadeu Pinto de llagalhlla

. • . • • • • • • • • • 1 13-11-19'0 • .

•

•

•
•

Soldado oade&e

•

1194/19
\
- 11....i Phto Am°'al . . • . • • . . . . . .
Bdqar• Moreira Si. . . . . . • • • . . . . . . . . .

do
de
.._..•......,.,.,..... clti Canalho • • • • • • . • • • .
· Jfdlo A•~..._ Cuftlho asi.a. . . . . . . . . .
J6lio doà Sana Batel • • • • ~ • ., • • • • • • • •
•

-

,

...
...,

......... .. hdutlrfa Lº 18

Soldado cadete

l

'

.•••

-

......................... 11

..-,· ·r ~....- ~:t!:
819}88

13-11- 1940

4at6Dio JC>M a

... . . . . . . . . . . .#tltt
. . . . .r

ta Piato • • • • • • •

~ • •

lS-11-19'0

. &

•

AI'

.
'

:1n
81

8.3
86

11 (j
154

1
1

1

,\~p,.of.

-

miliciano
Suldatlo ca<lcte

.

603(J~l

602;39
604/39
'2'J8/3'J
!14/40
;)52/39
í00/39

"D

"
"u

lGS

:!tti

, ,\ntúuio ;\Icude::. Baptista. .
' Cesário Campo:; Miguel . .
F ernando Ermida . . . . .
Firmelindo Coutinho Da,·id.
Joaquim Pinto Rraz • . . . .
,João Luiz Freire de Almeida .•
Alberto Carlot.o de Castro
Manuel Pereira do~ Santos

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

.~

"

1

"
.."

1

"

,~

'Z

~

o

"

"

Regimento de infantaria n. 0 12
:!8

Soldado •·adct11

4!1
128
161

:!58

t:)ll/lO

.
.

427/40

"
"

442/40
130,r.lO

Soldado cadete
Alferes miliciano

líOJ=j9
-

128/40

Autú11io .José do Amaral Balula Cid .
Camilo Au~u-;to do Miranda Rehocho Vni
.José Antó11io Monteiro de OJi,eira Lrite.
Manuel ela Conceição ;\Jatos. . . .
.\l:rnnel Leitão Pereira .\farquc" . . . . . . • .

..

I~

"

1 -

1:J-t l-Hl 10

,,
"

Regimento de infantaria n. • 13

i6
101

1

!

j César Cardu'm ·l:i Sih .l.

.

.

.••..•••••

Vítor Agostiuho d<.\Jcndoça Fra7.iio (1;..\1. n.0 13)

: 1 l3-l l;H140

~

,5

1....~

'~•
""':

o

Regimento de infantaria n. 14
0

,jJ

Soldado <'adok

] ().')

16(;
25!1

.."
1

"

·11'2/3!1

-

.Utf:'>!J

-

Carlos Ho•lrigucs <los l::)anto,, . . . . .
Orlando .Tos~. do Camfios .Marques Pinto
Orlando da 1-i1lva An radc . . . . . .
1 Hornão Loureiro . . . . .

......

13-11-l!J.10
))

"

~ ~:%
""

\)

Centro de mobilização de infantaria n. 0 16
:!;)I

r

.\sp. a of. miliciano 1

-

, lv:rn Serra Costa

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

. 1 13-11-l!J 10

1~

-·
tv

(!)

:\ iua1o•ro

1

''º

Xú111o•rn
'luu tinham

l'osto!I

corpo

~OIUI'~

Hll"

1

Data
'111

1

8ol«la.to cadete

1

-

1-..!>
(J)

1 nl1>•t:u11e11tu

ttr1Jcfn•h• ...

Batalhão de caçadores n. 0 2
:.?l

R

1

A11tt'1nio ele Almeida -1\arn

. . . ..

.

. .

. . . . . . ..

1:1-11-1940

ê

1t:l

,.....

.....

Batalhão de caçadores n. 4
0

Hi:J

1

26tf\9

Sol«ln•lo ca1lete

~ l anuel

Ferreira :\ohre (la Sih .1

.

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

13-1 l-HHO

t:l

Batalhão de caçadores n. 0 6
tl l

1

SoMaclo ca1lett:

1

-

, .Jos0 (;u,irdaolo

~fort·ira

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

1:1-11-1910

mo

!

Soldado cadete

"

1

-

-

Alberto Abílio <la Cotifa
: J os{· \ ntónio Hodrig-11e'

1o~
z

Batalhão de caçadores n.0 7
10

1:.-:~

. . ..... . . .

1::-11-1V40

1 :~

~.)

Regimento de artilharia de costa
~:?:l

~

Hol1bdu <:ailete

1

'20/411

! l'ernarulo <la Sih a Hnuico . .

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

• 1 1:\-11-1!l40

:.?,H;

Sold.1do c:i ,letc

1 3ílf10

,Tus1I

.João

:\ll\'('S

Card1•So . . . . • . . . . . . . . . . . .

I"
~;)
,,_

Regimento de artilharia ligeira n. • 3
1:~-11-1~1-l.0

;!.

Q

..............
2;")/)

1

Soldado cadete

i

62/40

1 Ra Cil I<:rnan i J ota T eles Grilo . . . . . . . . . . . . • • .

U -Jl-'11.1111

'~

1-1-11-19!0

1~

13-11- 1940

R..1...to H lnfutaria n. 0 2
263

1

Soldado cadete

1 34!-1/-10

Júlio .Jorge Bernardo

..........

. ...

R..iM1t1 .. illfaataria n.0 5
26(

265

1

r

&>l1l.a.jg ~"f.e

..

!
1

AA1f.m

:123i40

~!!!!!.'Calda! F!'!l!le!.' D!!Y!Al . . . . . . .
Segismundo Gonçalvc9 da Conceição Bevc7.

...

"

R..i..ato lle iafaataria n.• 6
266 !

~oldado ~adefr

1 i !'t6/40

M:111ucl Carlos Pereira .\h·e.;

l'a~>o~ d~

Esmnriz

... .. .

.

RetiM1nto Ili infutaria n.• 8
251 1

Soldadu cadete

1 ·l!l:.?/10

l l-11-HJ IO

lla\·jd T eixeira l<'errcira . . . . . . . • • • • • • • • • • 1 H - 11- 1!•-IO

1

~oltl aJu

caifotc

1/411

:iC

1~..
~
~

::i::

1~.
li~

R1ti•1ato de ialantaria a.º 13
~>67

1~

, .losú A11tú11io tle Sousa Magalhilis . . . . . . . . . . . . .

1 1-11 - l!ltfl

Corp1 de cadetes do e1ército
268

.1

Prim. '!arg. ~ra'I. e:itl. 1 l !ll

l•'<'r u:i111lo 1:oJofretlo da 1 'osta

No~ucira

1!1• Fr1·ita11

..

15· ll - lH IO

~~

.'\i11ncro 1
do
rorro

1
l'oslo~

'. '\illDl!rtl

1

l>ala

•1uo Unham (

;\orne~

Db
unldad~•

I't C·
w

do
alblamoalu

1

Regimento de infantaria n. • 5

lG I
:.!6i
'.!71

'-o rlado ca1lctc
1

"..

1

1:2 18/3!1 1 E1luar do Kol 1lc Can alho . . . . .
:\.'lt ,·40 Franci:;co .losú Falcão · Si:' u l\amos
337/IO .lost• ;\faria Carvalho T i:1.eir:i . . . .

...

t n-11-rn.to

..

Hl-11-l!l IO

"olda1lo cadctl1
1

»

1

4!ltflll

1 ,\rmindo .\lart i11:; Vid·~ira .

·1!15r-t0

Adolfo ,\Jontciro da 1;ruz .

Soldado cadutt1
1

..

1

..

..

-e

.........

HJ-11-l!t lO

18-11- 1910

-

ó
,~

Regimento de infantaria n. 5

273

_,

;...-:

0

~í2

~
,

Regimento de infantaria n.• 8

'2;11
2i0

!I

316/40 1 Antóniô da Au1111eia1:ão l\Iar11ucs LopP~
320/IO 1.:1\rlos .\fanuel Yaz Ja l'osta Beirão

1 21-11:1910

I~

Base aérea n.0 t

2i·l

1

'-oldatlo c:1dcti:

1

J IOf lO

1 ;\fanud .los•.· Barro-; 1la Costa

~:\\ arro cln

Andrade llcllllari:o

23-11 - l!tlO

Regimento de infantaria n.• t

,,_- li>

1

" 0H:1do caddr

1 1:2521:1!1

,\ltilio Gonçah·es 1iial> • . . . . . . . . . . • . • . • • • 1 2.">-11-19i 0

1~;.;;"~

;·

~

Corpo de cadetes do exército

2íli

1 Pr.i111. sari-.'" g-rad. cn.l.

1

2:1~

28-11-1940

Allu!rto da Sika Banazol . .

17:

...

~

;;·

Regimento de infantaria n. 0 2

2í7

Solc1a1lo c:ulP.tr.

;15~

Antúuio A1!..Jino Ant un<'s 11"

s,·1.

3-1 :.!-] !140

Corpo de cadetes do exército

! l'!'i!!b !!fil'g, ~r&L i::..ad.

1!!.l

Á!~r~r~ t~r~~ 'f~rres -d~ A!!Jra<l~ e ~!!':· a.

o

D-1~1lHD

~
.......

t;j

.....

lo"

8
t::j
~

I 8o~
z

'o

c.·o
·~

(,:)
~

.....

49) Relação doe alunos que foram alistados no corpo do alunos da Esl'ofa do Ext.'.•rcito, como cadetes,
noi> termos do artigo 3.">." do decreto-foi n. 0 i\0:874, do 13 de Nornmhro do Hl40, dcsd(• as datas quo
respe<'th·amentl' lhoi.; \'Üo indicadas:

..

~uru•ro
de
corpo

1
1

l'ullul

l1

-~-U~~~~-

''u" .....º ......
nu
unidades

.
1

1

.

-s 001 ~,.
'

l>Alll

tio

alillamenlo

..,
~

,,o

o~

::::

8

Reti..111 de artilharia liteira 11.• 3

279

Prim. sargento cadck

281

•

!l:466J3"

lfi7/E

Adalberto Júlio da N6hrega Pinto Pizarro .
Luiz Clemente Pereira Pimenta de Castro .

12-12-l!MO

..

t-1
;.<

,,

ti:-

ô

~

Re1l111111to de cavalaria n.• 5
ll8()
~

Prim. eari.,-entu eaoiete

.

11~:,~r

Ale:a:andre Mendes Leite de Almeida . . . . . . . . .
Ant6oio Aaguato de Sampaio e Melo Purcira de Almeida

12-12-1940

18-12-1940

·.

7!

~

!!

...
rr.
:?.
ca

OR DE~I I>O EX l~HCJ'l'll :-\.0 23

~33

Ob ltuárlo
l ~MO

Xovunhro 29- .\Itere!> rolorrnailü Gregório de Gouveia.
llezcml1ro 1-Ma;ior do 0:1.tiut? qundro auxiliar de ongcnltaria,
no me~1110 e'..11nto rpiarlro, Car los de Melo.
11 - Capitão di: nrtilharia, 110 quarlro, Manuel Co.>ta.
"
l ~ - :l!ajor. na ;;itua~·:lu <IP re;;crra, .Toãn :\Iartin;;; P into
Li' a i.

Rectlncações

;\a Ordem cio J:::i:érchu 11.• 2:l. 2.• série, do corrente ano, p. i8l,
0111!0 ~,, lê: «Ruas•. devo ler-se: nTôrro;»: p. i9õ, 1. 28.•,
onde se lê: «.José». de\C ler-s• : a.lo:io·; p. :,01 1 1. 2.•, oncle •e lu:
cc'1asimia110»1 1leve ler--(': «~foximinü».

1. 2..:.•,

~ lntónio

de Olii;eirci Salazar.

OAjudante 1;cneral,

•

