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praças - Im8, 820.
Portarias anuladas -10,
"R, 60, 13;', 147, 2HR, 571, 592, ríIll,
ü27, 710, 74n, 768.
Presídio militar, pessoal -1;)·1, 3B7, 40:), ·\3O, 51R.
Promoção a brigadeiro - 74, 222, 570.
Promoção a general··
74, 221.

R
Reotificações
. Iii, lHO, 171, .uo, Hfi5, 4;;0, 171, ;'10, MI, 1i2:.l,
G52, 711, 82S.
Reforma, nos termos do del'l·jo·l ..i n.:' :!H:4IH, .lu :~1de l iczcmbrn
1937 - 62. 138, 200, 2(\;';, ;31 a, :U7, :li3, 3RIl, ·IHl, .uo, r,(\!l,
1)66, 720, 779.
Regiões militares, pessoal:
. 1.a - 679.
- __ 2.a_ -438,528.
:l.a
24. 63].
Reserva:
nos t( rmos do uN'roto.lel 11.° 28 :·10·1. .1., ;11 de 1\'ZOlll hro .1('
19;17-7,60,
01, (j:~,61, ]at, laU, 201. 20;í, 201i, 207. 2{i;1. 21)·1.
2fi7, a1:1. ;116, :121, 1122, :12:1, :172, :)7;;, Will, B77, WiO, :IHO, 1111,
17U, 482, 513, ;31-1, 51,), 5(1), ses, oss, li2(;, ü27, H21;~,üli!í, O(lli,
bt:\7. 717, 718, 775, 776, 777, 77n.

ao

ÍNlHCE

XI

DOStermos do decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro <1,)
J9fl7 -- 372.
!lOS L~rmOHdo decreto D. 12 :017, de 2 de Agosto de Hl2G
8,61,134,137,208,26·1,310,319,322,375,433,
-iRO, 482,51 I,
U

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

s
Serviços cartográficos do exército, pessoal
270, 271, 524.
Subsídios:
concessão - 261.
concessão de n 'versão - 2, 3, 56, 57, :W::, 2UI, :n2, :370,
;~71., .J..77,·178, 511, ü63.
Supremo Tribunal Militar, pessoal - - 674.

T
Tribunais militares territoriais,
pessoal:
do Pôrto - 38n, 795.
(k Viseu - - 34fi, 3UO.
Tribunal Militar Especial, pessoal
21, \17, 1.17, 222, 211!l, ~18\J,
I:~l, ·1:17•. jH4, filia, Ií(\j,
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Ordem

do Exército
Série
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Publica-se

17 de Janeiro

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS

Ministério

de 1942

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

,

Manda o Govêrno ela República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerrn, louvar as companhias expedicionárias
do regimento de infantaria
n." 11, destinadas
a constituir a companhia regimental
o a formação do comando
do um dos regimentos
de infantaria
da guarnição
do
arq uipélago
de Cabo Verde, pela maneira correcta
e
disciplinada
como se apresentaram
na capital para embarque e pela alta noção elo dever, do brio e da honra
militar evidenciados por todos os seus oficiais, sargentos
e pruças, que, sabendo a sua unidade duramente castigada por acontecimentos
a que foram estranhos,
primaram em aprovoitar
esta oportuui dado para se ovidenciarom absolutamonte
digno,", da honra de envergarem
a farda do Exército Português.
Ministério da Guerra, 3 de Janeiro de 1942.- O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fanando dos Santos

Costa .
. ~endo-se
modificado profundamente
o estado do disciplina e de aprumo militar do rogimento do infantaria
n." 11 e tendo mesmo merecido citação especial as úl-
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timas fôrcas desta unidade destacadas pam a colónia
de Cabo Verde em honrosa missão de soberania da Pátria naquele arquipélago: manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, anular a parte
da portaria de 26 de Junho de 19·U que mandou retirar
ao mesmo regimento o direito de ostentar a bandeira do
Exército Português.
Ministério da Guerra, 3 de Janeiro de 1942.- O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.

--

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 2b de Sotemhro
de 1928: manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Maria Leonor Ferreira, filha do falecido major reformado Manuel Vicente,
a cota parte do subsidio mensal no quantitativo de
119627 que está percebendo sua madrasta, Filomena
da Conceição Figneiredo Ferreira.
jfinistério da Guerra, 10 de Dezembro de 1941.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
(Visada polo TrIbunal do Contas om 3 do .Ianatro do 1942. Nilo
são dovIdos omolumentos,
nos termos do doeroto n.o 22:257).

Nos termos do decreto n. o 16:070, de 25 do Setembro
do 192R: manda o Govêrno da República Portuguesa.
pelo Ministro da Guerra, conceder a Petronila Emília
'I'eixeiru Correia, viúva do alferes António Augusto Pereira Correia, a reversão da cota parte do snhsírli»
mensal no quantitativo de 140,509, em virtude do casameuto de sua filha Lisette da Piedade 'I'cixeira Pereira
Correia, em 30 de Agosto do corrente uno.
jIinistório da Guerra, 29 do Dezembro de 19.11.-O Sub-Seoretário de Estado da Guerra, Fernanda do»
ó'antos Costa.
(\"isada

1'010

!'Ilo dovldos

Tribunal

do Contas

emolumentos,

0111

8 do .Jnnoirn

do 1012. :-;iio

nos termos do decroto n.? 2~:~t)7,.

2.~ Série
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Nos termos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembr o
de 1928: manda o Govêrno da República
Portuguesu,
pelo l\1inistro da Guerra,
conceder
a Eugénia 'I'orres
Gonçalves,
órfã do alferes reformado
José Gonçalves,
a reversão
da cota parte do subsídio mensal no quantitativo de 140a09, em virtude
do falecimento
de sua
mãi, Maria da Glória da Silva TOrres, em 17 de Outuhro de 1930.
:.\Iinistório

da Guerra,
20 dA Dezembro de 1941.
do Estado da Guerra,
Fernando dos

O Sub-Secretário
Santos Costa.

(Visada polo TrIbunal do Conta •• m 8 do Janeiro ,1. 1~42. NIlt:.
são devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.o 22:251)

11- MUDANÇAS

DE QUADRO

Ministério da Guerra _La Direcção GeralP01'

2.a Bepartiçãe

portarias de 31 de Dezembro findo:
(Visada pol o Tribunal de Contas, com n anotação do, niío serem
devidos omotumonros, nos termos do docroto 0.° 22:257).

Têm passagem ao quadro do oficiais milicianos de engenharia,
sendo destinados
a pioneiros e telografistas,
conformo vai indicado, OH o Iiciais milicianos de infantaria e ele cavalaria
a seguir iuoueiouados,
por se encontrarem habilitados
com o curso de engenheiro,
condição
exigida pelo decreto n. o ~1:365, do 22 de Abril do 103~:

Pioneiros
'I'oncnto Carlos Marin Félix da Costa, do hatalhiio d\'
metralhadoras
0.02.
Alferes:
António Joaquim Simões Crêspo, do centro de mobilização de infantaria n.? 4.
Mário du Costa Pires. do centro de mobilização li"
infan taria n. o 1.
Ricardo Graça, do centro do mobiliznção
de inf,r,tania n. o 1.
Prancisco António Ramos e Costa, do centro do li.
bilização
de infantaria n." 1.

1_
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Luiz Carlos Duarte, do centro de mobilização
de
infantaria
n.? 1~.
João Lopes Guimarãis
dos Santos, do centro do
mobilização
de infantaria
n.? 15.
Luiz Martins Manso, do contra de mobilização
de
infantaria 11.° J 5.
Josó António Mena dr Matos, do batalhão de caçadores n.? D.
Augusto Manuel Anta Barros, do centro de mobilização de infantaria
11.° 1.
Germano
Joaquim Venade, do centro de mobilizazão de infantaria 11.° ] 5.
Ramiro,
do centro ele mobilização
ue infantaria

n.O 6.
Jaime Rodrigues Nina, do centro de mobilização elo
infantaria
n." 5.
Álvaro dos Santos .Ferreira,
do centro de mobiliza<;110 de infantaria n.? 8.
Alexandre
Lencastre
de Araújo Bobone, do centro
de mobilização de infantaria n. ° 5.
José dos Santos Baptista, do batalhão de metralhadoras n.? 2.
Josó Iiobôlo Castelo Branco da Gama, do centro de
mobiliz ação do infantaria n.? 16.
Alfeu Pereira de Almeida, do batalhão de caçadores

n.? 7.
Basílio Pinto Fernandes
Jorge, do centro de mobilização de infantaria n, ° 10.
João J osó Rodrigues, do batalhão de caçadores n, ° 10.
Guilherme de Castro Leandro, do batalhão de caçadores n.? 10.
Jaime de Almeida Leitão, do contra de mobilização
de infantaria n.? 3.
J uime Antunes Pereira,
do batalhão
de caçadores
n." 4.
Fernando
Augusto Soares de Almeida, do batalhão
de metralhadoras
o. ° 3.
Vasco Ventura Outeiro. do batalhão de metralhadoras 0.° 3.
'
Daniel Emílio da Silva Carvalho, do centro do mobilização de infantaria n. ° 20.
Fernando
Eduardo Espírito Santo Silva Moniz Gal"fio, do contra de mobilização de infantaria n.? 1.
Carlos Fcrin Üunhu, do centro de mobilização 'do

infan taría

11.

° 1.
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Sebastião

Perestrolo
Guimarâis,
do contro de
do infantaria
n." 1.
António Manuel Viana Patacho, do centro do mobiliza~ão do infantaria
n. ° 20.
Manuel Sárroa 'I'avares 1fascarellhas
Gaivão, do centro de mo bilização do infantaria n. o 1.
Luiz Uário Perostrolo
Pinto de Sousa Coutinho, do
centro de mobilização
de iufuntaria u.? 16.
Vasco Augusto Peixoto Taveira, do centro de mobilização do infantaria n.? D.
Fernando
Meireles, do centro de mobiliznção de infantaria n.? 9.
Armando Maria Ribeiro Cabral do Sampaio, do centro de mobilização
do infantaria n." 10.
António Pereira Ribeiro, do batalhão
de metralhadoras n.? 3.
Josó António Pint'o e Carmona, do centro de mobilização do infantaria n ,? 10.
Raúl Brito Freire Lira, do batalhão do caçadores
n.? 4.

mohilização

Telegraflstas

Alferes:

Sebastião

Alves Sanfins, do centro de mobilização
de infantaria n. ° 6.
Manuel Monteiro do Andrado o Sousa, da brigada
n.? 3 do caminhos do ferro.
António Lourenço da Silveira do Sousa Bual, do
centro do mobilização de infantaria n.? 1.
João de Penha Garcia, do centro de mobilização (lo
infantaria n.? 1.
Ilídio Mariz Simões, do centro do mobilização
de
infan taria n. o 1.
António Ventura Santos Fernando!',
do centro de
mobiliznção do infantaria n. o 1.
António Wrom Viana, do centro do mobilização
de
infantaria n.? 8.
Joaquim Nunes, do centro de mobilização do infantaria n.? 7.
Alexandre
Augusto Pires do Carvalho, do centro de
mobilização de infantaria n.? D.
António do Nascimento
Loureiro,
do batalhão
(lo
metralhadoras
n.? 3.
Elisiúrio Luiz Faria Monteiro, do centro do mobilização de cavalaria n.? 3.
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Têm pa'lsagem ao quadro de oficiais milieianos do
genharia,
nos termos do decreto n.? 21:365, do 22
Abril de 1932, os oficiais milicianos de infantaria a
guir mencionados,
por terem concluído o curso de
ciais milicianos ,le pioneiros
em 22 de N overubro

en-

de
seofido

19-H:
Alferes:

Júlio

da Nóbrcgu Rangel de Lima, do centro <lo
mobiliznção do infantaria n." 12.
Manuol Honório de :\btos Viegas, do centro de mob ilizaçào do infantaria n." 3.
Hemiquo
Grangor
Pinto, do centro de mobilização
do infantaria n. o 1.
•
~\ntónio Henriques X unos Coelho, do regimento de
infantaria n.? 3.
~Iúrio .los Reis Antunes Vaz, do regimento
do infantaria !l.012.
Jo::;6 .Iouquim do Matos, do centro do mobilização
do infantaria, n. ° 8.
.
Amaro Figlwiru, do centro do mobilização do infantaria n.? 5.
:.\lanuel Ferreira Neto Valente, do batalhão de caçadores n.? 8.
Jorgo Bohiano COI'I't'ia Amaral Coimbra, do centro
de mobiliznçâo do infantaria n." :3.
.José dos Santos Marriu«, do rogimento do infantaria 11. ° G.
ITl'nriquo Lapa Truvassos Yaldez, do regimento de
infantaria H.oJ.

III-mUDANçAS

ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra _1.& Oirecção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 31 de Dezembro findo:
Adidos

:Uajor, do rr-gimonto do infantaria n." 4, Plácido Baptista
Bravo da Costa, por ter sido requisitado
pura dosemponhar uma comissão do serviço dependente do :\Iini::;tório das Finaucas, nu guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde :.31 do Dezembro de 19·H.
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Capitão de infantaria, assistente do estudos, interino, do
Colégio Militar, Fernando Roscado Tavares Dias, por
ter sido nomeado professor ordinário do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Torra e Mar
por portaria de [) de Dezembro de 1941, devendo ser
considerado
nesta situação desde 26 de Dezembro do
lnesnlO ano. (Ano tada polo Tr-íbunat do Contas em 1<1 do .Taneiro do 1942).
Reserva

( 'orouel de infantaria,
chefe da 3. fi Repartição da 1. a Direcção Geral dês to :\Iinistl>1'io, Luiz Quirino \Ionteiro,
nus termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
11.° ~8:404, de 31 do Dezembro do 1937, devendo ser
considerudo
nesta situação desde 29 de Dezembro d('

19·H.
Coronel médico, da 5.a inspecção de serviço de saúde
militar, Artur Pacheco,
nos termos da nlíuea b) do
artig-o L" \10 decreto-lei 11.° ~8:-!O-!, de 31 do Dezembro
do 19:37, por ter sirlo julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar ele inspecçâo , rlevenrlo ser considerado nesta situação desde 2B de Dezembro de 194-1.
Capitãis do infuntaria:
da 2. a Rf'partir,:ào da 1." Direcção
Geral dõste Ministério, Hipólito JOltO de Oliveira Pinto
e, no quadro da arma, Paulo Cúmano, nos tormos da
alínpu a) do artigo J." do docrcto-lci n." 28:-W-!, de 31
do Dezembro do 1937, por torem atingido o limite de
idudo, devendo ser coneidvradcs
nesta situacão , respectivamontn,
desde 13 o ~6 (ie Dezembro dI' H)4:1.
(Visada pol» Tribunal do Couras, c om a unotll.c;l1o do nõ o sure:n
devidos onrotuureutos, 110:-; termos do de cruto .1.0 2~:2')7).

[JOIO

portarias

de /3 do corrente mês :
Quadro da arma de infantaria

'I'eucnto de infuntnria,
adido, Abílio de Fu ria, que, do
regresso
tio comissão militar no Xlinistério das 0016nias, se apresentou em 29 do Dezembro de 19-U, preenchendo vagn lIO quadro.
(Vísnda pelo Tribunal do Coutns , com a nuomcâo do não serem
devidos cmolumomo«, l]OS t ermo s do decroto n.o !?2:257).

Quadro da arma de artilharia

Tenente do artilharia,
adido, Cipriano
quo, do r0grcHso de comiss:l0 militar

.

Alfredo Fontes,
110 :'IIinistório das

8
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Colónias, se apresentou
em 28 de Dezembro
preenchendo
vaga no quadro.

2." Série

de 194:1,

(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotação do não serem
dovidos emolumentos,
nos tormos do decreto n,o 22:257).

Disponibilidade

Capitãis : de infantaria

António Santa Clara Ferreira
e
do serviço de administração
militar Francisco de Abreu
Malheiro,
e tenente médico José Baptista
de Sousa,
todos adidos, que, de regresso,
respectivamente,
do
Ministério
das Finanças,
por ter deixado de prestar
serviço na guarda fiscal, do comissão militar no Ministório das Colónias, e do Ministério
do Interior,
por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana,
se apresentaram,
o primeiro em 28 de Dezembro de 1941 e os restantes om 1 de Janeiro de 194::?
(Visada pelo Tribunal elo Contas, com a anoração do não serem
dovidos emolumentos,
n08 torruos do decreto u.? 22:257).

Pai' portarias

de 10 do corrente mês:

(Anotadas

polo Tribunal de Contas em 15 de Janoiro de 1942).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão médico auxiliar do exército Alfredo Ernesto da
Conceição Rodrigues e tenentes milicianos médicos: do
regimento de artilharia ligeira n. ° 2, Francisco da Mota
Cabral ; do grupo de nrtilhuria a cavalo n." 2, Carlos
Correia Guerra e, da 1." companhia de saúdo, José
Cardoso de Miranda, todos licenciados, nos termos do
§ 3.° do artigo 61.° do decreto n.012:017,
de 2 de
Agosto de 1026, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados
nesta situacão, respectivamente, desde 8 de Dezembro, 20, 6 e 22 do Novembro
de 1941.
Baixa do serviço

Major Carlos Alberto da Rocha o capitãis Albino de Azevedo Maia, Alfredo Augusto da Silva Pires e J OSÓ
Carneiro Leão de Queiroz, todos milicianos médicos
de roserva ; capitãis : farmacêutico
Ernesto
Antunes
Gonçalves da Rocha e Castro e veterinário
J osé Coelho da Rocha, também milicianos de reserva, nos tormos do § 5.° do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de
2 de Agosto de 1926, por terem atingido O limite do

2." Série
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idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde ~G, 23 e so de ~ ovornbro, 10, 13
e 10 de Dezembro do 10-H.

IV -

PROMOÇÕES

Ministério da Guerra - I.a Direcção
P01'

portarias

2.a Repartição

Geral-

de 20 de Dezembro findo:

(Yisallas polo Tribunal de Contas, com a anotação de sorom do ..
vídos emojumou tos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Adidos

Capitão,

O tenente
de engenharia,
adido, cm serviço no
Ministério das Obras Públicas e Comunicações,
Inácio
Xavier Teixeira da Mota.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exórcito,
o alferes do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Colónias, João António Pinto, contando a
antiguidade
desdo 1 de Dezembro do 1941.

Por portarias ele 31 de Dezembro findo:
(Visadas pelo 'I'r bunu l do Contas, com a anotação do sarem dovidas emolumentos,
DOS roi-mos do decreto D.O 22:257).
í

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
do regimento
de infantaria. n.? 1\), Francisco
Silvestre Varela.
Tenente-coronel,
o major de infantaria,
da direcção da
arma, Tadeu do Sacramento
Monteiro,
"Majores, os capitãis do infantaria, do r0gimento do infantaria n. ° 4, J oüo de Alhuq Uerl}110Veloso e, do regimento de infantaria n.? 14, Jos6 :.\laria Coelho da Mota.
Capitãis,
os tenentes do infantaria Ernesto António dos
Santos e, do batalhão de metralhadoras
n." 1, Adelino do Miranda Vassalo Pandayo.
Regimento de infantaria

Capitão, o tenente
do infantaria
Campos Barbosa Vieira.

n. o 4

Jorge

Alexandre

de
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Regimento de infantaria

Capitão,

o tenente

do infantaria

o tenente

Ramires.

n. o II

Raúl

de infantaria

2.' Série
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Luiz António

Regimento de infantaria

Capitão,

N.o 1

da Cruz Pereira.

Quadro dos oficiais médicos

Coronel médico, o tenente-coronel
módico, da La Repartlcão
da Direcção
do Serviço de Saúde Militar,
António i\Ionteiro ele Oliveira.
'I'enonte-coronol
médico, o major médico, do hospital
militar rogiounl n." 1, Vicente de Paulo de 1Uoura
Coutiuho de Almeida do Eç'a.
Xlajor médico, o capitão
mó.lico , da Escola Prática de
Administração
Militar, Aníbal de 1\1010 o Castro Salter Cid.
Capitão médico, o tenente médico, da Escola do Exército, JOi5é Dias Pina Monteiro.
Adidos

Major, o capitão do infantaria,
adido, cm ser-viço no Ministério do Intorior,
na ~uarda n acio nal republicana,
Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva.
Cnpitãis,
os tenentes de infantaria,
adidos, em serviço
no Ministério
do Interior,
na guarda nucional republicana, Armando
de Sousa Botelho, Carlos Marques
Loureiro e Luiz Mariu de Sunt' Ana Pereira.

Por portaria

de 4 do corrente

(Ano tnda polo 'l'rlhunal

mês:

do Conta.

om U de Junotro

de 1912).

nenhum efeito a parte ela portaria
de ~) de
findo, iusorta lia Ordem do Exército n.? 18,
do 1941, quo promove ao posto cle ulferes
de infantaria,
para, o regimento do infantaria
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria
Gonçalves
Costa e Eduardo
Baptista
da
Assuução Rodrigues,
do centro de mcbilizucão
de infantaria n." 1, por :>0 tor roconhocido , posteriormente,
não estarem om condições de promoção.

Nula o de
Dezembro
2.a série,
miliciano
11.° 1, os
Franklin
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Por portarias

de 6 do corrente
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mês :

(Visadas ])~Io 'T'rl huu al de Contas, com a allota~i.o de S9l'01l1 dovtdos oruo íuuion tcs, nus termos do decrot o n,v :!2:257).

Contando

a antiguidade

desde 1 de Dnzombro

de 19-H :

Regimento de artilharia ligeira n.· I
'I'enonte miliciano de urtilhuria,
o alferes miliciano
artilharia José Antunes Delgado.

de

Regimento de artilharia de costa
Tenentes
milicianos
de urtilhar ia , os alferes milicianos
de artilharia
José da Encarnação
Cortos e, do centro
de mobil ização de artilharia
11.(' 8, António
Nobre de
Castilho.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o I
milicianos de artilharia,
08 alferes milicianos
do artilharia João Luiz da Silva Ramos e Diamantino
4\_Ugl1Stoda Costa Soares.

Tenentes

Centro de mobilização de artilharia n.O 3
Tenente miliciano de artilharia,
o alferes miliciano
artilharia Eugénio de Carvalho Madeira.
Centro de mobilização de artilharia 11.°
do artilharia,
o alferes
artilharia Rui Peres Durão.
'I'enonto miliciano de artilharia,
licenciado,
liciano de artilharia,
licenciado,
António
ches de Castro da Costa Mucedo.

Tenente miliciano

Contando
Alferes
tes a
centro
Costa
Banho
Moniz
lharia

a antiguidade

8
miliciano

do

de

o alferes miAlfredo San-

desde 1 do Novembro

ele 1941:

Regimento de artilharia ligeira n. o I
milicianos de artilharia,
licenciados,
os aspiranoficial milieianos <ln artilharia,
licenciados:
do
de mohilizução de artilharia
n.? 1, Raúl Pia
Santos. Guilherme .1usé :\lonteiro Cardoso, Jaime
Dias Cordeiro, U(\]io Mm-tins Pamplona do Sit
Côrte Real e, do cr-ntro do mobilizucão do artin." -I, Arnaldo Vítor Rodrigues Poção.

Regimento de artilharia ligeira 11.° 2
Alfol'ol:> milicianos
do nr tilhuriu, licenciados,
os uspirankg a oficial milicianos (lo artilharia,
licenciados:
do
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centro do mobilizacão de artilharia n.? 2, Ernesto Gentil
dos Santos Cordeiro,
Boaventura
do Almeida Lopes
Tavares, José ~Ianu('l da Costa Leme e, do contro de
mobilização de artilharia n.? 6, José da Silva Carvalho,
Regimento de artilharia

Alferes
tes a
grupo
reira
n." 1,

ligeira

n.O 3

milicianos de artilharia,
licenciados,
os aspiranoficial milicianos de artilharia,
licenciados:
do
de artilharia
a cavalo n." 1, João Dnnrto FerJúnior e, do contro do mobilização de artilharia
Eugénio 1Iartins :\Ielldes.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

Alferes milicianos de artilharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
licenciados:
do
centro do mobilização do artilharia n." 1, Manuel Cardoso :\fatias Figuoiredo Oliveira Santos o Manuel Lourinho de Matos ; do centro do mobilização
do artilharia n. ° 4, Jerónimo
'I'ornaz Ferreira
de Oliveira e
Orlando Maldonado dos Reis.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

de

Alferes miliciano
artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado,
do contro do
mobilização
de artilharia u.? 4, Miguel Nunes da Ponto
e Sousa Guedes.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes
milicianos
de artilharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia,
licenciados,
do centro de mobilizução
do artilharia
n." 1, Boaventura Viana Machado Mendes de Almeida e Nilo
Martins da Costa.
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Alferes miliciano do artilharia,
liconciado , o uspirunto
a oficial miliciano de attilharia,
licenciado, do centro
de mobilização
de artilharia
n.? J, Agostinho Alberto
Santos de Almeida.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

Alferes miliciano
de artilharia,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do artilharia,
liconciado , do centro
de mobilização
do artilharia
n.? 8, Sobastião Pedro

F'orroirn

Murtcirn.

2.. Série
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a cavalo n. o 1

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, licenciado, Francisco
Vaz 'Monteiro Du Bocage.
Regimento de engenharia n. o I

Alferes miliciano de engl'nltaria, o aspirante a oficial
miliciano lle engenharia Rogério Afonso.
Àlferr-s miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de engenharia, licenciado, Jaime
da Silva Vale,
Batalhão de teteqrafístas

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados, do
centro de mohilização de engenharia n." 3, Raúl LopC's Coelho Duarte, Uantwl Alfredo Tito de Morais
e Fernando Lourenço Pereira.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciauo de engpnharia, licenciado, do centro
de mobilizacão do engenharia n.? 2, António João Barroso Antunes.
Batalhão de pontoneiros

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de engenharia, licenciado, do centro
de mobilização de engenharia n.? 1, Luiz Mendonça
Lamas ele Oliveiru.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes miliciano do engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de ongonhariu, licenciado, do centro de mobilização de engenharia n." 2, Eduardo Ilenri quo Silva do Carvalho.
Base aérea n. o 3

Alferes miliciano módico, o aspirante a oficial miliciano
médico IIildeberto Ribeiro Osório do Valdoleiros.
2 .. companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos módicos Hui Esteves de Abreu o Jaime Ferreira da Silva.
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mês:

(Visadas polo 'I'r-lbuu al do Contas, com a anotação de serem d eTidos omolumentos,
IlOS termos tio decreto n.o 22:257).

Contando

a antiguidade

desde 1 do-Novembro

Regimento de infantaria

de 19.,1,1:

n. o I

Alferes milicianos do infan th ria, os aspirantes a oficial milicianos do infantaria:
do batalhão do caçadores n." 6,
Renato da Silva G uorra ; do batalhão
de caçadores
n." 8, Fernando José Gomes Ravnsco de La-Grange
e, do centro de mobilização
do infantaria n. ° 2, Carlos
Nunes Agostinho.
Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes milicianos do infan tarin, os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria:
do batalhão
de caçadores
n.? 1, Carlos Vaz Quintalo da Cunha e Armando Augusto da Costa Moruis (I, do centro de mobiliznção do
infantaria n." 1G, José Emílio Seabra de Araújo.
Regimento de infantaria

n. o 3

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano, do centro de mobilização
de infantaria
n.? 3,
António Emílio Maria Rodrigues
da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 5

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos do infantaria:
do batalhão do caçadores n." 1,
Rui Barbosa "Mexia Leitão; do batalhão do cacudorcs
n.? 8, Antero da Glória ~untos o, do centro dCI mobilização de infantaria
n.? 1G, César Emílio Bruga de
Andrade
e Sousa.
Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
do batalhão de metralhadoras
11.° H,
Henriq ue Serra de :Matos.
.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantos
a oficial
milicianos
de infantaria:
do regimento
do infantaria
D.O
2, Tiago Adalberto
de Brito Nascimento
0, do
centro de mohilizaçâo
do infantaria
n.? 3, António
Rodrigues
<ln Silva.

2.' Série
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n.· 10

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n." ~,
João Machado do Figueiredo.
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria:
do batalhão de caçadores n." 1,
Lélio de Almeida Hibcil'o e, do batalhão do caçadores
n.? 4, Filipe Malta Romeiras.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
do batalhão
de caçadores
n.? 7,
António de :Jlatos Zagalo.
Regimento de infantaria

n.v

13

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria:
do batalhão
do caçudores
11.° 3, Vítor Coelho do l\Iacl'do Pinto e, do centro do
mobilização
de infantaria
n, ° 3, António Marcos Corroia Sykes.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes miliciano de infantnria,
o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
do batalhão de caçadores
n.? 4,
l\Ianuol R01ll1io do Sousa Gago.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do centro do mobilização de infantaria n.? 15, Emanuel Lima da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 17

Alferes milicianos
de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria:
do batalhão de caçadores n. ° 2,
Vitorino
Maria de Pinho Canelhns ; do batalhão de
cacadoros
n." O, Artur Leopoldo Augusto dos Santos
Roque e, do batalhão de caçadores n." 0, Vorgílio António Alvos Guimarãis,
Regimento de infantaria

n.· 18

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a ofieial milíciano de infantaria,
do centro do mobilização de infantaria n.? 3, ~Iário dos Santos Pereir-a.
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n.· 19

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
do batalhâo de caçadores li.o 7,
Artur Correia Alves.
Batalhão de caçadores n.· I

Alferes milicianos do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria,
(10 centro
do mcbilizução de
infantaria
n. o :3, Daniel Ál varo Fernando
da Costa e
Sil va Bastos, José Lourenço Cabrita o J osé Guilherme
Nogueira Roovers Ribeiro.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão
do metralhadoras
n." 3, Albino Lisboa Botelho.
Batalhão

de metralhadoras

n.O I

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos do infantaria,
do centro do mcbilizaçâo
de
infantaria
D.O 3, Artur
Correia Viegas e Jaimo Manuel Ribeiro Pinto do Lima.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

.AIferos miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão do caçadores n.? 10.
Alfredo Dias Forreira.
Regimento de cavalaria

11. o 6

Alferes milicianos de cavalaria,
o aspirante a oficial miliciano do cavalaria,
elo centro do mobilização de cavalaria n, o 1, Rogério Morais Coolho Dias e Patrick
Francis Keating.

Por portarias de 9 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Coutas, com a anot acâo do serom devidos emo lumeutoa, nos termos do decreto n.o 22:257).

Contando

a antiguidade

desde

1 do

Regimento de infantaria

Novembro

do 194:1:

n.· 5

Alferes miliciano do infan taria, os aspiruntes
a oficial
milicianos do infantaria:
António Pedro Franco 0, do
batalhão
de caçoadores u. o 2, Vasco Caldas Fragoso.

2.' Série
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n.O 6

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria:
José Fernando
de Oliveira
Barros Basto, João ele Sousa "Macedo e, do centro
de mobilização
do infantaria
n.? 10, João Eduardo
Coelho Ferraz do Abreu.
Regimento de infantaria

n. ° 7

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão
de metralhadoras
n.? 1, César Maduroira Lopes.
Regimento de infantaria

n.O 8

Alfores miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miIiciano de infantaria. Carlos Rebêlo Soares.
Regimento de infantaria

n. ° 9

Alfores miliciano de infantaria,
o aspirante
lióiano de infantaria
J 0110 Pedro Branco
e Bonrbon.
Regimento de infantaria

a oficial mido Carvalho

n.O 10

Alferes milicianos do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria:
do regimento
de infantaria
n.? 12, Carlos Fernando
Lacerda Benigno o, do centI'O de mobilizacão
de infantaria
n. ° 13, l\Iiguel Barbosa da Cruz Vaz Portugal.
Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano do infantaria,
(lo batalhão
de metralhadoras
n.? :3, Luiz Serpa dos ~antos.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria José Vaz Dias da Silva.
Batalhão de caçadores n. ° 7

Alferes miliciano de infuntaria, o aspirante
liciauo do infantaria Ruúl Gomes Dias.

a oficial mi-

Batalhão de caçadores n. ° 8

Alferes miliciano de infantaria,
o aspiraute a oficial miliciano de infantaria
Jnaquim Gerardo Pinção Crlljo.

18
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Batalhão de caçadores n. ° 9

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão de caçadores n." 4,
Ricardo Cláudio Correia Mendes.
Batalhão de metralhadoras

n.v

3

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria Abel Salgado Santos.
Regimento de cavalaria

n.O 2

Alferes milicianos de cavalaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de cavalaria,
do centro de mobilização
de
cavalaria n. ° 3, Fernando
da Costa Maia e Décio Vítor
Bentes de Freitas.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Alferes miliciano de cavalaria,
o aspirante a oficial miliciano de cavalaria,
do centro do mobilização de cavalaria n. o 2, Orlando Soares Gomes da Costa.

Contando

a antiguidade

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria

de 19J1:

n.O I

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
do
batalhão
de caçadores
n.? 1, Rui Beirão do Paiva e
Pona; do batalhão
de caçadores
n.? G, Amuurv da
Silva Duarte Leite Nogueira;
do centro ele mobilização de infantaria
n.? 3, Angusto Ferreira
e António
Artur Madeira Ferreira
Neto; elo centro de mobilizacão de infantaria n." 7, José Manuel Xavier Norton
(), do centro de mobilização
de infantaria n.? 0, Aurélio V alério Veiga Azevedo.
Regimento de infantaria

n. ° 2

Alferes milicianos de infantaria,
liceuciados,
os aspirnntos a oficial milicianos
de infantaria.
licenciados:
do
batalhão
de caçadores
n." 1, Frederico
José Dejoan
Guerra;
do batalhão de caçadores n." 8, António Josó
Aniceto- de Si queira Freire: do centro de mobilizac:ão
,-10 infantaria
11.° 7, Manuel Antunes Ribeiro o, 'do
centro do mobilização de infantaria n." 17, Pedro Brito
do Rio.

2." Série
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Regimento de infantaria

n. o 3

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
licenciados:
do
batalhão de caçoadores n." 2, José Peres dos Santos;
do centro de mobilização
do infantaria
n." 3, José'
Eduardo
Meneses Rosa e, do centro de mobiliznção
de infantaria n. ° 4, Fernando Emílio Barolu,
Regimento de infantaria

n.O 4

.Ylferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
licenciados:
do
batalhão
de metralhadoras
D.O 2, António
de Figueiredo da Costa Faro; do centro de mobilização do infantaria n.? 3, Manuel de Sárria Sanches Baena e,
do centro de mobilizução do infantaria n.? 4, António
Augusto do Oliveira ?lloita de Deus.
Regimento de infantaria

11.0 5

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infuntaria,
licenciados:
do
baü~lhão de caçoadores n." 1, Raimundo Amigo do Figuolrrdo,
Amadeu Baptista Ferro e Liberto 'I'avarcs
Banheiro;
do centro de mobilização de infantaria n.? ;),
}Ianuel do Carvalho Pontes e. do centro de mobilização de infantaria
n. ° 16, Ai;es dos Santos Brígido.
Regimento de infantaria

n,O 6

Alferes miliciano

do infantaria, licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do batalhão
(le caçadores n.? 3, Leonel de "JIendonça.
Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes milicianos do infantaria,
licenciados,
os aspirnntcs a oficial milicianos de infantaria,
líconciados : do
centro de ruobilizacão de infantaria 11.° 8, :J\Iário Fernandes Machndo do Sousa 0, do centro do mobilização
de infantaria n." 1:3, João Belarmino de Deus Soares
da "Jfota.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
do
batalhão
de caçadores
n.? ~, Alberto
José 'I'avar cs
do Prado e Castro; do centro ele m obil izucão de infantaria n.? 4, Rogério dos Reis Alvo; do centro de mo-
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bilizaçãc do infantaria
1l.0 6, António
da Costa Marques e, do centro de mobilização
do infantaria n.? 0,
José Américo Trindade .Ianson Verdades.
Regimento de infantaria n. ° 10

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria,
licenciados:
do batalhão do caçadoros n." 3, Wilson Tavares Martins; do
batalhão de caçadores n. ° 7, Alberto Marques Osório;
do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Felisberto da Silva
de Pina Cabral o, do centro de mobilização
de infantaria n.? 16, Manuel José da Silva Matos,
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes milicianos ele infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
licenciados:
do
regimento
de infantaria
n. o 2, Arnaldo 'I'eixeira ; do
batalhão
de caçadores
11.° 1, Jorgo António do Campos; do batalhão
de caçadores
n. ° 4, Manuel Blanco
de Morais e, do centro de mobilização
de infantaria
11.° 4, Olímpio Armando Guedes Vaz.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes miliciano
do infantaria,
licenciado,
o aspirnnto
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
do centro
de mobilização
de infantaria
n. ° 12, Angelo Américo
da Mota.
Regimento de infantaria n. o 13

Alferes
milicianos
de infantaria,
Iiccnciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados,
do centro do mobilização
de infantaria
n." 13, Francisco Alvaro Ferreira
Vila Rcul, Bártolo do Valo 1'0reira o Domingos Serpa dos Santos.
Regimento de infantaria n.O 14

Alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
os aspirantos a oficial milicianos de infantaria,
licenciados =
do batalhão
de caçadores
u.? 7, :\Ianuol :\fornira Hoqne Massa; do batalhão
de caçadores n.? 8, António
Alves Bonito Perfeito;
elo contro do mohiliznção
do
infantaria n.? 3, Joaquim Rodrigues Lufinha ; do centro
de mobilização
de infantaria
11.° 8, Manuel Granja
Fernandes
o. (lo centro (lo mobilização
do infantaria
I1.0 9, Prnncisco
Clemente E1arainl Caldeira.

2.' Série
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n.O 15

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspiran
tes a oficial milicianos do infantaria,
liconciados:
do
batalhão de caçadores
n.? 3. António de Oliveira Ribeiro o Vítor J osé Ribeiro Gomes da Silva; do batalhão dr cacadoros
n.? 4, Fernando
da Purificação
Costa e Constâncio Raúl Carrasco dos Santos e Silva;
do batalhão
de cacadores n.? 6, José Vieira Noronha
do Barros;
do centro de mobilização
do infantaria
n. ° 3, Luiz J osé do Sousa, Modesto de 1\le10 Coelho
Carmona Barreto,
Bonifácio dos Santos e João Luiz
Gomos da Câmara Falcão ; do centro do mobilização
do infantaria
n.? 6, Emílio Eugénio do Oliveira Mertons e João Faustino
Fernandes
o, do centro do mohilização ele infantaria
n." 1;), Carlos Alberto Correia

'I'avares.
Regimento de infantaria

n. ° 16

Alferes
milicianos
de infantaria.
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos ele infantaria,
licenciados :
do centro ele mobilização
de infantaria
n. ° 3, Luiz
Francisco
de Paiva Beija e António Leandro Sequeira
AIY0s e, do centro de mobilização de infantaria n. ° 16,
J osé Lopes Nicolau,
Batalhão de caçadores

n. o 2

Alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
'elo batalhão de caçndoros n.? 1, Carlos Augusto Mondes Martins ; do batalhão
ele caçadores
n." 3, José
Jorge Frutuoso
da Silva e, do centro ele mobilização
de infantaria n. ° 1, Carlos G01ll0S.
Batalhão

de caçadores n.O 3

Alferes miliciano do infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do centro
de mobilização
de infantaria
n.? 3, António Ferreira
de Xloruis.
Batalhão de caçadores

n.O 4

Alferos milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infau taria, licenciados:
Ofélio -;\láximo do Oliveira Bomba e Mário Luiz Loiria
Aranha
e, do centro
do mobilização
do infantaria
n.? 3, Tito Livio :\Iárques Senão e Luiz Vieira Pinto-
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Alferes
milicianos
do infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
.Túlio Carlos Mayer Caldas Botelho Moniz ; do batalhão do caçadores n. o 0, Telmo Pelouro dos Santos;
do centro do mobilização
(le infantaria
n." 3, Carlos
Antero 0, do centro de mobilização dr infantaria 11.° i),
Fernando
F'iúza do Cid Ornelas.
Batalhão de caçadores

n. o 6

Alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos
de infantaria,
licenciados:
Eduardo Delfim Teixeira Gomes e José Amaro Afonso
e, do batalhão do caçadores n.? 4, José António Carrilho Ralo.
Batalhão de caçadores n.O 7
Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o uspirun to a
oficial miliciano do infantaria,
licenciado, do batalhão
de metralhadoras
n." ~: I..
uiz Júlio :J[adeira.
Batalhão de caçadores

n.v

8

Alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
Alfredo Paulo do Carvalho e, do centro de mobilização de infantaria
n.? 3, Mnnuel José Teles de Abreu.
Batalhão de caçadores 11.° 9

Alferes milicianos

de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
do
centro (lo mobilizacão
do infantaria 11.° i, Artur Augusto de Oliveira Pimeutol o, do centro de mohilização de infantaria n.? 9, .Iosó da Voiga Gil da Fonseca
Pinheiro.
.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alferes milicianos do infantaria,
licenciados,
os aspirnntes a oficial miliciunos de infantaria,
licenciados:
do
batalhão de caçadores n.? 2, António Campos de Alhuquorque de Azevedo Coutinho o, do batalhão de caçadores 11.° 4, Eugénio Rocha de Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n.O

2

Alferos milicianos do infantaria,
licenciados,
os nspiruntos a oficial milicianos do infantaria,
licenciados:
do
butalhão de caçadores n.? :2, J onquim jIonteiro Grilo:
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do centro de mobilizução
do infantaria
n. ° 7, João
Delgado Guerra Pinto e, do centro de mobilização
de
infantaria
n.? 16, Arnaldo César da Cunha Pinheiro,
Batalhão de metralhadoras

n.O

3

Alferes milicianos do infantaria,
licenciados,
os aspirantos a oficial milicianos de infantaria,
liconciados:
Camilo Augusto de Figueiredo
Júnior;
do batalhão
de
caçadores n." 6, Tito Livio Marin Foijó ; do centro demobilização de infantaria n.? ;), Fernando Brusco Ferreira da Silva e, do centro de mobilização de infantaria
n.? 7, Luiz Miguel da Fonseca Medeiros, António Ferreira Gomes e António jIartins.
Batalhão de carros

n,· I

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados:
do
butalhíio de cuçudores n ," 8, António Delgado da Fonseca o Armando Xloreir a Caetano N unes ; do centro
do mobilização
de infantaria
n." :3, Joaquim
Aires
Figueiredo
de Mugulhães e, do cen tro de mohilizuçâo
de infantaria n.? 1G. Jordão Vieira Dias.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Por portaria de ,j do corrente

Geral - 3.a Repartição
mês:

Promovido
a aspirante
a oficial miliciano do infantaria
para o regimento
de infantaria
11.0 1, nos termos
do
artigo :35.° do decreto n.? ~l:BG[), de :?:.? de Abril de
19:32, o segundo sargento miliciano; da inspecção dns
tropas de comunicação,
Artur Duarte Miguéis, contando a antiguidade
desde 1 de X ovomliro de H135.

POI'

portaria

de 8 do corrente

mês :

Promovido
a aspirante a oficial miliciano
3.a companhia
de saúdo, nos termos
do decreto n ," 21:;)G5, d« ~~ de Ahril
tinuando nu situação
de licenciudo em

médico, para

11

do artigo 35.~
de 1~32, conque se on('OI1-
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N.o 1

tra, O soldado cadete n." 277/33, do centro de mobiIização do serviço de saúde n ," 3, Francisco de "Melo
Serrano,
contando a antiguidade
desde 1 de Nevembro de 1938.

v-

POI"

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

portaria

de 2U de Dezembro findo:

(Visada polo Tribunal do Conta. em G de Janoiro
devidos emolumoutos, 110S termos do decreto

do 1942. Não são
22:257).

11.°

Reconduzido
por mais dois anos no cargo de secretário
do Tribunal
Militar Especial,
desde 9 de Janeiro ele
1942, nos termos do S 3.n do artigo 1:>.° do decreto. -loi n.? 23:203, de 6 de Novembro de 1033, o tenente
do extinto q uudro de oficiais do secretariado
militar
Aníbal do Sales.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. ~ Repartição

Por portaria de 3 do corrente mês :
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 2." Repartição
Chefe, o teuoutc-coroncl
de engt-nharia, da direcção
arma, Antóni.o .T oaquim Ferreira
da Silva Júnior.
(Visada polo Trtbunnl
vIdos emolumentos,

do Contas, com a anotação do serem
)lOS termos
do docroto n.o 2~:257).

da
do

3." região militar - Quartel general
Tenente do extinto quadro auxiliar de ongonharia,
do
regimento de infantaria n.? 15, João Augusto Teodósio.
Regimento de infantaria

n. o 3

Alferes
miliciano
do serviço do administração
militar,
licenciado,
do regimento
do infantaria n.? 16, Joaquim
José Galante do Carvalho.

2." Série
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Centro de mobilização

Exonerado
reserva,

N.o 1

de infantaria

n. o 3

de chefe intorino o capitão,
Henriq uo Martins Gal vão.
Regimento de cavalaria
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na situnção

de

do exército,

no

n.O 5

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
quadro, Francisco
de Jesus Nunos.
3." companhia de saúde

Capitãis médicos: do regímen to de infantaria ~1.o :3, J oaquim Júlio Carrusca ; da Escola Prática de Cnvalaria,
Adalberto de Sousa Dias e, da La companhia do saúde,
Miguel António Cerveira da Silveira Costa Santos.
Tenentes médicos: do batalhão do caçadores
n ," 1, Álvaro de Sousa Ramos e, da 1. a companhia do saúde,
Henrique
Maria do Carmo San-Pavo Melo e Castro.
Tenentes milicianos módicos: do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, Armando Cardoso Jorge e, do centro de
mobilização
do serviço de saúdo n ," 3, Francisco
Maria Mclquíades da Cruz Sobral.
Tenonte farmacêutico,
do depósito geral de material sa. nitário e de hospitalização,
J osé Ferreira
Gomes da
Costa.
Alferes miliciano médico, do centro de mobilização
do
serviço de saúde n. o 2, João Botelho de Morais.
Aspirante
a oficial miliciano módico, do centro do mobilização do serviço de saúde n. o 3, Fernando
da Silva
Araújo.
Hospital militar

regional

n. o 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
regimento de infantaria n.? 3, Josó Gomos Barraqueiro.
2. o grupo de companhias de subsistências

-Tenentos
do serviço de administr ação militar: do regimento de infantaria
n.? 7, Fausto da Silva Simões 0,
do regimento de infantaria n.? 11, António de Oliveira
Mateus.
Por portarias

de 5 do corrente mês:

Regimento de infantaria

n.O I

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n.? 3, Jaime da Guia Pereira o António Manuel
Duarto
Mendes;
do regimento
de infantaria
n." 0,

2.' Série
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Francisco
infantaria

" --

António Vidal do ~\ breu e, do rogimento
n.? 16, Ricardo Ribeiro,
Regimento de infantaria

n." 2

Alferes miliciano do infantaria,
do rogimonto
taria n. o 3, Manuel Alves de Carvalho.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano

de infantaria)
n. ° 4, .1 osé Ezeq uiel Costa.

de infan-

n. o 3

do batalhão

Regimento de infantaria

de

do caçoadores

n. o 4

Alferes

milicianos de infantaria:
do regimento de iufnntaria n." 1-!., Júlio Brnndão Amaro do Oliveira ; do batalhão de cucadores n." 4, .José de Mend ouca Calçiras
e, do batalhão do metralhadoras
11.° 3, António Meiroles Foio.
Regimento de infantaria

n." 5

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n.? 8, António José de Mesquita Quintelu ; do
regimento
de infantaria
n.? 14, Armindo Ferreir« e,
do regimento
ele infantaria
n .° 1G, Luciano
Mauuol
Massano Santos.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes milicianos
de infautur iu: do rogimento de infantaria n.? U, António Santos Silva Cerveira Pinto; do
regimento
do infantaria
B.O
12. Américo
Monteiro
Dias da Silva : do rogimouto
do infantaria
n.? 13,
Noé de Freitas Albuquerquo ; do rl'gimento do infantaria n.? 1-!., Mário Xloroiru do Almoidu j do batnlhão
de cacud ores n. ° 9, Fernando
Lopes Pinto da Cunha:
do batalhão de motrulhadorns
n.?
José Pinto Amorim da Costa j do contro do mobilizaçâo do iufan tariu
n." G, Júlio Baptista Couto Júnior, José Joaquim Devosas, Jnão Sabóia do Gou\"('\ia, Bernardino
de Sousa
Pinto, António Borges Salvação e Alfredo Nogueira
Pereira.

i>,

Regimento de infantaria

Alferes milicianos
de infantaria:
do
taria n. ° G, Rogério Toixeirn do
do batalhão de metralhadoras
n.?
mes e, (10 centro de mobilização
.Tosé da Costa.

n. o 7

regimento

de infan-

N uscimen to Alvos;
~, Munuol José Godo infantaria

11.°

4.

2." Série
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Regimento de infantaria

N.O 1
n. o 8

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria 11. o 4, Vasco Lupi Costa; do regimento de infantaria n. o G, Xlanuel Ferreira
de Macodo Pinto j do
regimento
de infantaria D.O 13, Artur Augusto Chambre o Adriano
da Costa Pinheiro j do batalhão
do
caçndores n. o 3, Xlan ue] Ferreira Mendes e, do batalhão de metralhadoras
n .? 3, Henrique do Sousa Alves.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes milicianos de infantaria:
do batalhão de caçadores n ." 8, Constantino
Freire Tôrres ; do batalhão de
motralhado ras n.? ~, :\[;írio I'iuhoiro (lo 1Iagalhãis; do
batalhão de metralhadoras
n.? 3, Arnaldo Teixeira de
Brito, Adriano
Barroso
Coelho Alves e Fernando
Gil dos Santos Adita.
Regimento de infantaria

n. ° 10

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento
do infantaria 11.° 0, Afonso Nuno Vasco do Campos j do regimonto de infantaria
n ." 1~, Alexandre
Mnrques Lobato e J[;\rio Ilodrigues
do Almeida; do regimento ele
infantaria
n.? 1-i, Turquínio da Fonseca Hall e, do
batalhão de caçadores
n." 8, José de Seiça o Castro.
Regimento de infantaria

II.o II

Alferes milicianos do infantaria:
do rflp:illlento de infantaria n.? ~, Rómulo Luiz Alves da Silva; do regimento
do infantaria n." D, José Caro Quintilinuo o, <lo regi.
monto de infantaria
u." 1B, Alcino de Sousa Coelho.
Regimento de infantaria

n.O 12

•\lforl.ls milicianos

de infantaria:
do rogimen to do in fantaria n.? H, Josó Fernando de Curvalho Sousa Duffuer ;
do regimento de iufnntaria n." (), António Augusto da
Cruz ; do regimento dr' infantaria 11.° 14, António .Io aquim Tuvares ; <lo hutulhão de caçadores n.? 7, Augusto
A morim Afonso P, do batalhão do metralhadoras
n. ° :!.
António Andrl' Ferreira de Carvalho.
Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes milicianos do infantaria:
do batalhão de caçadores n. o :3, Arnaldo Amândio 1Iontoiro do N ascimcnto
e Vítor Coelho do :\[acpdo Pinto e. do batalhão do cu<;adoref' TI. o ~), Mauuol Ribeiro.
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n.O 14

Alferes milicianos do infantaria:
do regimento de infantaria n.? 8, Jaime Bernardino
Martins Ferreira ; do
rogimento
de infantaria
n.? 9, Augusto Mendonça e
Pinho Sá Osório a Cassiano 'I'avares de Pina; do regimento de infantaria
11.° 1~, Porfírio Delgado o, do
batalhão de caçadores n.? 3, Carlos Gonçalves Poroira.
Regimento de infantaria n. ° 15

Alferes milicianos do infuutnria : do regimento do infantaria n.? 10, Ulpiano da Fonseca Nascimonto;
do regimento do infantaria
n.? 12, João Barata Gagliardini
Gr aça ; do regimento
de infantaria
11.° lG, Belarmino
Maria da. Costa Pinto a, do batalhão de metralhadoras
n.? 3, Carlos Cândido Gonçalves Cirne.
Regimento de infantaria

n.O 16

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n.? ü, Cândido Márcio da Silva Figuoiredo;
do
regimento
de infantaria
n.? 14-, Francisco
Sousa do
Vale; do batalhão de caçadores
n.? H, Alberto Leite
Ferreira;
do batalhâo
de caçadores
n.? 7, António
José Jorge;
do batalhão
de metralhadoras
n.? 3,
Duarte da Costa Gonçalves do Sá a, do centro de mobilização de infantaria
n.? 1G, Auacloto Roma Galhardas e Augusto dos Santos Leitão.
Regimento de infantaria

n.O 17

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão
doras n. ° 2, Amândio dos Santos Cruz.
Regimento de infantaria

elo metralha-

n.O 18

Alferes miliciano de infantaria r do batalhão de caçadores
n.? 3, José Augusto dos Santos Fernandes.
Regimento de infantaria

n.O 19

Alferes milicianos do infantaria:
do regimento de infantaria
G, António Josó Ribeiro de Magnlhãis e José
Eugénio de Bastos Rosa; elo regimento
de infantaria
n.? 13, Muuuol Murtlus Alvos o, do centro de mobilização do infantaria
n.? 4, Silvano do Abreu Cardoso
Rocha Homem.

n.o
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Batalhão de caçadores n. o I

Alferes milicianos de infantaria:
do regimonto de infantaria n.? 3, Silvino Augusto Loitão ; do regimento de
infantaria n.? 16, António J OSÓ Simões Monteiro e Pedro Coelho Cruz Filipe e, do batalhão de metralhadoras D.O 2, :JIanuel Marin da Silva o Oliveira.
Batalhão de caçadores 11.0 2

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento do infantaria n.? 3, Ramiro de Sonsa Galiza; do regimento de
infantaria n." (i, Elmano Artur e, do regimento do infantaria n." 9, Emílio Ferreira
Pinto.
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n." 8, Gil do Minho Rodrigues
Salgado e, do regimento do infantaria n.? 12, Ramiro António 'I'enreiro
Teles Grilo.
Batalhão de caçadores

Alforos
taria

n. o 4

miliciano do infantaria,
do regimento
n." -1, Bernardino
António Carvalho

de infanPargana.

Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes miliciano de infantaria,
do batalhão de caçadores n. ° 3, José Pedro de Carvalho e I3ourbon Ribeiro.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n.? 6, Salvador Paupório ; do batalhão de motralhndorns n.? 2, JO[:iÓdos Santos Baptista e, do centro
do mobilização de infantaria
n ." 8, Adriano da Cunha
:\Iendes.
Batalhão de caçadores

n. o 8

Alferes milicianos de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 10, José João Calhau e Vasco Amaro de
Sousa e 8il va da Costa.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alforos miliciano de infantaria,
do regimento
taria n.? 9, José da Costa Moreira.
Batalhão

de caçadores

de infan-

n.O 10

.A Iferes milicianos de infantaria:
do regimento do infantaria. n." G, Car los de Castro Silva Barros e Fernando
Henriques

Gomes

Pinto;

do regimento

de infantaria

no
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11.° 10, Augusto

Camilo Dias, Augusto Pereira Coutinho e Alfredo Augusto Margarido ; do regimento de
infantaria. n. o 13, Manuel Liberul e, do batalhão do
caçadores n." 7, Jono da Fonseca Rabaça.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infantaria n. ° 8, Francisco
Ferreira
e, do regimento
de infantaria n.? 12, Marcelo Heinzelmann
Correia Ribeiro.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Alferes milicianos

de infantaria:
do regimento de infantaria n. ° 6, Guilherme
de Sousa Vuladão ; do regimento de infantaria
n.? 8, Armando
da Costa Faria
e Romão de Froitas ; do regimento de infanta ria n. ° 9,
Manuel Fernandes
de Miranda;
do regimonto de infantaria
n." 10, António Luiz Vieira do Castro:
do
regimento
do infantaria
n.? 13, José Augusto Costa
Portela e António Antão da Silva .T únior ; do batalhão
do caçadores 11.° 3, Carlos José Furtado
de Oliveira
() Roinaldo Gouveia Saraiva de Castilho e. do batalhão
de caçadores
n. ° 9, .Tosó Soares G aliz~l Carneiro
e
António da Silva Novos.
Regimento de cavalaria

n. o 6

Alferes milicianos de cavaluria,
do centro de mobilizaç-ão de cavalaria
n." 1, Lino de Carvalho Lima, Aurélio Gomos Soara, Eduardo
elo Lima Hôgo Machado,
.TOSl~ Augusto Miranda Romariz e Eduardo Jorge ela
Rocha Leão da Rocha Leite.
Regimento de cavalaria

n. o 8

Alferes miliciano de cavalaria,
do contra do mohilizacão
do cavalariu n.? 1, )!allllGI Marques de Andrade.

Por portaria de 9 do corrente 1111:8:
Regimento de infantaria

Tenentes milicianos de
(~ão de infantaria n."
rio José Ferreira
da
Alves Pimenta; .Toito
reira Baptista.

infaotaria,

n. o 6

do centro

de mobilizaFerreira,
11úCosta Jardim. Elisio (le Olivoir.i
Augusto Marinho o António For-

G, Mário Ambrósio

2.1 Série
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Regimento de infantaria n.· 8
Tenente miliciano de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria
n." ü, Carlos Soares de Magalhãis.
Regimento de infantaria n.s 13
Tenente

miliciano

(:ttO de infantaria

de infantaria,
do centro do mobiliza11.° G, Pedro Luiz Couto Vieira Osório.

Batalhão de caçadores n.· 10
miliciano de infantaria,
do centro do mobilizução do infantaria n ." 6, Rogério dos Santos.

'renente

Regimento de artilharia ligeira n. o 2
Alferes miliciano de artilharia,
do centro de mobilização
de artilharia n.? 4, Hui Pimontel Coutinho Alpoim,
Regimento de artilharia ligeira n.· 3
Alfores miliciano de artilharia,
do centro de mobilização
de artilharia n. ° 4, .T osé Martins Carrondo.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5
Alferes miliciano de artilharia,
do centro do mobilização
de artilharia n." 2, Vergílio José de Morais Castro.
Regimento de artilharia pesada 11. o I
Alferes milicianos de artilharia:
do regimento de artilharia ligeira n.? i, Guilherme António Madueüo de Carvalho ; do rcgimonto de artilharia ligeira 11.° 4, Manuel
Domingues Duarte Bispo e, do centro do mobilização
dI' artilharia n. ° 1, Emílio Centeno Infante da Câmara.
Regimento de artilharia pesada n.· 2
Tenentes milicianos de artilharia:
do centro de mohilizuÇtLO do artilharia
n. o 4, José Cl.olH;alYes Pinto Xloreira
o João Póvoas Ramos do ~Iagalhãis
o, do centro de
mobilização de artilharia B.O 5, Carlos Alborto da Si 1voira Moniz do Canto e Noronha.
Alferes milicianos de artilharia:
do regimento (10 artilharia ligeira n.? 5, Alfredo QuintansAh'es
do SÚ e, do
centro de mobilização de artilharia n." f), Joüo Baptista
Lemos Costa.
Grupo de artílharla a cavalo 11.· I
Alferes miliciano de artilharia,
do centro do mobilização
artilharia TI.O 4, Mário dos Santos Cardoso.

ao
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a cavalo n." 2

Alferes milicianos de artilharia:
do centro do mobilização de artilharia
n.? 3, Filipe Custódio Gouveia e, do
centro de mobilização de artilharia n ," 4, Othonan de
Sousa Guerreiro
da Franca.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes milicianos de artilharia,
do centro do mobilização
do artilharia
n.? ~, Elmano Pinto Fernandes
Caloiro e
Manuel Lino Pires.
Grupo de companhias

de trem automóvel

Tenente miliciano de engenharia,
do centro de mobilização de engenharia n.? 2, Henrique Óscar Ferreira.

Por portartas
Ministério

de

10 do

C01"1"eJlte

mês:

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Ca.pitão do serviço de administração
militar, do regimento de cavalaria D.O 1, }Ianuol Joaquim da Conceição c Silva, para os efeitos do § 3.0 do artigo 44.° do
decreto D.O 17:378, de 27 do Setembro
de 192H, modificado pelo decreto n.? 19:175, ele 27 do Dezembro

do 1930.
Tenente do serviço de administração
militar, do batalhão
(lo caçadores n." 5, Eduardo de Sousa Correia Bar-

bosa.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n.? 9, António elo Castro,
sem dispêndio para a Fazenda N acional.
Comando Militar

Cnpitão,

do regimento
Xleud es Dias.

de infantaria

Comando militar

Capitão,

dos Açôres

n.? 1, José Policarpo

da Madeira

do 'hatalhâo
independente
de in íuntnrin n.? H1,
.Iuim« Pereira do Carvalho.
Ti-nento do serviço do administração
militar, do grupo
.tc artilharia
a cavalo 11.° ~, Jo~o Nu]](\s Lopes.

2." Série
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Regimento de infantaria

n. o 4

:\Iajor de infantaria,
no quadro da arma, João de AlbuqUflrque Veloso.
Tenente do serviço de administração
militar, ela Condelaria Militar, Fernando
da Silva Caetano.
Regimento de infantaria

Capitão, do regimento
ria Lagoá.

n.O 6

n." 12, Augusto

de infantaria

n.O 7

Regimento de infantaria

Coronel, do regimento
rino de Sequeira.

de infantaria

Regimento de infantaria

Fa-

n." 23, José

íjefe-

11.° 8

Capitãis de infantaria,
no quadro da arma, Adclino de
:'IIiranda Vassalo Pandavo e Ilídio Aires Esteves.
Alferes, do regimento do 'infantaria n.? 12, Ernesto :i\laria Rui Dionísio.
Regimento de infantaria

n. ° II

Tenente-coronel,
do regimento de infantaria n.? 24, Henrique Augusto de Lacerda.
Alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
n.? 12,
Américo :'I10nteíro Dias da Silva e, do regimento do
infantaria n.? 1G, :'Ifartínho Rodrigues
Pereira.
Regimento de infantaria

Tenente
Faria.

de infantaria,

no quadro

Regimento de infantaria

:\lajor de infantaria,
Coelho da Mota.

no quadro

Regimento de infantaria

n. o 12

da arma,

Abílio

de

n. ° 14

da arma,

José

Maria

n.O 17

Alferes milicianos:
do regimento de infantaria n.? 6, Rogério Teixeira do ~ ascimento Alves e, do regimento
de infantaria
H.O 9, Horácio
l\Ianuel da Costa Vieira
Coelho.
Regimento de infantaria

n.O 18

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 5, João
Inácio Soares Ferreira;
do regimento
de infantaria
n, ° 16, António Barreiros
da Silva Gomes; do batalhão
de caçadores n." 1, António Carlos dos Santos 0, do
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batalhão de caçadores n." 3, José Augusto Santos Fernandes.
Aspirante
a oficicial miliciano do serviço de administração militar, do 1.0 grupo de companhias
de subsistências, António Sanches da Silva Branco.
Regimento de infantaria

n. o 19

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, no
quadro da arma, Tadeu do Sacramouto
Monteiro.
Capitãis do infantaria:
do regimento de infantaria n. ° 11,
Camilo Leite Gomes; do regimento de infantaria n. ° 15,
João Miranda do Morais ; do batalhão de metralhadoras n.? 2, .J aime José da Silva Pereira e, em disponibilidade, António Santa Clara Ferreira.
Alferes, do batalhão
de caçadores
n.? -1, :\Ianuel Emiliano Palma.

Por portarias

de 14 do corrente mês:

Escola Prática

de Infantaria

Segundo comandante
interino,
mando das Neves Larcher,
Centro de mobilização

o maj or de infantaria
de infantaria

Ar-

n. o 3

Chefe interino,
o capitão, na situação do reserva, Joaquim Abrantes,
ficando exonerado
do serviço .do centro do instrução de infantaria em Tavira.
Centro de mobilização

Chefe, o major,
e Cunha.
Distrito

na situação
de recrutamento

de infantaria

n. o 9

de reserva,

José dos Santos

e mobilização

n. o 8

Chefe, o coronel de infantaria,
do distrito
mento e mobilização
n, o 15, Agostinho
Baía da Costa Lõbo.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

Chefe, o coronel
cisco Silvestre

ele infantaria,
Varela.

no quadro

Regimento de artilharia

ligeira

de recrutade Oliveira

n." 15

da arma) Fran-

n. o I

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3, Ricardo Lopes 'I'eixeira.
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n. o 2

Tenento picador, do extinto quadro de picadores militares, da Coudelaria :JIilitar de Alter, Emidio Augusto
de Oliveira Stoffel,
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do regimento de infantaria n.? 18, Celínio
David de Paiva.
Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
fredo Fontes.

pesada n.O 2

no quadro da arma, Cipriano Al-

Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos do artilharia, do contro de mobilização
ele artilharia n." 8, António Nobre de Castilho, Mário
Godinho, José Tomaz Oom, J OSÓ Sabino de Carvalho
Fortes, Artur Ferrer Henriques Bastos dos Reis, Júlio
~Ianuol Martins e :Manuel Fonseca Alexandre.
Escola Prática

de Cavalaria

Tenente picador, do extinto quadro de picadores militares, da Coudolaria Militar de Altor, António Augusto
'f0ixoira.
Regimento de cavalaria

n. o I

~i._lferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Alberto Afonso Leite.
Regimento de cavalaria

n. o 3

Capitão do cavalaria, da Coudelaria
J 086 Soares Craveiro Feio.
Regimento de cavalaria

Major do cavalaria,
Figueiredo.

do exército,

Militar de Altor,

n. o 5

da Coudelaria Militar de Alter, Luíz

Regimento de engenharia

n. o 2

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, do contro
de mobilização de engenharia n.? 1, António Pereira
Rehêlo e Tomaz Luiz Couceiro Leitão da Costa Rito.
Direcção

do Serviço

de Saúde Militar

Tenente-coronel médico, da 3. a inspecção do serviço do
saúde militar, João Calvet Magalhãis Marq ues da
Costa.
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3.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel médico, da 4." inspecção,
António Casimiro Pereira de Carvalho.
4.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector interino, o major médico, do hospital militar
regional n.? 4, Zeferino Moreira de Sousa Baptista.
5.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, no quadro, António Monteiro de Oliveira.
3." companhia de saúde

Tenente módico, em disponibilidade, José Baptista do
Sousa.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do oxórcito,
da L." companhia de trem hipornóvel, Maximiano Ribeiro Sarah-a.
I.o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar, da 3." Repartição da ~. a Direcção Geral dêste Ministério, António Manuel Gonçalves Rato, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
2. o grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Francisco de Abreu Malheiros.
Hospital militar

regional

n. o I

Tenente-coronel módico, no quadro. Vicente do Paulo
de Moura Coutinho de Almeida do Eça.
Hospital militar

regional n. o 4

Director, o major módico, no quadro, Aníbal de 1\1010
e Castro Salter Ciclo
Hospital militar

de S. Miguel

Tenente do serviço de administração militar, da Escola
Prática ele Administrução
Militar, Cremildo Pereira
:\,fateus.
Escola do Exército

Capitão médico, no quadro, José Dias Pina Monteiro.

2." Série
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N.o 1

tuberculosos

Capitão, na situação de reserva, Carlos Gomes Ferna~des, ficando exonerado do serviço da secção de mohilização da :3." companhia de trem hipomóvel.

de 17 do corrente

Por portaria
Distrito

de recrutamento

mês:

e mobilização

n.O I

Exonerado de chefe, por transitar para a situação de
reserva, o coronel de infantaria Luiz Maria Salema
Jfousinho de Albuquerque.
Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização u.? 7, Fernando Sobrinho Toscano.
Regimento de artilharia

liqeira

n.O 3

Alferes: do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Mário
Martins Cabrita Gil; do regimento do artilharia ligeira
4, Luiz Mendes e, do regimento de artilharia li11.
geira n. o 5, Francisco Pereira Vaz,
0

Regimento de engenharia 11.° 2

Majo» de engenharia,
nicação, Francisco

da inspecção das tropas de cornuEduardo Baptista.

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

portarias

Repartição

ele 11 de Dezembro findo:

(Visadas pelo Tribunal do Contas em 27 do Dezembro do 19H.
São devidos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

X omeado professor

eventual do curso para a promoção
a coronel das armas o coronel do infantaria Henrique
dos Santos Nogueira, sendo esta nomeação considerada de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial de 11 de Dezemhro de 1941.

Nomeado professor eventual do curso para a promoção
a major do serviço de saúde o major médico Manuel
António Enes Ferreira, sendo esta nomeação conside-
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rada de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial de 11 de Dezembro de 1941.
Por portaria de 19 de Dezembro findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Janeiro de 1912. Sã o
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

~ omeado professor interino da 24." cadeira do curso
transitório da Escola do Exército, nos termos do artigo 22.° do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de Novembro de 1940, o capitão de engenharia, professor interino da 26.a cadeira do mesmo curso, Luiz José de
Avelar Machado 'Veiga da Cunha, emquanto durar o
impedimento do professor da 24. a cadeira, o capitão
de engenharia Inácio Francisco da Silva, devendo
acumular a regência das duas cadeiras o sendo esta
nomeação considerada de urgente conveniência de serviço público, reconbida por despacho ministerial de 19
de Dezembro de 1941.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 11 de Dezembro findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Dezembro de 1941. Sã o
devidos emolumeutos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Nomeadas professoras efectivas do Instituto Feminino
de Educação e Trabalho, para os grupos de disciplinas
do mesmo Instituto que lhes vão indicados, nos termos
dos artigos 1.0, 3.° e 8.° do decreto-lei n.? 31:G04:, de 30
do Outubro de 1941, e artigo 44.° do decreto n.? 18:879,
de 25 de Setembro de 1930, as seguintes professoras
agregadas, respectivamente dos 1.0, 2.°, 5.° e 8.° grupos
do ensino liceal:
3. o grupo de disciplinas:
Ofélia Moreira de Sena Martins, Dora Rocha de Gouveia
(I Aida Fernandes
David.
5.° grupo de disciplinas:
Adelaide Alves.
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SÔBRE O SÔLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Pensões anuais rectificadas, nos termos do § 3,° do
artigo 6,° do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passam a vencer os oficiais na situação de
reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente, lhes vai indicado:
Por portaria

de 23 de Dezembro findo:

(Visada pelo Tribunal
vldos omolumentos,

de Contas, com a. anot açâo de serem de ..
nos termos do docreto u." 22:257).

Capitão Arnaldo José da Costa Júnior, 20..!00;5, desde
6 de Dezembro de 1041 - 36 anos de servico,
Teuento António Manuel Durana, 14,03~,)80,' desde 11
de Novembro de 1941- 32 anos de serviço,
Por portaria

de 29 de Dezembro flndo :

(Visada pelo Tribunal
de Contas, com a. anot.acâo <le não serem
devidos emolumentos,
nos termos du dnere to n." 22:257).

Coronel Camilo Amândio da Silva SAna, 23,W2'560,
desde 23 de Dezembro de 1941 - 36 anos de serviço,

VII-

DECLARAÇÕES

E DISPOSiÇÕES

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

DIVERSAS

l." Repartição

1) Declara-se que, tendo sido agraciado pelo Goda República do Chile com o grau do oficial da
Ordem «Ao Mérito» o capitão tio serviço de administração militar ~fário Afonso de Carvalho, ó-lho permitido,
em conformidade das disposições
do l'Pgulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas inslgnias.

vêrrio

. 2) Declara-se que o brigadeiro elo infantaria Luiz
Sampaio foi agraciado pelo Govêrno de Espanha com a
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Grã-Cruz do Mérito Militar, com distintivo branco, e não
com a Cruz de Mérito Militar, com distintivo branco,
como foi publicado na declaração 3) inserta na Ordem
do Exército n." 19, 2.u série, de 31 de Dezombro do ano
findo.
3) Declara-se que, tendo sido agraciado com a Cruz
de Mérito da Cruz Vermelha Portuguesa o capitão, na
situação de reserva, Alberto Fernandes Nogueira, é-lhe
permitido usar as respectivas insígnias .

•
Ministério

da Guerra - I. a Direcção

Geral-

2.a Repartição

4) Declara-se que os capitãis do corpo do estado
maior ao diante nomeados e que por portaria do 20 de
Setembro de' 19,*1, inserta na Ordem do Erército n. ° 14,
2. a série, do mesmo ano, deram ingresso ou foram promovidos para o referido corpo, nos termos do artigo ~4.0
do decreto-lei n.? ~8:402, de :>1 de Dezembro de 1937,
ficam inscritos o intercalam na respectiva escala pela
seguinte orrlom de antiguidado:
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento, imediatamonte à esquerda do capitão António Maria Moira (Cruz.
Luiz Maria da Cámarn Pina e Júlio Manuel Pereira, imediatamente à esquerda do capitão Adolino Alves Veríssimo.
Augusto Manuel das Neves e Francisco António Pires
Barata, imediatamente à esquerda do capitão Daniel
Alexandre Sarsfiold Rodrigues.
ESÜl

declaração substituo a declaração
n.? 14, 2.a série, de 1941.

G) da ONtem

do Exército

5) Declara-se quo o capitão do corpo do estado
maior Emílio Ramos Afonso, que por portaria do 31 de
Dezembro de 1941, inserta na Ordem do Exército 1.° 19,
2. a sério, do mesmo ano, foi colocado no quartel general
da 4. a região militar, deve SOl' cousiderudo como sub-chefe do estado maior, interino, da referida região, (' não
COIllO efectivo, como foi publicado.

2.' Série
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6) Declara-se
promovidos
pela
antiguidade
dos
respectivamente,

N.o 1

que os oficiais ao diante nomeados,
presente Ordem do Exército, contam a
seus actuais postos desde as datas que,
lhes vão indicadas :
Infantaria

Coronol Francisco
Silvestre Varela, desde 29 de Dezembro de 1941.
Tenente-coronel
Tadeu do Sacramento
Monteiro, desde
29 de Dezembro de 1941.
:'IIajores:
J 0[0 de Albuquerque
;Y eloso, desde ~9 de Dezembro de 1941.
Carlos Alborto Barcelos
do Nascimento
e 8ilva e
J osó Maria Coelho da Mota, desde 31 de Dezembro de 1041.
Capitãis :
Luiz António Ramires, Armando do Sousa Botelho.
Carlos Marques Louroiro o Raúl da Cruz Pereira,
todos desde 5 de Dezembro de' 1941Jorge Alexandre
de Campos Barbosa Vieira, desde
~6 de Dezembro de 1941.
Ernesto
António dos Santos, desde 29 de Dozembro de 1941.
Luiz Maria di' Sant' Ana Pereira e Adelino de Miranda Vassalo Pandayo,
desde 31 de Dezembro
de 1941.
Engenharia

Capitão Inácio Xavier
zemhro do 1941.

Teixeira

da Mota, dosdo 2 <lo D(>-

Médicos

Coronol António Monteiro de Oliveira, desde 23 de Dezembro de 1941.
'I'enento-coronol
Vicente de Paulo de Moura Coutinho de
Almeida de Eçn, desde 23 de Dezembro de 1941.
Major Aníbal de Melo e Castro Salter Cid, desde 23 de
Dezembro de 1941.
Capitão José Dias Pina Monteiro, desde 23 de Dozomhro
de 1941.
7) Declara-se
que as antiguidades
atribuídas
pela
Ordem. do Exército
n.?" 18 e 19, 2.:1 série, do 1941 aos
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capitãis de infantaria
ao diante
ficadas para as que seguidamente
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mencionados
são rectilhes vão indicadas:

Alderniro Carlos Nunes Carreira,
desde 11 de Koyembro de 194,1.
José Nunes Barroso
e Eduardo
Pinto Barradas,
desde
:H de Novembro de 19B.
José Maria Baptista Machado, desde ~8 de Novembro
de 1941.

8) Declara-se
que o capitão de infantaria,
em disponibilidade,
Ilídio Aires Esteves
chegou à altura para
entrar no quadro om 16 de Dezembro de 1941.

9) Declara-se que o capitão de infantaria llidio Aires
Esteves, que regressou
ao Ministério da Guerra, por ter
deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana, sendo colocado na disponibilidade
por portaria de
20 de Dezembro de 1941, inserta na Ordem do Exército
em 16
n.? 19, 2.n série, do mesmo ano, apresentou-se
daquela mês, e não em 15, corno foi publicado.
10) Declara-se que o tenente miliciano do infantaria
António Duarte do Carvalho, que pela (h'd~1II do Eirército
n.? 19, 2.a sério, do 194,1 foi promovido
a ôsto põsto,
está colocado no Colégio Militar como assistente do estudos, não pertencendo
ao centro de mobilização do infantaria n." 12, como foi publicado.
11) Doclaru-se
quo O alferes miliciano de infantaria
Orlando Riboiro de Carvalho,
que por portaria do 8 de
Novembro de 1941, insorta na Ordem do Exército n.? 18,
~.:t
série, do referido ano, teve baixa do serviço, pertoncia ao regimento
de infantaria
n.? 4" e não ao batalhão
de metralhadoras
n.? 1, como foi. publicado.

12) Declara-se
que os alferes milicianos do infantaria
~Iário Cansado de Carvalho, Vergílio de Sousa Andrade:
António J oaq uim de Carvalho Baptista e Xlauucl Duarte
de Ascensão,
promovidos
ao SOl! actual posto para o
centro de mobilização
de infantaria. 11.° 1G pela Ordem
do Eaército n." 18, 2.a sério, de 1\)41, devem SOl' COI1:;[dorados como promovidos para o regimonto de infantaria
n.? 16, a que já pertenciam.

2." Série
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13) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
Luiz Quartim Graça, que pela Ordem do Exército n.? 18,
2. a série, de 1941 foi colocado no centro de mobilização
de infantaria n." 1, pertencia ao batalhão ele carros n." 1,
e não ao batalhão de metralhadoras n ." 1, como foi publicado.
14) Declara-se que o alferes miliciano ele infantaria
António Gil Cordeiro, promovido ao seu actual pôsto
pela Ordem elo Exército n. ° 18, 2. a série, ele 1941, deve
ser considerado como promovido para o regimento de
infantaria n.? 5, a que pertencia, e não para o centro de
mo bilização de infantaria n. ° -1, como foi publicado.
15) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
Luiz Esteves, promovido ao seu actual pôsto pela Ordem
do Exército n.? 18, 2." série, de 1941, para o centro de
mobilização de infantaria n." 3, deve ser considerado
como promovido para o rogimento de infantaria n. ° 3,
a qne pertencia.
16) Declara-se que os alferes milicianos de infantaria
João da Conceição Pereira, Rui Henrique Gonçalves,
Vasco Domingos Xavier, Fernando Manuel Gonçalves
de Almeida, Joaquim João de Oliveira Neto Pratas,
lIenrique ~Iendes Rolão, Franklin Gonçalves Costa,
Artur de Sousa Oliveira, Manuel de Almeida Rino J
nior, Eduardo Baptista de Assunção Rodrigues, Manuel
Pereira Coutinho e Carlos Gomes, promovidos ao seu
actual pôsto, para o centro de mobilização de infantaria
11.° 1, pela Ordem do Exército n.? 18, 2.a série, de 1941,
devem ser considerados como promovidos para o regimento de infantaria n.? 1, a que pertenciam.
ú-

17) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
João Navarro Brasão, nomeado professor efectivo do
3.° grupo de disciplinas do Colégio Militar pela Ordem
do Exercito n.? 18, 2.a série, de 19-11, pertencia ao batalhão de caçadores n.? 8, e não ao centro de mohillzação
de infantaria n. ° 4, como foi publicado.
18) Declara-se que o alferes miliciano de infantaria
António Augusto Ferreira do Amaral Figueiredo, colocado no centro de mobilização de infantaria n.? 1 pela
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Ordem do Exército n." 18, 2,a série, de 1941, pertencia
ao regimento de infantaria n.? 11, e não ao batalhão de
caçadores n." 5, como foi publicado,
19) Declara- se que os alferes milicianos de infantaria
Augusto Rodrigues Teles e Alfredo Borges de Almeida,
promovidos
ao seu actual pôsto pela Ordem do Exército
n.? 18, 2." série, de 1941, para o centro do mobilização
de infantaria n.? 11, devem ser considerados
como promovidos para o regimento
de infantaria n, ° 9, a que já
pertenciam.
20) Declara-se
que o alferes miliciano de infantaria
José "J1aria Leitão Lino Neto, promovido ao actual pôsto
pela Ordem do Exército n.? 18, 2.a série, de 1941, para
o centro de' mobilização
de infantaria
11.° 11, deve ser
considerado
como promovido para o regimento de infantaria n.? 11, a que já pertencia.
21) Declara-se
q ue o alferes miliciano de infantaria
João Mariu Pires Fernandes,
promovido
ao seu actual
pôsto pela Ordem do Exército n.? 18, 2.a sério, de 1941,
para o contro de mobilização
de infantaria
n ." 5, deve
ser considerado
como promovido
para o regimento
de
infantaria n.? 16, a que já pertencia.
22) Declaru-se
quo o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria
José Baptista Neto Semedeiros,
que por portaria de 18 de Dezemhro de 1941, insorta na Ordem do
Exército n.? 19, 2." série, do mesmo ano, teve baixa de
serviço, pertencia ao rogimento de infantaria n. ° 4, e não
ao batalhão do caçadores u. ° 4, como foi publicado.
23) Declara-se que se chama Liberto Tavares Banheiro,
e não Humborto Tavares Banhoiro, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria
promovido
para o batalhão
de
caçudores n.? 1 pela Ordem d() Eirército n,? 23, 2,a série,
de 31 de Dezembro de 1940, e actualmente
alferes.
24) Declara-se que o major de artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, José Inácio de Oliveira, está
desligado
do serviço desde 13 do corrente
mês, para
efeitos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro ue 1\:)37.

2. Série
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25) Declara-se que o capitão de artilharia, adido, em
na fábrica de pólvoras físicas e artifícios, Nuno
Pereira da Cunha está desligado do serviço desde 5 do
Dezembro findo para os efeitos da última parto do artigo 15. o do decreto-lei 11.° 28:40-1, de 31 de Dezembro
de 1937.
serviço

26) Declara-se que o alferes miliciano de artilharia,
licenciado, Nuno Pastichi da Cunha, promovido a êste
posto por portaria de 22 de Outubro de 19-11, inserta
na Ordem do Exército n.? 1G, 2.a série, do mesmo ano,
pertence ao regimento de artilharia ligeira n." 3, e não
ao centro de mobilização de artilharia n.? 3.

2í) Declara-sr

que o tenente do cavalaria, adido, em
no Ministério do Interior,
na guarda nacional
republicana, Francisco Dias Soares da Cunha deixou
de ostar naquela situação em 2G de Julho do 10-11, continuando, porém, na situação de adido no mesmo Ministério, mas em serviço na Câmara Municipal de Lisboa,
como comandante da polícia municipal, nos termos do
artigo 8.° do decreto n.? 31:38G, de 14 do citado mês
e ano, desde a referida data.
serviço

28) Declara-se que os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia, com a patente de alferes, do centro de
mobilização
de engenharia n. o 1, António Pereira Rehalo e Totnaz Luiz Oouceiro Leitão da Costa Rito, chogaram à, altura para a promoção ao pôsto de alferes miliciano, contando a antiguidade dêstc posto dosde 1 de
Novembro de 1941.
29) Doclara-so que os tenentes o os alferes milicianos
que, por portaria de 2í de Dezembro findo, insor ta na
Urdem. do Exército n.? 19, 2.a série, do 1941, transitaram para a situação de milicianos de reserva, passaram
a esta situação, nos termos do § 3.° do artigo G1.° do
decreto n. o 12:017, do 2 do Agosto de 192G, por terem
atingido o limite de idade.
30) Declara-se que o tenente médico, supranumerário,
Nelson Correia de Magalhãis Figueiredo chegou à altura
para entrar no quadro em 23 ele Dezembro findo.
31) Declara-se que 6 tenente (I não alferes o posto do
oficial miliciano médico António Silveira da Rosa, que,
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por portaria
de 18 de Dezembro
do ano findo, inserta
na Ordem do Eoiército n." 19, 2." série, do mesmo ano,
foi colocado no hospital militar de S. )figuel.
32) Declara-se
que o tenente do serviço de administração militar, adido, em serviço no Ministério do Interior, no Hospital de D. Leonor, nas Caldas da Rainha,
Artur Gonçalves
da Silveira. está desligado do serviço
desde 20 de Dezembro findo, nos termos da última parte
do artigo 15.° do decreto-lei n.° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937.
33) Declara-se
que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército Abílio Ourado Lopes Leitão, que
por portaria
de 11 de Dezembro
do ano fiudo, insorta
na Ordem do Exército n." 18, 2.a série do mesmo ano,
foi colocado no (1uartel general
da 4,. a região militar,
pertencia
ao regimento
de artilharia
ligeira n.? 1; e não
ao regimento
de infantaria
n." 16, como foi publicado.
34) Declaru-so
que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército J oaq uim José Carreira, que, por
portaria
de 20 de Dezembro
do ano findo, inserta na
Ordem do Erérctto
n.? Hl, 2." série, do mesmo ano, foi
promovido
àquele poste, pertencia ao regimento do cavalaria n. ° '7, r não ao regimon to de infantaria n. ° 7, como
foi publicado.

35) Declara-se
que o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército Alberto
Afonso Leite, q uo, por
portaria
de 27 de Dezembro
do ano findo, inserta na
Ordem do Ecército n. ° 19, 2.:L série, do mesmo ano, foi
promovido
àquele põsto , cri surgento ajudante do regimento de infantaria
n.? 8, o não do regimento
de infantaria n. ° 20, como foi publicado.
36) Declara-se
que o teu ente do extinto quadro auxiliar de engenharia
Carlos José Henriques
Quaresma,
a
quem se refere a portaria
de 20 de Dezembro
do ano
findo, inserta na Ordem do Etcérctto n." 19, 2.8 série do
mesmo
ano, foi colocado
no regimento
de infantaria
n.? 2, e não no regimento
de infantaria n.? 1. COmo foi
publicado.
37) Declara-se
rino

Monteiro,

que o coronel de infantaria
Luiz Qllique, por portaria
de 31 de Dezembro
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findo,
para
ca rgo
dêste

inserta na presente
Ordem do Exército, transita
a situação de reserva, continua no desempenho do
de chefe da 3. a Repartição
da 1.a Direcção Geral
:JIinistério.

38) Declara-se
que o maj 01', na situação de reserva,
António Arsénio Rosa Bastos continua prestando
serviço como chefe do depósito geral de material de sapadores, a cargo da direcção da arma de engenharia.
30) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
Raúl Nunes da Mota, em serviço no batalhão de metralhadoras
n." 2, e alferes, na mesma situação, Ulpiano
da. Silva Santos, em serviço no distrito de recrutamento
B mobilização
n.? 7, foram nomeados delegados da Manutenção Militar pa.ra serviço de depósito de géneros das
guarnições
da. Figueira
da Foz e Leiria, acumulando
êste serviço com aquele que já se achavam desempenhando.
-tO) Declara-se que os capitãis, na situação de reserva,
João José Vinagre e Paulo da Conceição Carrilho estão
desligados
do serviço desde 10 do corrente
mês, nos
termos
da última parte do artigo 15.° do decreto-lei
n. ° 28:404:, de 31 de Dezem bro de 1\)37.
41) Declara-se que o capitão, na situação de reserva,
José Lobato passa a fazer serviço na comissão encarregada da remodelação
do regulamento
geral do serviço
do exército, da qual passa a fazer parte.
4~)
Mário
chefe
desde

Declara-se
que o capitão, na situação de reserva,
Ramos da Silva. deixou de exercer a.s funções de
ele secretaria
do regimento
de infantaria
n." 7
3 do corrente mês.

4:3) Declara-se que o capitão J OSÓ Manuel Vieira de
Castro e Silva e o tenente Henrique J OSÓ Lopes, ambos
na situação de reserva, estão desligados do serviço desde
30 de Dezembro
findo, nos termos da última parte do
artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 ele Dezembro
de 1937.
44) Declara-se
António

que o tenente, na situação
do Oliveira, cm serviço no quartel

de reserva,
general do

18
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govi'rno militar de Lisboa,
está desligado
do serviço
desde 20 de Dezembro findo, nos termos da última parte
do artigo 15.0 do decreto-lei
n, o 28:4004, do 31 de Dezembro de 1937.
45) Declara-se
quo o tenente de infantaria
Mário de
Figueiredo,
quo passou à situação do reserva pela Ordem
do Exército n." 19, 2.a série, do 19-J.l, continua prestando
serviço no quartel general da 3. a região militar.
46) Declara-se
quo o tenente, na situção de reserva,
José Gonçalves Amado, em serviço no reg-imento de artilharia ligeira n. o 5, passa a exercer, eventualmente,
o
cargo de secretário do conselho administrativo,
deixando
de exercer o do chefo de secretaria do mesmo regimento.
47) Declara-se que os tenentes, na situação do reserva.
Xliguel Figueira e Manuel de Figueirodo
Machado estão
desligados
do serviço desde 29 de Dezembro findo, nos
termos
da última parte elo artigo 15.0 do decreto-lei
n." 28:404, de 31 do Dezembro do 1037.

48) Declara-se q 1\0 o tenente, ua situação do reserva,
António Dento da Silva, om HCl'\,j_<;O no hospital militar
principal, passa a desempenhar
o cargo de secretário do
conselho administrativo
daquele hospital.
49) Doclaru-so
que o alferes, na situacão do reserva,
::\lário da Costa Vasconcelos
Exposto
foi autorizado
a
usar o nome de Mário da Costa Vasconcelos,
devendo
portanto
SOl' inscrito
nos respectivos
rogistos com êste
nome.

--

;

Ministério da Guerra - 2.

a

Direcção Geral- 3.~ Repartição

30) Pensões anuais que compotem aos oficiais a seguir
designados,
quo, nos termos do decreto-lei
n. o 28:404,
de 31 do Dezembro
de 1937, transitam
pela presente
Ordem do Exército para a situação do reserva:
Coronel de infantaria
Luiz
Tem 39 anos do serviço.

Quirino

Monteiro,

3G.000·~.

2." Série
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Coronel médico Artur Pacheco, 36.000t$. Tem 39 anos
de serviço e 31 períodos.
Capitão de infantaria Hipólito João de Oliveira Pinto,
19.200,5. Tem 32 anos do serviço.
Capitão de infantaria Paulo Cúmano, 16.6õ3:560. Tem 27
anos de serviço e 15 períodos.
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VIII- BALAN
1) Cofre de Previdência

dos Ofl

Nos termos do artigo 45. do decreto n. o 22: 199, de 15 UO
lativo ao 4.0 trimestre de 1941 :
0

Receita
Saldo

do antocedonte:

TItulos do dlvlda púhlica {vnl c r do compra) .•..
Obrtgações
<ln Companhia
dos Caminhos
do Forro
do Norto do Portugal (valor do eompru)
Depósitos
à. ordem
. . . . . . . . . . .
DJnheiro cm caixa.
. . . . . . . . . . .

407.!):15!100
183. 7!)~,$()0
822(5)

10: InO.Oti0r582(5)

Cotas:
Recebidas

durante o trimostre

Juros:
Dos títulos do divida pública
........•.
Nos termos do artigo 5.° do decreto n.o 22:109, de
15 de Fevorolro
de 1033 ........•..•
Funde

de despesa

Adicionais
Roceltas

do funcionamento

rucehldos

eventuuls:

150.9.18882(5)
8.250,525

168.1SU.;01(5)

(a):

durante o trhllostre

10.111,)00

•

Indemnísaçõoa
1I0S termos
do artlgo 23.· do decreto n.? 22:109, do 15 de
FO\'erelro de 1933 . • • . . • . • . . . . . . . • . • • • • • . •

Ca) Constttuldo

pulos

adicionais

li

que 'o roforo

li

circular

n.· 8, de 11 do Jnuetru

""
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Fevereiro

Metropolitano

de U)33', publica-se o balancete do referido Cofre ro-

Despesa
Subsld íos :
Pagos duranto o trimestre
Subsfdí os om prostnçücs
Prestnçõos

311.70;;1500

:

pag us durante o triruostro

300·500

Rondas vit al íclns :
Pa~as du rün te o trimestre

Fundo cio üespcsn de runctonamcnto

~.01l7;iJO
:

])j~·ors.?-s despesas
liquidadas
no tri me st r-c o gr-at.l11cao.;oosao::; all1:lnUIJIlSl'S.
. • •......•.
Adic
icuuí
s
restituídos
pur turcm
sido pug
o s
tn
duvld nmuutu
. . • ..•..••......••

!i.ll&fI40
Cotas:
Restituídas

por terem

sido p acns Indovid.unente

Saldo quo passa :
Título!'. do dfv idu púb licn (vnl o r do compra).
. ..
OlJrJga,õü~ da Companhia (los Cnmiuhos do Ferro
do Norte de Portugal {vutcr de compra)
Dopósttos à ordem
. . . . . . . . . . .
Dtuh alrc cm cuixu . . .....•....

18:907.333,560
40i .93ii,;00
'l~ r, 9U6 ,~OO
,$:,U

19:800.26;;(,!19
~0:14!),;)81h49

;12
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2) Cofre de Previdência

dos

Balancete relativo ao 2.° semestre de lO·H, a que se refere
Sargentos de 'I'erra e Mar:

Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Cotas
.
Devedores o credores ..•.
.TUI'OS do pnpêts do cródltc ..
Lucros 0111 papúis du crédí tu .
Rocol tue cve.nuu!s
.....

S6G.H80(J io
317;'i7U

12G.l;j[/jGO
7.71l0,500
37.;,):11)

GOO.Rl11)70

Caixa ~con6m Ica:
Saldo do sornr-su-o entorte.'
lJe spcxu s g'orní
Duvudorcs o cro.lo rr-s •••
Juros de ornpróst ímos .•.
.Luro s do mora
.
Jurus de pnpéí« do cródttc
Lucros em p apúls d u urédtt c
Próm lo d e risco. .
Ruco t as ovcruuuí s .....
í

1 :321.1(;0,5
12~\lU
1.7üsS:!;)

3n.HlI,)IW
1.0:l(i,l;,O
5.G:jn~ 10
rJ.l~l/jliO
~j.~V~l,,r...4()

0,500

10

7:2HL'i 16r~8r;
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Sargentos de Terra e

Mar

o n.? 20.0 do artigo 41.0 dos estatutos do extinto Montepio dos

Despesa
Cofre de Previdência:
COlas

.

Dc ve do n-s I) credores
•lut-os do e o t ns t rnusfurtdas

.

Hl'stitu'l<;ào
~lIlJ:·dillos

do (',o Las
••.....•

T'rnn sfer-ênutn

~93~35
5.626;),);)
U.73J,)OO
75.0111865
192.J(jll.j(J5
10.61211°')

•••

dl\ cotas para o O. P. O. E.':\1. .

329.202.520

Caixa Económica:
18.221{)65
2.026,~~5
2.8 0.500
1.6061)45

Despesas gerais . . .
Devedor-os o credores .
Múvuis o ulonsillos ..
Prómio do risco. . ..

21.704113;;

Saldo para o ano scguinto:

Cofre de Previdência:
l11bG5

Dinheiro CTIl catxa ••••••.••••••••••••
Dupos lrudo na Caixa Ooral do Depósitos,
dêuctu •............•.....•...•
};m papéts do crédito:
Obr lg nçõos do ernprôs tlruc de 4,5
couto de lna3
Obl"ignçõos do ompréstimo
elo 4
cento do 1031 .•••••••...
Obrlgnçóos do emprõaumo
do 3,75
COllto do 1U36. . . • . . • • •
Obrtg açõ« elo amprésttmc
do 1
cento de 1910 (Centonário.).

por

Crédí to o Pruvl55.100#00 \

.

1:380.000,$00

por
1:200.0001100
por
• •
por

1:100,OOO,~00
200,OOOnoo

6:880.000"00

Caixa Económica:
Df nhel r-o ürn caixa

2.389,500

..••........•...•.•

Depositado na Caixa Ooral do Dcpôsttos,
dência ••..••.
Emprestudo
. . . . • . . . .
Em papõts de crMito:
ObrIgações
do amprúst.írno
do 4 por
conto de 1934. • • . • •
Obl'ignçõt'M

,10 emllr/-stimo

tjrédnc

e Prevf-

. • . . . • . •

lR3.800"OO
842.671/j50

150.0001100

,lo 3,751101'

conto do 1U30. . . . . . • • . . .
Obrf guçõ es do emprústlmo do 4 por
cento de 1910 (Oontenártos}
. . . •

100.000,~00
100.0001100

350.000800

1:378.863650
8:068.;n 1/j71l
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Obituário

1941
Dezembro
1912
Janeiro

DO EXÉRCITO

6 - Tenente-coronel
Costa.

reformado

Vergílio

7 - Coronel reformado J oaquirn F'élix.
7 - Capitão de infantaria,
adido, Manuel
Machado.

Pereira

da

José Bruno

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 19, 2.' série, de 1911, p. 917, I. 12",
onde se lê: "José», deve ler-se: «João»; p. 947, t. 30.', ou de se lê:
«reserva», deve ler-se: "reforma».

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINI5TÉ~IO Df\ G!JE~~f\

Ordem

do Exército
Série

2.-

N.O 2

Publica-se

9 de Fevereiro

ao Exército

de 1942

o seguinte:

1- DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - 3.a Direcção

Geral-I.a

RepartiçAo

:\Ianda o GO\'f'l'110 da República Portuguesa,
pelo ~Iinistro da G uerra, JlO~ termos do artigo 53.° do decreto-lei n.? :10:874, do 13 de Novembro
do 19-!0, nomear o
alferes de aeronáutica
Antóuio Francisco de Aguiar para
freqüentar
em Inglaterra
o curso de engouhariu ueronáu-

tica,
Esta nomeação é considerada
de urgente convenic>ncia
do serviço público, reconhecida
por despacho ministerial
desta data.
Ao referido
oficial sorá feito o abono da aj uda de
custo diária do :!7 õJ, bem como o uecessário para desposas de representação.
transporte
em viagens de instrução no estrungeiro (> matrículas, para o que estão inscritas verbas na aliui-a ú) do artigo 81.°, na alínea b) do
artigo 8~.o, na alínea b) do artigu 83.° c na alínea a) do
artigo 8-1.°, capítulo 4.°, do orçamento
do Ministério da
Guerra para o corrente ano económico.

ORDEM

nxúncrro

DO

~.o

2

2." Série

~\S despesas de transpqrto
dnl:l' viagens de ida o regrosso serão p'agas pela verba da alínea a) do n.? 3.° do
artigo 98.° do referido orçamento.
Xlinistério da Guerra,
11 de Dezembro
de 1941.O Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos

Souros Costa.
Visada pulo 'I'r lbuuul Ile Contas ern 3 de .Inualro <lo 1942. flao devldos omolumeutos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - Repartição Geral
;'\0:-; termos do decreto
1l.0 1G:070, do 25 de Setembro
de 1028, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guorra, conceder a Rita Aurora Ribeiro
Borges de Castro Seabra de Albuquerque,
órfã do teuonte chefe de música António Dias Seabra
<lo Albuquer-que, a reversão
da cota parto do subsidie mensal
liO q uautitu tivo de 140.600, em virtude
do faleci mcn to (II.'
sua mãi, Aurora Adelaide Ribeiro Borglls de Castro ~\I·
huquorque,
em 1. de Janeiro do 1941.

Milli téri da Guerra, 13 do Janeiro do 10J2.-0
Sub:-lpaet:'trio de Estado da Guerra, Fernando do« Sunto»
(u, 'ta.

~\'Js"dn pol o Trlbnunl
de Contas .IU 17 ele JllnejrO .Ie 19-12. Xii"
~no dovídcs omctumontos,
nos turmcs do decreto 11.° !!2:257).

Nos termos do decreto n." 16:070, do :?5 (lo Setembro
<k 1028, mundu o Govêrno <la Iiopública Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a Tcrosu ÁT~lzal'6 dos
Santos, órfã do alferes reformado
João Augusto
dos
Santos, a rovorsão <la cota parte tIo suhsítlío ml'n~al !lO
qurmtitativo
do 140L)Otl, em vir tudo tio fal0cimonto de
sua mlli, :\faria

oos Santos,

Tnáeia

cm

LI: <le Dl'Zl'mbro

de 1041.
:\Iinistório
::ScI'f<,t:hio
('L.' ta •

I

da

GU<'l'l'l1.

do Estado

13 do .Jau('iro

da

de 1!)4:?~O

Gllerr~l, ,Fernando

d08

S1Ih-

8nJlto,~

(Vis Ilda 1'010 Tl'lhl1l1al do Conta. cm 17 do .fnllolro d. 1012. XAv
devidos emOIUlOlllJl08, IlO' I.rmo, do dct.ruto
:l~,t~l).

.no

11.'
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Nos termos do decreto n.? lü:OíO, do 25 de Setemhro
do 1\l28, manda
GoV'õrno lia República Por tuguesa ,
polo 1Iinistro da Guerra, conceder a Carolina (\0 Jesus
Lança,
órfã do tenente reformado
António
da Costa
Lunça, o subsídio mensal no quantitativo
do 1-10:.,00.
)linistério da Guerra, 15 de .Janeirode104~.-O SuhSecretário
de Estm'lo da Guerra, Fernando do» ''''a''to.~

Costa.

(Visada polo T'rlbun al do Contas em 21 de .T"noiro de 19,12. S1n
dovido
Ql.1tolnrne.l1tos, nos termos do c1.ooroto n.o 29:2~1)~

Nos termos do decreto n." 1U:070, de t5 de Setembro
do 19~8, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo ::\linistro da Guerra,
conceder
a "Maria do .[0511-5
Correia o aos seus filhos menores .Ioaqnim A1\"<'8 Aguíu
e Augusto Cósar Corroi a Alvos Águia, viúva o órfüc s
do capitão reformado Augusto Césur Alves Águia, a reversão da cota plll·te do subsídio mensal no quuntitativo
de H11860, em virtude (lo falecimento
de sua enteada,
Maria i{olllll,na de ~á Alves Águia, em 7 do Maio di'
19:19, e do sou filho) Adolfo Correia, haver con-pletn.lo
dezólto anos de idr.de cm 23 de Maio de 1941.
Xliuistério da Guerra, 21 de Janeiro do 1H42. - -I) :;ub~ccrdál'io
do Estado da Guerra,
Fernando dos Santo»
008t(l.
IY;,ada I'O:v Tri1.unal do Contas .111 ao d e .Tanolro do lU12. Nlo",
devhto~ emnlumwntos,

nos ter ruo s do decreto

n ,? 22:~'í7) •

• Tn~ termos do decreto n." 16:070, de 2;) de Setemnr»
de 1!)~8, manda o Governo da República
Portuguc-«,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Delmira Branllu'.
«(UCdl'S
Pinto, órfã do tenente da guarda municipal (lo
Pôrto, Joaquim GllcdeR Pinto, lt reversão da cota pl\rt~)
do snh.o.;i<lio Jl1en~al no quantiüüi\'o
ue l..if)c$UO,em virtudo do f'l1ecimento de sua míli, Maria rle Azevt,do Bra'ld~io Olwdf's, em ::?B (lo ~oYombro Ile 193:).
)Jinil'ltério

f.)pcn'tário
('o.~ta.

da Guernl, ~i3 (le Janoiro de 1042. - O .'-{ubJ<jBt. (lo da GUül'l'll,
F'eru011110 rlo.'1 Sa71to.~

fio

{Yi!indo. pelo Tdlmnnl
.ali4J tl&\"hlu!i

do Contas

olllolumeutu$,

uos

Nl1 30 00 .Jnol'lt'o do t~12. N~i.o
t.er(uo.
do dOI!"olv D.O :!j~25n.

I
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11- MU DANÇAS DE SITUAÇAo

Ministério da Guerra - I.a Direcção Ge~alPor portarias

2,a

Repartição

de 10 ele Janeiro findo:

Nula e do nenhum efoito a parte da portaria
de :3 de
Dezembro do ano findo, e hem assim a de 12 do mesmo
mês e ano, inserta na Ordem do Exército n." 18, 2,a
série, de 1941, quo colocaram no quadro da arma, respectivamonte,
os capitãís
de infantaria
Josino Francisco Costa de Azevedo o Aldemiro
Carlos Nunes
Correia, por se verificar quo os mesmos oficiais devem
continuar na situação de adidos, 0111 serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana.
(Anotada

polo 'I'rlbun al do Contas

em 24 do Janeiro

do lni2).

Disponibilidade
'Tenente do engenharia,
adido, Armando
José Marques
Girão, que, de regresso
de comissão civil no Minis, térío da Marinha, so apresentou em 1 Janeiro de 1942,
(Visada poro 'I'r-íbunnl do Contas, com fi nnot.ação do não serem
d evld os emo l urueut os, nos tormos do decreto n.? 22:257).

P01'

portarias

ele 17 de .J aneiro findo:

Quadro de oficiais do corpo do estado maior
Major

do corpo do estado mnior, adido, Joviano Lopes,
de regresso de comissão militar no Ministério das
Colónias, se apresentou
em lG do J aneiro de 1942,
preenchendo
vaga no quadro,
Qll(l,

(Visada pelo Tr-Ibuuul de Contas, com 1\ nuot ação do não sorom
devidos omohuueutoa, nos lermos do decreto u.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria
Tenentes

infantaria,
adidos, Francisco
de Lucena,
Colostino José ~onres Gareia Gomos, João do ~ollsa
Machado, Luiz Maria Rodrigues o João Maria Simões
Porciru do Brito, qno, de rcgl'\'HSO do comissão militar
no Ministério das Colónias, S~ uptescutarum
fim 1;~ do
.Ianeiro de 19-i2, preenchendo
vagas' no quadro,
110

(Visada pcl o 'I'rtbuunl dl' Contas, com n nuotncão do não sorem
duvído s omotumontos,
1I0S termos
do doeruto lI,O 2~:2:;7).
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Alvaro Franco Neto, que, por ter deixado de
prestar serviço na fábrica de cartuchame e pólvoras
químicas, se apresentou em 10 de Janeiro de 1942,
preenchendo vaga no quadro.
(VIsada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não sorem
dovidos emolumentos, DOS tormos do docroto n.o 22:257).

Adidos

Major do aeronáutica, da base aérea n.? 2, Frederico
da Conceição Costa, por ter sido nomeado para dosempenhar as funções de oficial experimentador de
aparelhos nas oficinas gerais de material aeronáutico,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Janeiro de 1942.
Capitão de infantaria, da escola prática da arma, António Augusto Taveira Pereira, e tenentes: de artilharia,
do grupo de artilharia a cavalo n." 2, José Alvos Barbosa Bessa e, na situação de reserva, em serviço na
2.a Repartição da 1.1), Direcção Geral dêste Ministério,
Armando Vitorino Ribeiro, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço, respectivamcnte, do Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.
do decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927. e do
Ministério do Interior, na polícia de segurança pública,
devendo ser considerados nesta situação desde 14, 8
e 16 de Janeiro de 19-:1:2.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Repartição Geral dõste Ministério, Vergllio
Camilor Dias, por ter sido nomeado para prestar serviço na fábrica de cnrtueharne e pólvoras químicas,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Janeiro de 19-:1:2.
ú

(Anotada

pelo TeIbun al de Contas om 26 de JaneIro

de lQt2).

Disponibilidade

Major de engenharia, adido, F'lãvio José Álvares dos
Santos, que, por ter sido oxonorado do professor da
Escola do Exército por portaria do 19 do Dezembro
de 19-:1:1, se apresentou em 8 de Janeiro de 1942.
(Visada palo Trihunal do Contas, 60m a nnot acão (lo não sereru
dovldos omotumontos, nos termos de decreto n.? 22:257).
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Reserva

Brigadeiro
do aeronáutica, 'no q uadro da arma, Teófilo
José Ribeiro da Fonseca, nos termos da alínoa b) do
artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:41}4, do 31 de Dezembro dl' 19;37: por ter sido julgado incapaz do ~ervi<:o
activo polu junta hospitalar
de inspecção, devendo :;01'
considerado
nesta situuçâo desde 29 de Dezembro do

1941:

]>0/'

(Visa.da -pelo 'rribunn.l do Contas, COft 8. anotação de não svr+m
dovídos emolumentos,
nos lermos do doen-te n." ~2;:!57).

portarias

(h 2,1 de Ja'l/elro ji"do:

Abutido«

ao sorviço do exército, pOI' terem passudu à roserva de marinha, nos termos do artigo 5.0 do decreto-loi n." 29:933, de 18 do Setembro de 19;)~), p tenento
Alberto Ferro ~furillolo e o alferes .Toão Antunes
da
Cruz Leal, ambos milicianos médicos, licenciados,
do

cnutru
vendo
.laneiro
Nula

de mobilização do serviço de saúde n." 3, deser considerndos
nesta situação desde 22 de
de 1942.

e de nenhum

efeito

:l

parto

du portaria

di)

9 dI'

Janeiro Iludo, inserta 1t:J Ordem du Ecército n." 1,
2.a série, de 17 do mesmo mês, que promove ao pôsto
de alferes miliciano do infunturiu, 'Para o batalhão de
caçadores n.? 2, o a.piralltl'
a oficial miliciano de infuntariu, do centro de ruubilização de infantaria n." 1,
Carlos Gomos, por i'iO ter vnrificarlo (l11Bj.á fOra promovido àq1lele posto por port:lria do \) dü Dtlzomlll'O de
1941, iuserta lll\ Ordem 1/0 Ea)b'cito Il.O 18, 3.~ Rérie,
du mesmo ano.
(.\Ilot.da.

polo Tribunal

Adidos

do Coutas

om !ln t!ij Jall:ofro

de

i~12).

r ,

Capitãis:
de infallÍllria,
do Colégio Militar, JoslÍ Farinha
da Sil\'lt e, dp candaria,
('111 disponihiliclad",
Oaudt3n-

rio Alltónio Ho~a (breia, por tC'rOIll :-;ido requisitados
]Ia ra dl'S()IIII)('1I har comisHües d o servi)!} delH'uocntcs1
respec;tivllln0Ilte, du :\lini~t<'rio do Tuterior, na guaçd;t
nacional repuhlicllll<l,
(\ do 11inist6rlo
da:s Colónia~,
lJOS
tenllos do artig,o in.() (lo dc<,I'f\to 11,0 1H:30ü" do
:!B d.· 1\1/11'(':0dn 1\l~7, dm'ell.lo l'or ('ollsid('l'n<!os nesta
t>itl]tl<:~() d~sdu 14 e:!U <1' .Janoiro de,l(H~.
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Capitão do serviço de adrninistrução
militar, do 2.0 grupo
dp companhias
do subsistências;
Alberto Silvano de
Andrade,
e tenente do mesmo serviço, do L? grllpo
de companhias
de subsistências,
Manuel
Gomes
da
Silva Vera Cruz, por terem sido nomeados pam prestar serviço na Munutenção 1Iilitar, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 9 t' 15

de Juneiro d(\ 1042.
'I'enente (lo quadro <101' :-;~l'\"i<~os auxiliares
do exército,
do batalhão
de carros n, o 1, Tito António Godinho,
por ter sido requisitado para desempenhar
ama comissão. do,'(\rvi\,'o dopenrloute do Xlinistério d as Colónias,
nos termos .10 artigo 5.0 d o decreto n, o 1:3:3()(), de '23
do ~Ial'ço do 1027. devendo :;01' cousidcra do nostu situação desde 20 de Junciro de 1042,

Alferes do quadro lo, serviços auxiliares
do exército,
do l"'gimento
de cavalaria
11.° 7, Abílio
Estêvão de
Matos, rOL' tor sido requisitado vara desempenhar
uma
comissão do serviço dep mdente do ..\finbtúrio do Interior, IW guarda nacional republicana , devendo SOl'

ccusi-lerr do n sta situução desde 2;1: (Ie Janeiro
H)-!2,
(Alletnlln pél&>Tribunal
do Couta" em 80 do .Iaanleo do

de
t94~).

Reserva

d(\ infuntaria:
do J'f'tlill1<:'nto <lo infantaria n.? ti,
João 'I'oscano c: do depósito disciplinar, Raúl António
di} Jesus, 1IOS termos (la alilH'a a) do artizo 1.0 do decrotoloi n.' :? :401, do :31 do Dezembro de }\)37, por

Tonoutas

terem atingido o limite <h\ idade, devendo ser considerudos nesta situação , respl'ctinllllontp,
desde 31 de
Dl,zcmhro d<' 19-11 o ~ de Jallf'il'O de l!H:?
(Visa,la polo 'I'rihnnnl do ('ontà~, com él t\lIotaç;w
do Tl~(1 fi: l"0111
dp'idos clIloluIlIcu,tos,
JlOà termos du d~cruto 11.° 22::?r)7~. (

Oficiais milicianos de reserva

,

Alfpres III ilil' iano~ de aJ'tilharia. licl>llciado:i: do regimento de al'tilharilL do costa. Antoro Maria FalciLO
L(\itfl l)en'ira; do centJ'O de Illuhilizar;ão
do artilharia
n, 2, José Ho(}riguos ;'\[ondt\t-( :l\1oreira 0,
centro do
mobilizl\l;'1tu
ti<.> artilharia
H,O -1, Alfrodo
1<';Ii~io001lç'alvl·s. !lOS termos <lo § :3,0 do artigo 61.° do decrúto
D.O 12:1117. de 2 de Agosto dI:) 1926, por tOl't'm atillQ

uo
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gido O limito do idade, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 18, 23 e 7 do Janeiro
do 1942.
(Anotada polo Tribunal do Contas om 30 do Janeiro do 1912).
Reforma
(Despacho do 20 de Jnneiro do 1912 da Calxa Ooral do Depôsltos, Crédito O Prevldênc a, publJcndo no Di.}.do do Goiêruo
n.o 20,2." séríe, cto 24 do mesmo mês).
í

Major, na situação de roserva, Rodrigo Esteves Gusmão;
capitãis : de infantaria,
do batalhão de caçadores n.? 1,
Leonel José de Sousa, do extinto quadro de oficiais
do secretariado-militar,
do quartel general da 3. a 1'0gião militar, Josó Augusto da Costa Falcão e, na situação de roserva, Alberto do Nascimento ; tonoutos :
do infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 4, José
Gonçalves
e David do Jesus Paixão; do serviço de
administração
militar, adido, em serviço no Ministério
do Interior,
no Hospital
Rainha D. Leonor,
Artur
Gonçalves
da Silveira e, na situação do reserva, Camilo Joaquim
dos Santos, nos termos da alínea ó)
do artigo 2.° do decreto- lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes
de todo o serviço, o primeiro, o quarto e o oitavo pela
junta da Caixa Geral de Aposentações
o os restantes
pela junta hospitalar
do inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16 de
Outubro, 23 e 20 de Dezembro,
25 de Outubro, 15,
:.?Oo 29 de Dezembro o 16 do Outubro de 1941.
Capitão do serviço do ndministrnção
militar, no quadro,
Ernesto Gustavo de Arruda, nos termos da alínou ri)
do artigo 2.° do decreto lei n. ° 28 AO-i, do 31 de Dezembro de 1937, devendo ser eonsiderudo nesta situaÇrlO desde 18 de Outubro
de lU41.
(Não carece do "isto ou nno tnção

do TrIbunal

do Contas).

Baixa do serviço

Capitão,
do regimento
de infantaria
n.? 6, Francisco
Bernardino
Pinheiro de Meireles J únior , e aspiranto a
oficial, da Escola do 11~xórcito, Manuol J osó de Azatnbuja Fonseca, nos termos da última parto do artigo 3.°
do decreto-lei n." 2S:-i04, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados
incapazes 110 todo o serviço
pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo ser cousíderudos nesta situação, rospoctívamento,
desde n e U
do Jaueiro de 194:3.
(Anotada

1)010

TrIbunal

d. Com as 010 30 d~ Jnnetro

da 19~2).
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Por portarias de 27 de Janeiro findo:
Adidos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército:
do batalhão de caçadores n. o 2, Augusto l\Iarq uos ; do
batalhão de caçadoros n.? 9, José Maria da Mota
Freitas e, da escola prática de administração
militar,
Manuel Madeira, por terem sido requisitados para desempouhar comissões do serviço dependentes do Miaistório do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 24, 24 e 25 de Janeiro de 1942.
(Anotada

pelo TrIbunal

do Contns

em 5 de F'cvore lro do 1942).

Reserva

General, comandante da Escola do Exército, António
Maria de Freitas Soares, nos termos da última parte
da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n," 28:404,
de 31 de Dozembro de 1937, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Janeiro de 1942.
Brigadeiro de infantaria, inspector da 2.a inspecção da.
arma, Luiz José da "Mota, nos termos da alíuea a) do
artigo LOdo decreto-lei n.o'28:4U4, de 31 de Dozombro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Janeiro de Hl42.
Coronel de cavalaria, com o curso do estado maior, do
regimento de cavalariu n. o 5, J OSÓ de Sá Nogueira,
nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei
n." 28:404:, de 31 do Dezembro ele 1937, por ter sido
j ulgado incapaz do serviço acti \'0 pela j unta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Janeiro <lo 1042,
(Vtsndn neto Tribunal de Contas, com a anotação do não BorelD
dovidos (10101 umen tos, nos tormos do doereto 11.0 22:257).

Por portaria ele ao de Janeiro findo:
(VIsada pero Trlhunnl
devidos omotumentos

do Co nt as , com li anotação de não sarem
, nos tormos do docreto 0.° 22:257).

Considorado apresentado ao serviço dês to Ministério,
por ter deixado do prestar serviço no Ministério do
Interior, o tenente, na situação de reserva, adido, em
serviço na guarda nacional republicana, João Mendos

no

UlWE:'r1

(lo Sonsa Ramos, sendo considerudo
desde 21 de .l aueiro findo.

PO'r portaria do 3 do

COITemte

2.· Sér íe

N." !l

EXÉltOl'l'O

nesta

situação

mês :

(VI,ada polo TrlbuIIal
do Contas,
rom dcvldcs enrolumentos , n os

COI!>
tlH'UlOS

.

a Allotaç"O de 010 .e·
do ducroto n.o 2~:~õ7) .

Reserva

Corouol de artilharia,
director do depósito ~eral de material de guerra, JOILO Isidro Tavares Montano, nos
termos
da alínea
c) do artigo
1.0 (lo decreto lei

u. o ::?8:-t.Ob, do. 81 de Dezembro do 1037, devendo SN
considerado nesta situuçüo des(lo 19 dI) Janeiro do 10 2,
Coronel do artilharia,
om dispouibilkludc,
Mário da Silveiru Guorru F'roir« Tomudo, nos termos da alínou /;)
do artigo 1.0 do decreto-lei u." 28:-iO-i, de 31 do 1)0zeuibro de Hl37, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção. devendo
ser considerado
nesta situação desde HJ de Janeiro

de lD-i2,
Ministério
[>UI'

da Guerra - Repartição

Geral

ele 80 de Dezembro do alio findo:

podaria

(Anotuda

1'010

'I'rtbuual

do Con',j~

cm ~O dll Janeiro

dI' lU~2).

Demitido do servico do exército, nos termos o para os
efeitos da, aIÍlH'<\ ri) do artigo 2,° do dcereto-Ic'
n." 20:404, do 131 110 Duzembro de Utn, o alferes,
tom a patente tlo tenente. reformado, .Ioão Baptista
Iarq uns , o (1ual
considerado
nesta situação dllsde

o

ó

8 do Dezembro

de !\)-il.

III

PROMOÇOES

Ministério da Guerra _1.1\ Oírecção
J\iJ' po)'tal'Ía

de 17 de Juneiro

(V~gnda 1'010Tl'lhtllllll
r)llus

01QilluUhl<lto~,

2,a Repartiçh

Geral-

{tiUlo:

ÔI\

COlltas,

UI,:;

t\'rlUOioi

CUIIl
dv

a nnouu;.l'\odo serom
H.O 22;.e!í1)

.10

"c~r~Lo

Quadro da arma de aeronáutica

j)1",iol', o Qlll'itflo do aoro11' ntíclI; un bll~e aórea fi,o :!,
J :qllilll dI' Almeida BlIlta'al',
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Por portarias

de 20 ele Janeiro fil1(lo:

(Ylsadus l'clo 1'ribu:lnl de Cont as , com a auüt.1l<;a,) do serem dovlt'OS uurorumeutc«;
1108 tertnoB do deervte
n," 2~-t!!r;1).

Grupo independente de artilharia

de montanha

Teueutes
milicianos d~ artilharia,
os alfere» milicianos
d.> ar lilharia :\Iannel 1T o~neil'1l Fernandes e \r anuel
Fernandes
Ferreira
(}omos, coutando
a untiguidado
desdo 1 do Dezomhro rlc 1941.
Centro de mollilizaçãe

de administração

militar

11." 2

.\ lferes mil iciano . do scrvico dp ad miuistr acão militar.
Iicenciado,
o n pil'l1nfe l~ oficial milieiuuo' do 'II1<'Sll1~
scrvico.Jieoncindo
Fruneisco Caetano da Cuulia Coelho
<lo Amaral, contundo lt antiguidudé dosdo ] de NovernI

1'0

de 1H3t$.

Coutando
1941:
Ministério

a autiauidudo
-

desde

da Guerra - 2." Direcção

1 ele Ncvcmbro
Geral-

do

1." Repartição

Alferes miliciano do serviço de ud mjuistração militar,
aspirunfe a oficial miliciano do mesmo serviço Antó,)io
.J osé Mimoso Fai~ca.
Regimento de infantaria

°

n." I

miliciano do infantaria, licouciado , () aspiruute a
oficial miliciano de infantaria, liconciudo, do centro de
mohilizução do infantariu !t.o:>, Tito Francisco Sanches.

Alferes

Regimento de infantaria

n." 5

miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de in funtaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? ;~, Uanllcl Plácido Pire!".

Alferes

Regimento de infantaria

n." 6

Alfore» milicíuno do infantaria,
licenciado, o aspirunte u
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
do caçadores 11.° 3, Carlos Luiz da Hocha.
Regimento de infantaria

n." 8

Alfpl'cS milicÍ:lllo d() mfantnna,
licenr.indo, o aspiranto a'
oficial milidano de infantaria, licenciado, do batalhão
do lllotrulhadoras
ll,O 3, .Joaquim
CHlTalho
oneia.
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n. o 9

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria Manuel Lisboa Botelho.
Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante
n
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, de centro de
mobilização de infantaria n. 03, J osé Maria Pereira do Morais Seixas.
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspiruntes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, do centro
de mobilização
de infantaria. n , o B, Fernando
Pôrto
Soares Franco e Fernando
Branco Gil.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alforos miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do batalhão
de metralhadoras
n. o 2, Gregório Mário Rodrigues,
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes miliciano do infantaria,
licenciado, o aspirante fi
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização
do infantaria
n. o 3, Manuel Henriques
Gonçalvos.
Regimento de infantaria

n.O 18

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão de caçadoros n.? 3,
Manuel Forreiru Mendes.
Regimento de infantaria

n. o 19

Alferes milicianos
do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
do infantaria:
<lo regimento
de infantaria
n." 2, Humberto Rogado Dias 0, do centro de mobilização do infantaria n. o 10, J oão A ugusto de Carvalho,
João Carlos Andrade
Ferreira
e António Maria Vasconcelos Jardim.
Batalhão de caçadores

n. o 5

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirnnte a oficial miliciano do infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n." 1, Alberto Graça Júnior.
Batalhão de caçadores

n. o 9

Alferes milicinno
de infuntariu,
Iiconciado,
o 11 pirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado,
do batu-

2.' Série
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n. ° 7, Fausto

Batalhão

N.O 2

António
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de Carvalho

de caçadores n. o 10

Alferes milicianos
de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria
José Eduardo
de Lencastre
Freitas e Álvaro Garcia de Vasconcelos
Júnior.
Regimento de cavalaria

n.· I

Alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do cavalaria,
licenciado, do centro
de mobilização
do cavalaria n." 3, João Abrantes Lúcio. Fialho.
Regimento de cavalaria

n. 02

Alferes milicianos do cavalaria, licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria,
licenciados,
do
centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, Jorge Draper Mineiro e Carlos José Vasconcelos
Borges.
r egimento de cavalaria

n. o 3

Alferes miliciano de cavalaria,
o aspirante a oficial miliciano de cavalaria,
do centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, Humberto João Estorrenho
Valentim.
Alferes miliciano do cavalaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de cavalaria, licenciado, do centro
de mobilização de cavnl aria n. ° 3, António José Celorico Drago.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Alferes miliciano do cavalaria,
o aspirante a oficial miliciano de cavalarin. do centro do mobilização de cavaria n." 3, Autóuio José Gonçalves do Sá Nogueira.
Alferes milicianos de cavalurin, licenciados,
os aspirantes a oficial miliciano!' do cavalaria,
Iior-nciados, do
centro de mobilização de cavalaria n.? 3, Abel Cristóvão Nobre da Yl'iga, José João Araújo Caldeira Ribeiro, Francisco
Xavier da Gama Sepúlvcda
e Luiz
dos Santos Lopes.
Regimento de cavalaria

n. o 5

Alferes miliciano dl' cavalaria,
o nspirnuto a oficial miliciano de cnvalaria,
Jo centro de molriliznção
de cavalaria n.? i1, Artur Fialho Leonardo.

ORDK~I

no

KO :J

EXÉRCITO

2." ;-;úrié

Alferes milicianos de cavalur iu, Iicencimlos, os aspirnntes a oficial milicianos de cavuluria, licenciados, do
centro do mobilização do cavalaria D.O 3, Luiz Afonso
da Cunha JIagalh~lis do Sousa Adão, José Monde"
Palma, J\ugusto d~ Almeida de Oliveira e Sousa e i\Innuel António Dias da Silva,
Regimento de cavalaria

n.· 6

Alferes miliciano do cavalaria, Iiconcindo, o aspirnnt.
a oficial miliciano de cavalaria , licenciado, do centro
'de mobilização de cavalaria n. ° 3, Pedro António Salema Garção.
Re!limento de cavalaria

n.· 7

Alferes milicianos de cavalaria, licencinrlos, os uspirantos a oficial milicianos do cavularin, licenciados, do
centro do mobilizacâo de cavalaria D.O 3, José Iari»
Guedes Dias dos ;;antos Nobre, Carlos Ayab Vieira
da Rocha, Augusto Bastos Troni e Vivaldo dn Silva
Santos Rodrigues Valente.
Regimento de cavalaria

n. o 8

AJicJ'Ps milicianos de cavaluriu, licenciados, os nspirantos U oficial milicianos, de cavulariu. licouciadoa, do
eontro cIo mobilização do cavaluria n." 3, António Roseiro Duarte, ]<}m<llltJ('! Gaspar da Silveira c Lon nu.
JOS(~ Júlio Costa Júnior
e Joaquim .António da Silva
Carvulho.
Ln companhia de saúde

•

Alferes milicianos módicos, os aspiruntus
:1 oficiul milicianos módicos An tónio J oaquim Madeira Pina e .Toão
Celestino Gomos do Oliveirn .

Por portaria« de 21 de Janeiro findo:
(\"IBIlII ..
,,11101'1

1'.1. 'I'ribunnl
urnulument

do Contas,

os , no s

tf'rlllCls

Batalhão de caçadores

com a nnutaç*o de sarem
(lo docroto 11.0 2!!:Z:,7).

de-

n.O 8

TOIl('nto milicinno 110 inf'antarin, liconrindo, O alferes miliciano do in f'l\1lÜlria , lirenc:iado, rro]0.utilJo tia ~lIcllrnl.l~rLO Oh ora S:tJlt'.\nn., ('ontantlo a antiguidade
(losd,'
1 do Dezemhro cio l03H.
I
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N.· 2

de caçadores n.· 10

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano do infantaria,
licenciado,
Raúl Baptista
dos
Santos, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1940.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Tenente
miliciano de cavalaria,
o alferes mil iciano de
cavalaria
Eduardo
Jorge da Rocha Leão da Rocha
Leite, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
do 1939.
Contando

a nntiguidade desde 1 de Dezembro de 1941:
Regimento

de

infantaria

n.O

I

Tenentes milicianos de infantaria,
os alferes milicianos
de infnntaria : do regimento
de infantaria n," ~, José
da Silva Baptista o, do centro de mobiliznção llt~infantaria D.O 1, António Coelho de Aça Castel-Branco,
Regimento de infantaria

n.· 3

Tenente miliciano
de infnntariu,
o alferes
infantaria,
do regimento
de infantaria
António Bulhão Patu.
Reghn-anto de infantaria

miliciano dtl
n.? ;-). nini,'.

n.O 5

Tononto miliciano de iufautaria,
o alferes miliciano ,le
infantaria, do regimento de infantaria n ." ::. Jo;;," :\Iarfins Marques Ferr iru,
Regimenta de infantaria n. ° 9
'I'cnentos miliciano,
do iufantutin,
os alferes miliciano ..
de infantaria J08(' Dias Pires Teixeira e Hui :,brrotllS
Taborda Ramos.
Regime!lto de infantaria n.s 14
Tenentes
milicianos de infantaria,
os alferes milioi.mos
(le iofantaria Óscar Rodrigues Freixo e, do regimento
,113 infantaria n.? l:? António Dl'lgado.
Regimento de iRfantaria

n.· 18

Tenentes
milicianos .10 infuntaria,
os alferes milicianos
do infnntaria:
do batalhão independente
tio infantaria
n, ° 18, Adal borto Suahru e, do centro de rnohilizução
de infantaria 11.° 1:::'. Ernesto IIintza Riboiro.
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Batalhão de caçadores n.O 2

Tenente miliciano de infau taria, licenciado, o alferes miliciano (le infantaria,
licenciado,
Luiz Augusto Pinto
Garcia.
Batalhão de caçadores n. o 10

Tenente miliciano do infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
Manuel Vicente Rodrigues Pires.
Centro de mobilização de infantaria

n. ° I

Tenente miliciano

de infantaria,
licenciado, o alferes mide infantaria,
licenciado,
Fruncisco
Carvalho

liciano
Durão.

Centro de mobilização de Infantarla

n.O 2

Tenente miliciano do infantaria,
licenciado,
liciano de infantaria,
licenciado, António

o alferes
Simões.

mi-

n. ° 5

Centro de mobilização de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
Agostinho
J OHÓ Mo-

rais.
Centro de mobilização de infantaria

'I'encnte miliciano
infantaria

Pedro

n.O 12

do infantaria,
o alferes miliciano
André Ferreira
do Carvalho.

Regimento de cavalaria

de

n.O I

Tenente
miliciano do cuvalarin,
o alferes miliciano de
cavalaria,
do centro do mobilização
(lo cavularia n." 3,

Estêvão Silva.
Regimento de cavalaria

11.°

8

miliciano
<lo cavalaria
o alforcs
cavnlaria :Manllel Uar<[lI(,~ (lo Arul rudc.

Tenente

Cen\ro de mobilização de cavalaria

Tl'nonte

miliciano

liciuno

miliciano

de

n. o 2

lir-onciudo , O alferes miIiccm-iado, J\)~Ó Pinto Ferreira.

de cavalaria,

de cavalnrin,

Centro de mebllização de cavalaria

11.0

3

Tenentes milicianos de cuvalurin, liconciudua,
o. ulforos
milicianos
do cuvnluria,
licenciados,
Augusto
Coustanto Poruirn, Horúcio
da Silvn Xlnrtins Júnior o Hui

Machado

da Cruz.
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âe 24 de Janeiro firulo :

Por porta ria»

(V!,ada
1'910 T'eibunal do Contas, com" anotação d•• erem de·
vhlol emolumentos, Doa t ermu s do decreto u.o 22:257).

Comando militar dos Açõres

Capitão do serviço de udministrnção
militar, o tenente do
mesmo serviço, do regimento
do cavalaria n.? 6, Augusto Leonardo Neves.
Quadro da arma de infantaria

do infantru-in : do batalhão
do meAugusto Xlosquita da Silva, e,
adidos, cm serviço: no :\linist61'io do Interior, na gUMda
nacional ropublicann, Carlos Amorim Castanhoiru e An.tónio Vieiru Teles de Meneses, o no Ministério das Colónias, Carlos José Xoves.

Oapitãis,

os tenentes

11.° 3, Raúl

tralhadorna

Regimento de infantaria n.O 4

Capitão,

O

tencut«

do infantaria

Amór.ico

de Cal"\'alhal

Esmoraldo.
Regimento de infantaria

Alferes

do quadro

sargento

ajudante,

11.°

5

do!'; serviços auxiliares do exér eito , o
do regimento
,[0 infantaria
n.? W,

Firrnino Guilherme

Alvos; sem prejuízo do antiguidade.

Regimento de infantaria

n.O II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares (lo exército, o
sargento
ajudante,
do grupo do artilharia
a cavalo
n.? ~, Óscar da Silvu Conde, sem projuízo do antigui-

uadl'.
I nspecção da arma de aeronáutica

Coronel,

inspector,

suprunumerúrio,
Craveiro Lopes.

o tenente-coronel
inspector

interino,

do ueronáuticn,
F'rancisco Bigino

Direcção do Serviço de Administração Militar

Capitâo do extinto quadro de oficiai" do secretnri:ttlo militar, o tenente 110 mesmo extinto quadro .Joaquim Autónio Piteira.
Quadro des serviços auxiliares do exército

Alferes

do quadro

snrgentos

dos sorv iço!";auxiliares do exér-cito, os
nju.luutes
ti" infanturin,
da escola prútica da
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arma, José Simões da t;il\'n Júnior e, do rogimonto (lo
infantaria n." 9, Jaime Horácio Pinto Guedes, ambos
som prejuízo do antiguidade.
Adidos

Capitão, O tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministório do Interior, 11a guarda nacional republicana,
l\Iúrio Alcohia.
Capitão. o tenente (lo infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Henrique
da Costa Gomos.

P01'

portarias

ele 2(j de Janeiro findo:

(VIsada.
vldoa

pelo Tr-lbuu al de Oonras, com a nno""'>lo do serem
emul umuuto s, nos tormos do docrotu 0.0 t~:2á7).

Escola Prática

do-

de Infantaria

'I'eueuto miliciano do serviço do administração
militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço Mauuul Maria
Alua Simas, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do Hl41.
Contando a antiguidade

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes milicianos do infantaria, os aspirnntos
milicianos do infantaria Pedro Henriques
Veiga Dias OOlllf'l>.
Regimento de infantaria

de 194-1:

(I

u oficial
António

n.· 14

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infuntaria, do centro do mobilizução do infantaria n." 3) J01\6 Bernardo Lopes.
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes miliciano do serviço elo administração
militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Antóuio Sanches dn Silva Branco.
Batalhão de caçadores

n.O

3

Alfcros miliciano de infantaria, Iiconciado, O aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria 11.° 3, Xorborto Maldonudo
dos H(\is.
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4

miliciano

de infantaria,
licenciado, o aspirante a
de infantaria, licenciado, do centro de
de infantaria
n.? 3, José Paulo Correia.

oficial miliciano
mobilização

Batalhãe de caçadores n." 10

Alforos miliciano do infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n." 12, Fernando
.To,,;6 da Silva.
Batalhão de metralhadoras

Alferes

n. o I

de infantaria,
licenciado, o aspirante a
de infantaria,
licenciado, J osó Poreirn
Corroia do Freitas.

miliciano

oficiul miliciano
Coutinho

Regimento de artilharia

ligeira

n.O

3

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Colínio
David do Paiva.
Regimento de cavalaria

n. o I

Alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
o aspirante a
oficial miliciano do cnvalnriu, licenciado,
elo centro de
mobilização
de cavnlnria 0.° 3. João António do Mn-

gulhãis Coutinho

Mota.

Regimento de cavalaria

n. o 5

Alferes miliciano (lo cavulariu
licenciado, o nspiraute a
oficial de cavalaria, lícouciado, do centro do mobilizaÇ;lO de cavuluria
n. ° 3, José Eduardo do Macedo Moreira Sal08.
Regimento de cavalaria n.O 6
Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado,
do centro de
mobilização
de cavalaria
n.? 3, Gastão
Caraça
da
Cunha Ferreira.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, JOflO Honriquos Palhinhas.
2. o grupo de companhias

de subsistências

Alferes miliciano de admlnistrução
militar, o aspirante a
oficial miliciano
do mesmo serviço Carlos Pereira
Xlurqucs do Oliveira.
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portarias de 27 de Janeiro findo:
(Vts adas pelo Tr lbun al do Coutas, com n. anotação do serem do·
vidos utuo l umontos, nos rormos do decruto 0.° 2~;25?).

Quadro de oficiais generais

General,
o brigadeiro
de cavalaria,
comandante
da 1.:1.
brigada de cavalaria,
Júlio Augusto do Oliveira.
Comando militar

Brigadeiro,
o coronel
Maria Ramires.

dos Açõres

de cavalaria,

tirocinado,

Carlos

Comando militar da Madeira

Brigadeiro,
o coronel do infan turia, tirocinudo,
dante, Augusto Martins Nogueira ~oares.

coman-

Direcção da Arma de Cavalaria

Major,

o capitão

de cnvulariu

Luiz Almeida

Regimento de cavalaria

Coronel,

direcçüo

comaudaute,
da arrua,

n,O

2

o tonouto-coronol

Alfredo

Narciso

Ribeiro.

de cavalaria,

da

de Sousa.

~egimento de cavalaria n.O 4

'I'onento-coronel,
segundo comandante, o 111.001'de cavalaria: da 4,a Repartição
da :?,8 Dir0cção Geral dôsto
Xlinistúrio, Inácio Caldeira Risques Pereira.
Regimento de cavalaria n. o 6

Coronel, comandante, o tenouto-coronel
de cavalaria. tln
direcção tia arma, Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses.
Regimento de cavalaria

Capitão,

o tenente de cavalaria

11. o

7

António Vasco da Costa.

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes tio (lU1\l11'o dos serviços auxiliar \S do ('x\~~Tit(),
os sarg'<'llto:-\ ajud: ntcs i do l't\gimento tIo infantaria
11.° (i, Celestino
Cândido de FiglJ(\il'edo Al mcidn ; do 1'0gimento de infantaria n. o Hl: Germano
Felizes e, do
regimento do urtilluu ia Iiuciru D.o~, Josó ::\1<lrtins, todos
st-m l'r,'ju[zu do untiguidade.

2." Série
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Adidos

'I'enento-coronol, O major do cavalaria, adido, em ser"iço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Rogério do Almeida 'I'avures e Silva.
Major, o capitão de cavalaria, adido, om serviço no ~Iinistério do Intorior, na guarda nacional republicana,
Artur Augusto Mascarenhas da Piedade.
Capitão, o tenente de cavalaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Homero do Olivoirn :\latos.

PaI' portarias

de 28 de Janeiro

(Visadas pelo Tribunal
vídos cmolurnoutoa

findo:

do Contas, com n anotação de serem da1108 termos do docreto n.? 22:267).

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941:
Regimento de infantaria

n.· 19

Teneu to miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, do centro do mobilização de infantaria
n." 19, José Augusto de Sousa 'I'õrros.
Batalhão de caçadores

n.O 4

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Vasco de Almeida
Rocha.
Centro de mobilização de infantaria n. ° I
Tenente miliciano do infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, J OSÓ Ribeirinho Pereira.
Contando a antiguidade desde 1 de Xoycmbro do 1941:
Regimento de infantaria

n.O 17

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria, do batalhão independente de
infantaria n.? 17, Joaquim Alberto "Martins o Alexandre de Lacerda Goulart da Silva.
3.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado, o nspirante a oficial miliciano módico; licenciado, Francisco de Melo
Sorrano.
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mês:

{Yl sndu pul o 'I'r-lbu n al de Contas, com a anoraçâo
tie serem
vldiôs ulnohunelllll~, nos tEtnllO~do decreto n.o 22:257).

de-

Graduado no põsto (l ue lho vai indicado, nos h rmos
do decreto n." 31:-I-0f), do 1 de Setembro de HJ41. contando

a antiguidade

desde :27 do Jaueiro

No pôsto de alferes miliciano

Apolinário

médico,

do HH2:

o médico civil José

Paulino.

Por portaria

de 3 do corrente mês:

(Vlsnda 1'010 Trlhunnl
"Idos emo lumentos,

do Contas,
termos

1:08

Regimento de artilharia

com • nnotaçiio do serem
do decreto u.o 22::!57).

de·

ligeira n. o 2

Coronel, cotnan ela1l te, o tenonto-coroncl
de artilharia, do
grupo do defesa submnrina C](' costa, João Bruz lo
Oliveira.
Grupo independente de artilharia

Tononte - coronel,

comandante

interino,

Pai' portarias

de montanha

com a IIdante , o major

de

Francisco

(j

elo corrente

dn artilbnria,

David Calder.

111('8:

(Yts ad s, pelo 'I'r-lhunnl do Coutas, com a auot ação .1(\ "",relU d.: ..
v-idõ-, ornohunoutu3,
nos termos tio d(1lcreto U.'l 22:i57)..

Distrito de recrutamento

Tenente coronclv sub-chefc,
em serviço no :\linistério
nal republicana,

Lucínio

e mobilização o:' 14

Çl nmjor do infantaria,
adido,
do Interior, na guarda uacioGonçalves Pr0811.

Adido

rr~nento-c(')fonel,
o major <ln infantaria,
viço no Miniatório das Obras Públicas
Augusto Lopes Guorra .

f'

adirlo, em li! rCoruunicnçõcs,

..• e--

Ministério da Guerra - I.a Direcção GeralPai' porl({/'i(l,~ de

Jo EOITente. mê8:

a a"pil'allll.~ ti' oficial miliei 'Iii,-'i de ;tl1tide' í'<lmpanha, no~ !t'rmo:,> do artigo 35." do de11." ~I :!1():-I, dt' '2'2 <lI' .\I)J·il (le lf)~3'2,conlinuando
na

Proltlovit1o.

lhal'ja
en'to

Jij

3.a Repartição

•
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sif.uuçãode licenciados
em que se encontram e contando
a antiguitla<1r rlr!1de 1 de Novemhro de 1941, os ~eg'uintes
sargentos e praças:
as unidades
fi que
pertcnc em , os furriéis
mi liuiunns: (lo l'Bi6mellto de urt ilhariu ligeira J1.0 2, ,To.;()
,Mm.lha Cosia e, (10 regimf'llto
de artilharia
ligeira
ll,.o 3, Luiz
Manuel 'I'avares. e os soldados caoeb'''':
(ln regiml'nto {le nrt ilhtu-ia ligeira 11.° 1, 11.°& ~14/40',
ltaúl :Martins Verí-sim o. 618/40, Ol iveirca Domingos ;
e 160/41, .Jacinto ,lo Patrocínio Gasparinho Correia,
do regimento
de artilharia
li!),·cira. n .? 2, 11.0S 8H'40,
Manuel .Tos.p Cascais, 81:)1-[0, Silvério José Gaivão
Fel'Jlall(]ps,
(o
84R/-lO, \T asco (1p Campos Eidalgo ; (1n
l'egillleldo
de artilharia
ligeira n .? 3, n.08 1:223/39,
Henrique
(10 CllJ'lllO Rebêlo,
109/40, IJ1.1iz Xavier da
'I'rinda do Costa lto(lrigues,
938/<10, .T osé Manuel da
Silva e Sousa, D41140, Ernesto Carrilho do Rosário,
H44f.1O, Augusto
Carlos de Morais .Tulles, 950/40,
Weber <lé Oliveira, 9511-+0, Mário Lu iz Lindo Pire ...,
nn/40, nÓ<'io C;equeira Santos Tadeu, fJi8/40, Armando Manuel BpHl'llcoul't
Rodrigues,
979140, Alf'rvrlo Vilar .1e Azevedo, e 1:24G/40, ~ranuel Rabino
:-;NpH·il'a; (lo regimeuln
de artilharia
ligr ira 11.° ,1,
n ." ü91J40, Júlio (lil Laru nje irn ; do l'l'gi111011to (I·
urt.il lnu-ia ligeiut 11.° 5, 11.°1 776/40, Sérgio Augmto
Vila Yprcle Bacel«r, 840/,10, :Franciseo Brnudão
di)
Luz, 1:0H:!t40, J'o. P Vin na :.\fal'quf's (~()]lll'~, e 1 :(}!):{/,W,
.\lfret1o .J os'; !l~ ;\fol'ai,,; do l'Iog'lmt'llto de rut illuu i)
pesuda n,"~, n.O '2'2;2';lO, B(lg,n Ventura {'an'alho do'
Sy.ntoH (}\lilllarili" ; do grupo ill(lppen(h'n(e
(l{' artillwna <1elnOldnllha, 11.0 l!JO/4Q, Mário AllH'J'tn (Ie (1nmpu" ~rarquc,.; Pinto e, .da hnbl'ia
independente
de
(lefesa de c{)~ta n.O 2, n,·· 180/30, Luiz Alhcrio d"
MnnesE's, 7/40, ,TuYPllal C:mloso de \.yila, e ]68/-10,
8itlóllio (lu Paixão Cri.~,pi.m dp Gouveio..
Para o regimento de artilharia
li~eira n.· l. os soldados
ra.dete..;: do regimento
(lp
artilharia
ligeira
11.° :),
n,o· 4R/4ll, :Fenwll(lo
('o1'(lplliz Fagundes,
ln2!40,
António Fl'uncisco )Lntins
Sahunino,
939/40, José
Franci~{'o Pereil';\ (la A,;,.,1UlÇilo, Di7/lO, .José MarÍ\\
Duque ela CUllha, l' !j·tS'40, Guilhel'lllP .1 (lsé f.'actnllo;
do 1'eginwllto (lp artiJlitnin
1igeira n" 4, !l.O G!):)/40,
Mário ('\\(+11\(1 '1\ l'Olll'U; .10 I'l'gilllcntll dl' al'tilhariu
. pt>sada n," 1, n. '2;1 10, "\Ilj(~l'ico da Conceição :Mi-

PMa
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g-twl e, (lo gnlpo
de artilharia
;1 cavalo
n ." 1,
n." 4(H/:W,)!Únuel
(lt' Olivpira
)Iat()~ Sl'qucira.
Para o l'eg·illlt'llto 11l' artilharia
lig·pira 11." 2, os soldados
('a<ldl'~:
d.o l'Pg-illiPldo
<lt' nrt illnuiu
ligl'ira
11." J.
11.° ;m; W, (inilhpl'llll'
Pinu-utu S'lIt1os; do l'l'gilllPlItu
!le artilharia
lig-eir'l 11." ~~, 11.'" 1:2:24/;39, Ft'l'lltllHlo
,1osr Gal'eia, 1:2.jl/:m,
.\h,no
,Tosp, 7:~/~0, Arménio
Soares (la (')'uz Sampaio
~UII(,~,
8-j./10, .To~é .Ioaquim
Fernandes
(lo Rosário , (' nG!) -lÜ, Eduan]o
Monteiro
Nunes Prurlonto ; 0, d o regi meuto do a rtilhariu
pesada n.O :2, n.O< 22.jnO, Adi-iano Augusto
Caulino
Pi1l10 Pais.
)Iato:,. e :2:2S/-lU, Orhunlo Fernandes
Pura o l'l'gillH'ldo (le art il luu-ia ligeim 11.° :1, o soldado
cadete, do rpgilllPllto
(h· artilharia
ligeira
11.0
5,
n ." 7771+0, Purr íd i« (ll' Campos Ro(lrignp~
(la Costa.
Para o I'cgillH'uto de artilharia
ligeira n ." 4, os soldados
cadetes: ·(10 J't'gimellio
dl' nrt ilhuriu
ligeira
11.° :2,
n.OS
3G2fW, Sílvio Aires, (' 8+2/40, Augusto José ele
Oliveiru ; !lo l'pgimpnto
(lr artilharia
ligrira
11.° ~,
n ." 97.j./3fJ,
.Toão Ln Coq Aherussis,
1:~-17/39, Manuel ,To~é ~[orgac1o, ~G/-!O, J'orge tle Deus Sacramento
Gartlii» ~oarps Gouveia.
~R;l/40, Q.Pl1til ('a~illJiJ'o Fpl'reira , nSl/·iO. A(lriano (1(, MOl'nifl "\IOldl'il'o, e 1:00G/40,
)Iullul'l
I'l'l"ei]';l COllti1lho 'I'pi"\.pira Duarte;
(lo rl'~!,'Ílllellio dl' artilharia
ligl'ira
11." ,-l. n.') 1:0!J-1/':100 ,Tosp
(ln Co.;ta .T\lnp~; rlo l'l'g-illlPllto tlp artilharia
]ll' . ;a(b
!lo" 2, !l00 227 -lO.• To~1(ll1illl (\~;-;m' Barhosa
(Iahrnl,
e (lo grupo
(1('
artilhnria
conira
at'l'Ol1an'.., noO 1,
O
no 27:1/;3!J, Antônio
A.nlullP" da Silv,l.
}laril o J't'gilllt'tlto
tll' artilb:ll'ia
lig'eira 11.° .j. o furriel
lllili(,ia11O, !lo n'gillll'ldo
dp arlilhm'ia
]lpsn(la 11." :2,
,Júlio lll' (',I1'Yalho Vasques
(' o,; ~(l1(la(los r.a(l('iesj (lo
l'l'g'illlellto
(1('
artilharia
Jigl'iJ'ê1 11.° ;1, 11.°0 J:2Lj/89,
Ol'ühio de Abltl·ida ,)Jo]'(·ira, (' f)7G/iO, António Yelltura 'l\'n<l lIa )loia,
(', 110 J'Pgi11lPllio (lpart ilharia
pesada
Il.~ :2, 11.
2:21/·10, .Manuel Vl'an('is('() tIl' Miranda ('a~i)'o AlIiullPs (luilllal'ãis,
2:2G/·1O, .\.gostinho
CPl'(lUl'ila
Go.;ta, :2~!)f-I.(). .T o~é (la Silva n;nreil'os,
+071 W, Anl()nio
.\.nlOl'illl
Lopes Co(,lho, l' ·H9J.tO,
,Joaquim Ht'llêlo Yai: )Iollll'iroo
Para o r('gilllPllto
Ill' ilrlilhal'in
jll'sa(ln 11." 1, o primeiro
sargelljo
gl'lu]uarlo
l'n!1pjl', (lo ('1'1\11'0 (ll' lllohilização
(1p illfalltaria
110° 11, ral'lo:-; Cahral
(ll' Oua(lros ~[arinho
Fal('i'io,
o~ fnl'li(~i';llIilil'ia1l(h
..: do 1'l'g'ilUl'llto
,Iriilhal'in
lig-pim 11." '2, Alltcílli() Hnivo, I', elo J'l'gi01
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D.O :3, :Fcl'nanllo
Znrcos
: d o l't'ginlcnto rle mí ilhu-

ligeira
rutl etes

na-

ria ligpira 11." :~, n:" !).-) ~f;lD, I (loJllP1110 ('a1'1'i]]1O
mos, !l(i:-V10, .To:lo F('1'l"pira (la Nilva, 1:()()!)T40, J oâo
)!nnul'l
(b Co.~ta, p ] :'2:">'2rn, .\lfl'l'clo Fre irc.
Para o l'l'gil1l('Jlto
(II' ru-t il hru-iu pesarla
n ," :2, os sol(lados c'at1eles: elo l'egilll1lto clE' ai+i llnuin ligeira 11." '2,
Antón io Pinto Ca nerlo (II' Morn is : (10 1'1'11." k70/40,
gimcllto de artilharia
l igeiru n .? :~, n."' 874/ fO, Sidón io )Im·tins Gcurlu , e' 07.')/40, Xl anuel l{o(higucs
X eí o ; (lo regillll'n to rlp nrt iI luuia ligeira
11."
-l ,
n.O. 3:18/40, António
ele Sousa li osn , e mr3 f.tO , Aniónio no(higup~ Rcbêlo (lp Carvulho , e. rlo reg·imeulo
de artilharia
ligeira H.O ::>. 11.° '2H'2I-tO , Alfredo Ol ívio
.A ug'mdo }Iarques eh· Figueil'l·(lo.
Para o grupo independente
de artilharia
ele montanha,
os solrlatlos ('adete,.;: do ]'pgilllento ele artilharia
ligeira
n ." 2, 11." 8.jGI40, E\l('li(le.~ ]'igueinl ela Costa; elo regimento
ele artilharia
ligeira n .? ;3. 11.° 975/09, J'osé
F'ru nr isr-o de LI'i:1o Feneir<l
de Al nu-irln ; elo 1'E'gil1ll'1l to
<11' artilharia
ligeira 11.° 4, n ." 78R/.fO, António Ferreira Duarte, e 7-l0/~0, Luiz de SOUi:m 'I'arouca , P, elo
J'egil1lPllto
(le artilharia
pesada n ." 2, n ." 202/~0,
) •.J1ióllin (joll~alYes (le ~\1mei(h.
Para o grupo ele' arlillHlria
a ('aval o n,o 1, os :ioldado~
e'adptt,~: (10 regimellto
ele artilbaria
ligeil'a
n." 8,
ll.'" :2·jHO, )lallUl'l
YirpIlte Gnlvilo, 487/40, :Manuel
.A(h'lino }>Pl'ei1'a (h Nilva, 9;37/40, .Toaquim
ltalllos
Telhada. 1)88/ W, .To~(. Afou.o lbmos
Pedreira Vilela,
e 1::2'2::>/40, 'l'olllaz .Tn~é :Emídio Mateus,
e, do J'egilIleJlto (le artilharia
lig\'ira
n.O 4, 11." 741/40,11anuel
Pil'\'~(hosso.
Para o grupo ele al'tillIarin
a cando n.O :2, os soldados
caelE'tp,~: do regimento
(le artilharia
ligrira n.O 8,
n.OO 1:'24D/89, Pedro Augusto Guerra Vi(loeira, 1:339/
:19, Horácio )IartiJl~ FpI'l'OS, 120/40, .Júlio Bandeira
Basto~, 9-j.Qf.±O•. Tebé Amaral
Taynres de Carvalho,
!J.-):3f..jO, .\ntónio Pina ('aluaI, e 980/40, .To:,é Augusto
(la Cuulll\ Sallto~ PalO.

P],ollj()\'i(lo~ ao~

(lo al'tigo

:1.->."do

19:12, ('OJdillul\1II1o

]lll~tll~
(1\'(']'1'111

,ulialdC'
II."

il1clic'l1<l()~, 110S tl']'lllOS
(II' '22 dI' .\hl'il eli!
de li('pJl('ia(los
em (llW

21::!(),i,

lia situar;ilo
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~I~ ml('()llham
e contundo a uu tiguidadc
vum hl'o <1e UI·+!, o~ segui Iii es ('a,letE''';

2." Série

tl!'~<1f' 1 ,d....Xo-

A uspiru ntcs li oficia] m il ic-ianos de artilharia
dr costa,
para o l't'gilllenj()
ar art il hmi« (1(, {'oita, os soldarln-.
(lo n~gillH'!lt()
de urt il hn.riu ligcil'<I II." 1, n ." (inl/41J.
fro~é 11c Sousa Miranda;
do l'egilllf'Jlto
dp art ilhuri l
lig(!il'a n." :L 11.°8 IDOI W. ,José. E\lg"Jlio
RQorigup-,
a~{l40, ,Tos,{>P()(ho Esteves, D4;1!·1O, Cmlos Cya Callsado, mOrto, ])()]lling'o'\
tle :.\fngalhãis ll'ilipp, 982/4(),
"ítor :.\Iallupl HodJ'igurs Cutuni.
1;()08/40,
Arniaud •
Perei ra Nina,
l:1;l±I;J~). Diamantino
(la Sil'[L 1<'el'rei ra , (' 1:?,')Oj;1:1, P('(ho lto"i j PI' Vaz O()JIH'~; rlo rpp"meu tn dl' urt illnuiu
li~!'il'a n ." :), Il.O tl:1f) (..!o , 1>P(l!l)
Lopes PanHll'la.

"\ aspirantes

a oficial

m il i.iuuo-, do n rf ilhnria
couira
(II' art ilh:'tl'i.l ('Olrll'[1 :\1'1'011' ves 11." 1, lh pri1l\l'iJ'o';'<ll'gt'ldo,.; gl'aLluados;
do r-en t ro
rle lllohiliz:l<;i'ío (1(' in fn nta rin 11.° (l, Dalltonalc1o .Tosc.
Lohu(J (la ('r1lz, p. (lo (,PlItro d" lll()hilizar;iio
<1(' illfuJ.unia 11." I, E,.;tt~Yfi() ,J o,p BOll'lho
Hei.,. e os sol(laclo~:
do ],0g-imento
<lI' ndilll,lJ'ia
ligl'il'H 11.° 1, 11.° 211140
,fouo nall1o~ J)i()]lí~i(), ~1?f.W, ..\l'iUl' )[an1l01
Rilwiro
}\'rrl' i 1':1 , l' ()l!I/4(1, JII,í('io
.Jo~~ ('oJ']'(,ja tln Sil\'H
"an',,;
<lo legillll'llto
(lr :\l'iilh,ll'Ía ligl'ira
n.O ~,
!l:Ii :Jj 1/·10, ,1 ns(~ :\f (\n,('lillo
Pil'rs, :Hifl/·lO, .To I~ Lll~7.
l'''l'('il'H ~Otll'('~, :ljOrW. }lalluc:l Hellriqllrf;
Soares de
Alhl'rgaria,
p 84j/~O,
Fl'l'lll\rulo
Allgm{o
('ôrte Ue:}1
11e ~\ r:l1íjo "Iws .\mHl'O; (lo l'l'gil1l('Tdo dI> urtilhflri l
lig-L'irà TI,· :1, !l.oa 1:()~l/;17.
(""l'll;IIlc!O
J\f()n~() Yi('il'l
('aJllI)f'~1
:V)!lIlO, .J'oilo Lôho .Mil':HI\lrt )fnlheiro
p,,p:ll'H

,H']'onnyps,

o

grup()

1

r,-

n>il'(( Pila

Y(\iyol'a,

S(Jhrinho,

77H'..jfl,

('nmilo

Fr:lll('i, ('o (h, Ha!-

f)'ff.'.:jO. ,failll('
Houwllillra
cll> Azcn>c'1o,
H(!(Jf.10, ...
\ntfíllio
Pfl1Ilo BI':llJ('oul't P(>~tnlla de \TfI ('('11('elo,;, (' 1:2·jH/~l!l, ,Tofi'o Pe(ho Oli\'t'il.)
VnleTl,':!;
-lo
I't>g'il\l!'nto dp 'fi r( ilhnria ligeilil
!l.0:t,
II." 712/10,
.Jo,é
Marqlll''; <ln He'4~ul'1'l'i(;;io Xdo; ·tlo 1'('(>inl('l1to (1(> ar! llharia
lig'eim II." f), n."" ~8!l! 10, ,T()~(' .\llwl'tino
Nng-miJ'u A ln's, '7.i/·to. J\ ll'X':'Ill<!re Yflldf'lllil'O
Pin o <1...
_\liI':lnda,
1;OfJlI10,
IIPllliq\J()
Maria FpJ'l1.\lld('5 nl'h(~lo Lima,
1;()n~)!·w. ('arJo, Fprll:tll(ll>:; 11:1 ('unha
Yipirn
Ara lijo, 1 :()!)(}/.!fl. Frall<'i~(·o
.J ()l'g'(' <I, (;0, ~a
(tOIH(',.,. (' 1 :O!l7 140, ~ral(up.l ~\ IlllÍnjo :Mat in~; (lo T·pgilllclltn <1(> :I1,tilhllli"
l">,;lIla II." 1, II,' !!'j!)/ 10. A IItólli~
II 1'llri<Jul'
cl Sou:t
Fn 1(';\() ; (lo 1'l'g'illll'lItO (]I' :1l'tiI'()~

2." ~(~rie
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llunia pesada n, '2, II!" 2?O/40. Alnlio Da Costa Fer'Plra de )lugolhiii'i.
223 40, ,,\ ht'l Jo,*, Leite l'.erre~ln
Bal'hn~:t, l' ?2·~/4(), ['ralaple!im
~Iiglld
()a~i )JlJWl1':l
(jureia;
<II, "1'uliO de rt ilharia contru ,01011<1',', II,' 1.
II." '22[1/10, ('kml'lltl'
cb FOllI'P('U Araújo F'reita» Ml'1l1'1'q", e, do grupo
in'!Pjlllll(lelltl'
dl' art illuu-in ele' nmntan hn , 11.'· :1',111. António
'l'ia~() Mar1'n,;.
p 18!lf.+O,
-lnâo Liuz di' áhul'id.l H.,hf·hl.

Promovidos
:1P.~ postos ~c1iaIl1(' inrl icudos.
nos termo(lo lH-tigo %.0 (lo dr-err-t o n ." '21::l6G, rlr '2:2 ~le Ahril (le
1<):1'2, cOlltinu:lndo
H.I ~iiuaç'J()
tlt' li('pll1'ia(lo,'j 1'!l1 que ,'c
vncontramo
con taudo :1 :1ntigui,Lulp r1p~(l(' 1 do Nevemht" de 19-1-1, os I'g'uilltl's sal'p:l'nto~ c pl'[lç'h~:
A asp irautcs

o oficia!

milicianos

ruérlicos:

Para fi'! ltlâdaclt's fi que per'c ucem, o. ~oldado~ cadete-:
tl~l 1." cutupuuh i.i do ';nítle, n." !);)!.[() Fmn an dn Antero tlL' )fa~a.lli:li..,
lhúdta(lo, e , (la ~.'a companhia dt'
smidc, 11.° l1G/:11 •• \ lhrrt» )rato.~<1o' Santos.
Para o l'l'!:('i1l1Plltü
tIL' iufu ntmia
IL.O 1,
oldado (',HIrte.
do l'lgillH'nfu
d" illfallt:tria
11." 11, H.O G~O!40, Vivaldi'

°

Em'iro
j[()(le.-;t() da Hosn.
Para o hatalhão
dl\ ",\\atlores
l'f'gimento
(le il1fa,l!iurin.

H,O

0, 'o ~ol(ladtl c;1.dl'te, .10

1,11."
i'Lj'/40, .Jo~é Alh,1llo Cu"híuio
)[ 1'1ldnl1ç'u (ln ('ruz_
Pi\1':I o b,·t.dhilll d(' I' I 'ndolP~
11.° H, n" ,;;olrla<1o" r:atlPte,:
do rrginl('1lto
d.> infnntnrirt
n.O 1, 11.°· 716/40, .\rtur
qllllH'S Pf'rl'il;l, .. 7~ONO, Xuno
IIpnrifJue
(lu 0o~ta
TIoirlho di' AllCh.ldl'.
P,lra
o ]'egilllPllto
de artilharia
ligpil':l
11.0 2, o:' ~()ld:lll()~ natll'tc',,:
(lo t('~ilJJl'lltó
tle illfa lf:nia
!l .• ].
11.· 7;10/,10, A dníh,ll
( ortf',; Baiiio Pinto,
P, cJo l'rgillll'llto tIL' infant.nin
ÍI." 1'2, 11.08 8:)~/40,
.\mérico .Tosé
!l,b

Ile lt'igueiT'(><lo 1larho,a,
,5fl/40,
.\hel
.\raüjo,
e SfiOJ40, Manuel
cln Silvn.

l?igueira

~le

P. 1'~'l () I'f'giml'nto
(h, :ll'tilllariu
ligeira
n," 3, o;; ool<lal1o,
(':trtefp,;: ,10 T'I'!gilllPnto ,Te illhlll1arin
n." 12,11.0' R:j(lf40,
.'J'O!l'lUilll Sil"e~lre
FI'rl'pira
(h Rosa, e ~')7/40, A1I1:1,leu Pinto (Io~ Sn"to~ Yploso.
P,ra o l'rg,illlt'nt.o dl' fl!,tilharin
ligpira D.O 4, o ,olc1::ulll
('0111'1.1>. illl

.10, ê ,Tall~

r,'::.:-i11lcnto
Hil11'ilO

ele iniantaria
Ta"aJ'('~.

11.° 1, n.O 72!)/-lO,
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Para o regim en to d e artilharia
Iigeira n. ° :s, o soldado
cadete, ~(10 rcgimcuto
dp infantaria
n." 8, n ." 38/40,
Joaquim
Carlos da (\llIha Cerqueira.
Para o grupo ele artilharia
contra aeronaves
n .? 1, os
soldados cadptcH: <lo rpgill1P11tcl (le infantaria
n ." 1,
n.:" 710/40, .Ioaquim
Paiva Chaves, e 725/40, Mnnucl Ereire jle Loba to )1 irauda.
Para o grupo de artilharia
a cavalo n ." 1, OR soldados
cadete.': do regimento
(]l' infantaria
n ." 1, n.?" 721/40,
Antônio Delgado ela Graça Moruis, 726/-tO, Josó Luiz
Domingues
Ferreira
dos Santos,
733/40, Amílcar
Costa Cruz Moura, e ';';3:)/40, Fausto Pessoa Elias
Costa.
Para o regimento
ele cavalaria
)).0 4, o soldado
cadete.
do regimento
do infantaria
n." 1,11." 718/40, António
A ugusto Costa.
Para o regimento ele engenharia
11.° 1, o soldado ('adde,
elo regimento
de infantaria
11." 6, n .? 1:096/40, AIberto ~fanuel ele Campos Moreira Sampaio.
Para o batulhão
ele snpador'es dp caminhos de ferro, o
soldado cadete,
do regimento
de infantaria
n ." 1,
n .? 728/10, Frr-derico António Oliveira (la Costa 20nato Rodrigues.
Para a L." com panlriu (lp suúd e. os sol dudos cadetes: (lo
regilllPnto
(lr infantaria
11.° G, n.O' 1Gn/40, Afonso
Ferreira da Costa, l:0!)7 '40, IIelcler Angelo c1l' Sousa
Santos, l:09[)/40, Belgar 'I'omé Félix. Botelho Mon i:.l ,
r l:102J.tO, Antônio
Augusto
~LH'('t1o Prata;
{lo J"('gi11lrnto (le infuutruin
J1." 8, 11.° 0GO/40, Henrique
de
.\}l)wi(la Ra]gu(]o Ze nhn. P, t10 l'egilllPnto de infantaria 11.° 10, n ." 85::1/40, Dionísio Augusto Vidul Coelho.
Para a 2.a compunhia (lpsaút1e, o scldado cadete, elo regimento
t1e infn ntm-ia n ." 14, n ." 792/40, António
Fr-rnaudes dr Almoirla Ferreira.
Puraa
:1.' companhia de saüde. os soldados cadetes: elo
regil1ll'nto de infantaria
n ." 1, n.O 132/40, J<-"l'ancisco
IE(luarclo Pu1i(]o Ya]entr,
711)/40, Mário M:nrquE's (h
Gama, 72? '40, Alvaro ,) osé T,eote dE' Ataítle, 724/40,
.T 08é Monf.r>iro Lopps Gut'rrE'iro, (' n7/40, .Toão Pcreiracll'
OliVt'ira; (lo regimento
(lp infantal'in
n." ~,
n." (jH~/4(),
UÚl'io Alvos da Rilva Malho\1 ~líniga;
rlo l'l'ginH'nto dr> infantaria
n." 11,11.°8627/40,
Jorge
Sihrl'io
(1(' Sousa Yipirn, l' G29/iO, .T osr ~hria Carrif

2." Série
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ele suúde,

mi licianos

u." 9J/40,

farmacêuticos:

Para a L' companhia
ele saúde, o soldado cadete, do regimento de infantaria
n ." lO, n." 834/40, Alberto Resende :Martins.
Para a a.a companhia
ele saúde, os solrl arlos cadetes: (lo
regimento
ele infantn ria n .? I, n ." 736/40, Gerardo
Ho(higue,; (la )Ia ta; do l'egilll ento ele infuntaria
n. o 5,
n .? 1:G06/3R, .Iosé Constantino
Correia Rosa, ,e, do
regimento
ele infantaria
11.° Ll , n .? 628/40,
)1n1'ci:lllo
Augusto Ferreira
Quaresma.
A aspirantes
militar:

a oficial

milicianos

d.e ndministrnção

Pára as unidades a que pertencem,
os soldados cadetes:
(lo 1.0 grupo de ccmpauh insd e subsistências, n .? 662/
:H), Joa(luilll cl(' Amorim
_Ferreira Caclinlwe
elo
2.° grupo de companhias
ele subsistêuciae,
n.OS '626/40,
Aug'u~l() Yil'iato{1L· Lemos l' 1Lttos, P C;:30NO, .Toão
Carlos Gome;; Pereira (la Paz.
PUl"ao hatalh i'\o (le car,:adol'e:-; n." 6, o sol(laclo ('all de,
{lo 2.° grupo de companhias
(le subsistências,
n." 629/
-1-0, .Tosé Fernando
'I'rinrlade
11artill·ez.
P,l1'U o h:llalhilO de cu\a<1orus n ." 7, o solch[lo cadete, do
1." gl'upode compauhius rlt' suh'iistêJl('ias, 11.° 400/40,
.Iúlio Pereira
Pires.
Para () l'Pg-illlPll(O de artilharia
ligeira 11.°2, os solda{lo,; cadvl es: <lo 1.° grupo <1eemupanhius
ele sub~j~ü;nrius , 11." -!.,):)'40, Heitor LOPl';:; Nunos Pantaleão,
f',
<102.° gruporle
compauhius
rle subsistências,
11.° H28!
40, FeT11anclo ~Ialluel ~fl'n.clesdos
Reis.
Para o ri'g·inlt'l1i.üde
artilharia
ligeira
11.° 3, o solclado
(·aclcte, do 2.° grupo de companhias
de su"hsistêJlciús,
n.O 630/40, .António
AJyes Pinto Baptista.
Panl o regiml'ldo
'(le artilharia
ligpil':l 11.° 4, o Hol(larlo
[',Hlete, clo 2." grupo (le companhias
<11:' sllbsj"U~nf'ia.s,
11: G(};lI40, .TosP (la Costa 1fplHles r.:ahritn.
Para () (>nlpo {lI' artilharia
('{lll!l:l
.IC1'OI\<1\'(,;; 11.° 1, o sol{ln,lo "'('adPte, {lo 2." gnlpo <le c()1I1panhias
ele suh~i~(('}1('ias, n.' ü'.!·-l/40, }JalHIP] .José Filg11einh.
Pena o gru]lo{le
r1l'fesa suhm.nillu
cll' ('o,sta, os Rol(1n(lo"
(',u1des: (10 '2.0 grupo de ('lllllpallhias
(h, tiuh"istêl1cias,
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ll.'''' G18/40, Alberto
Sena da Si lvu,
UaIrão de Sou~a Oh ichorro.
Para o grupo (le artilharia
a ('a\'<llo

r-\Hletes: do ~ .• grupo lle companhias
n,"$ G:n/.:JO, Alfredo Murcos Ritu,
lh'Jll'iq ues da Siha.

2," S~ric

N,· 2 •
l'

11."

G20/iJO, ~{lva]'o
1,

OK

sold:lth"

ele subsistêucius,
P G:l(jj,W,
~\lv;\l'o

Para o grupo de art.il luuiu a .uva lo n ." 2, 05 801da(11l~
cadetes: do :2.° grujlo ele com punh ias de subsistências.
11,"S 62:3/40,
ÂlloJfo Santiago
(la Yeiga ~I:ltells, I'
G2i 140, Henrique Alves :;\lilll'iro,
Para o l'egil1lf:'llto de cuvaluria
11." j, () primeiro
~al'g('ldo graduado
(',clllel.(·, do centro (le lIlohiliz(t!,'ào
,I,·
,1I1111inistr;l(;ilo militar
11.°:2, ,) oito da SiJya OU(,J'l'a.
1'a ra o l'Pgillll'll t () dl' (';1"a luriu n .' 8, o sol (tujo (·ade(· .
. do :2." grupo (ll' coin pu n lrins d(' suhsistêncius,
11." HUI)!
40, .Tosé J)Olllingos Hupí.isíu.
Para () hntul lião <1l' iP}l'g'l'afista~. () f'urr-iel m ilicia no, dn
~." ~nq,o (1(, «ompun h ius d<' subsistências,
Or1:llId)
Francisco da Costa Capela, e o soldado cadete, 11;)
mesmo grupo, 11." ü:~;1/40, Ferríuudo António N\llil·~
de Carvalho.
Para o bátul h âo de sapmlore« (Il' r-n m iu hux (h· feno. Ij
:;olt1ado (·[\(letl', ao l.u grupo de ('Olllpullhia
de suh~i~il-IlCias, n." 4f)4/40 .. J ()sé Espírito
Snnto Hiheiro l1.l
Cunha,
Pura () grupo tle ('omp:tllhias
de 11'('111 au!.olll()v(·I, () ~,)I(Indo cudctl', elo :2. "grupo de {,o!1lpanhias de s\lh;;i.,t[·III·ins.
!l,O ül!I/40,
U,wuhlo H()dl'igue.~ lhedcl'od,·,

PU/' 1J01·taria

de 23 de Juneil'o .lindo:

Promovido!:! aos po~tos adianto indicadOR, nos t<'I'1ll0S
do artigo ;3[),o do decl'pto n.O 21:36f), do 2:3 do Abril dI'
1932, contiuuando
nu sitlla~ão dt' licenciados ('m que se
encontram:
e contando a antiguidado desde 1 do .' OV(\(I\bro do 1941, os soguintos cudetos:
A :l.l>Jlirantes a oHciallllilicianos
piollciros de engenharia:
Pura as lI11i<lade~ ti. que pl'ftoncOlll, os l'()ldadns: do
l'<'gimollto de eJl~t'nhal'ia 0.° 1,11,0. li80/4(), lIono·
ra.to Alvos de Seahra,
()81/ ..W, António glJlldio
Pl'reira Quolhas da Silva, (i8:~/40, .Jo~6 :\Iullupl
Braga de BlIil'ol', (i84/40, Manuel António Lop\,
N1warro, 7D8/40, ~{<lollPl Fernanut's 1\Intias, t'(i~\'
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40, Alfrudo SohrinlJ4l Barata ela Rocha, 870/40,
Alherto
Àugusto Mr-ndouça o 871/40,
EstêvilO
Mendonça Lamas de Oliveirn, e, do regi monto de
eugenhuria n." ~, n.08 9f)~/4U, Manuel Vuz Nave
Catalão, \)53/40, Pt'dro,1foura
Braz Arsénio Nunes, 954/40, António Alvares da Custa Meneses
Moura e Cruz, 055/40, Francisco Xavier Mnrqucs
Maia, e 0G7/40, .José Augusto L(·:LO da Costa Si-

mões,

Para o regimento do onucnhur iu 0.° 2, os soldados:
do regimonto de infantaria 0.° 12, n.? 520/38, Rui
Alvc:-> da Silva Sanches e, do I'('girnrnto de engenharia 11.° 1, n."g 8:n/40, Manuel Lúcio Silvério
da Silva O 832/,:10, ~lário )'Ianuel Nogueira
de
AlmeiJa;
do batalhão de tolegrafistas,
n, ° 3H)/40,
Carlos Pudro Valentim Paz.
Para o batalhão de pcntoueiros,
os sol dudos : do re~imento de engenharia
n.? 1, 0.°· ü8~/4(), Orlando
gduardo Vale do Almeida. e Sonsa O 868/40, Manuol Severo de Figuoiredo
Cunha, e, do r<'gimeuto
ele enzonharia
n." 2, n.08 U,)1/40, Daniel Josó
de Al'I'Iaga Ferreira,
U7:!/40, João do Almeida
Cardoso de Lemos e 97:3/40, José Autónio Gil da
Silvu.
Para o batalhão de sapadores de caminhos do ferro,
os soldudos : do regimento de engonhuria
n.? 1,
n.? 8;\3/40, José Cubrul ~Iarques do Boja Novos
e, do regimento dil eugvnhariu n." 2, II.OS tHiG/40,
José Olaía Lopes Montovu, Dô8/-!O, António Cardoso do Lacerda Leitão c U71!-!0, Gualhorto Fel'
nandes Pires.
Para o grupo de companhias
de trem automóvel, o
primeiro sargento graduado, do centro do rnohilizução de infantaria n." 1, António Chaves Guimarãis, e os soldados : do regimento de ongonbaria
n.? 1, n.? 837/40, Augusto Simões Marta; do reO
gimeoto do engenbaria
D.O 2, n. ! H50/40,
António
GOllveia Portela, 970;40, António HO!'la Forrwu<lN! de Barros a, da inspClcçào das tropUH de f'OffiUlIicaç'1to, n.o 0:7G~/30, Fornando
Nobre Rihoiro

Gomes .
.A a piranh\s a oficial milicianos
rpC'ção do San'iço Vrtcrinário
pósito-,

os primeiros

veterinários,
para a Di:\lilitar - Roe~ão do uc~argelltos, do centro de llIobiliza-
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ção de infantaria n.? 14, Y~'gilio José Melo de Carvalho
e, do centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, António Sérgio Pessoa, e os soldados:
do rogimonto de cavalaria n.? 2, n.05 501/40, João Domingues Forreira dos
Santos e 506/40, João André Sonos.

PaI" portaria de 28 de Janeiro

findo:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos do cavalaria, nos termos do urtigo 35.° do decreto n.? 21:365,
de 22 ele Abril do 1932, continuando na situação de Iicenciados em que se encontram
e contando a antiguidade
desde 1 do Novembro
de 1941, os seguintes sargentos
e praças:
Para as unidades a que pertencem,
o segundo sargento
miliciano, do regimento
do cavnlarin n." 5, Bernardino
Tavares da Silva, e os soldados cadetes: do regimento
de cavalaria n.? 2, n.OS 38/40, António Vnladaros Corroia do Campos, 8G/40, IlorIander
-:\Iiguel da Silva
Fazenda, 294/40, Fernando Xlanuel da Silva Cordeiro,
510/40, Luiz Artur 'I'arn agnini Barbosa e 518/40, Haúl
Jorge Rodriguos
Ventura;
do regimento de casalaria
n.? 5, n.? 474/40, António de Almeida Pinho Baudeim ;
do regimento
de cavalaria
11.° 6, n.OS 11f0, Jorge
Feurly do ::\Iagalhftis Caldas, 211/40, José Alvares do
Sousa Soares
Júnior
o i)4G/40, António Sociro <la
Costa, e, do regimento do cavalaria n.? 8, ]].°377/40,
António Lalanda.
Para o regimento de cavalaria n." 1, os soldados cadetes:
do regimento de cavalaria n.? 2, n.? 51.1/40, Fernando
Alberto Santos Vorissimo e, do rcgimonto de cuvalaria
n." 7, n.OS 438/40, Luiz Henrique llibl'iro Serrano de
Almeida, 439140, Manuol Pinheiro Rodrigues da Costa,
-141/40, António Pereira
do :\liranda o 442/40, José
Freitas 'I'eixoira Spinola Castel-Brnnco.
Para o rogimonto de cnvalaria n." 3, o primeiro sargento
graduado
cadete, do centro do mohilizuçâo
do infuntaria n.? 1, Manuel Felisberto ::\[artios Rodrigues e os
soldados
cadetes: do regimento
de cnvalaria
11.° 2,
n.?' 203/40, Fernando Alberto Brnga dos Reis, 53G/40,
Josó ~raria Poreira o 702/-*0, Jorge Augusto <lo Barros o Vasconcelos
Esteves,
fi, do regimento
de cava-
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luria 11.° 7, n." 440/40, José de ~Iesquita Canas da
Silva.
Para o regimento
de cavalaria n.? 4, os soldados cadetos : <lo regimento do cavalaria n.? 2, n.Oi :36/40, Vasco
Fernandes
Corroia da Cruz, 0°/40, Josó 'I'avures Narciso, 143/40, Gastão Fernando Ferreira das Neves Carneiro e 534/40, Luiz Diogo de Abreu Coelho Lopes.
Para o regimento
de cavalaria n.? 5, os soldados cadetes: do regi monto de cavalaria n. () 2, 11. os 43/40, Alexandre
Múrio Carvalho Caldas,
414/40.
Francisco
~fanu01 de :\Iatos do Vale Porcirn Cabral,
;)03,'40,
Miguel António Elllaúz Leite Ribeiro e 51:3/40, Jean
Jncqucs .Jourdain, e, do regimento de cavalaria n.? G,
n.? 30/,1.0, António do Sousa Peres.
Para o regimento
de cavalaria n." 0, os primeiros sargentos grauuudos
cadetes: <lo centro do mobilizução
do infantaria
n. ° 1, António Relvas Pires o J orgo
Ruivo de Vasconcelos e Sú, e os soldados eadotes: do
regimento
do cavalaria
n." :!, n.OS 2G/40, Antônio
Guapo Gnrção o 517/-iO, José :\1<1111101 Tavares Cabral,
0, <lo regimento
de cavalaria n.? -i, 11.° :3-i;-\/-iO,Auirusto
Rei mão da Cunha Pinto.
'"
Para o regimento de cavalaria n.? 7, os primeiros sargentos grad nados cadctos : do ccn tI'O de mobilizaeão
de infantaria
11,° 1, Vito r Hamalho
Soares da Clll;ha
e Bernardino
José Grandvaux
Barbosa, e os soldados
cadetes: do rpg-imento de cavalariu n." 2, n.:" ;:)05,40,
António Freire Pegado, 507/40~ Heber Campos :\[úrio
Jorge, 615/40, .Ioão Baptista Rocha Patrlcio e 5Hlj-!0,
Jorge Lopes da Rocha Vieira.
Para. o regimento
do cavalaria
u.? 8, os primeiros sar- '
gentes gr<.t<luad os carlctes : <lo ceu tI'O do mo hiliznção
do infantaria
11.° 1, I~dllardo
Borges (lo Sousa Arriscado e Carlos Alberto de Carvalho Brugauça, e os soldados cadetes:
do regimento
tio cava laria n. o 2,
n,o& -1-2;.10, Henrique Vasco Soares do ~f010, -1-4/40,
Hui Alves Vítor Nogueira,
50::?j-iO, Vasco Maria Pereira Pinto Costa Ramos e 512/"10, Francisco
:i\faria
Perestrelo
Pinto Sousa Coutinho.

/)o/, portarias

de 3() de .Ja1leiro jhzdo:

Promovidos
a aspirantes
a oficial miliciallos de inf<Ultal'iaJ nos tormos (lo artigo :35.° do decreto n.O 21::3(35,
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de 22 de Abril de 1932, contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 1941, os seguintes sargentos e praça:-; :
Para as uuidados a que pertencem, os segundos sargentos milicianos: do regimento do infantaria n. o 13, Mauuol Alves Moreira, e, do regimento do infantaria
n.? 16, Inácio Bragança, os furri6is milicianos: do hatalhão de metralhadoras n.? 3, Gaspar Cadabal Queiroz Ribeiro Almeida Vascoucolos Sousa Coutinho e, do
batalhão de carros n.? 1, João Mondes Orosso Palma,
(3
os soldados cadetes: do regimento de infantaria
n.? 1, 11.°3 1:220/39, Camilo Guerroiro do Oliveira,
673;40, Gabriel Lino Ferreira Noguoira Forrão, G94;
40, Fernando César Rodrigues, G95/40, António Augusto Dias do Souto, 700r.tO, Carlos Manuel Jordão
Pereira, 714/40, Aristides Rodrigues dos Santos Bomfim, 734/40, J OSÓ Baptista Lopes de Mendonça, 740.'
40, João António Camucho Lopes Cardoso, 751/40,
Luiz Filipe Virgolino Amaral Mimoso, 754j-W, José
Magalhãis da Cruz 1\10ta, 7G8/40, Alberto Barreiros
Saraiva da Costa, 770/40, António Bonto Franco o
771/40, Joaquim Francisco de Matos Gomes; do regimento de infantaria n.? 2, n.? G93/40, Jos6 Augusto
de Araújo Ramalho ; do regimento de infantaria H.O 3,
n. ° G3\)/:3U, I·'rancisco Morais Janeiro; do rogimento do
infantaria n.? 4, n." 32/40, Armando Barreto Machadinho ; do rogirnonto
do infantaria n.? 5, n.OS 1:078/39,
Tomaz Simão, 21/40, IIenriq uo Bonifácio da Silva, 153;
40, José Vouãncio Pereira Paulo RoeIriguos, 32440,
Albano António Luiz do Campos o GG9j40,'rito Amadeu
Pereira Henriques; do reg-imento do infantaria D.O G,
n.OS 409/39, José Maria Rodrigues Almeida, GGG/39,
Josó Domingos 'I'eixoirn, 669/;39, António Mário do
Sousa o Silva, 819j39, Alberto Ernesto Ferreira Reis,
1:0Gó/39, l~odtÍgo Josó Tuvnres Ferrão Castelo Branco
do Noronha, B2DIJO, Honriquo Manuel Araújo do Oliveira e Sà, 1:110/40, Cirilo do Bismark Freitas Soaros o 1:112/40, Josó Moroira da Maia; do regimento
de infantaria n." 7, n.O 93/40, Garcia dos Santos,
247/40, António Josó Baptista ~lo Oliveira, G73,'40,
José Mário do Oliveira, G76/40, Alvaro Buptista :'Ilarq U"lH Laranjo, 680(40, .T oaq uim de Moura Ilamos,
681/40, Josó Au custo Brugunçu da Silva Tavares,
708/40, Luiz Olavo Freire Cortês do Abreu c Oliveira, 709/40, Jacinto Lalanda Hibeiro, 710/40, MaS
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nuel de Jesus Fnlcão e 711/40, José Yuzão de Almeida;
do regimento
de infantaria
n.? 8, H.OS 810/38, Adolfo
Francisco
Peixoto
Rêgo Bourbon,
8G6/39, António
Pinheiro
Braga, 39j·W, António Alberto
de Araújo
Macedo, 121/40, Josó Augusto
Barreiros
da Costa
Braga, 423/40, Augusto
Pereira
da Silva Castilho,
487/40, Munuol da Silva Fernandes
Cerqueira, 504/40.
Abel Carvalho
de Almeida, 0li1/40, Elviro Augusto
da Rocha Gomos e 9ô(i/40, Renato Bento Martins
Ferreira;
do regimento de infantaria n. ° 9, n. o' 371/40,
Artur Guilherme
Trigo V uz, ô84/40, Rui Pinto N0gueira e 685/40, Manuel Alexandre
Osório 'I'oixeiru ;
do regimento
ue infantaria
n.? 10, n.08 2/40, António
de Almeida
Simões,
192/30,
Eugénio
Ferreira
da
Costa, 2U7/4U, Luiz Vulonto da Silva, 2:n/40, António
Bernurdo Coelho l' 8ÕDrW, Antônio Emanuel da Costa
Lemos; do rogimento do infantaria n.? 11, n.os 7[)[)/:~9,
José Domingos Pinto Ribeiro, 17/40, António Henrique Maximiano, 18/40, Albertino Manuel Dovllot Surtoris, 17'6/40, Viriato Delgado F'ariu hu, 625/40, Joaquim Saldanha
Ilernandez
Palhoto, 6:32/40, Muriano
Alberto .Acciaioli ~amagnini Barbosa e 634/40, Miguel
Caro Veiga; do regunento de infantaria n.? 12, n.Od 332,40, A lexandre Ferreira
Cabrul do Barbosa Cumpolo
de Lozuda, 42;-)/40, Júlio Veiga S,imi'to, 433/40, José
da Rosa Carvalhal,
475,'40, Jusó Avila Murtins, 881/
40, Joaquim da Cunha Caetano, 887/4U, Octávio Dias
Garcia e 888/4(), Fernando
Arcanjo do Sá Marta; do
regimento
de infantaria
11.0 13, D.OS G66/40, Joaquim
Mendes Teles e GG7/40, J oaq uim Teixeiru de Azevedo;
do regimento
de infantaria
11.0 14, n.OS 413/39,
João
Mnrin Alves Rodrigues,
39:3/40, João V oiga Leitão,
70lj-W, António Figueiredo
Xavier
de SA, 7\)4/40,
Rodolfo de Castro o Amaral, 79.yW, Maximiano Ribeiro Soara, 7Hof40, José António do Azevedo Girão
e 80~/40 J osé dos Santos Oliveira; <lo regimento do
infantaril:
n." 13, D.OS G21/40, Alfredo
da Piedade
Arrostinho Carro ira de Azevedo, 641/40, Eug{'nio Forl't'ira de :\1atos, 642/40, Manuel Ribeiro o o50j40, Luiz
da Silva Heis; do rogimonto
de infantaria
D.O lo,
11.oS D8.J./40, José ~lannel
Fornundos Carrloso, 590/40,
Artur da Silva Nogeira O 277/41, Manuel Antunes
Noguoira ; do bnrnlhão de cuçadoros n.? 1, D,os'187f40,
Josó li'eliciano ~fl.lrtins Falcão, 241/40, };duardo Dias
Lopes :\lourato, 433J40, João da Paz Laranjo l\Iouruto
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e 434/40, Armando Frederico
Meirn Mouràto ; do batalhão de caçadores n." 2, n,OS 17~/39, António Fernandes, 8/-ID, José Nunes, 3"5/40, Júlio Hugo Pina c'
Bicho, 352/40, Américo Pereira
Carvalho
dos Sautos
e 360/40, Armando
Saraiva de Melo; do hatalbão do
caçadores
11.° 3, 11,OS152/38, Bento José do Morais
Sarmento,
379/39, Diamantino
Pereira dos Santos,
399139,. António José dos Santos,
o 5/40, Jorge
:\1aia Veigu Tôrres ; do batalhão
de caçndoros n. o 4,
11,° 111/40, José Francisco;
do batalhão
de caçadores n.? 6, n.08 314/39, Américo Dias Bento, 348/39,
António Poças, 86/-JO, Antóuio Diogo Ribeiro,
242,
40, Augusto Tinoco de Almeida o 400/40, José Ilonriques
Monteiro;
do batalhão
de caçadores
n," 7.
n." 11/40, I'Ielder Lima dos Santos, 150/40, António
César Simão Gata o 304/40, Herculano
Rodrigues Piros; do batalhão
de caçadores
11.° 8, n. os 3/40, Lniz
Ataído da Silva Banuzol O 2G3/40, João de Matos AlItunes Varela;
do batalhão de caçadores n. ° 9, n. os l[)/
40, Manuel Evangelista
Rodrigues
o 346/40, António
Jácome
da Silva Ramos;
do batalhão
elo caçadores
11.° 10,11.° 170/39, Manuel Xlaria Poreira ; do batalhão
de metrnlhndorns
n.? 1, n.? 191,39, Aníbal Coolho do
Siinns ; do batalhão
de metralhadoras
n.? 2, 11.°; ~n4/
40, Fausto
Correia de Matos, 377/4:.0, Augusto :\1:11'tins Inácio o 390/40, Albano Rodriguos da Silva, e. do
batalhão
de metralhadoras
H.O 3, !l.OS G20j:m, António
Rodriguos
Gonçalves Faria, 9j40, Joaquim Adamastor
Feiteira
Muia, 47/40, Francisco
Bcnedo Correia
da
Silva, 239;4.0, Evaristo
Lopes
Forroira
G uimarâis,
292/-íO, José Adoliuo do Almeida Cardoso Ribeiro o
313/40, Orlando Sampaio Martins Amorim.
Para o regimento
do infantaria n.? 1, o soldado cadete,
do regimento do infantaria n." 1:3, n." 570/40, Carmindo
Rodrigues
Ferreira.
Para o regimento de infantaria n.? 2, o primeiro sargento
graduado cadete, do contro do mobilização do infantaria
n. ° 1, Fernando .T osé Gonçalves, o OR sold ades cadetes:
do regimento de infantaria n." 1, n.os l::W:3/:3U, :\liguel
Inácio Ferroiru Barbosa Gonçalves, 1:::?Gbj3n, António
Pignatelli
Soua Belo do Carvalho
l\h'gr , 1:28",39 .
José Lopes Serôdio, G:>/40, Augusto Costa Borges do
Sousa, 1:>;)/40, Francisco Amadeu PeRca, 478/3U; António Medeiros
Xavier de l\I('S(luitn, 70[)/40, .Jos0 ele
HOllsa Est0ves,
70ü/40, António Martins ela Cruz; (lo
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regimento
de infantaria
n.? 11, n.OS 613/40, Henrique
Lopes Paula de Muto« e 656/40, Adolino de Assis Ferreira, o do batalhão de motrnlhadoras
n." 3, n.? 3~~/40,
Alberto Forroira Gomes.
Para o regimento de infantaria n.? 13,os soldados cadetes:
do rogimento de infantaria n." 1, n.:" 129/40, José Luiz
Moniz 'I'eixeira Bastos, ü66/40, ~!úrio Baptista Braz,
ti69j40, Afonso Diégo ~rarchuota, (i7:!/40, Artur Pereira
Dias, 697/40, Augusto
Cura Resende Elvas,
738/40, Luiz Duartn Janeiro c 742/40, Juimo Ferreira
da Sil vu Gra<:a; do rog-imellto de infantaria
n.? 5,
n.? Bl3j·lO, José Mostre Rodrigucs ; do regimento do
infantaria
1l.O
11, n.? GBGj40, João Alberto Pulido
Gurcíu ; do rcgiruento dn infantaria n." 14, 11.° 244/40,
João de Oliveira, C do batalhão de metralhadoras
11.° 3,
n.? 290/40, Carlos Aníbal Augusto do Sousa Meneses
Pereira.
Para o regimento
de infantaria
B,O 4, os primeiros
sargcntos gnHluados cudetos : do centro do mobiliznção
H.O 4, ?tIín'io NO\'0S Córis Gr-aça
e do centro de mobiIizaçâo de infantaria 11.° 11, Fernando
?traia Henrique
o primeiro cabo miliciano, do batalhão de caçadoro~
n." 1, n." 23t:l,39, Romão Jnsó Ribeiro Bnjinhu o os
soldados cadetes:
do regirnonto
do infantaria
n. ° I,
n,os 7ôli,3U, António
jIolldes de Oliveira, 767;30, Fernando da Silvn Goncalves, 70:?,40, José Arsénio Garcia
Heis Moreiru e 74:3/40, Mun uel Martins V assalo ; do
l'f'gimento de infantaria n.? 11. lI.OS üO;'W, .Iosó António
Xledeiros,
147/-10, Carlos Manuel Soares Jardim, e
!ir)!) '40, ~('rg:io Hui Pedrosa da Palma Madeira, e do
batalhão de nu-trulhudoras
n." t, n.? G84/B!), Josó Douiinguos Mndciros Gutierros,
Para o rezimeuto de ínfunturia n , 6, o furriel miliciano,
da 2." ~omrallhia do saúdo, António Ro(~riglles Vio~ra
(lo 80llsa (' os soldndos cadetes: do roglmento de mfltlltaria n.o 1, !l.OS 72040, Ernosto
CuclJat Osório,
7f>0,40, ~\ugusto .ToS(~ Ido Sons,a No]asco da Silva,
75'2(40, Jus~ .....
\.uiónio Cardo~o Yllhcn~ 0,777/1°, IJoné
Jesus Preu(lt N unes, e do rogllllonto d0 mfantana n. 11,
li.O" 47/-tO, Rui Eduardo
)IOllra 13raz :\limoso e 614/40,
!loCl'ório do ?t1010 Heitor.
Para ~ rogimento do infantaria n.o 6, os soldados c'adetos:
do I'l1crimento do infantaria
!l,O 2, n.O üG7/40,
Manuol
Josó Sos Hl'is o ":í; do rogimonto dI' infantaria n. ° 8,
n.05
..J.82j.JO, Hui Silvino de Freitas Lopes, 484/40,
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Avelino Fernandes
Pereira de Carvalho, 40Gj40, António Adalberto
de Mendonça Camões Sollari Allegro,
501/40, Manuel Domingues da Silva Ramos e D03/40,
~ uno Bessa de Almeida Frazão, e do batalhão de caçadores n." 6, n." 321/40, Rogério Silva do Sousa
Nunos.
Para o regimento de infantaria n." 7, os soldados cadetes:
do regimento
do infantaria
n." 1, n.? 779/40, José
Duarte Machado Morais, e do regimento do infantaria
n.? 1~, 11.0B 14/40, Fausto Gaito das Neves e 891/40,
Henriques
Gambeta Peres Brandão.
Para o regimento do infantaria n." 8, o primeiro sargento
graduado cadete, do centro de mobilização de infantaria 11.° 8, Daniel Rodolfo Soto Maior do Curvalho
Braga, e os soldados cadetes: do regimento
do infantaria n.? 1, 1:262/39, Manuel Renato Vieira Correia;
do batalhão de caçadores n," 5, n." 322/40, Armando
Filipe Cerejeira Pereira Bacelar, e do batalhão de metralhadoras
n." 3, n." 596/39, João Osvaldo de Melo
Freitas.
Para o regimento de infantaria n. ° 9, os soldados cadetes:
do regimento
de infantaria n.? 1, n.? 803/39, José da
Silva Barradas;
do regi monto de infantaria
n, ° 10,
S
n.O
66/40, António do Arede Fernandes
e 8D1/40,
Rui Branco Neves; do regimento de infantaria
n.? 12.
n.os 481/40, Joaquim
Rodrigues
da Silva e 88i~;40,
Luciano Duarte do Figueiredo;
do regimento de infantaria n. 014, n. U8 1G/40, José Augusto da Cunha, 1 'U/40,
Alvaro da Costa Martins e 248/40, Fomuudo Gomos
Lacerda; <lobatalhão de metralhadoras n.? 1, n. 0309/40,
.J osó Lopes Oravciro da Costa, e do batalhão elo metralhadoras
n.? 3, 11.° 49G/:1n, Alpoim de Resende e
Sousa.
Para o rogimonto de infantaria
n. ° 10, os soldados cadete~: do regimento do infantaria
11.° 2, n.? 66:>/40, Manuel Joaquim Alves Correia de Sá; do regimento de
infantaria
n.? 5, n." 3RH/40, Carlos Alberto
Leitão
Borges;
do regimento de infantaria
lJ.O 8, n." 4~7/40,
João Ricardo Nunes Gaioso do Ponha Garcia; do regimonto do infantaria n.? 11, n.? 37/40, Armando .Almoida Cunlia., e do regimento
do infantaria n.? 12,
n.:" 448/40, Elia Pires AJrC'ixo, 45:>/40, Álvaro de
Carvalho
Vilaça,
476/40, Múrio Il cnrique
Seabra
Duquo o 47Üj40, Autóuio
Carlos Pinto da Rocha o
Cunha.
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Para o regimento
de infantaria
n." 11, o primeiro sargento graduado
cadete, do centro de mobilização
de
infantaria
n.? 11, Fernando
Campos Nogueira,
e os
soldados
cadetos : do regimento
do infantaria
n. o 1,
n.O. G!:i2/40, Armando Munuel de Almoida ~farquel:i
Guedes, 707/40, Eduardo Guilherme Alen Vasconcolo s,
731/40, Armando de Moura Teixeirn e Silva o 7fJB/40,
Vítor Huyes Velho de Melo Cabral, e do regi monto
de infantaria
n.? ;3, n.? 402/·W, Josó Francisco
Cordeiro.
Para o regimento do infantaria n.? 12, os furrióis milicia!lOS. da 2.:1 companhia
de saúde, Juvenal Ventura Sêco ,
.J osé Augusto Agante (\ António Gonçalvos Dias, e os
soldados
cadetes:
do regimento
de infantaria
11.° 1,
11.~ 698/4U, Carlos
Frederico
Montenegro
de Sousa
~[Iguel; do regimento
de infantaria n.? -1-, 11.° 230/.10,
:\fanuel Moralos de Sousa Martins, o do reaimento de
infantaria n." 15, n ," 64:3/40, Artur Dias dl~Sil\'a. Nogueira.
Para o regimento de infantaria n.? 13, os furríéis milicianos: do batalhão de caçadores
11.° 3, José
Maria de
)fouru Dias de Azevedo e da 1.a companhia de saúde,
Nefetali Augusto da Silva, o os soldados cadetes: do
rogimento de infantaria n. ° 1, n. o 704/40, Artur Gomos
das Neves ; do regimento do infantaria 11.° G, n.OS 1:008/
40, Augusto César Martins Fernandes e 1:10G/40, ~Ianuol ;\Ioreil'a Pais Nicolau de Almeida; do regimento
do infantaria n.? 7, n.? G74/40, Abel Emílio do Ar-aújo
::\lartins Cr6s]>o e ::\1atos; do regimento
de infantaria
11.° 12, n.? 48Hj40, Manuel António
Domingues Dias de
Andrade:
do batalhão dó caçadores n." 6, 11.° 31H/4U,
António Cündido Viana dt' Queiroz; do batalhão <le cuçadores n.? 9, n ," BlG/40, Viriato José Amaral Nunes,
o do batalhão do metralhadoras
11.° B, 11.° 4f>/3U, Alfredo da Silva Snnches.
Para o regimento ele infantaria n.? 14. os furríéis milicianos: do grupo independente
do artilharia do montanha,
Telmo Cardoso de ~fatos o da 2. n companhia de saúde,
António Ribeiro da Conceição, o 09 soldados cadetes :
do rcaimento
do infantaria
11.0 11, n.? ü57/40,
Luiz
Diocro" do Almoidn Campos; tIo regimento de infantaria ~l.0 12, n.O 890/40, Vasco Tito da Cunha; do regilllento de infantaria
li.O 15, 1l.0 231/40, .João
Afonso
Pena :\lonteiro, c do batalhão tle metralhadoras
n. ° 1,
n.O 307/40, Francisco ..Antônio Pais de Almoida.
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Para o regimento
de infantaria
n. o 1[), o segundo sargento miliciano,
do regimento
de infantaria
u." 14.
Eduardo Rodrigues Serrano, e os soldados cadetes: do
regimento de infantaria 11.° 1, n.? 741/40, Mário Coelho
Simões; do regimento
do infantaria n.? 5, n." 675/40.
António Nunes Bnirão ; do rflgimento de infantaria
11.° li, n.OS 1:0[)5/39, António Fornando "Mondes 04/40.
Snmuol Corroia da Silva; do r(\gimt~nto de infantaria
11.° 1 t, n.? 671/40, .Io sé Lopes Laaarto , o do regimonto de infantaria 11.° 12, n.? 882/40, António Falcão
11arq ues Ferror.
Para o regimento
de infantaria n." 16, o primeiro sargento cadete, do contra de mobilização
de infantaria
n ,' 11, Emídio .Josó Andrudo Pereira da Costa, e os
soldados
cadetes: do regimento
de infantaria
n. o 1,
!l.OS 109j-W, Alexandre
Hei Coluço do Castro Freire,
69\} '40, .T oaq uim Uaia da Costa Cabral da Costa e
706/40, Carlos Fredorico
Pereira
Vilaret ; do regimonto elo infantaria
n.? 6, n." 743/39, Fernando
Barbosa; do regimento
de infantaria
n.? 11, n." 633/40,
Francisco
da Silva Corroia; do regimento do infantaria
n." 12, n.? 889/40, Afonso Antunes Corroia, o do batalhão do metralhadoras
n.? :3, n.U• 7:3}40, Munuel Josó
Ventura dos Santos Heis o 3G2/,1O, José Teixoiru da
Silva.
Para o regimento
do infantaria n.? 1 'j, o soldado cadete,
do regimento
do infantaria
n.? 1, tI.O 1:261/39, .JOf'Ó
Vieira de Sonsa.
Para O batalhão do caçndoros n." 1, os soldados cadotos:
do regimento do infantaria n." 1, !l.OS74:6/40, Lui» Vasques Corroia Mondes o 747/40, Mauuol Camolier Neuparth Víoiru ; do rogimonto do infantaria n.? 11, n. ° 30&/
40, Gouçulo Luiz Maravilhas Correia Caldoiru Coelho,
o do regimento do infantaria 11.° li), n." 633/40: Alfredo do Almeida Lopes Tuvares.
Para o batalhão do caçadores n.? 2, os soldados cadetes:
do regimento de infantaria n." 1, n.? 74\)/40, Fernando
Torrão Pina Pereira; do roirimento do infantaria 11.° I:!,
n.? 484/W, José Martins Guiolns, () do regimento (lo
infantaria n." if>, 11.° 35f>j-W, .Iosé do~ ::3a!ltos Hibeiro
o Silva.
Pam o batalhão de cac:adoros n. o 3, os soltl:tdotl clldeto~:
do regimento
do infantaria !l.o (i, n.O 143/40, J\Innuol
Alhertino
Otero dos Santos o 1:i09j40, Vital' de Casij
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tro Mouru, o do regimento de infantaria n.? 11, n.? 25/40.
Artur Pedro Heis A\.l ves Gil.
Para o batalhão de caçadores D.O 4, o primeiro sargento
graduado cadete, do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Sebastião Artur Ilíboiro GaIvão, e os soldados
cadetes:
do regimento
de infantaria
n, ° 2,
n.? 877/39, José Pedrosa. Alves de Castro; do regimento de infantaria
n." 4, 11.0 84/40, António José
Gonçalves
Júnior;
do rogimouto de infantaria
n.? 5,
n.? :336]40, João dos Snntos Luz; do regimento de infantaria n." 1~, n." 804/40, José do Nascimento Costa,
e (lo regimento
de infantaria
n." 16. n.:" 297/4(\
Eduardo Delgado Pinto e 298/40, João Dolgado Guerretroo
Para o batalhão de caçadores n. ° 5, os soldados cadetes:
do regimento do infantaria n." 1, !l.OS 1:264/30, Renato
S?al'es de Ahueida , 22/4.0, José Henriques Santos David, 90/40, António :\lanuel dos Santos David, 679/40,
:\Ianuel Eduardo
Gonçalves
Costa, 748/40, José 11'01'nando Quesada Pastor e 760/-10, José Aucusto de
Alruoidu Nifo ; do regimento
de infantaria!:> n." 11,
D.O 294/40, Manuel Fernandes
~[ota e 615;38, Fornaurlo Lopes Maria (lo A breu, o do regimento de infanta.ria n." 12. n.? 892/40, Rodrigo da Nóhregu Pinto

Pizurro.
Para O batalhão do caçadores D.O Ô, os soldados cadetes:
do regimento de infantaria H.O 1, n.OS 708/40, Artur de
Campos Guerra e 745/40, Fernundo :\lartins de Jesus,
e do batalhão de metrulhadorus
n." 3, n," 320/40, Jaime
'Pinto da Silva,
Para o batalhão do cacadores 11.° 7, os soldados carlotes :
do regimento do infantaria
n.? 1, 11.° 606/40, Horácio
Cabral
Daniel;
do regimento
do infantaria. n." 10,
n," 83~/40, Henrique Augusto da Silva Carvalho;
do
rezimento
de infantaria
n.? 11, n." 647;40, Jaime Nohr~ Aucusto
Pereira.
e do regimento
do infantaria
'"
'
~
11.° 12, n ." 893/40, Henrique Coelho dos Santos e 906,
40, António de :.\latos.
Para. o batalhão de caçadores n.? 8, os primeiros sargentos rrraduaclos cadetes: do centro do mobllízação de
infarrtaria n.? 1, Claudino Van Grielicn Bellew, e do
centro do mobilização de infantaria n. ° 16, Rui Pereira
Ramalho Ortigiio, o os f;oldados cadetes: do regimento
do infantaria n.o 1, n."> 701/40, ThlanuolAugusto Vasco
Costa , 727/40
FranciRco Cruccs Fernandez,
744/40,
"
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Manuel António Fernandes
o 772/40, Manuel Zeferino
Rodrigues.
Para o batalhão de caçadores 11.° 9, o primeiro sargento
graduado
cadete, do centro de mobilização do infantaria n." 6, Carlos Alberto Cartaxana Xavier do Amaral,
o furriel miliciano, da 3. a companhia do saúdo, António
Augusto Barge, e OR soldados cadetes: do regimento de
infantaria
n." G, n.?" 1:05G!i19, Amílcar Francisco Fernandes Botelho Coelho o 1:113/40, Hermínio Alberto
Esteves, c do batalhão do cuçadoros 11. ° 5, n.? 317/40~
Manuel Inácio Magnlhãis
Abreu Novais Machado e
319/40, José Gomes dos Reis Carneiro.
Para o batalhão de caçadores 11.0 10, OH soldados cadetes: do regimento
do infantaria
n." G, n.OS 1:100/40,
Mário Vieira Sousa Basto, 1:103/40, Fernando
José
Sarmento
Pimcntol das Novos, 1:107/40, Luiz Pinto
do Oliveira e 1:122/40, Alberto Martins do Lima, () do
regimento
de infantaria
n.? 8, n.OS 475/40, António
Manuel
Paranhos
'I'eixoira,
e 409/40, J osé Borges
Tumegão,
Para o batalhão <le metralhadores
n ," 1, os soldados cadetes : do regimento
do infantaria ,n.o 1, 11.0S 114/40,
Américo Ilenriquo
Luiz, GG8;40, Alvaro Manuel Viegas Soares,
670/40, André Viana Ramon Navarro,
671/40, Orlando Valadão Chagas, 67-I./-tO, Múrio Ferreira da Silva, (376/40, Fernando Deodato da Paz Dias
Andrudc
(I 739140,
Alberto Ribeiro do Carvalho;
do
regimento de iufuntaria 11.0 :3, n. ° 7i-tO, Francisco Lopes Vasques" H do regimento
do infantaria
n ," 11)
n.OS (319/40, Alvaro
Augusto
das Neves Pereira
do
Carvalho o 670/40, José Berunrdiuo
Martins da Con-

ceição,
Para o batalhão do metralhadoras
n. o 2, os soldados cadotes: do regimento
do infantaria
n.? 12, n.OS 1~/40!
~fú1'io Sêco, :311/40:3 Américo Costa, 884,1-!O,Manuol
Martins Ribeiro Gomos LObo, 80[)/40, Armando Pontes
Carreira
o 903/40, José Gama Veiga Vioiru ; do regimento do infantaria
n, ° 14, 11.0 790I·tO, Josó AI V0S
'1'Ô1'1'08 elos Santos, o do hatalhão do metralhadoras
n.? 1, B.O 308/40, José Murquos Lopes.
Para o batalhão de metrulhndorns
u.? 3, os soldados cadetes : do regimento do infantaria n." G, 1l.0S 1:101/40,.
Fernando
Augusto Cardoso Ribeiro C 1: 111,.10, FerDando da Pinha :\Ia CÍl,1, o <lo regimento do infantaria
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n. ° 8, n. ° 502/40, Xlanuel J orge Pereira
Dias da
C01'ta.
Para o batalhão de carros n." 1, os soldados cadetes, do
regimento
de infantaria
n.? 1, n.?" 661/40, Torcato
Baptista da Silva o 78G/40, Pompílio ela Silva Moura.

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, nos termos do artigo 35.0 do decreto n." 21:365,
do 22 de Abril de Hl32, contando a antiguidade desde
1 de Novembro ue 194-1:
Para a unidade a que pertencem,
o segundo sargento
miliciano, do l"Pgimento de infantaria n.? 17, José Silveira Soares e o soldado cadete, do mesmo regimento,
11. ° 476/39, Fernando
Mesquita.
Para o regimento de infantaria n .? 15, os soldados cadetes: elo regimonto do infantaria 11.° 18, u.? 6f)0/40, Augusto Rodrigues dos Reis, o do rr-gimento de infantaria n.? 19. n.OS ó2f)/40, Carlos Bernardino
Inácio da
Silva e 528/4-0, Valdomiro Pedro do Freitas.
Para o batnlhão de caçadores n.? 3, o soldado cadete. do
regimento
de infantaria
n." 19, n.? 523/40, Joel Justino Baptista Serrão.

IV-COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra - Repartição

E TRANSFERÊNCIAS

do Gabinete

Por portaria de 10 de Janeiro findo:
(VIsada polo Tribunal de Conlns em 2 j de Jnnoiro do 19J~. Xão
súO dovídos emulumentcs , nos termos do decreto n.o 22:257).

llecontluzido
por mais dois anos no cargo de juiz a~l(litor
da secção do Tribunnl
Militur' Especial de LIsboa,
desde 9 de Fevereiro
do corrente ano, nos termos do
§ 3.0 do artigo 13.0 00 decreto-lei 11.0 23:~03, de 6 de
Novembro
de 1933, o bacharel
Gilberto Magno de
Beça Aragão.
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~linistério da Guerra _I.a Direcção Geral- 2.a Repartição
Por portaria

de 3 de Janeiro findo:

(Visada pelo Tribunal
v ldus emotumoutoa,

tio Contas, com a ano tnção do serem determos do ducruto n. ~2:2oi'j).
Q

1I0S

Colégio Militar
Assistente
de estudos, o tenente miliciano
do centro de mobilização
de infantaria
Francisco
Antunes Duarte.

do infantaria,
n.? 11, José

de 1í de Janeiro findo:

Por portarias

(Visadas polo 'I'rlbuna.l do Coutns, com 1\ anf>tnçl\o do sorom duvldos omotumontos,
nos rerruos do decreto u.? 22:257).

Oficinas gerais de material aeronáutico
:JIajor de aeronáutica,
da base aérea n.? 2, Frederico
da
Conceição Costa, para o desempenho do cargo do oficial experimentador
de aparelhos.
Fábrica de cartuchame

e pólvoras químicas

'I'ononto do extinto

quadro de oficiais do secretariado
da Repartição
GoraI dôste Ministério, Vcrgtlio
Camiler Dias; para o lugar do chefo da comissão de
compras.

militar,

Por portarias

de 20 de Ja ueiro findo:

Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral-I.'

Repartição

Xlajor. na situação <10 reserva, António
Augusto :\lontoiro, ficando exonerado
do cargo do comandante
do
hatalhrto de mobiliziição do regimonto do infantaria
n,o 12.
.
Ministério da Guerra-L'

Direcção Geral- 3.' Repartição

Exonerado
do adjunto o tenente,
Jnâo IIormigo Dias Marques.

na situação

de reserva,

.

Ministério da Guerra - 1.' e 2.· Direcções Gerais
Conselho administrativo

Alferes do quadro dos sorviços auxiliares
do exército,
do regimento
do infantaria 11.° 11, José António 001'reia.

oumor DO EXÉHCITO X,·
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Conselho Superior

Vogal,

o gonoral

Hui Viterbo

-"

---

.'!Il)
=

do Exército

Fragoso

Hibeiro.

Centro de mobilização de infantaria

n. o 3

Exonerado
do adjunto o tenente, na situação
José de Mon.louça Rita, por pedir.
Regimento de artilharia

ligeira

'I'ouento milieiauo,
do regimento
0
Carlos Alberto da Silveira
11. 2,

do roserv a,

n. o 3

de, artilhnria
pesada
:\foniz do Canto e :Xo-

ronha.
-\.lferes

milicianos:

do regimento

do artilharia

pesada

n.? 1, Emílio Centeno Infante da Cümara 0, do centro
.de mobilização
de artilharia n." 5, :\Ialluel ~[arti ns
Inoz e Belehior Garcia Lisboa.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel,
do regimento
Ferreira
dos Santos.

de cavalaria

n, o 5, Teodorico

Batalhão de telegraflstas

Tenente

de

engenharia,
Girão.

em disponibilidade,

Armando

.Tosó :\Iarques

Por portaria de 22 de Janeiro fludo :
(Anotada

pelo Tribunal

do Conta.

0111

28 <lo.lnn elre de 1912).

Exonerado
do cargo eh' defp
ela LA Ropur tição da
l.a Direcção Geral dôsto Ministério o tononto-coronol
de infantarln Iiaúl Emídio de Carvalho.

Por portarias de 23 de Janeiro
Regimento de artilharia

findo:

ligeira

n. o I

Alferes milicianos do centro ele mobilização de artilharia
n.? 1, Augusto r"ret!rrico
de Morais Cerveira e .Ioão
Ferunndos
Delgado.
Regimonto de artilharia

ligeira

n. o 3

AlferrR milicianos, do centro do mnlrilização do artilharia
n." 3, José Pires Borges, Aloxundre ,de Vasconcelos
Matias, Luiz ~\ ugusto Cardoso e J(lSO Horta o Costa
do Azovcdo Vusconeolos.

, 'I
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ligeira n, o 4

Alferes

milicianos, do contro do mobilização de artilharia
4, Décio Romano Forroira
e Silva, Amaro José
Soia, António Pinto Pascoal, Artnr Vasco Garcia e
José Cristóvão Ilenriq ues.
D.O

Regimento de artilharia

ligeira n. ° 5

Alferes

milicianos, do centro do mobilização de artilharia
n.? 5, Fornando Máximo de Azovedo Meireles Carneira
Coelho e Sousa, José Fernando Rehêlo Manso, Alberto
Alves Leite, Guilherme Ilorculano
Fernandes
Pereira
de Andrade,
António Maria Fernandes
Brandão
o
Manuel João l\Iós Teixeira.
Regimento de artilharia

pesada n. ° I

Alferes milicianos, do contro de mobilização do artilharia
n." 6, Eurico Neves Sales Grade, Álvaro Bau, Fernando de Oliveira Paixão, José da Costa Furtado
e
Hngo Forroirn Mclarinho Carmo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

miliciano, do centro do mobilização do artilharia
n. ° 8, Rui Poros Durão.
Alferes milicianos, do centro do mobilizncão de artilharia
n.? 8, Alexandre
Mosnier Machado, Frederico
Burnav
Mendonça o Manuel Eduardo do Menesee Alarcão Fo~reiru Bastos.
Tonente

Bataria indepondente de defesa de costa n.O I

Alferes

miliciano,

n.? 18, Frederico

do contro
Tavares

do mobilização
Serpa.

do infantaria

Bataria independente de defesa de costa n.O 2

Alferes milicianos:
do regimento
de artilharia
ligeira
n." 4, Jaime Alberto Azevedo Pereira,
do centro de
mobilização do artilharia n.? 8, Arnaldo Rodrigues do
Sousa e. do centro ele mobilização de infantaria n." 19,
.J O(lO Inácio do Sousa.
Regimento de engenharia

n.O

I

milicianos, elo centro de mobilização
do eugon. o 1, Alberto Vasconcelos
Pais de Figuoiredo,
.T osó Duarte de Sousa Valado Ramos Aruaud, António
1\1el0 do Arbués Moreira, Luiz Guinupo Foronhn, Adal-

Tenentos
nhariu

2.' Série
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borto Nunes da Silva T ôrros e João Maria Barreto
Ferreira do Amaral.
Alferes milicianos, do centro de mobilização de engenharia n.? 1, Manuel de Molo Cabral Vaz Guedes de Bacelar e J osé ~Iaria Beça Ferreira da Cunha.
Regimento de engenharia n. o 2

Tenentes milicianos, do centro do mobilização de engenharia n.? 2, Artur Bonnevillo Franco e Fernando de
Castelo Branco .
•\.lfores milicianos, do centro do mobilização de engenharia n." 2, Armando Pires Tavares, Augusto Alegro
}Iarta, Vasco Bon de Sousa da Mota Marques Leite,
.J osé ilhnuel Burnay Morulos do Los Rios da Silva
Leitão, António Vieira de Carvalho Seabra e José Manuel Go nçalvos Figueira.
Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano, do centro de mobilização de engenharia n." :3, Vicente Temudo de Castro.
Alferes milicianos, (lo centro do mobilização do engenharia n." 3, Carlos Domingos, Henrique Buruay Morales
de Los Rios da Silva Leitão e Hilário Pereira do Vasconcelos Cruz.
Batalhão de pontoneiros

Tenente miliciano, do centro de mobilização de engenharia n.? 4, João Guerreiro Nuno.
Alferes miliciano, do centro de mobilização de engenharia n.? 4, Luiz Guilherme Lougle de Carvalho.

Por portaria» de 24 de Janeiro

findo:

I nspecção das tropas de comunicação

Chefe da secção do serviço cle transmissões, o major de
engenharia, em disponibilidade, Flávio José Alvares
dos Santos, acumulando estas funções com as de instrutor da Escola de Trnusm issões.
(\'INada pelo Trihunal
devld os 0Il10IUIllOlltO~,

do Contas,

com n anotnç,ã~ ~~ ~:o sarem
uocrot o 11 •....
: ... ~7).

nos torJI10S do

Manutenção Militar

Capitão do serviço de achninistra.ção militar, do .2.o grupo
de companhias de subs istêncins, Alberto Silvano de
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Andrade, para o lugar de chefe dos serviços g01'lIi:, de
que trata o quadro anexo ao decreto D.O 18:074. de
11 de Março de 1030.
Tenente do serviço de administração
militar, do 1.o grulJO
de companhias
de subsistências,
Manuel Gomes da
Silva Vera Cruz, para preenchimento
do lugar de que
trata o quadro anexo ao decreto D.O 18:07J, de 11 de
)farc;o do 1930, no que se refere a sucursais (Régua).
(VisnclnF; 1'010 "l'clhunul do Coritus, co m a anot açuo do serem ct,PY1·
(los omolumontos,
nos toemos dn decroto JI.o 22:2oi7).

Ministério

Exonerado

da Guerra -

do serviço

tuação do reserva,

3.' Direcção Geral

<FIO ali presta o major, na
Herculano
Amorim Fcrroiru.

Comando militar

~l-

dos Açõres

Alferes do quadro (los serviços auxiliares
do exército,
do rogimento
de infantaria
n.? 20, Aires José Lima
de Carvalho Esteves.
Regimento de infantaria

n. o 8

'I'cnonte do extinto qua dro de oficiais do sccrotariudo
militar,
do comando
militar
dos .\c;ôros. Vergílio

Aurcliano Guerra.
Regimento de lntantarla

n. o 17

Aspirante
a oficial miliciano do sorvico rle administrucão
militar, do 2.0 grupo <lo compaJlhi~s de Rll}lllistênc(a-.,
Luiz }raria Gonçalves Ilcnriques.
Regimento de infantaria

11.0 19

Aspirante
a oficial miliciano do serviço
militar, do 2.° grupo do corupanliias
Carlos Seruya.
Batalhão de caçadores

do administrução
do subsistências.

n. o 5

Alferes miliciano, do regimento do infantaria
Damásio Ferreira Sequeira Braga.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.? 5 .TUSI·

n. o 8

Exonerado
do adjunto o tenente, na eituação <1(' reserva.
Emílio Cândido Fernandes,
por pedir.
Adjunto, O alferes, com n pateuto de tenente, na situação
de reserva, Luiz d< Lima Castela, por pedir.

2.' Série
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Capitão,
tanha,

do grupo independente
João Baptista do Antas

de artilharia
do Barros.

de mon-

Regimento de artilharia ligeira n.' 5

Major, do grupo indepondento de artilharia
António Gonçalves Alvarengn.

de montanha,

Grupo independente de artilharia de montanha

Comandante interino, o major, do regimento
ligeira n." 4, Francisco
David Caldor.

de artilharia

Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente do serviço de administração
militar, do regimento de cavalaria n. o 5, António Baptista da Costa,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n.· 2

~rajor de aeronáutica,
Almeida Baltasar.

no quadro

da arma,

Joaquim

de

3.' companhia de saúde

Teneutes milicianos médicos; do centro de mobilização
elo~ serviço do saúde n,o 2, Manuel Esteves Brinca
o Angelo da Cruz Pena o, elo centro de mobilização
do serviço do saúdo n. o 3, Fernando
Simões da Cruz
Forroiru,
Francisco
Pires l\Iarq ues Ramos e Luiz
Filipe Vieira Lisboa.
Tonento farrnucôutico,
da delegação n." 7 da Farmácia
Oentral do Exército, Santos Parreira
da Conceicão.
Alferes miliciano médico, do centro do mobilização do
serviço de saúde n." 1, Francisco
Salter de Sousa
Cid Castro Pereira Lopos .
•\lferefi do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do l Iospital Militar Principal, Raúl de Brito (Exposto).
Hospital Militar Principal

~ecretário

do conselho adminístrntívo,
o tenente, na side reserva,
em sorvico no mesmo Hospital,
António Bento da Silva.
'I'cnento do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da l.a companhia
do trem hipomóvel, Manuel Alves
do Sousa.

tuacão
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Central do Exército

Chefe da delegação
n." 7, o tenente farmacêutico,
hospital militar regional n. ° 2, José Rocha.

Por portaria de 29 de Janeiro

findo:

Regimento de infantaria

n.O I

Alferes miliciano, do rogimento de infantaria
niz Pacheco Botelho, por pedir.
Batalhão

de caçadores

Alferes miliciano, do batalhão
do Sousa Uva, por pedir.
Centro de mobilização

do

n. ° 12, Di-

n.O 4

de caçadores
de cavalaria

n.? 1, José

n. o 3

Alferes miliciano, do centro de mobilização de cavalaria
n. ° 2, José Guilherme de Melo Portugal,
por pedir.
Centro de mobilização

de engenharia

n. o I

Tenento miliciano de engenharia,
licenciado, Carlos Maria Félix da Costa.
Alferes milicianos de engenburin, liconciados, Luiz Carlos Duarte, João Lopes Guimarãis
dos Santos, Luiz
Martins Manso, Germano
J ouquim Venade, Ramiro,
AI varo dos Santos Ferroira, José dos Santos Baptista,
José Rebêlo Castelo Branco da Gama, Basílio Pinto
Fernandes
Jorge, J 0/10 José Rodrigues, Guilherme de
Castro Leandro, Jaime de Almeida Leitão, Juirno Antunos Pereira, Fernando
Augusto Soares do Almeida,
Vasco Ventura
Outeiro, Vasco Augusto Peixoto Taveira, Fernando Meireles Guerra, Armando Maria Ribeiro Cabral de Sampaio, António Pereira
Ribeiro,
Sebastião
Alves Sanfins, António Wrom Viana, Aloxandre Augusto Pires de Carvalho, António do Nascimento Loureiro,
Mário dos Reis Antunes Vaz, José
Joaquim do Matos e José dos Santos Martins.
I

Centro de mobilização

de engenharia

n. o 2

Alferes milicianos de engenharia,
licenciados,
Mário da
Costa Pires, Ricardo Grnça, Francisco A ntónio Ramos
e Costa, Augusto Manuel Anta Barros, Jaime Rodrigues Nina, Alexandre
Lencastre
de Araújo Bobone,
Daniel Emílio da Silva Carvalho, Fernando
Eduardo
Espírito
Santo Silva Moniz Galvão,
Carlos Feriu

2.& Série
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Cunha, J osé Sobastião Perestrolo Guimarãis,
João do
Ponha Garcia, Amaro Figueira, Manuel Ferreira Neto
Valente,
Júlio da Nóbroga Rangel do Lima, Jorgo
Bebiano Corroia Amaral Coimbra o Henrique
Lapa
'I'ravassos Valdez.
Centro de mobilização de engenharia n.O 3

Alferes
milicianos
de engenharia,
licenciados,
:\Ianllel
Mouteiro de Andrade
o Sousa, António Lourenço da
Silveira do Sousa Bual, Ilídio :\fariz Simões, António
Ventura Santos Fernandes,
Joaquim N unos o Elisiário
Luiz Faria Monteiro.
Centro de mobilização de engenharia n.O 4

Alferes milicianos de engenharia,
licenciados,
António
Joaquim Simões Crêspo, José António :\Iena de Matos,
Alfou Pereira do Almeida, António Mauuel Viana Putacho, Manuel Sárrea Tavares Mascarenhas
Gaivão,
Luiz Mário Perestrolo Pinto de Sousa Coutinho, José
António Pinto o Carmona,
Raúl Brito Freire Lira,
Manuel lIonório
de Matos Viegas, IIenriquo Graugor
Pinto e António Henriques
Nunes Cor-lho.

de 2 do corrente mês :

Pai' portarias

Conselho de Recursos

Exonorado
de vogal o general, na situação de reserva,
An tónio Baptista J usto, por trausitar para a situação
de reforma por ter atingido o limito de idade.
(Anotada

Vogal,

O general,

pelo Tribunal

no quadro,

do Contas em 5 do Fevcref ro do 19J2).

Júlio Augusto

do Oliveira.

(Visada polo Trihunal do Contas, com n unotaçã~ ~~.~l~O sorom
devidos emolumontos, nos termos do dec-oto n... _.20)7).

\

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

:\fajo1' do corpo
Lopes.

do estado

maior,

no quadro,

Joviano

Comando militar dos Açõres

Capitão, do l'('gimento de infantaria n.? 8, Agostinho Seguro Pereira.
.
" .
Alferes miliciano do infantaria, do hatalb ão independente
de infantaria n. o 17, Aníbal Vicente Martinho.
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n. o I

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n," 4, António Ramos Currilho.
Regimento de infantaria

n. o 2

Major miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 11, Gustavo Adolfo
de Gouveia.
Regimento de infantaria

n.O 7

Tenente miliciano módico, da 3.:1 companhia de saúde,
Armando Cardoso Jorge.
Regimento de infantaria

Maior, do regimento
Zúniga.

de infantaria

Regimento de infantaria

n. o II

n.? 2, Abel Malhou
n. o 13

Exonerado de comandante o coronel de infantaria Manuel Frutuoso de Carvalho, por transitar para a situação de reserva.
Oomandante, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, Agostinho de Oliveira
Baia da Oosta Lobo.
Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 10, Miguel Barbosa da Cruz Vaz Portugal.
Regimento de infantaria

n. o 16

Tenente de infantaria, no q uadro da arma, Luiz Maria
Rodrigues,
Regimento de infantaria

n.· 19

de infantaria, adjunto da secção técnica do Instituto de Altos Estudos Militares, N orberto António
Macedo Leal.

Capitão

Batalhão de caçadores n. o I

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Francisco' do
Lucena e .João de Sousa Machado.
Batalhão de caçadores

n. o 6

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 9, Heliodoro Vitorino l\Iarini Bragança, por pedir,
Batalhão de metralhadoras

'I'onento de infantaria, no quadro
Josó Soares Garcia Gomos.

n.O 2

da arma,

Celestino

2.' Série
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Tenente miliciano de infantaria,
ção de infantaria
n. ° 1, João
motivo discipliuar.
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n.· 2

do centro

Lourenço

de mobilizaFerreira,
por

Direcção da Arma de Artilharia

Exonerado
do serviço que ali presta o major,
ção de reserva, Manuel Jacinto Fortes.

na situa-

1.' brigada de cavalaria

Comandante
interino,
mento de cavalaria
Barata.

o coronel de cavalaria,
n.? 2, IIigino Sanches

do regiFerreira

2.' brigada de cavalaria

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general do Govêrno Militar de Lisboa, Manuel de Sousa Vitoriano.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Tenente picador, do extinto quadro de picadores militaros, do grupo independente
do artilharia de montanha,
António dos Santos, por motivo disciplinar.
Batalhão de telegraflstas

:JIajor de engenharia,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Álvaro Eugénio
Neves da Fontoura,
para os efeitos do artigo 45.° do decreto n. ° 17 :378,
do 27 do Setembro
de 1929, modificado pelo decreto
n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1~30.
3." companhia de saúde

Alferes miliciano médico, do centro
serviço de saúde n." 3, Gustavo
Igrejas.
Escola Prática

de Administração

de mobilização
do
Jorge Bettencourt
Militar

Tononte do serviço de administrncâo
militar, do 2.° grupo
de companhias de subsisteucias,
~Ianuol Albertino
,rola Soares.

"a-

1.. grupo de companhias de subsistências

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de administração militar, do regimento
de infantaria
n.? 17, Fernando Carlos Loureiro Ferreira.
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2. o grupo de companhias de subsistências

'I'enonte miliciano do serviço de administração
licenciado, do comando militar dos Açôres,
Fernandes.
Depósito de material

militar,
Amadeu

de aquartelamento

Capitão do serviço de administração
militar, da direcção
do mesmo serviço, José Rôla Pereira do Nascimento.

Por portarias de 4 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o I

Tenentes milicianos:
do centro de mobilização do infantaria n.? 1, José Augusto da Costa Cabral, Fernando
Vitor Marques da Fonseca e Fernando Jordão da Silva
Dias e, do centro de mobilização do infantaria n." 5,
Mário Fialho Lopes.
.
Alferes milicianos: do regimento do infantaria n.? 3, Alvaro Simões Lopes; do regimento de infantaria n. ° 11,
Rafael António Jorge da Câmara Bulhão Pato; do centro de mobilização de infantaria n.? 1, Alberto Carvalho Reis Cunha, o, do centro do mobilização de infantaria n. ° 5, António Alexandre
Caluzans Duarte.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano,
Guerra Viegas

do batalhão
Garcia.

n. o 3

do caçadores

Regimento de infantaria

n." 1, Arlindo
.

n. 0_4

Tenente miliciano, do contro de mobilização de infantaria
n.? 4, Joaquim Lima ela Cruz Cascada.
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 2, Fernando Tomaz R05a Gouveia e Alfredo Pimenta Beja
Marques Godinho; do regimento do infantaria n." 15,
Josó de Almeida Vale Júnior, o, do batalhão de metrulhadorns
u.? 1, Francisco da Silva Fragoso.
Regimento de infantaria

n,O 5

Tenentes
milicianos:
do regimento
do infantaria
n." 1,
Francisco
do Quental Calheircs Viegas; do centro do
mobilização
elo infantaria
n." 2, João Assis Silva, e,
do centro ele mobilização
de infantaria
n:" 5, Luiz
Francisco
Pereira Abreu Marquos.

2.' Série
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Alferes milicianos: do regimento de infantaria n." 2, José
Augusto Luiz Lopes; do regimento de infantaria n." 14,
Arcidros Lopes de Campos; do regimento de infantaria
n. ° 15, Raúl Caldas Silvério e Ernesto António Poreira
Enes, e, do centro de mobilização de infantaria n.? 5,
Manuel Pinto Nunes de Azevedo.
Regimento de infantaria

n.O 6

Tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria n.? 15, Manuel Joaquim Pereira de Cerveira Pinto.
Alferes milicianos: do batalhão de caçoadores n. o 10, António Agostinho Saraiva Burges, e, do centro de mobilização de infantaria n.? 6, Anízio de Azevedo Soares.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 5,
Cristiano Henriques da Silveira e Lorena, do regimento
de infantaria n.? 12, Luíz Sebastião da Costa Brites
Rodrigues Ribas, o, do regimento ele infantaria n." 15,
Luiz Pires de Moura, J oão Martine Belchior e Jaime
Nunes da Silva.
Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes milicianos: do batalhão de caçadores TI.O 3, António Albino Sotomaior Neto, e, do centro do mobilização de infantaria n." 8, Joaquim Albino Braga Matos.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do rogimento
António Vítor Vieira. da Silvu.
Regimento de infantaria

n. o 9

do infantaria

n. ° 6,

n." 10

Alferes milicianos: do batalhão de caçadores n.? 6, José
de Jesus Júnior, e, do batalhão de caçadores n.? 10,
Eduardo Alfredo Carneiro Giraldes Moroiru Santos.
Regimento de infantaria

n.? II

Tenentes milicianos: do regimento do infantaria n. ° 7,
Rui Mnrques Gonçalves, e do centro de mobilização de
infantaria n.? 11, João Monteiro da Costa Pereira e
Henrique Bernardino da Graça .
•\.lfores milicianos: do regimento de infantaria n.? 2, Alcino Pereira da Fonseca Ribeiro ; do regimento de
iufantaria n." 15, Aníbal José Rio de Miranda de Jesus; do batalhão de caçadores n." 2, João Cardoso da

-,

I
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Rocha, e, do centro de mobilização de infantaria n." 1,
António de Sousa Honrado Júnior.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 7,
Eduardo Austen Goodman Solano de Almeida; do
regimento de infantaria n.? 14, Joaquim Fortes Sampaio
Rodrigues; do batalhão de caçadores n.? 1, Cãncio
José Rodrigues Mendes; do batalhão de caçadores n. ° 2,
Fernando Jorge de Oliveira Martins; do batalhão de
caçadores n. ° 10, José Maria Afonso Leitão Bandeira,
e do centro de mobilização de infantaria n.? 12, Manuel
Ferreira Coelho e Joaquim Anacoreta Correia.
Regimento de infantaria

n.· 13

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° .),
Joaquim Simão, e. do regimento de infantaria n." 10,
Afonso Eduardo Ferreira Vareta.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do regimento
Eduardo Godinho Coelho.

n.· 15

de infantaria

n." 7,

Batalhão de caçadores n.· I

Alferes milicianos: do regimento de infantaria Il.O 11,
Jorge António de Campos, e, do regimento de infantaria
n.? 15, Egídio Barata Santana.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n." 1.
Telmo da Silva Cunha, e, do batalhão de caçadores
n. ° 6, Firmino Siborro Ferreirinha.
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 2, João
José de Abreu Faro Sousa Navarro, e, do regimento de
infantaria n.? 4, Francisco Maria da Cruz e Ivon
Gustavo Baptista de Almeida Leitão.
Batalhão de caçadores

n.· 5

Tenente miliciano, do centro de mobilização do infantaria
n.? 5, António Poreira Baptista da Graça.
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 1, Alfredo Alberto Saraiva Canejo; do regimento de infantaria n. o 2, Eduardo José Lopes Simões; do regimento
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de infantaria n. o 15, Fernando Ribeiro Valérío e Fernando Alberto Galan Igea Sebes Pedro de Sá; do
batalhão de carros n. o 1, Álvaro Andrade Gueifão
Ferreira; do centro de mobilização de infantaria n." 1,
António Jaime dos Santos Velho da Palma e Domingos
de Gusmão Correia Arouca; e, do centro de mobilização
de infantaria n. o 7, Mário da Conceição Pinto Medeiros.
Batalhão de caçadores 11.· 6

Alferes milicianos: do batalhão de caçadores n. o 2, Manuel da Costa, e, do batalhão de caçadores n. o 5, Américo António Claro.
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 12,
António Joaquim Cortês Lima, e, do regimento de infantaria n. o 14, José Dias e Amílcar Teixeira dos
Santos.
Batalhão de caçadores

n.· 8

Tenente miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n. o 5, Joaquim do Souto Patrício.
Alferes milicianos, do regimento de infantaria n." 2,
Arnaldo dos Santos Duarte e António Mota Romana
Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 7, António Henrique de Araújo Stott Howorth; do batalhão
de caçadores n. o 2, José Florindo Martins Fernandes,
e, do centro de mobillzação de infantaria n.? 2. Francisco Soares Mendes.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. o 1, António da Silva Teixeira Robles.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Alferes milicianos: do recimeuto de infantaria n. o 8, Armando da Silva Neve~' do regimento de infantaria
n. o 13 João Leite Hibeiro, e, do regimento de infantaria
o 15, Artur Alves Moreira de Pinho.

d.

Batalhão de carros n.· I

Alferes miliciano do centro de mobilização de infantaria
n.? 20, J~duardo Alfredo Keil Carvalho da Silva.
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n. o 10

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
Gustavo Jorge Cunha de.Araújo Sobreira.

n." 13,

Regimento de cavalaria n.O I

Alferes milicianos, do centro do mobilização de cavalaria. n. o 3, Joaquim António Gancho, J OSÓ Maria Barroso Coelho da Silva, Vasco António Salgueiro Valente, José Homem Proença, António Carlos Ribeiro
de Aguiar, Carlos Ponaforto o Costa, Manuel da Cruz
V óstia e Francisco Xavier Barreto Caldeira Castelo
Branco.
Regimento de cavalaria n. o 2

Tenentes milicianos, do centro do mobilização de cavalaria n.? 3, Pedro Pereira da Cunha e Josó Alves da
Cruz Ferreira.
Alferes milicianos, do centro de mobilização de cavalaria n. o 3, Franklin Figueira Ferraz, J osé Eduardo
Marques e Luiz de Sousa da Costa e Oliveira.
Regimento de cavalaria n.O3

Tenente miliciano, do centro de mobilização de cavalaria n, o 3, Alfredo Cortes Simões.
Alferes milicianos, do centro do mobilização do cavalaria n." 3, Jacinto Correia Perdigão, Luiz Rocha da
Trindade, Henrique Alvos Baptista, António Maria
Vilas Boas Potes o Alberto Jos6 Neto Rebêlo Maia.
Regimento de cavalaria n." 4

Tenentes milicianos, do centro de mobilização elocavalaria n.? 3, Manuel Lourenço Amado da Cunha Vasconcelos de Carvalho e António 'Maria Gavino Simões do
Couto.
Alferes milicianos, do centro de mobilização do cavalaria n. o 3, Afonso Furtado Costa, Rui ele Sonsa Cambcses c Fernando Júlio de Leite Antas.
Regimento de cavalaria n.O 5

Tenente miliciano, do centro de mobilização de cavalaria n." 2, André de ~[ira Correia.
Alferes milicianos, do centro de mobilização de cavalaria n.? 2, Diogo do Oliveira Rõgo Chaves, José do
Oliveira Laranjeira Pereira, Manuel Marques da Silva
Soares o António Cardeal N unes,
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11.° 6

Tenente miliciano, do centro de mobilização do cavalaria n.? 1, Eduardo do Lima Rõgo Machado.
Alferes milicianos: do centro do mobilizução de cavalaria n.? 2, Dilermando Marinho Pereira do Carvalho
e Orlando Ribeiro Martins, e, do centro de mobilização
de cavalaria n. ° 3, João Gonçalves Vieira e J offre
Fornandes.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Tenentes milicianos, elo centro do mobilização de cavalaria n. o 3, Fernando do Vila Nova Vasconcelos de Barros Virgolino e Luiz Domingos Guerra de Barros.
Alferes milicianos: do centro ele mobilização do cavalaria n. ° 2, Augusto Quintino do Almeida Cabrita, o, do
centro ele mobilização de cavaluria n.? 3, Mateus Symaria e Sousa, Alberto Gonçalves Narciso, José de
Assunção Oliveira Rodriguos e Carlos Alberto Miravent Tavaros do Almeida.
Regimento de cavalaria

n.O 8

Tenente miliciano, do centro de mobilização do cavalaria n." 2, Clemente do Assunção Matos Pinto.
Alferes milicianos: do centro do mobilização do cavalaria n." 2, João Rui Pestana Mondes do Almeida, José
Freire de Vasconcelos Carneiro o Meneses, J oaq uim
Augusto Godinho de Mira, José da Silva Pedrosa, e,
do centro de mobilização de cavalariu n." 3, Anacleto
Sanches Mergulho.
3.· companhia de saúde

Alferes médico, graduado, José Apolinéa-io
Hospital militar

do Faial

Tenente miliciano médico, graduado,
Hospital militar

Paulino ,

Michael Bonoliol.

da Terceira

Alferes miliciano médico, graduado,
Freire do Andrade.

César

Gadanha

Por portaria de ;; do corrente mês:
Govêrno Militar

de Lisboa-Quartel

general

Subaltoruo da formação do comando, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, no quadro,
Josó Uartins.
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Regimento de infantaria

n.· 14

Alfores do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 19, Baltasar do Amaral Brites.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, no
quadro, José Simões da Silva Júnior.
Batalhão de caçadores

n. o 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército.
no quadro, Jaime Horácio Pinto Guedes.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, no
quadro, Celestino Cândido de Figueiredo Almeida.
3.' companhia de saúde

Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da Direcção do Serviço de Saúde Militar, Mário de Jesus Azevedo.
Alferes miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúdo n. o 2, José Epifünio Saraiva Alvos André.
Hospital Militar

Principal

Alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército, no
quadro, Germano Felizes.
Depósito de material

de aquartelamento

Capitão do serviço do administração militar, do 2.0 grupo
de companhias de subsistências, José Alvo ele Sá Nogueira Melo Rodrigues Pinto de Balsemão.

P01'

portaria de 7 do corrente mês:
Comando militar

dos Açôres

Capitãis : de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 18, Aniceto António elos Santos Júnior, e,
do extinto quadro auxiliar do engonharia, da direcção
do serviço de obras e propriedades militares do mesmo
comando, Aurélio Gomes N éné.
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da Madeira

Tenente de engenharia, da direcção do serviço de obras
e propriedades militares do mesmo comando, Vasco
de Paiva Baltasar Brites.
Regimento de infantaria

~ Capitão de infantaria, no quadro
Vieira Teles de Meneses.
Regimento de infantaria

n. o 4

da arma,

António

n.· 6

Alferes miliciano, do regimento do infantaria n.? 13, Armando Vieira Mendes de Carvalho, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 9

:'1ajor, do regimento de infantaria n.? 11, Vergílio Pereira Estrêla de Oliveira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.· II

Xlajor, do regimento de infantaria n.? 9, Octávio Câmara,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Capitão de infantaria, no quadro da arma, Carlos José
Neves.
Regimento de infantaria

n,· 15

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Carlos Amorim Castanheira.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 9

Exonerado de chefe o major, na situação de reserva,
José dos Santos Ounha, por pedir.
Regimento de artilharia

de costa

Comandante , o coronel, do reg-imeuto
de artilharia ligeira
~,
n.? 2, José do Carmo da Silva DIas.
Grupo de defesa submarina

de costa

Comandante o tenente-coronel de artilharia, no quadro
da arma, José Augusto Monteiro do Amaral.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Comandante interino, o ronentecoronel
de cavalaria,
secundo comandante, Luiz António de Carvalho Viegas.
:.r8;jo~·de cavalaria, da direcção da arma, Luiz Almeida
Ribeiro.
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Escola de Transmissões

Exonerado de instrutor o capitão de engenharia, adido,
professor efoctivo da Escola do Exército, João Paulo
James Galhardo, por pedir.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Pai' portaria

de 19 ele Dezembro

Repartição

do ano .!indo :

(Vi.ada pelo 'frihunal de Contns cm 6 de Janeiro de 1912. São
devidos omolumontos, nos termos do decreto n,? 22:257).

Nomeado professor interino da 28. a cadeira do curso
transitório, nos termos do artigo 22.0 do decreto-lei
n.? 30:874, de l3 de Novembro de 1940, o capitão de
engenharia, professor catedrático da 8. a cadeira e professor interino da 17. a cadeira transitória do curso de
engenharia, Paulo Emílio d,e Brito Aranha, emquanto
durar o impedimento do professor interino da 28."
cadeira, capitão de engenharia Manuel António Vassalo e Silva, devendo acumular a regôncia das três
cadeiras, sendo esta nomeação considerada de urgente
conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial de 19 de Dezembro de 1942.

Por portaria

de 22 de Janeiro findo:

(Anotada

1'010

Trfbun al de Coutas

cm 27 do Janoiro

do 19~2).

Exonerado de professor da 28.a cadeira transitória da
Escola do Exército o coronel do engenharia Eduardo
Corregedor }Iartins.

v-

AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS
DE PENSÃO

Ministério

da Guerra _La Direcção Geral-

2.:1 Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, do 24 de Agosto de 1031, desde as datas
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nados:

aos oficiais

N." 2

cm seguida

Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,o 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sôbre o sOldo:

Por portaria
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menciono oflciatenentes,
Setembro
de 10 por

de 15 de Janeiro findo:

(Vísada polo Tribunal
vídos om orumoutcs,

do Contas, com a anotação dó serem
nos tor!11os do decreto 11.° 22:257).

(lo-

Farmacêuticos - tenente Santos Parreira
da Conceição,
e111 serviço na Farmácia
Central do Exército,
DOS
termos do artigo 19.0 do decreto-lei D.O 28:403, de
31 de Dezembro de 1937, desde 1 Janeiro de 1942.
POJO

portaria

de 16 de Janeiro findo:

(Vbnda polo Tribunal de Coutas, com n. anotn.;ão d e serem devidos emolumentos, nos termos do decreto n ,? 22;257).

Aeronáutica-major,
adido, em serviço nas oficinas gerais de material aeronúutico,
Frederico
da Conceição
Costa,
nos termos
do artigo
19.0 do decreto-lei
O
D. 28:403, do 31 de Dezembro
de 1937, desde 10 de
Janeiro de 1942.
Idem para
sõldo :

o segundo

aumento

de 10 por cento sõbr-e o

Por portaria de 15 ele Janeiro findo:
(Visada pelo Trfbunnt do Contas, com a anotação do serem
vidas emolumentos,
nos termos do decreto 11.° 22:257).

do-

Artilharia - major, adido, om serviço no Ministério da
Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, Segismundo Alvares
Poreirn o Lima, nos termos do artigo :!O.o do decreto-lei n." 2tl:403, de 31 de Dezembro
do 1937, desde ô de Janeiro de 1942.

Idem para o terceiro
sôldo :

aumento

de 10 por cento sõbr-e o

Por portaria de 22 de Janeiro findo:
(Visada velo 'I'r íhunnl do Contas, com a anotaslío ~~ soroiu dovídOR emolumentos,
nos termos do decroto n. 22: ...07).

Serviço
vano

de administração
militar ~ capitão Alberto Silo
de Andrade,
adido, em serviço na. Manuten-
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ção Militar, nos termos do artigo 19.° do decreto-lei
n." 28:403, de 31 de Dezembro
de 1037, desde 9 de
Janeiro de 1942.
P01'

portaria de 16 de Janeiro findo,'
(Visada pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de serem devidos omclumeutcs,
nos termos do decreto n,? 22:257).

Concedidas
as vantagens
de que trata
o decreto
n." 22:437, de 10 de Abril do 1933, desde 10 de Janeiro
de 1942, por ter completado
quinze anos de serviço na
sua arma, para ter direito ao abono de 50 por cento da
importância
da gratificação
de diploma, nos termos do
§ 1.0 do artigo 3.° do citado decreto, ao major de aeronáutica, adido, om serviço nas oficinas gerais de material
aeronáutico,
Frederico
da Conceição Costa, nos termos
do artigo 19.° do decroto-Iei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937.
Pensão anual rectificada,
nos termos do § 3.° do artigo 6.° do decreto-lei
n." 28:404, de 31 do Dezembro
de 1937, que passa a vencer o oficial, na situação de
reserva, ao diante nemeado:
Desde a data a seguir mencionada, por ter completado
o número de anos de serviço que lhe vai indicado:

Por portaria de 6 de Janeiro findo,'
(Visada pojo Tribunal de Contas, com a anotação do serem dovidos erno lumon tos, nos tormos do docroto n.? 22:257).

"

Alferes José Belo Vieira, 11.287:520, desde 1 de .T aneiro
de 1942 - 36 anos de serviço.

VI -

DECLARAÇOES

Ministério da Guerra - I. a Direcção Geral-

I. a Repartição

1) Tendo sido agraciado
pelo Govêrno
dos Estados
Unidos do Brasil com o grau do comendador
da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul o tonente-coronel
de infan'taria Luiz António de Sant' Ana, é-lhe pormitido,
em
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conformidade
Portuguesas,
insígnias.

das disposições do regulamento
das Ordens
acoitar aquela mercê e usar as respectivas

2) Foi condecorado,
por decreto de 15 de
1938, publicado no Diário do Gooêrno n." 62,
de 17 do mesmo mês e ano, com o grau de
Ordem Militar de Aviz o major de infantaria
de Serpa Faria Peres Furtado Galvão.

Março de
2.a série,
oficial da
Vitorino

;1) Por decreto de 7 de Fevereiro de 1941, publicado
no Diário do Govêrno u.? 6, 2.a série, de 8 de Janeiro
findo, foi condecorado
com o grau de oficial da Ordem
Militar do A viz o capitão ele infantaria António Correia
Duarte.
4) Foi condecorado,
por decreto de 29 de Dezembro
de 194:1, publicado no Diário do Gooêrno n." 15, 2.a série, de 10 de Janeiro findo, com o grau de comendador
da Ordem de Benemerência
o coronel do infantaria,
na
situação de reserva, Júlio Gurcês de Lencastre.

f» Condecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
das disposições . do regulamento
aprovado
por decreto de 28 de
Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha

de ouro

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

'I'enentc-coronel

de artilharia

José

João Pinto

da Cruz

Azevedo.
Centl'o de mobilização de infantaria n.O 5

Capitão

dI' infantaria

Francisco
Medalha

Guilherme

Elbling

Leal.

de prata

Batalhão de caçadores n. o 8

Teuente médico José Joaquim

Lopes

Silvério ..

(i) Tendo sido agraciados com as mercês da ~o~iedade
Portuauesu
da Cruz Vermelha, que lhos vão indicadas,
o oficial o praça ao dian te nomeados,
é-lhos permitido
usar as respectivas
insígnias:
Cruz

Vermelha

de Agradecimento

l\faj 01' miliciano, na. situação
Pereim ele Vnscoucelos.

di' r eserva,

A Imiro José

2.' i-iórit3
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Primeiro
cabo,
n. o 1, Nicolau

11.

0

134, E,

do regimento

de infantaria

Vicente do Sousa.

__ -

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

7) Contam a antiguidade dos seus actuais postos, desde
as datas que, respeotivamente,
lhes vão indicadas, os oficiais ao diante nomeados, promovidos
pela presente 0,·-

dem do ICxército:
COl"110

Júlio Augusto

de Oliveiru,

de generais

desde

~;~ do Janeiro

de 1942.

Infantaria

Brigadeiro
Augusto Martins Nogueira Soares, desde 23
de Janeiro de 1942.
'I'enentes-coronéis
Augusto Lopes Guerra e Lucínío Gonçalves Presa, ambos desde 4 de Janoiro do 1942.
Capitãis :

Raúl Augusto

Jfpsquita ela Silva, desde 9 de Janeiro
de 1942.
Mário Alcobia, Carlos Amorim Castanheira e Américo de Carvalhal
Esmeraldo,
todos desde 10 do
Janeiro de 1942.
Henrique da Costa Gomes, António Vieira Teles de
Meneses e Carlos J osé Neves. todos desde 12 do
Janeiro de 1942.
'
A,·tilharia

Coronel João Braz de Oliveira, desde 19 de Janeiro de
1942.
Tenente-coronel
Francisco
David Calder, desde 19 de
Janeiro de 1942.
Cavalaria

Brigadeiro
Carlos
de 1942.

Maria

Coronéis:
Alfredo Narciso
1942.

Ramires,

de Sousa,

desde

desde

2;3 ele Janeiro

17 (](> Janeiro

de

~.• Série
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Carlos Duarte Mascarenhas
de Meneses, desde 20
de Janeiro de 1942.
'I'euente-eoronel
Rogério de Almeida Tavares
e Silva,
desde 17 do .T anoiro do 1942.
Majores Artur Augusto Mascarenhas
da Piedade (\ Luiz
Almeida Ribeiro, ambos desde 17 de Janeiro de 1942.
Capitãis Homero de Oliveira Matos o António Vasco da
Costa, ambos desde 17 de Janeiro de 1942.
Aero náutica

Coronel Francisco Higino Craveiro Lopes, desde 29 <le
Dezombo de 1941.
Major Joaquim ele Almeida Baltasar, desde 5 de .Taneiro
de Hl42.
Serviço de administração

Capitão Augusto
do 1941.

Leonardo

Neves,

militar

desde 18 de Outubro

Extinto quadro de oficiais do secretariado

Capitão Joaquim
de 1941.

António

Piteira,

militar

desde 20 do Dezembro

H) L~ nomeado para freq üeutar efectivamente
o curso
do altos comandos do Instituto do Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1942-1943, o coronel de infantaria, chefe do distrito do recrutamento
e mobilização
n." 2, Aurélio Figueiredo Nunes da Silva, em substiturção
do coronel de infantaria Luiz Quirino :\[onteiro, que transitou para a situação de reserva.
n) Deve SOl' considerada
efectiva a colocação no regímen to de infantaria n. o 3. como segundo comandante,
do tenente-coronel
de infantaria Raúl Emídio de Carvalho,
que por portaria de 21 de Junho do ano findo, publicada
na Urdem do Exército n.? 11, 2.a série, do mesmo ano,
ali havia sido colocado para os efeitos da alínea a) do
artizo 46.0 do decreto n ," 17:378, de 27 de Setembro
do 1929, alterado pelo decreto n." 19:175, de '27 de Dozomhro do 193().
10) Chegou à altura para entrar no quadro, em 28
do Dezembro
de 1941, o capitão (lo infantaria, em disponibilidado, António Aanta Clara Ferreira.
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11) Deixou de estar na situação de adido em 12 de
Janeiro findo, continuando,
porém, na mesma situução,
mas em serviço na polícia de segurun<;a pública, desde a
mesma data, o capitão de infantaria, adido, no Ministério
do Interior,
em serviço na guarda nacional republicana,
Paulo Afonso.

12) Deixaram de estar na situação de adidos, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, em 20 de Janeiro findo, continuando,
porém;
na situação de adidos, mas em serviço no Ministério das
Colónias, nos termos do artigo 5. o do decreto n. ° 13:309,
ele 23 de Março de 1927, desde a referida data, os capitãis de infantaria
Adelino Mendes Moura dos Santos,
Josino Francisco
Costa <lo Azevedo o Aldomiro Carlos
N unes Correia.

13) Continua a prestar serviço como comandante
do
destacamento
de Sacavém, situação em que se encontrava
já no põsto de tenente, o capitão de infantaria Ernesto
António dos Santos, promovido
ao actual põsto, para o
quadro da arma, por portaria
de 31 de Dezembro do
1941, inserta nu Ordem do Etcérctto n.? 1, 2.a série, do
corrente ano.
14) Terminou
o tompo de serviço a que alude o
§ único do artigo 44.° do' decreto n." 17:378, de 27 de
Setembro
de Hl29, modificado pelo decreto n.? 1\):175,
do 27 Dezembro de 1930, prestado
nos termos da alínon a) do mesmo § único, o capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, adido, José da Cruz
Ribeiro, pelo que regressou à sua anterior situação, COJllO
professor do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, em 9 de Janeiro findo.

1()) Contam a antiguidade do poste do tenente (I Ül'lth'
1 de Dezembro de 1941, e não de~de 1 de Dezembro do
1939 e 1940, como foi publicado, os tenentes milicianos
\ do infantaria
Mário Homem Bolino, 1I1ário Ambrósio
Ferreira
e Mário José Ferreira
da Costa Jardim, promovidos U êste pôsto , o primeiro para o batalhão <ln metralhadoras
n.? 1 e os dois restantes
para o centro tk
mobilizaçâo do infantaria n." 6, por portarin de 17 de
Dezembro findo, insertn 1111. Ordem rio E,l'h'cito u." ln,
~.Ii
sério, <lo 19-11.
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16) Sem efeito as colocações feitas por portaria de [)
do J aneiro do corrente
ano, inserta na Ordem do Exér«
cito n.? 1, 2.a série, de 17 do mesmo mês, respectivamente, nos regimentos
de infantaria
n.OS 5,6, 7, 8, 13,
16, 18 e batalhão de metralhadoras
n. ° 3, dos alferes milicianos de infantaria
Armindo
Ferreira,
Américo Monteiro Dias da Silva, Rogério Teixeira do Nascimento Alves, Manuel Ferreira
Mendes, Vítor Coelho Machado
Pinto, Albedo
Leite Fer reira, Augusto dos Santos Leitão, Carlos José Furtado de Oliveira, Reinaldo Gouveia
Saraiva
de Castilho,
e de cavalaria,
no regimento
de
cavalaria n. ° G, Eduardo Lima Rêgo Machado,
.

17) O alferes miliciano de infantaria Manuel Romão
de Sousa Gago, promovido
ao seu actual pôs to, para
o regimento
de infantaria
n.? 14, por portaria de 8 de
Janeiro findo, inserta na Ordem do Exército n." 1, 2.:1 série, do corrente ano, pertencia à mesma unidade, e não
ao batalhão de caçadores n. ° 4, como foi publicado.
"
18) Devem ser considerados
como tendo obtido aproveitamento
no primeiro curso extraordinário
do sapadores para oficiais milicianos de infantaria,
que funcionou
na Escola Prática de Engenharia
do 6 de Junho a 17 de
Julho de 1941, os alferes milicianos de infantaria António Tavares de Pina e Eduardo Knopfli, que, por determinação superior, interromperam
a freqüôucia do referido curso por torem sido mobilizados
com unidades
expedicionárias,
onde se encontram
desempenhando
a
aludida especialidade.
19) Chegou à altura para entrar no r?spe~tivo qu~dro,
em 19 de Janeiro findo, o major de nrtilhnria, em disponibilidade, Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes.
20) Sem efeito a parte da, port~ria ~e 14 ~e J ~neiro
findo inserta na Ordem do Exército n. 1, 2. série, do
corr;nte
ano, que colocou no regimento de a~t!lha:ia de
costa o alferes miliciano, do centro de mobiliznção de
artilharia n. ° 8, António N obro de Castilho.

:H) Oportunamonte
será determinad.a a a,n~iguidad~ a
atribuir ao toncnto-corouel
ue cavulariu Inácio .Caldeira
Risques Pereira,
promovido
a õste posto pela presente
Ordem do Exército.
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22) Freqüentaram
com aproveitamento
na Escola Prática de Cavalaria, no ano escolar de 1941-1942, o curso
de comandantes
de grupo do esquadrões
os capitãis de
cavalaria João Augusto Azinhais do Melo, Luiz da Costa
Ivens Ferraz, João José Francisco Xavier Freire de 11eneses, Domingos de Sousa Magalhãis, Vasco Fernando
Lopes e José Soares Craveiro Feio.
23) Regressou
~t sua
anterior
situação
de professor
ordinário
efectivo do Instituto
Profissional
dos Pupilos
dos Exércitos
de Terra o 1\1ar, por ter ultimado os serviços de que estava encarregado
no batalhão de tolegrafistas, o major de engenharia,
adido, Eugénio António
Duro Xavier,
a quem se refere a declarnção
29) da
Ordem do Exército n.? 22, 2.a série, de 19.iO.

24) Nomeados para freqüentar o curso de comandantes
de companhia,
que tem inicio na Escola Prática de Engenharia em 2 de Março do corrente ano, devendo efectuar
a sua apresentação em 1 do mesmo mês na referida Escola, os tenentes de engenharia
a seguir mencionados:
Américo Mascarenhas
Macedo, no regimonto de engenharia n.? 2.
Duarte Pinto Bastos de Gusmão Calheiros,
adido, no
Ministério das Obras Públicas e Comunicações.
Abel 'I'avares Fernandes,
no batalhão de sapadores
de
caminhos de ferro.
José Galhardo
Ferreira,
no grupo de companhias
de
trem automóvel.
Eduardo Augusto Soares da Piedade, no grupo de companhias de trem automóvel.
Edmundo
Carlos Tércio da Silva, no grupo de companhias de trem automóvel.
António A ugusto Areias, no regimento
de engenharia

n.? 2.
Renato

Vitório

Serafim

de Assis,

no batalhão

de ponto-

neiros.
Domingos

Duarte

Belo,

no

regimento

de engenharia

n." 2.
José Joaquim Rodrigues Junqueira,
no regimento do engenharia n.? 1.
José Carlos de Arantes e Oliveirn., na 2.a Repartição da
2. n Direcção Geral do Ministério da Guorru.
Armando
José Marques Girão, no batalhão de tologra-

fistas.
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João Manuel Terenas Latino, no batalhão de sapadores
de caminhos de torro.
Joaquim António Rodrigues
de Oliveira Júnior, no regimento de engenharia
n.? 2.

25) Devo ser considerado promovido para o regimento
de engenharia
n. ° 1, onde já prestava serviço, e não para
o batalhão de pontoneiros, como foi publicado, o alferes
miliciano de engenharia
Luiz :\fendon<;a Lamas de Oliveira, promovido
ao sou actual pôsto por portaria de 5
de Janeiro
findo, inserta na Ordem do Exército n.? 1,
2. a série, do corrent~ ano.

26) lb Fernando Meireles Guerra, e não Fernando Meireles, o nome do alfores miliciano de infantaria, do centro
de mobilização de infantaria n." 9, que, por portaria de
31 de Dezembro de 1941, inserta na Ordem do Exercito
n. o 1, 2." série, do corrente ano, tovo passagem ao qUIldro de oficiais milicianos de engenharia.
27) Pertencia
à brigada n.? 3 de caminhos de ferro,
e não ao centro de mobilização
de infantaria
n.? 1, o
alferes miliciano de infantaria J osé Sebastião Porcstrelo
Guimarãis, que, por portaria de 31 de Dezembro de 1941,
inserta na Ordem do Exército n." 1, 2.a sério, do corrente
ano, teve passagem ao quadro de oficiais milicianos de
engonhariu.
28) lD Fernando
Nunes da Silva Araújo, o não Fernando da Silva Araújo, o nome do aspirante
a oficial
miliciano médico, que, por portaria de 3 de Janeiro findo,
inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.11 série, do corrente
ano, foi colocado na 3. II companhia de saúdo.

29) Chegou à altura para entrar no quadro,
Janeiro
militar,
lheiro.

em 9 de
findo, o capitão do serviço de adminlstrucã o
em disponibilidade,
Francisco
do Abreu Mn-

30) Concluíram com aproveitamento,
no corrente ano,
o curso técnico a que se refere a alínea b) do artigo 23.°
do regulamento
da Escoln; Prática
~o . .Adm~ni8tr.a.<;iio
Militar os tenentos do serviço do adrninistrução
militar
a seguir indicados:
Acácio Monteiro Cabral, António Lourenço 1\IartiI1S, António Lopes, José Bento, José llIaria do Sampaio Ma-
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riz , António de Oliveira Mateus, Alberto Oanedo de
Miruudu, Jusó Francisco dos Suntos, António Lindorfo
Ribeiro Borges do Castro Seabra de Albuquerquo,
António Mário Freire Tavares Belo, Salvador do Oliveira, João Nunes Branco Pardal, Rui Pinheiro de
J..emos, Joaquim Gonçalves Duarte da Silveira, Joaquimdé Melo Póvoa, Artur Pinto Bastos Júnior, An.
tónio Rodrigues Cardoso, António Ventura, Eduardo
de Sousa Correia Barbosa e Artur Ramalho.
31) Foi exonerado, a seu pedido, do cargo de vogal do
Conselho do Cadastro, criado por decreto n." 12:737,
de :!:3 de Novembro de 1926, o brigadeiro, na situucão
de reserva, Vasco Freire Temudo de Vera, e em sua substiturcão foi nomeado, nos termos do artigo 8.0 do mesmo
decreto, o coronel do corpo do estado maior José Filipe
de Barros Rodrignes, acumulando com o serviço qu~
desempenha na 3.a Direcção Geral dêste Ministério.
32) Continuá desempenhado as funções de director do
depósito geral de material de guerra o coronel de artilharia João Isidro Tavares Montano, que, por portaria ele
3 cl o corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, transita ,para a situação de reserva.
33) Estâo desligados do serviço desde 14 de Janeiro
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do
decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1\:)37, os
oficiais, na situação de reserva, a seguir mencionados:
Coronel Floriano Abílio Leal Pessoa.
Tenente-coronel Artur Augusto Correia Matias.
'I'ononto Francisco Maria Queiroz da Silva.
34) Foi' nomeado para desempenhar serviço na comissão de delimitação da zona ao domínio público em Matoziuhos, por despacho do 30 de Dezembro de 1938 e
nos termos do artigo 8.° do decreto-lei n. o 28:402, de 31
de Dezembro de 1931, o tenente-coronel, com a patente
de coronel, na situação de reserva, António de Sousa
Guedes Cardoso Machado.
35) Optou pelos vencimentos elo Ministério ela Educação Nacional, nos termos do § 2.0 do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 31:658, de 21 de Novembro de 1941, como
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professor catedrático da Universidade do Lisboa, o major,
situação de reserva, Herculano Amorim Ferreira, em
serviço na 3. n Direcção Goral dêste Ministério. A opção
tem lugar desde 1 do Janeiro do corrente ano, nos termos do decreto citado.
11<1

36) Continua pertencendo
à inspecção das tropas de
comunicação,
desempenhando,
em diligência, o cargo do
chefe do depósito geral de material de sapadores, o major, na situação de reserva, António Arsénio Rosa Bastos,
ficando nula e do nenhum efeito a declaração
38) da
Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
37) Estão desligados do serviço desde ~8 do Janeiro
findo, nos termos da última parte do artigo 15." do decreto-lei n." 28:404, de 3] de Dezembro de 1937, os oficiais, na situação de reserva, a seguir indicados:
lIra;jor Carlos

Augusto

Pereira

do Carruo.

Capitãis :
Abílio Baptista Machado.
José Joaquim Pereira de Castro.
Tenente

João

Pedro.

;\8) Continua prestando serviço na polícia de vigilância
(' defesa do Estado o capitão, na situação de reserva,
Paulo Cúmauo,
que passou a esta situação por portaria
de 31 de Dezembro
do ano findo, publicada na O"dem
do Er'('éI'cita n." 1, 2.a série, elo corrente ano.
39) Passam a fazer parto da repartição
de engenharia
do comando militar dos Açõrcs os capitãis, na situação
ele reserva, Viconte de Chaves Cimhron Borges de Sonsa
(' .J oão Baptista de Lima, em serviço na direcção do
serviço de obras I' propriedados
militares
do mesmo
comande.
-W) Optou pelos vencimentos
do Ministério da Educa<;ão Xacional,
nos termos do § 2.° do artigo 12.° do
tlecrnto-10i n." 31 :058, do 21 de Novembro do ano findo,
o capitão Ill(~di('o, na situação do reserva, Lili?; António
Raposo. A opção tem lugar desde 1 do Jnuoiro findo,
!lOS termos 110 decreto citado.
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41) Deixou de exercer o cargo de comandante
do batalhão do mobilização
do regimento de infantaria li." 7,
desde 23 de Janeiro findo, O capitão, nu situnção de resorva, José Lopes.
42) Devo ser considerado
transferido
do batalhão do
metralhadoras
n, o 1, a que então pertencia, para a 1. n Repartição da Ln Direcção Geral dõste Ministério,
p não
para a 2." Repartição
da mesma Direcção Geral, como
foi publicado, O capitão de infantaria, aetualmcuto
na situação de reserva, Hipólito João de Oliveiru Pinto, a
quem se refere a portaria de 6 de Dezembro findo, inserta na Ordem do Exército n.? 18, 2." série, de 1941,
devendo considerar-se
igualmente rectificada em tu] conformidade,
na parte relativa,
a portaria
de 31 do referido mês de Dezembro,
publicada na Ordem do Eicérciu)
n," 1, 2." série, do corrente ano, que o passou ii, situação de reserva. Êste oficial continua prestando
serviço
na L." Repartição
da 1. a Direcção Goral.

43) Passou a fazer serviço eventualmente,
como chefe
do depósito do pessoal do batalhão de mobilização
do
regimento do infantaria
n.? ,16, acumulando
com o S01'viço da carreira de tiro de gvol'n, o tenente, na situação
de reserva, Herculano Rosado Ramalho.
44) Contiuua prestando serviço no Depósito Disciplinar
de infantaria
Raúl António de Jesus, que,
por portaria de 24 do Janeiro findo, insorta na presento
Ordem do Ercérctto; transitou para a situação de reserva,

o tenente

-Ministério da Guerra - 2. a Direcção Ger'al- 3." Repartição
-t5) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-lei n.? 28:{(J4,
de 31 de Dezembro
de 1937, transitam
pela presente
Ordem do Exército para a situação do reserva:
General ..\ ntónio l[al'ia de Frei (as Soares, 54.()OOr~.Tem
44 anos de serviço,
Hrigadciro
de infanta' ia Luiz .}o:;(' da Mota, -I.8.000ó.
Brigadeiro
de aeronáutica
Teófilo .J C1HÚ Ribeiro da Fonseca, 5B.400a.
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.loão Isidro
37.:!uotS. 'rem a8 anos do serviço.
Coronel

de artilharia
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'I'avarcs

1\fál'io da Silveira

Freire

:\font<lllo,
'I'emudo,

37.20015. Tem 3G anos ele serviço e 17 períodos.
Coronel do cu valaria, com o curso do estado maior, J OSÓ
do Sá Nogueira, 36.()()Ob. Tem 38 anos de serviço.
'I'eneute de infantaria
João' Toscano, 1G.8ona. Tem 3~
anos de serviço e 92 poríodos.
Tenonte do infantaria Raúl António de Jesus, 16.j2.t·"6().
Tem B4 anos de serviço o 28 períodos.

46) Pensões anuais com que pa::;saram à situação de
reforma os oficiais ao diante nomeados, conformo despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
publicado no Diário do (]Ol"êrno n.? 20, 2.3 série, de 24de .J aneiro findo:
Xlajor, na situação

de

1'('801'\'U,

Rodrigo

Esteves

de Gus-

mão, 18.35M80.
Capitão de infantaria Leonel J osó de Sousa, 1G.534a4-0.
Capitão
do serviço de administração
militar ljjrnosto'
Gustavo de Arruda, 15.269t$50.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Augusto da Costa Falcão, 19.039ó75.
Capitão, na situação de roserva, Alberto do Nascimento,
17.955,.)GO.
Tenonte de infantaria
David de Jesus Paixão, 15.J80;5.
Tenente de infantaria José Gouçulves, 1~.349620.
Tenente do serviço de administração
militar Al'tlll' Gonçalves da Silveira) 11.~lM65.
Tenente,
na situação de reserva, Camilo Joaquim dos
Santos, 17 .57(),~..l-O.

Ministério da Guerra - 3.a üireeçãc

Geral-I.a

Repartiçao

4-7) Publica-se, em aditamento ao plano dos tirocínios,
estágios e cursos para oficiais da arma de cavalaria no
ano lectivo de 1941-1942, constante da declaração 54),
inserta na Ordem do Exército n. o 15, 2. n série, dé 1941,
qne na Escola Prática de Cavalada deve funcionar do
1 de Junho a 18 de de Julho do corrente ano, o curso
de informação e observação
com a freqüência do um capitão ou subalterno
de cada unidade o da Escola Prática
dI' Cavaluria (de proferéneia subalternos).
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Obituário

1921
Maio

!) -

1\H1
.\gosto

23 -

Alferes miliciano de infantaria,
Inácio Henriques.

licenciado,

Luiz

Capitão miliciano médico de reserva Geraldino
da Silva Baltasar Brites.
17 - Alferes, reformado, inválido dI' guerra, António
.\faia.

1942
Juno iro

»
»

»
»
»
»

G-

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, separado do serviço, Alberto
Alfredo Ferreira de Miranda.
11- Tenente, reformado, Serafim de Jesus Rodrigues.
16 -Major,
reformado, Ernesto Henrique do>; Santos
Pestana.
17 - Ca~itão miliciano médico de reserva Ui am ali tiuo
E erreira Godinho.
18 - Capitão, reformado, Boaventura Augusto da Cunha
Eigueiredo.
21- Tenente miliciano médico \' asco Palmei rim.
25 - Coronel, na situaçâo de reserva, Fernando
Luiz
Mousinho de Albuquerque.
27 - Tenente do serviço ele administrnção militar.ndido.
Alfredo da Costa Setas.

Rectificações

::\a Ordem du Exército n.O 16, 2,' série, de HlH, p. 7:lJ, 1. 24.",
onde ~e lê: "Carnoso», deve ler-se: «Caudoso»; 1. 31 a, onde se lê:
"Geraldes»,
deve ler-se: «Gh-aldcse ; I. 3;),·, onde se ln: «Ruis»,
dove ler-se: «Ruiz».
Na Urdem do Eicército n." l, 2.' sórle, do corrente ano, P: :lO,
I. 10.'. onde se lê: "Pina», eleve Ier-se : «Pena» ; p. 27, 1. 15.', onde
se lê : "Gil» deve lor-se : aGentil,,; p. 28, L 7.', onde se le: <d'(~roir a .., deve 'ler-se: «Ferrniruo ; p. :15, I. lG.·, onde se l «Fortes»,
deve ler-se: "Fontes ».
ê

:

.António de Oliveira Salazar.
E:':itá conforme.

o Ajlldante

General,

~í

MINI5 TÉ~IO

Ordem

DF\ G\.IE~~F\

do Exército
2.-

N,O 3

Publica-se
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3 de Março de 1942

ao Exército o seguinte:

1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Manda o Govêruo da República Portuguesa,
pelo :\linistro da Guerra, nomear o capitão do engenharia Paulo
Emílio de Brito Aranha para, em missão do serviço
público, ir ao estrangeiro
tratar do assuntos que se relacionam com o plano de roarrnamonto
do exército.
Ao referido oficial será feito o abono diário de 330tl
a título dr ajuda de custo, bem como o abono para dOHpesas de transportes,
tudo pago pol« verba constante (10
capítulo ~G. o, artigo G59. o, do orçamonto do :\finist<"rio
da Guerra para o corrente ano:
Miuistério da Guerra, 7 de Fevoreiro do lÚ..j.~.-O SubSecretário
do Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa,
(:\1<0 carece do vist o ou nuotnçãc do Tribunal do Contns).

ORDEM

no

EXb;RCI'l'O N.· 3

Ministério da Guerra - 3.:1 Direcção Geral-I.a

2.' Série

Repartição

Xluuda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo 1\1inistro da Guerra, nos termos do artigo 53.° do decreto-lei n.? 30:874, de 13 do Novembro do ]040, nomear o
tenente
de aeronáutica
Fernando
Alberto
do Oliveira
para freqüentar)
cm Inglaterra,
o curso de engenheiro
aeronáutico.
Esta nomeação é considerada
do urgente eonvoniôncia
<10 serviço público, reconhecida
por despacho ministerial
desta data.
.
Ao referido oficial serú feito o abono da ajuda do custo
diária do :!755, bem como o necessário para despesas de
ropresontução,
transporto
om viagens de iustrução
no
estrangeiro
o matrículas,
para o flue estão inscritas verbas na alínea li) do artigo 82.°, na ulíuea li) do artigo 83.°,
na alínea b) do artigo 84.° e na nlínea a) do artigo 85.°.
capítulo 4.°, do orçamento
do jlinistório
da Guerra para
o corrente ano económico.
As despesas
do transporto
das viagens do ida e regresso serão pagas pela verba da alínea a) do n." 3.° do
al'tig(j 97.° do roforido orçauien to.
Ministério da Guerra, 29 de Janeiro do lU4~.
O SuhSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos S(/lItO.~

Costa,

(Visada pelo TrilJunal de Con tns oml3 do F'evureiru UOI~l~. :\50
são devidos
cruo lumeutcs,
IIQS termos tio ducro to n." 2:!:~57).

11- MUDANÇAS DE QUADRO
Ministério da Guerra _I.n Direcção GeralPor portaria

2.:1 Repartição

de 14 de Fecereiro findo:

(Visa.da pulo 'I'rl bunnl do Coutas, com fi anotução
rem duvldus omotumoutos,
nos tormos do decreto

do não :.i0n," 22:~57).

Tem passagem
ao quudro de oficiais milicianos médicos
o alferes miliciano do infantaria,
do regimento d« infantaria
n.? 12, João Pedro Miller do LOII10S Guerra,
pO!' se oncontrar
habilitado com o curso de medicina,
condição exigida pelo decreto
11.° 21:365, de ~~ de
Abril de 1932.
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111- MUDANÇAS

Ministério da Guerra

_I.a

DE SITUAÇÃO

Direcção Geral-

de 10 de Janeiro

Por portaria

(Visada pelo Tribunal
devidos emotumeuros,

,
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2.a Repartição

do corrente

ano:

de Contas, com a anot açâo de não saram
nos termos do decreto n.o 22:257).

Supranumerário

Tenente
farmacêutico,
adido, António Augusto
Castanheira Samuel, que, por ter sido exonerado
do lugar
de professor
efectivo do 4.° grupo de disciplinas
do
Colégio Militar , se apresentou
em 30 de Setembro do
1941.
Por portaria

de 24 ele Janeiro

do corrente

ano:

(Vtsuda pelo Tribunal
do Coutas, com a anot ação de não sarem
devidos emot umoutos, nos termos do decreto 11.0 22:257.>.

Quadro da arma de artilharia

'I'onente de artilharia, adido, José António Nunes de Andrade, quo, UA wgrC'~so de comissão militar no Ministério das Colónias,
se apresentou
em 1 de Julho
1941, preenchendo
vaga no quadro.

de

Por portarias de 7 de Fecereiro findo:
Adido

Tenente médico, supranumerário,
(la 3." COlll punhia de'
saúde, Augusto Frederico
da Silveira ~1achado, por
ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
do serviço dependente
do Ministério do Interior,
na
guarda nacional republicana,
devendo ser oonsiderado
nesta situação desde :31 de Juuoiro de 1942.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 16 da I evere

í

ru de 1942)

Disponibilidade

:\fajor

Paulo :\fonteiro Júnior o capitão Eugénio Goncalde Magnlhi'tÍs Figueiredo,
ambos de iufantari«,
udiclos, que, de regresso do Ministério da Bl'onomia.
por terem deixado do prestar serviço no Instituto Geográfico li Cadastral,
se apresonturum,
rcspecti\'umel1t(·,
em 1 do Fevereiro
o 23 do Janeiro de 1\)42.-

YOS

(Yisada pelo Tribunal
do Ccntns, com ii. anolaçrio de não so!".;-m
devídos emo luuiantos,
nOI terll},OS do doereto r.o 22:257).
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Reserva

Coronéis de infantaria
Luiz Maria Salema Mousinho de
Albuquerque
e Manuel Frutuoso de Carvalho, nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404,
da 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerados
nesta situação desde 12 de Janeiro de 1942.
Tenente,
do regimento
de infantaria
n." 5, Manuel de
Jesus da Silva, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n,o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite do idade, devendo ser considerado nesta situação desdo 17 de Janeiro de 1942.
(Visada pelo Tribunal
do Coutas, com fi anotação do não serom
dovídos emolumontos,
1I0S tormos do decrete
n.? 22:257).

Oflciais milicianos de reserva

Tenente de engenharia,

adido, com licença ilimitada, José
Baptista
de Sousa LObo, nos termos da alínea c) do
artigo 1.0 do decreto-lei D.O 28:404, do 31 do Dezembro de 1937, e artigo 1.0 do decreto n.? 21:959, de 9
de Dezembro
de 1932, devendo SOl' considerado
nesta
situação desde U de Janeiro do H142.
Tenente médico, do centro de mobilizução 110 serviço de
saúde n.? 3, Horácio Paulo Menano, e alferes do artilharia,
do centro de mohilizução do artilharia
n." 1,
António Bentos Júnior, ambos milicianos, licenciados,
nos tormos do § 3. o do artigo Gl , o do decreto n. 012:017,
de 2 de Agosto do 1926, por torem atingido o limito
do idade, devendo
SOl' considerados
nesta situação,
respectivnmente,
desde 2f> do .1anoiro o :3 do Fevoreiro do 194-2.
(Anotada

pelo 'I'rlbunul

do Contas em lG do 1"0\'01'011'0 do 10J~).

Baixa do serviço

Major médico Durval (la Mota Bolo, capitãis : médico,
Josó Silvério da Silva, O farmacêuticos
Júlio do Almeida o António Gonçalves
da Silva, todos milicianos
do reserva, o capitão médico auxiliar do oxórcíto, na
situacão do resorva, Fernando ~Il'ndo::; ESlll0raldo Júnior, nos termos do § 6. n do artigo (lI. o do decreto
u." l::?:017, de 2 do Agosto do l!):!li, por t rem atingido o limito (lo idade, devendo SOl' considorudos
noxtu
situação, rospcctivumento,
desde 11, 21, [) O 16 do .Iunoiro do 19-t~ o 17 de Novembro do io.io.
(Anotada

pelo 'l'rlbunal

do Contas

om lG du Fuvorulru

do 101~).
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de 14 de Fevereiro

Po/· portar/as

findo:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 24 de
J aneiro último, inserta na Ordem do Exército
n. o 2,
ano, que colocou no quadro da
2.a série, do corrente
arma o capitão de infantaria
Carlos Amorim Castanheira, por se verificar que o mesmo oficial dove continuar na situação de adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

om 21 do Fuver-e lro do 1942).

Considerado
apresentado
ao serviço dêsto Minístório ,
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional
publicana, o tononto, na situação (lo reserva, adido,
serviço no ~Iinistério do Interior, Jorónimo Xavier
Morais Sarmento.

por
recm
do

(Vbada pelo Tribunal do Contas, com fi anotação do serem devid os omotumontos, nos termos do decro to n.v 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavularin, adido, Júlio Beirão de Brito, que,
de regresso do Ministério do Interior, por ter deixado
de prestar serviço na guarda nacional republicana,
se
apresentou
em 1 de Fevereiro
de Hl-!2, preenchendo
vaga no quadro.
[Vis ada pel o Tribunal do Contas, com fi anotação do não serom
do vldos omolumentos,
nos tormos do docroto 0.° 22:257).

Extinto

quadro especial de oficiais

milicianos

de infantaria

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, adido, António Muria de Sousa Pinto, que, de regrosso do Ministério das Financas, por ter deixado do
prestar serviço na guarda fiscal, se apresentou
em 7
do Fevereiro
do 1942, preenchendo
vaga no mesmo
extinto q uadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotacão de não serem
devidos emolumentos,
nos tormos do decreto u.v 22:257).

Adidos

Major do serviço do adminiatrncâo militar, da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral dêste Ministério, Luiz Cândido de Passos Pereira
de Castro, por tor sido nomeado para prestar
serviço nas oficinas gerais do
fardamonto
e calçado. devendo ser considerado
nesta
situação dosde
de Fevereiro
<ln 1942.
ô

(Anotadn

Capitão,
~fclo,

pelo Tribunal

de Contai

em 26 de Fuverelro

da 1942).

na situação de reserva,
Frederico
C~elho. do
e alferes: votorinúrio,
do grupo de ar-tilharia a
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cavalo n.? 1, Gilberto de Almeida Mondes, c do quadro
dos serviços auxiliares elo oxército, da ~.a Repartição
da 1.a Direcção Geral deste Ministério. Joaquim José
Carreira,
e, do regimento do infantaria n.? 0, Luiz :\Iacedo Pereira, por terem sido requisitados
para dosempenhar comissões de serviço dependentes
do :Uini~t(>rio
do Interior:
o primeiro
na polícia do segurunça
púb lica e os restantes
na guarda nacional repulilicana,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 7, 8, 7 c 0 de Fevereiro
de 104:?
(Anotada

pelo Trtbunal

do Contas

cm ~ 1 do F'evere lro do 1042).

Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército.
da Direcção da Arma do Artilharia,
Alfredo José Correia Martins, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do
doeroto-Ioi
u.? 28:404. de 31 do Dezembro
de 1937.
por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado
nesta situação dosd« 7 do Fevereiro
de 104~.
[Ylsndn pelo 'I'rtbuuat du Co u a s, com n anot.ncâo do não sarom
dovidos emotumeutcs, nOI1 termos do decrete 11.° ~2:257).
í

Baixa do serviço

Tunonto

miliciano médico, do centro de mohilização do
serviço de saúde n, (1:3, Carlos Artur de Paiva Raposo.
nos termos da última parto do artigo B.o do decreto-lei
n." 28:404, de 31 do Dezembro do 10:>7, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspeccão , devendo ser considorado
nesta situação
desde 7 do Fevereiro de 1\)-1-2.
(Anotada

polo 'I'r ibunat

do Contas

em 21 do I'ovorelro

de 1042).

Por portaria de 16 de Fevereiro findo:
(Anotada

polo 'I'r-lbun nl do Contas

em 2~ de Fevcrcí

ro do 1012).

Adidos

Capitãis
do serviço de adrninistrnção
militar:
do regimento de artilharia
ligoira n." 4, João Lúcio <ln Silva
Pereira 0, do dopóaito
do material do aquartelamento.
Artur de Atouguia Machado Pimenta, por terem sido
nomoados para prestar serviço na Manutenção Militar,
devendo SOl' considerudos
nesta aituação dosdo 15 (lo
Fevereiro de 1042.
.
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PaI' portarias de 21 de Feceretro findo:
(Auot adas pelo Tribunal

do Contas cm ~G de Po vero ir o do 1042).

Adidos

Capitâis : do regimento
de artilharia
ligeira n." 5, José
Cândido Roma de Lemos Pugu e, do reg,imonto de artilharia de costa, Manuel de Almeida de Ávila o Mário
Emílio Azinhnis
de .l\IPlo; tenente, do batalhão de pontonoiros,
Raúl Figueiredo
Cunha Pacheco; alferes: do
regimento
do artilharia
ligeira n ," 1, Alfredo Marques
Osório ; do regimento
do artilharia
ligeira n.? 2, .Ionquim Frade Gravito; do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, Elmano
Augusto
de Araújo e Molo ; do regimento do artilharia de costa, Eduardo Augusto Pereira
Galhar(lo;
do grupo
independente
do artilharia
fIE'
montanha,
Lúcio Jacinto Nunes ; do extinto grupo tILartilharia a cavalo n." 1, 11ário Filipe da Silva Ferreira
e, do grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, António 1\1el1dos :\Ioura dos Santo:;, por terem sido requisitados para
clesompenhar
comissões de 80r\'i<:0 dependentes
do ~ri. nistério das Colónias, o quarto, o sótimo o o oitavo nos
termos elo artigo 14.° do decreto n.? 29:24-i, de 8 do
Dozern bro de 19:38, o terceiro o o quinto nos do
al'ti;.;o ~n.o do decreto n.? 18::309, de 23 do ~Iarço de
19:.?7, e O~ rcstantos
nos do artigo 5.0 dêste mesmo
decreto, devendo ser considorndos todos nesta situação
dos do 14 de Fevereiro d(' 194.2.
Oflciais milicianos de reserva

de artilharia,
licenciado, elo centro tI(,
mobilização do artilharia
n." 1, Pedro Duarte, nos termos do § :3.0 elo artigo ü1.° de-decreto
11,° 1:3:017, tio
:3 <ln Agosto
de 19:'?(i, por ter atingido o limite do
idade, dCHIIHlo ser considerado
nesta situação desde
desde B de Fevereiro
(lo 1942.

Alf01'l'S miliciano

Baixa do serviço

Tonente miliciano médico,
(la ;~.a compunhia
de saúde,
~\ngelo da Cruz Pena. IIOS termos da última parte do
artigo H.o do decreto-lei
n." :.?8:40-i. (lo 31 (h' Dozomhro do 1937, por ter sido julgado incapnz do todo o
sllrviço pela .iunta hospitalar
dn inRpec\,ão, deH',:do
ser eonsidera(lo
nesta sitna<;1lo desde 19 do FevorOlro
do 194:3.

,
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Por portaria de 27 de Fevereiro findo:
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Reforma
(Dospacho do 21 de Pevereiro de 1OJ2 da Caixa Gorai de Dopósues, Crédito e Providência, publf cado no Diôrto do Got"êrno
n.? 45, 2." série, de 25 do mesmo mês).

Major, do regimento de artilharia ligeira n." 5, José Inácio
de Oliveira; capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde, do regimento de infantaria n.? 13, José
Ribeiro da Silva, e tenentes, na situação de reserva,
António Joaquim Gonçalves e João da Silva Marques
Rito, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
sido julgados incapazes de todo o serviço, os dois primeiros pela junta hospitalar de inspecção e os restantes pela junta da Caixa Geral de Aposentações,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 13 de Janeiro e 3 de Fevereiro de 1942,
e 16 de Outubro e 29 de Novembro de H)41.
Capitão de artilharia, adido, em serviço na fábrica de
pólvoras flsicas e artifícios, Nuno Pereira da Cunha,
nos termos da alínea a) do artigo 8.° do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Dezembro do
1941.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por' portarias de 7 de Fevereiro findo:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a nnotaaão de sorem dovldos emolumentos,
nos termos do decreto n, 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes-coronéis,
os majores do infantaria: do regimonto de infantaria n." 3, Nuno Ferroiru Viana e, do
regimento de infantaria n,° 5, Armando Augusto da
COHta.
Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n:" 1, Domingos Josó de Freitas.

2.' Série
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Escola Prática

N.o 3

i3!)

de Infantaria

Major, o capitão de infantaria, da 3. a Direcção Geral
dõste Ministério, Ilidio J oão Cabral Feliz Campeão.
Regimento de infantaria

n.O

13

Major, o capitão de infantaria Henrique Martins Figueiroa.
Adido

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na policia de segurança pública,
Orlando Luiz de Oliveira.

Por portarias de 10 de Fecereiro findo:
(Visadas polo Tribunal do Contas, com a anot açãc de sarem dAY1dos emolumentos, nos termos do d ecroto n.v 22:257).

Regimento de infantaria

n.O II

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
- de infantaria António de Sousa Honrado Júnior, Josó
Joaquim Valido Santana. i\lanuel Bertrand Vila Nova
e Leopoldo Gualter Figueiredo Gomos, contando o
primeiro a antiguidade desde 1 de Dezembro do 1939
e os restantes desde 1 de Dezembro de 19H.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O 3

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, os alferes
milicianos de cavalaria, licenciados, J OSÓ Tôrres Ferrari c Silva, Manuel da Conceição Lince Escabolado,
Manuel de Faria Pereira Il intze Ribeiro Nunes, Teófilo
de Carvalho Santos, José Maria Pires da Silva Mousinho de Figueiredo, João Baptista Ribeiro Guisado
e Mário de Magnlhãis Basto, contando o primeiro a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 194.0 e os restantes desde 1 de Dezembro de 1941.

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941:
Regimento de infantaria

n.O 6

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Bernardino de Sousa Pinto.

OIWE~1

1.10

no nxúuorro

Regimento de infantaria

J

N.O 3

2." ~(\rie

n. o 17

Tenente miliciano do in funtaria, o alferes miliciano de infantaria, do centro <10 mobiliznção de infantaria n .? 17,
Alberto Pires dos Santos.
~egil11ento de infantaria

n. o 19

Tenentes

milicianos de infantaria,
os alforos milicianos
de infantaria,
do centro de mobilização
<le infantaria
n ," Hl, António Duarte Pereira (' l núcio ~raltll('l de
Sousa.
Regimento de artilharia

de costa

Tenente
miliciano de artilharia,
o alferes miliciano do
artilharia
.T OSl' 'I'om az Oorn.
Tenente miliciano de urfilhariu,
licenciado, o alforos miliciano de artilharia, liconciado, Belarmino .JOHÓ Soares.
Regimento de cavalaria

.Tononte miliciano de cavalaria,
ciano do cavalaria, licenciado,

n. o 3

Iicenciado, o alferes miliLuiz Rocha da Trindade.

Regimento de cavalaria

n.> 4

Tenente
miliciano
de cnvalnrin,
o alferes
cavulnriu Afonso Furtado
Costa.

Contando
Ministério

a antiguidade

miliciano

desde 1 de Novembro

dl'

<10 19.J.1 :

da Guerra - 2.' Direcção Geral -I.. Repartiçâo

Alferes miliciano do serviço do adrninistrnção
inilita r, O
aspirunto
a oficial miliciano <lo mesmo serviço Firmo
José Calado.
Regimento de infantaria

n. o I

°

Alferes
miliciano de infantaria,
licenciado,
aspirante
• a oficial miliciano do infantaria,
licenciado, do centro
de. mohilização
de infantaria 0.0 3, J oaq tlim Fernandes
Pestana.
Regimbnto de infantaria

°

n. o 3

Alf0!"OS miliciano do infuntarin,
aspirnnto a oficial miliciano do infantaria,
do centro de mobilização de illfautnriu n." B, Francisco
l'~zcqlliol .Iosus Porciru.
Alfcros miliciauo de infantaria,
Iiconcindo, o aspirante
li oficial miliciano
<lo infantaria, licenciado, do hatnlhão
do caçndores n." 2, Delfim Martins Pratas.

2." Série
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N.o 3
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n. o 9

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
a oficial miliciano do infantaria, Iiccnciado,
de caçadores
n. o 10, Francisco
Xavier
Júnior.

o aspirante
do hatalhão
de> Oliveira

Regimento de Infantaria n. o II

Alferes miliciano
de infanta riu, licenciado.
o aspirante
a oficial miliciano (lo infantaria.
licenciado, do centro
de mobilização do infantaria n." 3, Carlos ~bscar('nhas
~Iartins do Azevedo.
Regimentq_de infantaria

~.o

12

Alferes miliciano de infantaria, lir-enci.ulo, o aspirante a
oficial miliciano tle infantaria.
licenciado, do centro elo
mobilização
de infantaria
n ," iI, Rodrigo do Oliveira
Santos Lima.
Regimento de infantaria n. 15
(>

Alferes milicianos do infantaria, licenciados, os aspirnntcs
a oficial miliciauo s do infantaria, licenciados, do centro
do mobilizacão
de infantaria
n." 3, Carlos Rodolfo
Xavier da Silva Lopes Veloso o Fernando
de Oliveira
Fernandes.
.
Regimento de infantaria n.s 17
Alferes miliciano do servico de adminiatrucão
militur, o
aspirnnto
a oficial miliciano do mesmo serviço Luiz
11m'ia Gonçulvos Honriquos.
n.v 19
Alferos miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante
11 oficial miliciano
do mesmo serviço Carlos
Regimento de infantaria

Seruya.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspiraute
a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do batalhão
de caçadores n." 10, Manuel Bernardo Barata.
Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante
lieiaIl~ de infun tnriu .J oaq uini Pereira.
Batalhão de caçadores

11.0

a oficial mi-

10

Alferes milicianos de infantaria, liconciados, os aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, licenciados, Luiz LoPOíi e Manuel Ribeiro
G uo dos Barbosa.
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Batalhão de metralhadoras

N.o 3

2.' Série

n.O 3

Alferes miliciano do infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n." 2, António José Valente.
Regimento de 'artilharia

liqeira

n. o 2

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirnnte a
oficial miliciano do artilharia, licenciado, do centro
de mobilização
do artilharia n. ° 5, José Maria Lopes
de Carvalho.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes milicianos do artilharia, licenciados, os aspirantos
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, do centro
de mobilização do artilharia n. ° 1, Eduardo Augusto
Lobato de Sousa e, do centro de mobilização de artilharia n. ° 4, Manuel Crêspo do Cnrvalho e Sousa,
Regimento de artilharia

ligeira

11.0 4

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspiranto a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de artilharia n.? 7, Abel Neves de Azevedo.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Alferes milicianos do artilharia, licenciados, os
a oficial milicianos dr artilharia, licenciados,
de mobilização de artilharia n.? 5, José de
e Meneses Forjaz e Angelo Carneiro Leão
tro de mobilização de artilharia n. ° 7, J osé
de Morais Barbot,
Regimento de artilharia

aspirantes
do centro
Mugalhãis
e, do cenFrancisco

pesada 11.0 2

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, do centro
do mobilização do artilharia n.? 5, Albano Azevedo
Vieira ele Castro e, do centro dr mobilização do artilharia n.? 7, Pedro Sebastião do Morais Sarmento Campilho.
Grupo de artilharia

a cavalo n. o 2

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
011cia1miliciano de artilharia. licenciado, do centro de
mobilização d(\ artilharia n.? 5, Manuel .f08Ó (la Veiglt
Sarmento.

2." Série
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Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes miliciano de artilharia,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia,
licenciado, Manuel Augusto Engrácio
Carrilho.
Bataria

independente de defesa de costa n. ° 2

Alferes miliciano de artilharia,
o aspirante a oficial miliciano de artilharia João Inácio de Sousa.
3." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, ,os aspirantes
a oficial milicianos médicos
Renato Alvaro Fernandes
Botino e
Alcides Raimundo da Cunha.
Centro de mobilização

do serviço de saúde n,O 2

Alferes miliciano módico, o aspirante
médico Eduardo Granada Pinheiro.
2.° grupo de companhias

a oficial miliciano

de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração
militar,
licenciados: os aspirantes a oficial milicianos do mesmo
serviço, licenciados,
Luiz Jnnuário Simões de Abreu,
.J osé Maria Car doso Ferreira e António J OSl\ da Silva.

Por portarias

de 14 de Ferereirc findo:

(Visadas polo Trlhunal
vldo s emulumeutos,

Ministério

Capitão,
Pires.

o tenente

do Contas, com a nnot ação do sorom determos do decroto D.o 22:257).

1I0S

da Guerra - 3.' Direcção Geral

ele ougenharia

)fariano

Augusto

Lopes

1." região militar - Quartel general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
comandante
da formação
do comando,
mesmo quadro J'osé Soares.
Comando militar

do exército,
o tenente do

dos Açõres

Major do serviço <le administração
militar, o capitão do
mesmo serviço Manuel Curmoua
Gonçalves
Capitão -lo serviço
do udmiuistrnção
militar, o tenente
do mesmo serviço, do l'Pg'imoll to do artilharia
ligeira
n.? Ó • .Tosó de Ornclas Xlonteiro.
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nxúncrro

Regimento de infantaria
Capitão.

o tenente

de infantaria

1.' companhia

~.o

3

2. Série
A

n.· 3

António

Vitorino.

de trem hipomõvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante de artilharia,
da Escola Prútica de
Artilharia,
Francisco
Simão, sem prejuízo de antiguidade.
Escola Prática de Cavalaria
Alferes veterinário,
o alferes miliciano veterinário,
da
secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar, Carlos Cordeiro Pereira, sem prejuízo de antiguidade.
Quadro da arma de engenharia
Coronel,
o tenente-coronel de engenharia,
adido, professor catedrático
da Escola do Exército,
Luiz da.
Costa de Sousa de Macedo.
Regimento de engenharia

n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante de infantaria,
do regimento de infantaria n.? H), :\Ianuel Pereira, som prejuízo de antiguidade.
Quadro dos serviços auxiliares ~o exército
Alferes do quadro dos sorvicos auxiliares do exército, o
sargento ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 4, Bossuet Salvndor Henriques
Domingues,
sem prejuízo de antiguidade.
Adido

Capitão,

o tenente de infantaria,
adido, em serviço no
)linistério
do Interior, na guarda naciouul republicana,
J cão das Dores N unes Palrão.

Por portarias de 16 de Fecereiro findo :
(Visadas pelo Trihunal de Contas, com a unotnção de serem
vldos umolnment os, nos ter-mos do decreto 0.° 22:2~7).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção

do~

Geral - 3.· Repartição

C..ipitãis do serviço de administração
militar, os tenentes
do mesmo serviço Acácio :\fonteiro Cabral e António
Lourenço :Martins.

:"l." Série
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Adido

do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção
Militar, Macrino de Furiu-Teixoiru Lopes.

Capitão

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941:
Centro ~e mobilização

de infantaria

n.O 15

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Francisco Antunes.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 16

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão de caçadores n. o 8, Hui de SÚ :\Ies(llIita Tavares.

Contando a antiguidade desde 1 de N ovombro de 1941 :
Escola Prática

de Infantaria

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Fernando Trnvassos Portela
e Ilorúcio Lourenço Xlartins.
Regimento de infantaria

n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, \0 aspirante a
oficial miliciano do infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n. o 3, Reinaldo Gentil da Costa.
Regimento de infantaria

n.O 8

Alferes mliiciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores B.I) 10, João Pedroso Cabral.
Regimento de infantaria

n,O 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n, o 8, Feliciano Gmneiro Simões.
Batalhão de caçadores 11.° 4

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do centro
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de mobilização de infantaria n.? 3, Manuel Diniz Herdade.
n. 09

Batalhão de caçadores

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão
de caçadores n. ° ] 0, Mário de Freitas Rosa.
Regimento de cavalaria

n.· I

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, do contro de
mobilização de cavalaria n.? i>, João Carneiro Pinheiro.
n.O 3

Regimento de cavalaria

Alferes miliciano. de cavalaria, licenciado, o aspiranto n
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, do centro de
mobilização
de cavalaria n. ° 3, J oaq uim Lourenço
Semedo.
Regimento de engenharia

n. o 2

Alferes milicinno rde engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de ongenharia, licenciado, do centro
de mobilização de engenharia n.? 1, 'I'ornaz Luiz Coucoiro Leitão da Costa Rito.

Por portaria

de

21 de Fevereiro findo:

(Visada polo Tribunal do Conta!', com o. nno tne âo do serem
vidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério

da Guerra -

do-

3.' Direcção Geral

Capitão, o 'tenente de engenharia
Almeida Fernandes.

Afonso Magalhãis de

Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente do nrtilharia, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2, J OSÓ Pedro Porostrolo do Barros
Moura Freire do Moncses.
Regimento de artilharia

de costa

Capitãis, os tenentes de artilharia Carlos Augusto Nunes
e, do grupo do defesa submariua de costa, Augusto
Adolfo Cancolu Alvos Xlimoso.
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3,3 Repartição

de 14 de Fevereiro findo,'

Nula e do nenhum efeito a parto da portaria
de ;) do
Outubro
de 1941, publicada
na Ordem do Exército
n.? 18, ~," série, de 17 ele Dezembro do mesmo ano,
que promoveu a aspirante a oficial" miliciano de infantaria, para o regimento
de infantaria
n." 11, o sogundo sargento miliciano, ao referido regimento, José
:'Iaria Leitão Lino Noto, por se ter verificado que teve
baixa de serviço por incapucidado
física cm data anterior ;\ da referida portaria,

PO/' portaria

de 21 de Ferereiro findo :

N ola e do nenhum efeito a parte da portaria
de ~9 d0
Dezembro
de 1941, publicada na Ordem do E:l'él'cifo
n ," Hl, 2," série, de 31 <lo referido mês. (PlO promoveu
a aspirn nto a oficial miliciano mé.lico, para o centro
dI:' mobilização
do serviço de saúde 11.° :1, o primeiro
sargento
cadete, do coutro de mobilizução do cavala'ria 11,° :3, Fernando
Xune:, da Silva Aruújo ,

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria

de

2 ,le Fevereiro findo:

[Ylsnda polo 'I'r-í bu nnl de Contns em 23 do t'ovuretro
do HH2. ~110
são devfdos emolumuntos , nos termos do decrete u." 22:2ji).

Recollfluzitlo por mais dois ano' no cargo de ju iz alleli~or
elo Tribunal :\riLitar Espeeial, dosde 1-1- de FeVOJ'Olro
do COITl'ntL\ ano, nos tr-rrno s elo § 3,° do artigo 13,0
'elo decreto-lei u.? 2:3:~m"do G do Novombro (lo 1933,
O bacharel
José da Cunha Xlotu.

ORDEM DO EXERCITO
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Ministério

N. o 3

2.' Série

_._--

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

. Por portaria

ele 9 de Fcrcreiro findo:

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição
Capitão do serviço de administrnçâo
militar, do hospital
militar principal, Sebastião Martins Peres Gomes, para
os efeitos do § 3.° do artigo 44.0 do decreto n.? 17:3í8,
de 27 do Setembro do Hl20, tuodificado polo decreto
n." 10:17õ, de 2í do Dezembro de 1930.
Direcção da Arma de Cavalaria
Ar-quivista, o capitão, na situação de reserva,
do Matos.
Regimento de cavalaria 11.° 7

.108l' Pedro

Alferes
do quadro (los servicos auxiliares
da 2.a Repartição
da L." Direcção Geral
tório, Rafael Henrique Alpalhão.

do exército,
dêsto Minis-

Por l)orl(lI'iw;

de 11 de Feoereiro fiud»:

Exon._'ratlo do adjunto técnico da divisão de topogrnlia
o f!;eodesia cartogr.ifica
dos sorviços curtogr.ificos
do
exército o major do corpo do estudo nurior Jusó Viana
Correia Guedes.
[Anctudu

pelu

fr.J UIJ~d do Coutas OIll:!t de l-u orotro do 1~11~).

Oficinas gerais de fa rdamento e calçado

Xlajor

do serviço de udruinistrução
militar, da 3. ~ Iicpartição da :2. a Direcção G orul (lês te i\li nistório , L uiz
Cândido de Passos Pereira tle Castro, para o [UWd' de
chefe dos serviços fabris.
(Visada IHlIO Tr.ihuual ut' Contas, com n .ltlOtnç!i.u
111..1S('f('ol
"idos euto lum ....ut os, nus t aeru os do del~l'cto n," !!~:2'!i7).

••

de-

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- L' Repartição
Exonerudo
do serviço qUtl ali presta o capitão, na situu<;5.0 de reserva,
El'uesto Üurdoso Cabral do Quadros.

ORDEM
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Comando militar

11\)

N." 3

dos Açõres

Xlujor do serviço

de udministrnção
militar, da direcção
do mesmo serviço , João Domingues Peres.
Adjunto do comando das transmissões,
o tenente, do ba•
talhão de telegrafistas, :\Iiguel Rodrigues
da Costa
Paiva.
Alferes miliciano médico .10110 Pedro Xliller de Lemos
Guerra.
Direcção da Arma de Infantaria

'I'enonte-corouel,
do regimento
'I'orrcs Baptista.

de infantaria

Regimento de infantaria

n. o 5, Raúl

n." 3

Segundo comandante,
o tenente- coronel do infantaria,
quadro da arma, ~ uno Ferreira Viana.

no

T

Regimento de infantaria

n." 4

Segundo comandante,
o tonente-coroucl,
do regimento
infanturia u.? 3, Iiuúl Emídio de Carvalho.
Regimento de infantaria

n. o 5

Segundo

comandante,
o tenente-coronel,
elo recrimento
.in f' untarta. n. ° 11, Arrnuu.Io
\
b
Afonso Henriques.
Regimento de cavalaria

Alferes

miliciano

do sorvico

do

de

n." 7

de administrarão

militar

do

2.° grupo do compnnhia» do subsistt>n~ias, Josõ'Uicardo de Carvalho Figlll'irodo de' Sousa 'I'nvares.
Regimento de infantaria

n." "

Segundo comandante,
o teuente-corouel
do infantaria, no
q uudro da arma, Aruinnrlo Augusto da Costa.
Alferes miliciano
do serviço de administrucão
militar,
da 3." Ropnrtição
da ~.a Direcção Geral dêste Miaistério, J oão José tio Mirunda.
Regimento de infantaria

n." 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do q uartcl general da -1, a região militar,
':\1 alheiro.
Regimento de infantaria

Courandunte,
recrutamento
Vasconcelos.

do oxór cito,
Carlos Pinto

n. o 19

interino, o teneutecorouol,
do distrito
e mohilíl'..:v;ào n.? 10, Abel Magno

de
de
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Batalhão de caçadores

2.' Série

n.· 5

Segundo comandante,
o major de infantaria,
bilidade, Paulo Monteiro Júnior.
Centro de mobilização

Alferes miliciano
de infantaria

de infantaria

n.· I

de infantaria,
licenciado,
n. o 19, Carlos Luiz Vieira

Distrito

de recrutamento

Adjunto, o tenente,
cleto Pereira.
Distrito

na situação

de recrutamento

em disponi-

elo regimento
Quintas.

e mobilização

n.O I

Mnnuel Ana-

de reserva,
e mobilização

n. 04

Chefe, interino, o tenento-coronel,
do regimento
taria n. o 4, Josó Fernandes
Soares.
Distrito

Chefe,

de recrutamento

e mobilização

do infan-

n. o 7

coronol do infantaria,
do distrito de recrutamonto e mobilização
n." -1" Carlos Fragoso
do Rio
Carvalho.
O

Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 19

Chefe, o coronel, do l'C'gimento de infantaria
Augusto de Sousa Rodrigues.

n.? 10, Luiz

Direcção da Arma de Artilharia

Adjunto
da I." delegação,
serva, Adriano Teixeira

o tenente,
Corroia.

Regimento de cavalaria

'I'encnto miliciano médico, do batalhão
Manuel Sêdas Pacheco.
Regimento de cavalaria

Aspirante
a oficial miliciano,
cavalaria n. o 5, Aloxaudre

de

1'0.-

n. 03

do caçadores

n.? 4,

n. o 4

licenciado,

(lo regimento de
Caldas.

Mário do Carvalho

Regimento de cavalaria

Alferes

na situação

n.· 7

miliciano do serviço de udmiuistracão
militar. lido regimento
do infantaria
11.° 18, António
Martins do Figueiredo,
Aspirunte
a oficial miliciano, licenciado, (lo regimento
de cavalaria
n.? 4, Luiz Diogo de Abreu Coelho Lopes.

cenciado,

ORDEM
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Base aérea n. ° I

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n.? 3, Augusto Bernardo
dos Santos.
Depósito geral de material

sanitário

e de hospitalização

Tenente farmacêutico,
supranumerário,
António Augusto
Castanheira
Samuel.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
no quadro, Álvaro Franco Neto.
I

2.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço do adrainiatrução
militar, da
3. a Repartição
da ~.' Direcção Goral dêste ~Iinistério,
Alberto Joaquim Salgueiro.

Por portarias

de 16 de Fecereiro

(Visadns pelo Tribunal
vidos emolumentos,

findo:

do Contas, com a acctneão elo serem den08 termos do docroto n." 22:257).

Manutenção

Militar

Capitãis
do serviço do administração
militar: do rogimento de artilharia ligeira n. o -+, João Lúcio da Silva
Pereira e, do depósito de material de aquartelamento,
Artur de Atouguia Machado Pimenta.

PO?' portarias de 21 ele Fecereiro findo:
Ministério

da Guerra -I." Direcção Geral-

2." Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da Ropartiçâo Geral dôstc "J1inistério, António de Castro.
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção

Geral - 3.' Repartição

Capitão miliciano do serviço de administr-ação militar, do
extinto quadro especial, do batalhão de metralhadoras
n ." 1, Henrique Rocha, para os efeitos do § 3.° do artigo .1-+.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Sotembro de
1\:)29, modificado
pelo decreto n , ° 19:175, de 27 de
Dezembro do 1930.

ORDEM DO EXÉRCITO
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Conselho Superior

\' ogal,

O

general

Ernesto

do Exército

de França

Regimento de infantaria

Alferes miliciano,
tero

N.O 3
2." Série
=====--_. =

Mendes

Machado.

n.O I

n." 5, An-

do regimento de infantaria
Santos, por pedir.

da Glória

Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do rogimento
Brandão Amaro de Oliveira,

n. o 12

do infantaria
por pedir.

Regimento de infantaria

n. o 16

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores
Gonçalves Ventura,
por pedir,
Batalhão de caçadores

n." 4, Júlio

n.? 8, Fausto

n. o 5

Comandauto,
interino,
o major de infantaria,
segundo
comandante,
José Esquívol.
'
Aspiranto a oficial miliciano, <lo regimento
do infantaria
n.? 2, Fernando
José Gonçalves.
I

Batalhão de caçadores

Tenente miliciano,
ria n. ° 10, Egas

do contro

do mobilização

do infanta-

Mendes do Carvalho.

Batalhão de caçadores

Tenente, do regimento do infantaria
Pinto da Silva.
Distrito

n.O 6

de recrutamento

n. o 7

n ." 15, António José

e mobilização

n.O 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
elo hospital militar regional II.o 4, .T 086 Gomes Barraqueiro.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes, do rogimonto do artilharia ligeira 11.° 5, António
Manuel do Faria Monteiro Carnoiro Pacheco.
Alferes miliciano do serviço de udministrução
militar,
Iiccnciado, do grupo de conipauhius de trem automó\'01, José Alves Pinto Bnptistu,
Alferes (lo quadro dos serviços auxiliares
do oxército,
do regimento de infantaria 11.° 8, Domingos (Iorm 8 dll

Sá.

-=====

Grupo de artilharia

.Capitão,
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do regimento

contra aeronaves

do artilharia

n. o I

n. ° 3, Elói

ligeira

Alberto Valverde.
'I'onentes, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, João
Mascarenhas
Viana de Lemo", e Manuel Maria Delgad
e S il va.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Segundo comaudunto , o major" do extinto grupo de artilharia a cavalo n.? 1, Nuno Alvaro Brandão Antunes.
Capitãis, do extinto grupo de artilharia
a cavalo n.? 1. '
Marino da Cunha Sanches Ferreira
e Manuel Martins
de Oliveira.
Capitão miliciano de artilhuria,
do extinto quadro ospecial, do extinto grupo de artilharia a cavalo 11.° 1,
Duvid da Silva Rosado.
.
Tenente, do grupo de defesa submarina do costa, António
dos Santos Vaz Barreiros.
Tenente do extinto q uadro auxiliar de artilharia,
do ex.
tirito grupo do artilharia
a cavalo n.? 1, Frederico
1\IendeR Abóbora.
Alforus, do extinto grupo de artilharia
a cavalo n.? 1,
'AIYaro Baptista Jucquot e José da Glória Alvos fi, do
gTUPO
de artilharia
a cavalo n.? :!, Andreas Ribeiro
Scapinuks e José do ~h'lo ~Iaccdo Cabral.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do extinto grupo de artilharia
a cavalo n.? 1, César
Dias Ferreira.
Regimento de cavalaria n.s I
'I'encnto, do regimento de cavalaria
Lúcio da Silva, por pedir.
Regimento de cavalaria

'I'enonto de casalaria,
do Brito.

no quadro

n." 3, Raúl Baptista.

n.· 2

da arma,

Centro de mobilização de engenharia

Alfore«

Beirão

n.· 2

miliciano do engerih-u-iu, licenciado,
de ongonhuriu
n .? 1, Josó

mobilização

Júlio

do centro do
Joaquim
de

Matos.
3.' companhia de saúde

Tenente farmacêutico.
<lo comando militar de Cabo V 01'\1(',
Francisco
do Josus Góis de Olivcirn.
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Hospital militar

regional

Tenente, na, situação de reserva,
general
da 4.:l região militar,
Farmácia

Tenente farmacêutico,
Gomes.

N.o 3
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n. o 4

em serviço no quartel
Alfredo Manuel Dias.

Central do Exército

n. o 10, J OSÓ Carlos

da delegação
Delegação n.? 10

Chefe, o tononte farmacêutico,
do depósito geral de matorial sanitário
o de hoepitaliznção,
António Augusto
Castanheira
Samuel.
Escola Prática

de Administração

Militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
2.11 companhia
de trem hipomóvol, António :.\laria de
. Carvalho.
Presídio Militar

Exonerado
de oficial de serviço o tenente, na situação
de reserva, J osó de Oliveira, por pedir.
Oficial de serviço, o tenente, na situação de reserva, Joaquim Miranda.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao pôsto de major
dos capitãis do extinto quadro auxiliar de engenharia, no corrente ano

Vogal, o major de ongenharia
Barata do Sousa Teles.

Arnaldo

de Albuquerque

Por portarias de 23 de Fevereiro findo:
Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes milicianos: do regimento de infantaria u.? 1. Martinho da Silva Lança ; do regimento de infantaria n.? 3,
J 0110 Maria Antunes e Ernesto Marq ues de Almeida i
do 'regimento de infantaria
n. ° 5, J 0110 da Luz Bourgard; do batalhão de caçadores n.? 8, António Aurélio
Ferreira
Falcão, e, do batalhão de metralhadoras
n.? 1,
José Júlio Campos Porry Poreiru.
Regimento de infantaria

n. o

rI

Alferes milicianos:
do rogimonto
de infantaria
n." 12,
J\Iál'io Oliveira de Brito, o, do batalhão de caçadores
n.? 6, Adriano da Cunha Mondes.

2." Série
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N.· 3

n.· 9

Alferes
milicianos:
do regimento
de ·infantaria
Sílvio Garcia Cervan; do regimento de infantariu
J osé do Carmo de. Carvalho Dauu e Lorena,
Calderon Ramos o Mário Fiuza da SiLYa Pinto,
batalhão de metralhadoras
n. ° 2, Armando José
çalves.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do rogimento
q uim 'I'rovisco Tôsco.

do regimento

n." ~, Joa-

n.· 12

de infantaria

Regimento de infantaria

Alferos miliciano, do regimento
varo Alves Dias.

n.? 14,

n. o 13

de infantaria

Regimento de lntantarla

Artur
e, do
Gon-

n.· II

ele infantaria

Regimento de infantaria

Alferes
miliciano,
Porfírio Delgado.

n. ° 6,

n.v l l ,

n.? 11, ÁI-

n.O 14

Tenentes
milicianos:
do contro de mobilização do infantaria n.? 5, António Sebastião Spinola Barreto, 0, do
contro de mobiliza~ilo elo infantaria n.? 14, Luiz Filipe
'I'cles Correia Barreto
e Acácio António Borges do
Sousa.
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n ," 5, Aloxandre Gomes Ferreira'
do centro de mobilização
de
infantaria
n.? 10, :i\Ianll~l Rodriguos , e, do centro de
lUobiliza~üo do infantaria n. o 14, Abel Lourenço Rocha
Escabeche,
João Bonifácio ele Andrade,
Albertino dos
Santos Matias, Américo
Garcia o Óscar Duarte
de
Almeida Faúlha.
Regimento de infantaria

n.· 16

Tenente miliciano, do centro de mobilização
ria n.? 1G, Augusto dos Santos Leitão.

de infanta-

Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes miliciano,
Soe iro Júnior.

do regimento

de infantaria

Batalhão de caçadores

n. ° 9, David

n. o 3

Tenente miliciano, do centro de mobilização
ria u.? 20, Ilonriquo Guilherme da Silva.

de infanta-
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Alferes milicianos : do regimento de infuntaria n.? 1, Vergílio Homo Santos, e, do regimento de infantaria n.? 5,
Evaristo dos Anjos Forroiru,
Batalhão de caçadores

Alferes
João

miliciano,
do
Afonso Moita.
Batalhão

Alferes

miliciano.

do

n." 5

d~ infantaria

regimento

de caçadores

n.?

11,

n.?

12,

n. o 8

regimento

de infantaria

.Iouquim Afonso Vaz Gomes.
Batalhão

de metralhadoras

n.O I

Alferes

milicianos,
do batalhão
do carros 11.° 1, Francisco Marques
Bandeira
Duarte
e Gustavo 'Wilson
Peres Brandão.
Batalhão de metralhadoras

11.0 3

Alferes milicianos,
do centro de mobilização
de infantaria D.O G, Delfim do Almeida Burros e António Augusto do Curvalho.
Batalhão

de carros

n. o I

Alferes

milicianos:
do regimento
de infantaria
n." 11,
Francisco
::\Iartins Serpa Castelo Rodrigues,
e, do
centro do mobilização
do infantaria u.? 20, Fornando
dos Santos Pinto.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Aspirantes
a: oficial milicianos do artilharia, licenciados,
(lo regimento
de artilharia
ligeira n. ° ú, Francisco
Brandão da Luz e Manuel Francisco
do Miranda Castro Antunes Guim arâis.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o 2

'I'oncutes
milicia"nos (ln artilhar!a:
do extinto grupo de
. artilharia
a cavalo n.? 1, l tulo José da Co: ta Ajuda,
0, Jiceuciado , Alberto
Poreira de 1.,<'11108.
Alferes milicianos de nr tilhar ia : do extinto grupo

de arn.? 1, 1\lúl'io dos Santos Cardoso o
Jono Vítor Guapo Ribeiro, e, licenciado!', )'jug6nio Flotilharia

tt

cavalo

~
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rêncio Alves da ~Iota, Possitlónio José l\Iarçal Grilo,
AIll'1 Viegas Pessoa Lopes, Alfredo Brusão Antunes,
Joaquim
Pereira
Coutinho Teixeira
Duarte,
Gaspar
Mulheiro Reimão, '\fúrio Josó Garcês Ventino Neves, •
J.lvaro Ferrão Castelo Brunco, José Luíz Poças Leitão Conceição Silva, .T oaquim Rocha Monteiro Limão
c Francisco Vaz JIonteiro du Bocage .
•\spiruntns
a oficial milicianos de artilharia,
licenciados,
do extinto grupo de artilharia
a cavalo n.? 1, Manuel
Vicente
Galvão. jlunuel
Adelino
Pereira
da Silva,
.Iouquim Ramos Telhada .. José Afonso Ilumos Pedreira
Vilela, Toiunz .T osé Em ídio Mateus o Man uol Pires
Grosso .
•\spirantos
a oficial milici.mos módicns, liconci.ídos, do
extinto grupo do artilharia
a cavalo n.? 1, Amílcar
Cesta Cruz jlour:l, Fausto Pessoa Elias Costa. António Dl'lgatlo da Graç:l }forais e José Luiz Domingos
Ferreira dos Santos.
Aspirnntos
a oficial milicianos
(lo serviço do administração militar, licençindos, do extinto grupo do artilharia a cavalo TI." 1, Alvaro Henrique da Silvn e Alfrodo
jral'(~OS Rita.
Brigada n,O 3 de caminhos de ferro

Alferes milicianos de cngenharia,
licenciados,
do centro
de Jl1ohilizaç~o de ongcnharin
11.° 2, .Iosé Sl'hastiüo
Perostrolo Guimarãis,
0, do centro
de iuohil izacão do
engenharia 0.° :1, :\Tanud Xlouteiro do Andrudc 0 Sousa.

POI' portaria
Ministério

de 27 de Feoereiro findo:

da Guerra -

1.' Direcção Geral--

Alferes do quadro dos serviços
no q uadro, Bossust Snh'ador

2.1 Repartição

auxiliar(!s
Henriques

Regimento de infantaria

do oxórcito,
Domingues.

n. o I

Tel1l'ntc miliciano, do C('ntro ele mobiliz1lc,:tlo de infal;taria
n.o 1, FJuiz Joaquim dos Santo~.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Tenente miliciano, do hatlllhão do ca<;adoros
Mendes do Carntlho,
por pedir.

11,°

G, Egas
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~====---Centro de mobilizaçilo de infantaria

Exonerado
reserva,

de chefe interino
Joaquim Abrantes.

o capitão,

Centro demobllização

de infantaria

n.O 3

na situação
n.O 17

Tenente miliciano veterinário,
licenciado,
depósito do pessoal do serviço veterinário
Machado Faria e Maia.
Centro de mobilização de infantaria

Regimento de artilharia

no quadro

Grupo de artilharia

da secção de
militar, Vítor

n. ° 19

Tenente
miliciano veterinário,
licenciado,
depósito do pessoal do serviço veterinário
Jacinto Pereira da Câmara.

Tenente de artilharia,
Nunes de Andrade.

cJ.e

da secção de
militar, J osé

de costa

da arma, José António

contra aeronaves n. ° 2

Capitão
de artilharia,
no quadro da arma, J osó Pedro
Porestrolo
de Barros Moura Freire de Meneses.
'I'onentes:
de artilharia,
no q uadro da arma, om serviço
no Forte do Almada, Nuno Alvaro Guedes Vaz, e, do
regimento de artilharia pesada n.? 2, Francisco
Munucl
Ventura F'orbos Bessa.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Comandante,
o tenente-coronel
do engenharia, da direcção
da arma, J osé Fernandes
de Harros J únior,

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Por podaria

de 15 de Janeiro

Geral-I,a

Repartição

do corrente

alio:

(Vtsndu pojo Trihunal do Conta. 0111 3 de Fnveroiro
do 1012. São
devidos emotumontos, nos termos do decroto n.? 22:257),

~ orneado professor
eventual do curso para a promoção
a major do artilharia,
!lO ano lectivo
de 19-11-19-12,
o major de artilharia
João da Costa Teixeira Pinto,
sendo esta nomeação considerada
de urgente couveniência de serviço público, reconhecida
por despacho
de 15 de Janeiro de 104~.
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AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS
DE PENSAo

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

2.a Repartição

Pensões anuais rectificadas,
nos termos do § 3.° do
artigo 6.° do decreto-lei n." 28:404, do 31 de Dezembro
de 1\:)37, que passam a vencer os oficiais na situação de
reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas,
por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por portaria

de 28 de Janeiro

do corrente ano:

(Visada polo 'I'rfbunnl do Contas, com a nnot ecão dr serem dovldos emolumentos,
nos termos do decroto 11.° 22:251).

Tenente Jacinto
Gonçalves
Godinho, 12.133;$20, desde
1 de Janeiro de 1942· 26 anos de serviço,
Tenente Bernur dino Augusto Murquas, 11.284:$20, desde.
í de Janeiro do 1942
:33 anos de serviço.
Tenente Daniel Alberto Machado, 14.313~, desde 6 de
J unoiro de 1942
28 anos de servico.
Alferes António Dias Simõc», 11.422,580, desde 8 dp
Janeiro de 19-12- 36 anos do serviço.

VII-

CONDECORAÇÕES

E LOUVORES

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor portarias

de 27 de Janeiro

La Repartição

do corrente

ano:

Condecorado
o capitão de artilharia,
na situução de re
sena, .J OS(~ Antóuio :\Iadeira, COIll a medalha de prata
da classe ele bons serviços , por 80 encontrar ao abrigo
da alinca li) do § 2.° <lo artigo 8.°, com referência it
última parto do artigo 10.° do regulamento
da medalha
militar, de 28 do Setembro do H)17.
Louvado
o capitão llll'lli('o António de Oliveirn Zuquet,
polu forma oxom plar como durante mais de vinte anos
tom desomponhudo
os serviços a seu carbo no hospital
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militar principal,
manifestando
a maior dedicação o
zõlo pelo serviço, e a mais oxemplur ordem o pontualidade, aliadas a uma comprovada
com potência profissional.
Louvado
v capitão módico Guilherme Frederico
Bastos
Gonçalves,
pela competência,
zêlo e dedicação
pelo
serviço, manifestadas
durante a sua longu permanência
como médico-cirurgião
do hospital militar priuoipul,
no qual revelou sempre muito inteligência e saber profissional.

VIIIMinistério

DECLARAÇOES

da Guerra - I.a Direcção Geral-

I.a Repartição

1) Por decreto de lO do Dezembro
do 19.J.1, publicado no Dtarto do Gorê}'/IO 11.° 32, 2." série, de D do
Fevereiro
findo, foi condecorado
com o gl!aU do oficial
da Ordem Militar de Cristo O capitão, na situação dI' 1'0serva, António Pedro F'eruuntles.

2) Por decreto de 7 de Fevereiro de Hl.J.l, publicado
no Diária do (Iooêrno n." 3~, 2.:1 série, 1109 do Fevereiro
lindo, foi condecorado
com o grau do cavaleiro da Ordon:
:\lilit,ll' do Aviz o tenente do ougonharin Amórieo Soares
Beirão.
3) Condecorados
com a medalha militar da clusse til'
comportamento
exemplar. em conformidade
das disp osi<;fJes do regulamento
aprovado por decreto do ~8 de ::-;('tembro de 1\:)17, os oíiciui s ao diante nomeados:
Medalha

de

ouro

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

'I'encnte-coronel
do corpo do estado maior ~lan uel Fr» ll('Íseo Murq ues Vuleute.
Capitão, na situação de reserva, .Iucques Rafael Sardinha da Cunha.
Tcueute, na situação <1e reserva, Alberto Escoto .

•
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Tenente,

na situação
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da Guerra - Repartição

de reserva,

ici

Ko 3

Geral

Jouquim

Correia

Lucas.

1.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro
Albano Ribeiro.
.

dos

serviços

auxiliares

Regimento de infantaria

Alferes

do quadro dos serviços
.José Teixeira Laranjeira.
Inspecção do serviço

Capitão do extinto
Augusto,

n.O 6

auxiliares

de obras e propriedades

quadro

auxiliar

do exúrcito

elo exército
militares

de engenharia Miguel

Medalha de prata
Ministério

TpIlpnto

uü

da Guerra - 3," Direcção

artilharia

Jo;'go Faro

Geral-I."

Repartição

Valadas.

4) 'I'endo sido agraciados
com a Medalha do Dedicação da Cl'UZ Vermelha Portu O'Uflsa o coronel nu situuçâo
o
,
I rp f'arma, Jo aquim de Oliveira
(O
Simões e o capitão (lo
cavalaria Rafael Sérgio Vieira, é-lhos permitido usar as
ros pec tivas iusígn ias.
Ministério da Guerra -1." Ilireccão

Geral-

2.a Repartição

[» Contam
a ttlltiglliJado
dos seus nctuais postos,
desde as datas (IUO rcspectivumonte
lhes vão iudicudas,
os aliciais ao diante nomeados, promovidos polu presento
t trdem do Erércit«:
(nfantaria

Tencutos-eoronóis
:Xllno Ferroira Viana o Armundo Augusto da Costa, ambos desde 1~ do Janeiro de 19-1~.
jIajores Henrique 1Iartins Figueiroa Q Ilídio João Cabral
Feliz Campeão,
ambos desde 1~ de J'aneiro de 1\3-12,

Capitãia :
Orlando Luiz de Oliveira, desde
lU·H,
Domingos José Ul' Freitas, desde
194~.
João das Dores Nunes Palrão C:'
ambos desde 14 de .Ianeiro de

G de Setembro

de

12 elo Janeiro

do

António
19-12.

Vitorino,
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Artilharia
Capitãis :
Augusto
Adolfo Cancela Alves Mimoso, desde 19
de .T aneíro de 19--i:.?
José Pedro Porestrelo
de Barros Moura Freire do
Meneses e Carlos Augusto Nunes, ambos desde
14 <le Fevereiro do 19--i2.
Engenharia
Coronel Luiz da Costa do Sousa do Macedo, desde ;) do
Novembro de 19--i1.
Capitãis:
Mariano Augusto Lopes Pires; dosdo --i de Fevereiro
de 19-t:~.
Afonso Magulhâis do Almeida Fernnudes,
desde [)
do Fevereiro
do 194:2.
Serviço de administração militar
Major Manuel Carmona Gonçalves, desde f) de Feveroiro
do 1942.
Capitãis :
José de Omclas Monteiro, desde 5 de Foverr-iro do

104:2.

.

Macrino de Faria Toixeiru Lopes, ..\('ú('io :\10ntC'il'o
Cabral o António Lourcnco Mnrtinx, todos dosdo
15 do Fevereiro de 1942.
Capitão

Quadro dos serviços auxiliares do exército
J osé Soares, desde 7 de Fevereiro
do 1~H2.

G) Concluirum
no corrente
ano escolar, na Eseo]a
do Infantaria,
com aproveitamento,
o curso do
comandantes
do batalhão
0:-; capitãis
do infantaria .l oão
,Carlos. Basto do Lima, Augusto
do Carvalho,
1'~lIg('nio

Prúticu

00n<:al\'08

de :\[ag-alh1"lis Figueiredo,

lo~ OOIUl'S Corrleiro , Armando Amaro
nando Augusto da Cãmura Lornoliuo,

Abel :\foreira, Cal"
de Freitas o For-

7) Sem efeito fi parte da portaria
do 7 de Fevereiro
findo, inserta nu Urdem cio Eirército n." ::?, ~.a série, do
corrente
ano, que colocou no I'l'gilllonto do infantaria
n.? 1.-) o ('apitão <lo infantaria Carlos Amorim Custanhoirn.

8) Coneluírnm
no presouto ano cscol.u, na Escoln
Práticn dI' Infantaria,
com uproveltamont«,
o curso do
comundantos
do companhia
os seguintes tenentes de in-

~.• Hérie
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fnntnria : Fernando
Augusto
Nogoira Velho de Chaby
.Túnior, Cristóvão do Anjo Vidigal, Augusto Vaz Speucer, Francisco de Lucena, Emídio Mondes Moura dos
Santos, António Rodrigues dos Santos Júnior, Celostino
J osé Soares Garcia Gomos, Jaime Carlos Corroia Mota,
Arnaldo Nunes Vitória, .T osé Rodrigues Pimon ta, Mário
da Costa Santos Anino, João do Sousa Machado, António .Tosé Pinto da Silva, [\,0 Benjamim Cerqueira,
Luiz
::\faria Rodrigues,
Pedro Augusto Vieira, Eduíno Ramos,
António Gonçnlvos de Sousa Júnior, João Duarte Casquinho, Artur da Silva Lameiras,
Gabriel Toledo da
Costa, Eduardo :'tlaria Correia Gaspar, .Ioão Vieira Remexido, Joaquim Augusto Nunes, José Carlos Arantes
Lopes, Jorge Abel Gaspar Franco, Armando
Berto ele
Bettoncourt,
.T osé da Costa Estorninho,
J aimo Nunes
Pedro, Carlos Marques, Francisco
Augusto
Borgos do
Castro, José do Pêso o Sousa Beuchimol, António dos
Santos Neto, Carlos António Parreiral
da Silva, Vitório
Frederico
Criap im, Felizardo Pacheco Sarmento da Conceiçiio e António ::\laria Martins.

0) Concluíram
na Escola de Transmissõo!-{, no corrente ano lectivo, com aprovcitumonto,
o curso do trnnsmissões os spguilltes oficiais:
Infantaria

'I'ononto miliciano J OSÓ Augusto da Costa Cubral.
Alíercs : Orlando Ferreirn
Barbosa, Artur Jofio Cabral
Carmona, Cnrlos Armando da :\fotu Cerveira, Manuel
Maria Barreto Mugulhãia,
Carlos Eduardo Campelo do
Andrade Bundciru do Lima, José Albano dr Proença
Oliveira Cid, .Ioão do :\la<luroira Fialho Pl'('1g0, Clodomil' S(L Vianu do Alvareugu,
c milicianos Raúl Caldas
Silvério, Afonso Nuno Vasco (lo Campos, César António Simõe:-; Hihas d(' Sousa o .Iosó 1'~zt'(IUicl da ('m~ta,
Cavalaria

Alfrl'Ps

Jos{' .Toflo rlelll'iqllC's (le Avclar.

lU) ])o\"(' ronsidorur:so
promovido a tenente miliciano
para o centro (1(\ m ohilizuçâo do infantaria 11,0 f), o não
para () !'ogimollto dn infantaria
!l,U 5, como conRta da
por~lria do 17 do Dt\zpmbro do 1\)41, inscda na Ordem
do R;r.h'('ito !l,O 19, :?" :-óri<" do mosmo uno, o alferos
miliciano do infantaria .\ntúnio P('I'(\il'<l Baptista da Gra<:tl,

lGl
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promovido a tenente miliciano
de infantaria D.O 1, o não para o centro
de mobilização
do infantaria n ," 6, como consta da portaria de 17 do Dezembro do 10·H, inserta na Ordem do
Exército 11.° 19, 2." série, do mesmo ano, onlforos miliciano do infantaria
Francisco
do Quental Calheiros
Viegas.
11) Deve cousidorur-so

para o regimento

1:2) Pertence
ao regimento do infantaria n.? 2, o não
ao regimento do infantaria n.? 12, como foi publicado, o
alferes miliciano de infantaria António Joaquim Cortês
Lima, a quem se roforo a portaria de 4: do Fovoreiro
findo, insortu na Ordem do Exército n.? 2, 2.a sério, elo
corrento ano, que o transferiu para o batalhão do caçadores 11.° 7.
13) Devo sor excluído da declnrncão
4), insorta na
Ordem do Exército n.? 1G, :?a série, de 10·H, o alferes
miliciano de infantaria João Dias de Oliveira.

14) Foi autorizado
o
Manuel Ferreira
Coelho
reira de Seabra Coelho,
nos respectivos registos

alferes miliciano

do infantaria

a usar o nome do Munuol Ferdevendo portanto
sor inscrito
com ôsto nomo.

1~») Fica som ofoito a parto da portaria do () de Jnnoiro último, insorta na Ordem do E;l'h'l"ito 11.° 1,2.3 série.
do corrente ano, quo colocou no hatulhâo de caçudoros
11.° 3 o .alferes miliciano <lo infantaria, do regimento de
infantaria n.? 12, Ramiro António Tenreiro Tolos Grilo,
}lor ter sido colocado 110 centro do mobilização do sorviço do saúdo n." :~ por portaria <lo B1 de Dezembro
de
1041, insortn na Ordem do Exército II.() HJ, ~." sério,
do mesmo ano, cm virtude de tor passado ao quadro do
oficiais milicianos módicos.
l(i)

1~Bras!lio

Martins da Fonseca, ~ não Basílio ::\faro nome do ulfercs miliciano de infantaria promovido
a tononto miliciano para O hntalhão d(1
motralhadoras
n.o ~ por portaria do li de l)(~Zll!llbro
do 104:1, insertn lia (J/'!lI@ rio E,ré/·('nO 11.° 19, 3.:1 sério,
do mesmo ano.
tins

da F'onscca,

17) Fica som oJ(~ito :1 coJoea<;ão
doros 11.° fi do alfor<,s lIlili<~ian()

<1(1

hatalhão
illfantaria,

!lO

dü caçado bab-

2,8 ~éri(l
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lhão de metralhadoras
n." ~, José dos Santos Baptista,
constante da portaria de 5 de Janeiro último, insor ta na
Ontem do Exército n.? I, 2," série, do corrente ano.

18) ]:j Felisberto
da Silva de Pina Cabral, (' não Felisberto da Silva de Pena Cabral, o verdadeiro
nome do
alferes miliciano
de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 10.
19) Deve considerar-se
colocado no regimento de infantaria 11. ° 8, e não no batalhão do caçadores n.? 6, como
foi publicado, o alferes miliciano de infantaria, do centro
elo mobilização
do infantaria
n. o 8, Adriano da Cunha
Mondes, a quom se rofor« a portaria de [) do Janeiro último, inserta na Ordem do Etcércit» 11,° 1, ~.a sério, do
corrente ano.
:?O) Conta a antiguidade
do seu actual posto desde 1
de Novembro
de 1936, e não desde 1 do Novembro de
1934:, como foi publicado, o alferes miliciano de infantari~ João Pedro de Amorim da Silveira Campos, promovido para o centro do mobilização
de infantaria n.? 6
por portaria de 9 do Dezembro do 1941, inserta na 01'dem do Exército n.? 18, :?a s6rie, do mesmo ano.
21) Fica som efeito a parte da portaria do 5 do Janoiro
último, inserta na Ordem do Eirercito n.? 1, ~.a s6rio, do
corrente ano, que colocou no batalhão de metralhadoras
J\. ° 3 os alferes
milicianos de infantaria,
do regimento do
infantaria n.? 8, Armando da Costa Faria e, do batalhão
ele caçadores n.? \), Jos6 Soares Galiza Carneiro,
22) Deve considerar-se
promovido a alferes miliciano
para o batalhão de metralhadoras
n.? 1, o não para o regimento de infantaria
n. ° 7, como foi publicado,
o aspirante a oficial miliciano do referido batalhão, César Maduroira Lopes, a quem se refere a portaria
de 9 de
Janeiro último, insorta na Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série, do corrente ano,
23) Deve considerar-se
promovido
a alferes miliciano
para o regimento
clp infantaria n.? 1:3, o não para o 1'0cimento de infantaria
n.? 10, o aspirante
a oficial mili~iano de infantaria,
do centro de mobiliznção
de infantaria n. ° 1:3, Miguel Barbosa
da Cruz Vaz Portugal,
a

lGO
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q uem se refere a parto da portaria
timo, inserta na Ordem do Exército
corrente ano.

N.· ;:l

2." ~érle

do 9 do Janeiro úl11.° 1, ~,a série, do

24) Pertencia ao contro do mobilização
do infantaria
n.? 20, e não ao centro de mobilização do infantaria u." :?,
como fui publicado,
o alferes miliciano d!' infantaria
Fernando
Spratloy Marques, <j UO, por portaria do -+ do
Novembro de 1041, insorta na Ordem do Eirército n." 16,
2, a série, do referido ano, foi trunsfor-id o para o batalhão
de mctrnlhadorus
n." 1.
2;» Fica som efeito a parte da port.u'in do lO (1(, .l nnoiro último, insorta na Ord em rio E.l'ácito II. ° 1, ~. a s(\ri(',
do corrente ano, quo colocou 110 rogilllento
d(' infantaria
n.? 18 o alferes miliciano,
do batalhão de caçadores
11.° 3, José Augusto elos Santos Fernandes, por jit ter
sido ali colocado por portaria do [) elo citado mós, iuscrta
na mesma Ordem do Erérctto.
26)
nação
Hui,
gistos

Foi autorizudo a usar o nome do Hui da EucarMexia cI(' Brito () ulforus milicinno do iufuntariu
(le\'011<10 portanto SOl' inscrito nos respectivos
recom ôsto nome.

27) l;~Euséhiu Esteves, o não Luiz l';sto\'(\:->, o-uomo do
alferes miliciano do infantaria a quem ~p rofor« a <ledaração 15) da Ordetn do Exército n." 1, :?" sério do
corrente ano.
28) Contam a antiguidade
(lo sou actual posto desde
1 do Novembro do 1!)3H, e não dosdo 1 do Novembro de
1940, como foi publicado, os alferes milicianos do infantaria, Carlos Alberto Burros Guedes o Carlos do Castro
Silva Barros, promovidos rcspoctivamento
por porturias
do 29 do Maio do 1941 e do 11 do Novembro do 19.1-0,
insertas na Ordem do Erército !l.o, U o 2:?, ~.Il si'l'io, dos
roferidos unos.

~9) ChOgOl1 ii. altura para ontrar no l'osp<,cti\'o qlladro
om 1:3 do Junoiro último, o não om 19 do 11l0timo mês,
como (,Ollsta da doc1arac:ilo lU) da Ol'del/l riu E.l'lf,.cito
n,O 2, 2." sórie, do COl'ronto ano, o major
do artilharia
J <timo .\lhol'to Valada~ Lopos FOrmtlHlo:->.

2." Série
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30) Tem o posto do aspirante a oficial, e não o de alferes, couro foi puhlicado , o aspirante a oficial miliciano
<1(' artilharia João Inácio de Sousa, que, por portaria do
23 do Juneiro
último, inserta na Ordem do Exército
n.? 2, 2.a série, do corrente
ano, foi colocado na bataria independente
do defesa de costa n." 2.
31) Dovo ser considerada
para os ofeitos da alínea a)
do al'tigo\40G.O do decreto n ," 17:378, de ~7 de Setembro
de 192U, 4lJterado pelo decreto n , ° Hl:175, de 27 de Dezembro de Hmo, a colocação, no regimento
de cavnlnria
n." 4, do tenente-coronel
de cavalaria
Inácio Culdeira
Risq lIOS Pereira, feita por portaria
de 7 do Fevereiro
findo, insorta na Ordem elo Exército n." 2, 2,a sério, do
corrente ano.

B2) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 1 de
Novembro de 19:37, e não desde 1 do Novembro de 1938,
como foi publicado o alferes miliciano de cavalaria .Joaquim Augusto Godinho de ::,\[ira, promovido por portaria
de 30 do Dczeinbro de 1939, insorta da Ordem do Etcército n," 1, 2.1\ série, de 1940.
33) Deve considerar-se
promovido
a alferes miliciano
para o regimento de cavalaria
n." 1, e não para o rogimeuto de cavalaria n." 8, como foi publicado, o aspirante
a oficial miliciano de cavalaria,
do centro de mobilização
do cavalaria
n. ° 3, José .Júlio Costa Júnior, a quem se
refere ii portaria
de 20 de Janeiro
último, ínsorta na
Ordem do Erército n.? ~, 2.a sério, do corrente ano.
;34) l:j Vusco António Salgueiro Antunes, e não Vasco
António Salgueiro Valente, o nome do alferes miliciano
de cuvnlaria , colocado no regimento
de cavalaria n." 1,
a q uom se refere a portaria
de 4 ({(~Fevereiro
iindo,
iusortu na Ordem do Eoiército n.? 2,2." série, do corrente
ano.
3;» Regressou
li, sua untr-rior
situação do professor
cutcdrútico
da Escola do Exórcito, om 24 de Fov('reiro
findo, por ter couiplotado
Ulll ano do serviço
nus tropas,
no batalhão do sapadores de cuminhos do fcrro , onde foi
colocudo Jlor portaria
do 140 de Setembro
de 19 ..1-0, insorta na Urdem do E,/'ércilo n." 18, 2.a série, do mesmo
ano, para os efeitos da alínoa a) do artigo 46,° do de-
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creto n." 17 :378, de 27 do Setembro do 1920, modificado
pelo decreto n.? Hl:175, do ~7 de Dozombro de 10;30,
o tenontocororonel
de ougonharia,
adido, Luiz da Costa
ele Sousa <1(' Macedo, promovido a coronel pela presente
Ordem do Exército,
3G) Chegaram
à altura para entrar no quadro, respoctiviuuonte,
em 4:, f) e 14: de Fevereiro findo, os tencntes José Joaquim Hodriguos Juuquoira
e Armando José
Marques Gir-ão e o ulforos Armando
Francisco dos Santos, todos de engenharia,
os dois primeiros em disponibilidade e o último supranumerário.

37) Apresentou-se
nas oficinas geruis do matoriul
aeronáutico
em 10 de Junoiro último, o 1l~0 em f) do
mesmo ruõs, como foi publicado,
sendo considerado
na
situação do adido desde aquela data, O major do aoronáu tica Frederico
da Conceição Costa, a q uem se refere
a portaria
de 17 do mesmo mês, iuserta na Ordem do
Exército u.? 2, 2.1\ sério, do corrente ano.
38) Conta a antiguidade do sou actual põsto desde 10
de Janeiro
último, o não desde 5 do mesuio 1l1(~S, como
consta da doclurueão
7) da Ordem riu Eo-ército n." :?,
~.a
sério do corrente ano, o major de uorouúutica .Joaquim de Almeida Baltasar.

:30) Fiea som efeito

11

parte

da portaria

do 14 d<, Ja-

neiro último, inserta na Ordem do H.l·/J/,citu I1.0 1, ~.a sério, do corrente ano, q IIn colocou no J'l'gilll<,nto de <'ng'onhuria n." :? o alferes miliciuuo , do coutro (!'o tuobilizução
de engonharin
n." 1, 'I'ornaz Luiz Conceiro Leitão da
Costa Hito. e bem assim a dedaração
:?8) da mesma
Ordem do Ee-ército rr-speitunte ao mesmo oficial.
4:0) I:: Fernando
da Hilva Correia () yprdad0iro
nomo
do telH'nte miliciano médico 1i'!>l'1lando Corrl'ia da ~il\'a,
1'010 qU(\ de\'e ser feita a duvida I't,(,tiHe<lC:i'iono~ l'ou~
registo~ do matricula.
41) Regr(~~HOll fi HIHL :Intorior l'\itu:lf:llo, IIn :3.8 HOJllU'tição <la ~.:L Direc<:üo (leral (1<'st(~ :\lilJistt'l'io, <'111 ~1
do Setemhru
<1<, 19·n, por ter eOTllpl<,t:\(lo 1'111 ~O do l't'fpl'iuo 111<':-1 <' ano, no rogimpnto do illfantaria !l.o n, onde
fôm colocado para os pfeito:; tio
:Lo do artigo -t3.° do

s

'2." Série
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decreto n." 17:378, de 27 de Setembro do HJ20, modificado pelo artigo 1.0 do decreto n." .Hl: l75, do 27 de D~zombr o de 1U30, o tempo de serviço a que alude o ci.1,\(10
§ 3.°, o tenente do serviço de administração
militar
Cupertino
Alves Gomos.

4o:!) g~tá colocado na 3." Reparticão
da 2." Direcc;ü·o
Geral dêste JIinistério, e não na 1.<1 Roparticão da mesma
Direcção Gcrul, como foi publicado, o alferes miliciano
-do serviço do administrução
militar António José Mimoso
Faisca, que, por portaria de 17 do Jnnciro último, insortu
na Ordem do E.rército n." 2, ~." série, do corrente ano,
foi promovido
àq uolo pôsto.
403) Está desligado do serviço desde 10 de Fevereiro
findo, nos termos da última parte (lo artigo 15.° do docreto-lci n." ~8:40J, de 31 de Dezombro de 1937, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, da
·3.' companhia de saúde, Augusto Teixeira de Carvalho.
440) Devo considerar-se
na situaçâo do adidodosde
de Janeiro último, f' não desde 24, como consta da
portaria
do 27 do referido
mês, insorta na Ordem do
Eirército n, ° 2, ~. a série, do corron te ano, o alferes do
quadro dos serviços auxiliares do exército Augusto Mar-

~j

-ques.
J;») Continua em serviço na Direcção do Serviço Votorinúrio ~{ilitar, 011<10 estava colocado , o major miliciano
voterinário,
do extinto quadro oapovial, Alfredo de Almeida Ferroiru de :-:;ousa, quP, por portaria de 8 de Novernbro de 10401, puhlieudu na Urdem do R.Eército n.? 18,
2. a série, do mesmo ano, passou à situação do reserva.
4oG) Estão desligados do serviço desde 9 de Fevereiro
findo, nos termos (la última parte do artigo 15.° do de-croto-Iei n," :!S:4004o,de 31 do Dezembro de 1937, o major Estê\'ão Alvps Barbudo e o capitão, cm sorviço na
Ag-i'ncia Militar, Carlos da Cunha Pinto Balsemão, ambos na situação de rOSOlT1l.

n) Acha-so
dêste Xlinistério,

apresentado

na Repartição

do Gabinete

desde) ~;) do Agosto de 10;3G, o capitão,

na si tuuç ão de reserva, Paulo Cú ruuno " a q umu ::;e refere
a d(lelaraçüo 38) da Ordem do E.)'él'l'ito n.O 2, 3." série,
do corrente :lnu.
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48) Dçixou de exercer o cargo do comandante
do batalhão de mobilização
do regimento de infantaria u.? 1i~
o capitão, na si tuacão de resorvu, Lauriudo
Ferreira
de
:\Iagalhãis c Vuseoncelos.
40) E~üão desligados do serviço desde 11 de Fevereiro
findo, nos termos da última parte do artigo 15." do docroto-Iei n.? 28:404, <lo ;31 (10 Dezembro (1<, 10:37, os cupitãis, na situação do reserva, Henrique Murtin« Gulvão
e V(·rgllio Cipriano de 1Iendo!l<;a.

jO) Faz serviço, eventualmente,
como tosouruiro
do
conselho ud ministrutivo do regimento (}0 artilharia 1ig(lir:
n.? -l-, o capitão, na situação do roservu, Vergllio da Costa
Rosa.
DI) Passou a fazor serviço como chefe interino do
põsto motoorológico
de Alverca o capitão,
na situaçào
de reserva,
Numa Pompílio Rosondo Correia.
02) Deixou do prestar serviço na Muuutenção 1filitnr o
capitão. na situacão do reserva, José 1Ianuel Cordeiro,
que tinha a sou cargo a gerência do rancho das prnc,:as
da guul'lli<:ão
do Pürto, sendo substituldo
]>('10 capitão,
na nu-stna
situação, Gustavo Manuel Santnna
Cunha
e Cus tolo Branco.

Ministério

da Guerra - l." üirecçãe

Geral-

3.a Repartição

53) l~~António Nunes Beirão, o não António Xuncs
Bairão, como foi publicudo , o nome do soldado cadore,
do rogi monto do infantaria
n. o D, n. ° G7;)/40, promovi do
a aspirnut« a oficial miliciuuo de infantaria,
para o regimonto do infantaria n.? 15, por portaria do BO (lo .Ianeiro
último, inserta na Ordem do Exército n.? ~, 3.& série, do
corrente ano.
54,) 1::: Afonso Antunes Garcia, o não Afonso Antunes
COlTPia, como foi Pllhlicado, o l1om(! do ~oldallo ('adet!l
Il.O ~8D/4(), do r(lg'illlPnto do infantaria
n,O 1~, Ill'OlllO\'ido
a aspiranto a o{i!'ial mili('iano do infantaria,
parn o ('('gi.
1lI(lJlto !le infantaria
n.O !ti, por portaria do :30 dn .JalH'iro
últiJllo. ins(lrta IHl O/'delll do E,l'én:ilo !l.U 2, 2.:\ sllric, do
eOlTPnto ano.

2.' Série
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55) É António Cósar Limão Gata, e não António 06- .
sal' Simão Gata, como foi publicado, o nome do soldado
cadete, do batalhão da caçadores n. o 7, n. o 150/40, promovido a aspirante a oficial miliciano de infantaria, para
a mesma unidade, por portaria de 30 de Janeiro último,
inserta na Ordem do Ecército n , 02, 2. a série, do corrente
ano.
56) Desistiu da froqüõncia do 1.0 ano da Escola Contrul de Sargentos, nos termos do artigo 4:7.0 do decreto
n.? ~2:169, de ~ <le Fevereiro
de 1933, o primeiro sargonto, do grupo do artilharia
a cavalo n.? 3, João Baptista Hodrigucs.

---

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3." Repartição
f>7) Ponsõos anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-Ioi n.? 28:404,
do 31 uo Dozom bro do 1937, transitam
pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Ooronel ele infun taria Luiz Maria Salema l\lousinho do
Albuqucrquo,
3(\,000·\. rrom 43 anos dCl serviço o 27
períodos.
Coronel dr infantaria
Manuel Frutuoso
do Carvalho,
3G.OOOi!. Tom 40 anos do serviço e 27 períodos,
Capitão
do quadro dos serviços auxiliares do exórcito
Alfredo J osó Correia Martins, 20.-100,$. 'I'ern 36 anos
de serviço o 40 períodos.
Tenonte do infantaria Manuol de Josus da Silva, 13.999i!80.
'I'om 30 anos de serviço.
;)8) Rectificada
se publica a pensão de reserva a ([110
tem direito, desde 30 de Outubro de 1941, o oficial ao
diante nomeado, em substituição
da que lhe foi atribuída
pela Ordem do Eirército n.? 18, 2.:l. série, do mesmo ano:

Capitão de infantaria

António

Coelho, 13.330:580.

Ministério da Guerra - 3.<1 Direcção Geral-I.a

Repartição

;)9) Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2ü7, pelo visto do Tribunal
do Contas na
portaria
de 11 de Dezembro
do 19·H, inserta na 01'-

]72
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o

riem do Eirército n.? 2, 2.a sério, do COIT0uto ano,
rospoitunto ao tenente de aeronáutica,
o não alferes, como
foi publicado,
António Fruncisco
do Aguiar, nomeado

para froq ücntar,
aeronáu tica.

em Inglaterra,

IX Ministério

da Guerra-3."

o curso

do engenharia

ANÚNCIOS
Direcção

Geral-1.'

Repartição

Acha-se

aberta a inscrição para as provns de admissão
no curso do ostado maior, que, ItO~ termos
ela declarução I I) da Orden: rio Exército n.? li, I." scrio,
do Hl40, p. 208, deverão roulizur-so no corrente alto.
Os requerimentos
dos candidatos,
acompanhados
da
documentação
om que provem quais as condições La,
2.", e :\.a do artigo 28.° do decroto-lei !l.0 BO:2G4, de 10
de Janeiro de 1940 (Ol'llem do E;ré!'cito 11.° 1, La série,
do mesmo ano, p. 13), a que sntisfuzom , doverüo dar
cnfrada na secretaria
do Instituto de Altos Estudos :\liIitaros até ao dia 30 de Abril próximo futuro.
à matricula

Ministério da Guerra - 3." Direcçáo Geral
Serviços Cartográficos
do Exército
Curso de topografla

militar

aplicada

Artigo 1.° l~ aberto concurso para (l(llllissão à Ireqüôncia do curso de topografia militar aplicada.
Art. 2.° São condicõos essenciais para admiasllo ao
concurso :
a) Ser oficial do exército, do posto não superior a capitão, do activo, da rosorvu 0\1 miliciauo, do qualquer
arma, serviço do udministruçâo
militar ou quadro auxiliar, devendo os oficiais elo activo estar autorizados
a
tomar parto nos trabalhos de campo no corrente ano, o
os oficiais milicianos possuírem habilitnções upropriudus
o ostarom iguulmonto om condições do tnmnr parto na
campanha do corrente ano;
li) Tor boas iuformaçõos dos chores sol> cujas ordens
touha servido;
r) Ter visilo normal o condiçõos físicas para o cll'SClll]H\lIho do Hervi<;o dl' campo, eOI1l]>rovadas por atl'stado
do módico militar (la unidade ou ostahl\lec.illlonto militar.

20& Série
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Art. 3. ° Os oficiais (1uo, achando-se nas condições do
artigo 2.0, dosojom ser admitidos ao concurso, requerê-Io-ão a S. Ex." o Sr. general chefe do estado maior
do exército, instruindo
os seus rcquorimontos
com a documontação necessária ~Lcomprovação
dessas condições.
Os roq ucrimentos serão enviados pelas vias compotentes aos serviços cartográficos
do exército,
devendo nêles dar entrada até 31 do Março.
Para êste efeito as unidades ou ostabelucimontos
militares farão o respectivo
convite aos oficiais das classos
mencionadas,
devendo os requerimentos
ser acompanhados da respectiva
nota do assentos e demais documentnção ,
Art. 4.° Como o número do alunos a admitir à froqüôncia é limitado, útr-se-á nos concorrentes uma primeira
seleccüo dentro das categorias
da alínea a) do artigo 2.°
(activo, rescrva , serviço til' administrncão
militar, quadro auxiliar e milicianos), sendo o número de cada categoria fixado do harmonia com as necessidades,
tando-se as seguintes condições de preferência:

o adop-

As informaçõos dos chefes sob cujas ordem; o concorrente tenha sorvido;
As habilitações qU0 valorizem o coucorrnnte
para o
trabalho do topografia o gcodcsia topogrúfica ;
A idade do concorrento.
to,
Art. 5. ° Para apreciação
das condições dI' preforõucia,
a qua se refere o artigo anterior, HNÚ constituído um júri
especial, assim constituklo :

Chofo dos serviços cartogrúticos
oficiais do qu.ulro permanente
viços,
Art. G,o O curso teriL a durucão

<10 «xórcito o dois
dos IllI'SIllOS ser-

<1(\ quatro
semanas.
Art, 7.° Os oficiais d nrunte a froqüência do referido
curso têm direito ~Lajuda de custo n.? 1, nos termos da
legislação em vigor,
Art. 8.° Os oficiais que tenham sido considerados
aptos
no curso elo topograt1a mil itar .í plicada sor~tO eham:t<los
para os trabalhos do campo (ln corrento ano ]lor 0['(101:1
<lo clasHiflc:t<:iw- no mesmo curso e conformo as nOCOSSldado~ <108t('S ~0rvic:os.
ArL 0.° Todo O oficial (lUlI no 11m do primoiro ano do
trabalhos
de campo tonha ohtido hoas inf'ormILC:()os<los

171

chofes de brigada sob cujas ordens
considerado
instrutor
elo topografia.
Lisboa,

28 do Janeiro

do 1042. -

tenha

sorvido

sorú

O Chofe dos Servi-

Cartográficos
do Ex6rcito,
José Filipe de Barros
Rodriquee, coronel do corpo do estado maior.
<;08

Obituário
1938
Agosto

29 -

Capitão
módico an xil iar (lo exército,
reserva,
ManuelJoaquim
Teixeira

na situ açãu dt'

.Iardirn .Iün io r.

1911
Novembro

1-

'I'r-nente, reformado,

José Joaquim

dos Santos

Pai-

xão.
1942
Janeiro
»
Fevereiro

1 29 4 -

»

5 -

»

8 -

»

1-'1

Capitão,
reformado,
Eduardo
Knopíli .Iúnior.
Capitão
miliciano
médico de reserva
i\!allul,l Lima
de Oliveira
Feijão.
Capitão
de l'lIgenharb,
no quadro, Amílcar
do Amaral Albuquerque.
Capitão
(lo engenharia,
no quadro, Aqu ilcs .Iosé tI!'
Oliveira.
Coronel,
gra(luatlo,
na situaçâo
elo n-scrvn,
Frnncisco Maria Henriques.
'1'011011(('
miliciano
til' res('l'\'a tio artilharia
.loão dI'
Ornclas
tia Si "a.

Rectificações

Na Ordem do Ewéreiu: n,· 2, 2.' st"ril', do co rreute ano, p,76.
l. 31.·, ou.I« se li': ,,15 rlu corrun tc IIlt~S», deve le r-so : ,dií dt' ,Janciro findo»; ]l, H5, I. 4:).', 14.' l' 'lfí.', onrl« tit' 10: "para a Dil'!'('~ão
do Serviço Vctcrinário
l\Iilitar
S(,,',:ão ti,· J)('ptÍsÍ(o-»,
tI('\'I' 1(,1'-sr: «pura a s(\('~ão ti" t!"pósito
do ]H",soa] tio st'l'vi(;o v('(prill[lrio
militar»,

António

de Olioeir« 8I1Z(1,:((/"

Bstú conformo.

o Ajllllanlc
,

General,

1191

)
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do Exército

Ordem

Série

2_S

, N.o 4

Publica-se

11 de Março de 1942

ao Exército

Ministério da Guem-I.a

o seguinte:

üi-ecçãe

.Xlauda o Govêrno (la República
nistro da Guerra,
sargentos

publicar

Geral-3,:t

Repartiçãç

Portuguesa:

pelo :'IIi-

a lista da antiguidade

aj udantes e primeiros sargentos

dos

das diversas

armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 1 U4-1,
:'IIinist('l'io da Guerra,

o

Sub-8ecl'ctúrio

Su nt o« Custa,

~1 de Fevereiro

de' Estado

de 19-1-::,

da Guerrn., Fernando

rI()S
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Rectificações

~a Orrleui ,lo Exército n.? 18, 2.· sóric, de 1941, p. 843. I. 19.',
onde se lê: "Lima», (leve ler-se: «Luna».
Na Ordem do Exército n.? 19,2.' série, de 1941, p. 924, I. 22",
onde se lê: «Lhua», deve ler-se: «Luna».

António de Oluieira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

,

1

1

MINI5TÉt\IO Df\ GlIEt\t\f\

Ordem

do Exército
2 .... Série

N.O 5

31 de Março de 1942

Publica-se

ao Exército
1-

o seguinte:

DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

N os termos

do decreto n." 16:0iO, de 25 de Setembro
o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guorrn, conceder a Sílvia Augusta Alvos Lop!'s do Mntos, filha do falecido tenente Augusto
gugénio de JIatos, a reversão da cota parte do subsídio
monsal no quantitativo
de 1·10:)00., em virtude do falecimento de sua miii, "J[aria da I'icdude Alves Lopes, em 13
de Fovereiro de 19:30.
"Jfinistério da Guerra, 1:3 do Março de 10-t3.- O SubSccrfltúrio
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

de 1028, manda

Costa,

(Visada 1'010 T'r-íhu n nl do Contas cm 26 cio Março do 1942. Não
são devídus oru ol umeu to s , nos termos do docroto u.? 22:257).

11-- MUDANÇAS

Ministério
Por

da Guerra -

porlariu«

r.a

DE SiTUAÇAO

Direcção

Geral-

2.3 Repartiçao

de 21 de Ferereiro findo:

(\'isndns ]l010 Trtbunal do Contns, oom n. nnot nção do não serom
devldos omotumentcs,
nos termos do decreto n.? 22:251).

Considerado
apresentado
tor deixado do prestar

ao servir; o dêste.l\finistério,
por
serviço na polícia de segurança

ORDEM DO EXERCITO
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2.' t-'ério

pública, o capitão, na situação de reserva, adido, em
serviço no Ministério do Interior, João Coelho Borges,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 7 de
Fevereiro
de 1942 .

•

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Joaquim Júdice Leote Cavaco, quo, de regresso do Ministério do Interior, por
ter deixado do prestar serviço na guarda nacional republicana, se apresentou
cm 16 de Fevereiro de 19-i:?,
. preenchendo
vaga no quadro,
Disponibilidade

Major de artilharia,
adido, S<>gisIllunuo Álvares Pereira
o Lima, que, de regresso do Ministério da Economia,
por ter deixado de prestar
serviço no Instituto
G80grúfico e Cadastral,
se apresentou
em 19 de Fevereiro
de 194~,
Capitão do serviço de administração
militar, adido, Daniel António Reis Rosa, q ue, por ter doixado de prestar serviço na Xlanuteução
:Militar, se apresentou
em
15 de Fevereiro do 19-±~,
Reserva

de infantaria,
com o curso do estado maior, da
Geral dêste Ministério,
Alfredo
Ferraz
de Carvalho, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei
u.? 28:404, do 31 de Dezembro
de Hl37,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde S do Fevereiro
de 19-i:.!.

Major

3.n Direcção

POI'

portaria de 28 de Feoereiro findo :
(Anotada

polo 'I'rtbunal

do Contas om 12 do ~Iarço de 1912),

Adido

Tononte do serviço do adminiatração
militar, do depósito
do matorial de aquartolamonto,
António Ventura, por
tor sido nomeado para prestar serviço nas oficinas go-

2." Série
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rais de fardamento e calçado, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 13 de Fevereiro de 104:2.

Por portarias de 7 do corrente mês:
Adidos

do regimento de infantaria n.? 11, Mário dos
Santos Pires Neves, e alferes: do regimento de infantaria n. o 4, Henrique Oalapez Silva Martins; do regimento de infantaria n.? 12, José de Albuquerque, e,
do batalhão de caçadores n," 1, Delfim Augusto Afonso
dos Santos; por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Oolónias, o segundo nos termos do artigo 31. °
do decreto n. ° 13:309, de 23 de .:\farr;o de 1927, e os
restantes nos do artigo 14:. do decreto n.? 29:244, do
8 de Dezembro de 1938, devendo ser considerados
nesta situação, rospectivamente, desde 16, 14, 1G e 16
de Fevereiro de 1942.
Tenente, na situação de reserva, João Mendes de Sousa
Ramos, por ter sido nomeado para prestar serviço na
Manutenção Militn», devendo ser considorado nesta situação desde 3 de Fevereiro de 1942.
Capitão,

0

(Anotadas

poro Trtbunal

do Coutas em 13 de Março de 1~1~).

Disponibilidade

Tenente-coronel de cavalaria, adido, Luiz Filipe Carneiro
de Sousa e Faro, que, de regresso de comissão militar no Ministério das Oolónias, se apresentou cm 24:
de Fevereiro de 1942.
.
pelo Tribnnal do Contas, com a anotação do não serom
dovidos omolumentos, DOS termos do decreto n.o 22:257).

(Vfs ada

Reserva

do regimento df\ infantaria n.? 11, Eduar~lo
Emiliano ROgo, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro ~e 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço actr~Topela
junta hospitalar do inspecção, devendo S(1rconsiderado
nesta situação desdo 7 de Fevereiro de 1942.

Capitãn,

(Visada polo 'Tr-ibuuul
de Contas, com a. anotação d: não se·
rom devidos omotumeuros,
nos termos do decreto n. 22:257).
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Por portarias de 14 do corrente mês:
Adidos

Tenente-coronel
do corpo do estado maior, da 3. n Direcção Geral dêste Ministério,
Júlio Mário da Silva
Nascimento,
capitão do serviço de administração
militar, do depósito de material de aquartelamento,
José
Alvo de Sá Nogueira
Melo Rodrigues
Pinto de Balsomão , o alferes do quadro dos servicos auxiliares do
exército, da Ln companhia de trem hipomóvel, António Augusto Vicente da Rocha, por terem Rido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes, o primeiro,
do Ministério
das Colónias; nos
termos do § único do artigo 6. o do decreto n. o 13:309,
de 23 de Março de 1927, como chefe do estado maior
da colónia de Angola, e os restantes
elo Ministério do
Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo SOl'
considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde
26 de Fevereiro e 12 e 12 de Marco de 1942.
(Anotada

pol o 'I'r-lbuu al do Contns

orn 24 do Março

do 1942).

Reserva

General,
chefe elo estado maior do exército, Tasso de
"Miranda Cabral,
o capitãis : miliciano do infantaria,
<lo extinto quadro especial, adido, em serviço no àIinistério das Colónias, Filipe Alistão Teles Moniz Corto
Real; de cavalaria,
do regimento
de cavalaria n." 2,
António Luiz Pereira Coutinho,
e de aeronáutica,
do
comando geral de aoronúutica, António Augusto David,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto loi
n." 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, por terem
atingido o limito de idade, devendo ser considerados
nesta situaçâo, rospoctivamonte,
desde lU, G, 15 e 10
de Fevereiro
do 1042, e não recebendo o segundo ponsão pelo Ministério da Guerra por continuar prestando
serviço no das Colónias.
Cnpitâis ; do extinto quadro auxiliar de ongenhuria,
do
batalhão de telegrafistas,
Joaquim G uorreiro ; do grupo
de companhias do trem automóvel, .T oaquim Guilherme
'I'ravassos,
0, do depósito
geral do material do trunsmissões, José Ramos de Andrade,
nos termos da alinea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n." 28:404, do 31
de Dezembro de 1937, por toram atingido o limito de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, 1'OS-
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pectivamento, desde 22 e 28 de Fevereiro
Março de 1942.

e 1 de

(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não sar;~
devidos emolumontos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portaria de 20 do corrente mês:
(Visada pelo Trihunal de Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.? 22:251).

Quadro de oflciais do serviço de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar,' adido,
Eduardo Nascimento Carneiro Allen, que, de regresso
de comissão militar no Ministério das Colónias, se
apresentou em 18 de Março de Hl42, preenchendo
vaga no quadro.
Por portarias de 21 do corrente mês:
Adidos

:\lajor, na situação de reserva, Henrique Ilipáeio de Brion,
e tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, do centro de mobilização de engenharia D.O 4,
Joaquim Bernardo, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes, o primeiro do :\Iinistério das Obras Públicas e Comunicacõos, na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, e o segundo do Ministério das Colónias, no
Depósito Militar Colonial, nos tormos do artigo 4.° da
lei n.? 423, de 31 do Agosto de 1915, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde
20 e 19 de l\1ar<~ode 1942.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas om 27 do Mnrço do 1942).

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, que, de regresso do Ministério das Fínancns,
por tor deixado de prestar serviço na gU:l.rda fiscal,
se apresentou em 18 de 1I1arc;0de 1942.
(Visada pelo Tribunal do Contas com a anotação de não sorem
devidos omolumontos,
nos torJ~Os do decreto u.o 22:257).

Reserva

Capitão de encrenharia adido em serviço no Ministério
"
das Colónias,t> Raimundo
António Rodrigues Serrao,
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nos termos do artigo 4.0 do decreto-lei n. o 28:402, de
31 de Dezembro .do 1037, e não tendo direito a pensão
pelo Ministério
da Guerra por ter optado pela pensão
do Ministério das Colónias, como chefe da divisão do
exploração
do põrto do Lo bito e' li scalízação do caminho de ferro de Benguela.
(Visada pelo T'r+bnnnl de Coutas, com a anotação do não serem
dovidos emolumentos, nos termos do decreto 0.° ~2:251).

Oflciais milicianos de reserva

Capitãis : miliciano médico, licenciado,
do regimento de
infantaria
n. o D, Jorge de Azevedo Maia, e médico
auxiliar do exército João Ribeiro Baptista Caldeira;
tenentes milicianos módicos, licenciados:
do batalhão
de caçadores n. o 4, Manuel Sêdas Pacheco, e, da 2. a companhia de saúde, Sérgio Rolim Geraldes Barba, e alferes miliciano
de artilharia,
licenciado,
110 centro
de mobilização
de artilharia
n. o 1, 1 arciso Ribeiro da
Silva, nos termos do § :3.0 do artigo 61.0 do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto do lU2G, por terem atingido o limite de idade, devendo SOl' considerados
nosta
situação,
respectivamente,
desde 16, 10, 2, 14 o 21
de Fevereiro
de 1042.
T

(Auo tnd a polo Trlhunal

do Contas

em 27 do ~!Ilrço do lU-12).

Baixa do ~erviço

Majores
milicianos
médicos de reserva Amândio Gonçalves Paúl e João Antunes Gnimurãis,
o capitão médico auxiliar do exército, na situação de reserva, Manuel da Costa Soares, nos termos do § 5.0 do artigo Gl.°
do decreto n.? 12:017, de :3 de Agosto do 1926, por
terem atingido o limite do idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 0, 16

e 11 de Fevereiro

do 1942.

[Auotadn

POI'

portarias

1'010 Trlhunal

dl1

Coutas

cm 27 do ~!nrço do ln42).

de 25 do corrente mês:
Adidos

Coronel, <lo regimento do infantaria
n.? 1, Luiz António
Aparício, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissãq do serviço dependente
do Ministério das
Finanças,
como comandante
geral da guarda
fiscal,

2." Série

OHDE:\I

DO EXÉHCITO

N.o 5

209

devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
~farço do 194-2.
,
Tenente-coronel, do rogimento de artilharia ligeira n.? 2,
Carlos Gonçalves Pereira de Barros; tenentes: do regimonto de artilharia ligeira n." 1, Vítor do Nascimonto Vaz, o, do grupo de defesa submarina de costa,
Alberto Augusto da Costa Andrade, e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimonto
de infantaria n." 0, Belmiro Martins Coelho, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões do serviço dopendeutos do :\1inist('rio das Colónias, o primeiro nos termos do artigo 14.° do decreto n.? 20:244,
do 8 de Dezembro de 1038, e os restantes nos do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, do 23 de Março de
1927, devendo SOl' considerados nesta situação desde
19 de l\farço de Hl42.
(Anotadns

1'010 Tribunal

do Contns

em 28 de Março do ln42).

Reforma
(Despacho
cio 21 de Xlarço de ln·j2 da Caixa Ger-al de Depósitos, Cródito o Provtdêncí a, puhl lcudo no Diitrio do Occêrno
n.? 68, 2.· bário, do 2-1do mesmo mOs).

Capitãis, na situação de reserva, António Soares Joaquim de Almeida, J OSÓ Fernandes B .J osé l\fanuel
Vieira de Castro Silva, e alferes do quadro dos serviços auxiliares elo exército, da 3. n companhia do saúde,
Augusto 'I'eixoirn de Carvalho, nos termos da alínea b)
do artigo 2.° do decreto-lei 11.° ~8:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes
de todo o serviço, o último pela junta hospitalar de
inspecção e os restantes pela .i unta de inspecção da
Caixa Geral do A pcsontuçõcs, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 30, 30 e
16 de Outubro e 30 de Dezembro ele 1941 e 10 de
Fevereiro de 1042.
(~iio carece

de "Isto

ou anotação

do Tribunal

do Contas).

Separado do serviço
(Despacho
de 21 de Março do la 12 da Cutx u Gornl do Dep6sltos, Cród1to o Prevldêncía,
publicado no Diário do Govêrno
u." 68, 2.0. súrie, do 21 do mesmo mês).

Capitão, na situação do reserva, Manuel da Silva Palma
Xlostro, nos termos do artigo 178.° do regulamento de
disciplina militar e artigo 9:° do decreto-lei n.? 28:404,

..
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de 31 de Dezembro de 1937, com a pensão de 75 por
cento da reforma normal, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Dezembro de 194,1.
(Não carece

do visto ou anotnção

do Tribunal

do Coutas).

111- PROMOÇOES
Ministério
P01'

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2.a Repartição

portaria de 14 de Fevereiro findo:
(Visada pelo 'I'rlbunal
vidos emolumontos,

do Coutas, com a anotação do sorem denos termos do decreto n,? 22:257).

Adido

Capitão, o tenente do infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Intoríor , na polícia de segurança pública,
Euclides Ribeiro Gomes de Burros.

Por portarias ele 28 de Fevereiro findo:
(Visadas polo Tribunal do Contas, com fi ano tnção do serem devides omotumcntos,
UO:; lermos do decreto n.? 22:257).

Comando militar da Terceira

Alferes do quadro dos sorvicos auxiliares do exército, o
sargento ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n. o 17, J oito Casimiro Margulho, som prejuizo
do antiguidade.
I. companhia de saúde
A

do extinto quadro auxiliar do serviço do saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro Severo J osó Pinto.

Capitão

Por portaria» de 1 do corrente mês:
(VIR"",,. pelo Tribunal do Contns, com" ano tnçâo de sarem
vtdos omotumontos,
nos rormo« do dueroto 11.0 2:J:257).

Promovidos

de-

som prej uízo de antiguidade:
Escola Prática de Infantaria

Alferes, os aspirantes 1\ oficial de infantaria, do ba talhão
de caçadores n.? 2, Jo110 Simeão e Joaquim Azevedo
.Martins da Costa.

2.' Série
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Regimento de infantaria n.v I

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Fernando
Manuel Garrido Borges, Ernesto Fontoura Garcês do
Lencastre e Alfredo Teixeira Tolo.
Regimento de infantaria n.O 5

Alferos, os aspirantos a oficial de infantaria Renato Nunes Xavier e Carlos Barroso Hipólito.
..
Regimento de infantaria n. o 6

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria
Almeida "Mota o Mário Garcia da Silva.

Ironeu de

Regimento de infantaria n. o 10

Alfores, o aspirante a oficial do infantaria Luiz do Nascimento Matos.
Regimento de infantaria n. o 12

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Abílio Manuol do Tavares Rosado do Sacramento Monteiro,
Octávio de Carvalho Gaivão de Figueiredo e Luiz
Gonçalves Carneiro.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
teves Corroia.

n.O 14

a oficial de infantaria Joaquim Es-

Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria António Mannel Baptista do Carvalho e Joaquim Custódio da
Costa Gouveia.
Regimento de infantaria

n.v 19

Alferes, os aspiran tos a oficial de infantaria: do regimento de infantaria n.? 1, António Emilio Pereira de
Figueiredo Cardoso; do regimento (lo infantaria n." 4,
Júlio Augusto da Cruz; do batalhão de caçoadores n. ° 4,
Eduardo Maria Pach0co Pinto; do batalhão do cuçadores n.? 10, Armando Manuel Cardoso Aires ele Abreu,
e, do batalhão do metralhadoras D.O 1, Jos6 Maria
Vieira Abrurrhosa.
Batalhão independente de infantaria n. o 17

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria: ~o regimento do infantaria n.? 1, José Manuel Celestino Soa-
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res da Costa Ferreira;
do regimento
Álvaro Romão Duarte; do batalhão
Manuel Maria Pimentel Bastos, e,
tralhadoras
n. o 1, Francisco l\f anuel

do infantaria n. ° 7,
de caçadores n." 7,
do batalhão de meda Costa Almeida.

Batalhão independente de infantaria

n. 18
O

Alferes,
os aspirantes
a oficial de infantaria:
do regiments de infantaria
n.? 3, António Veiga Fialho; do
batalhão
do caçadores
n.? 6, Francisco
José Sancho
Uva, e, do batalhão do metralhadoras
n.? :3, Narsélio
Fernandes Matias o Artur Afonso Pereira Rodrigues.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Alferes,

os aspirantes a oficial de infantaria: do regimento do infantaria
n. ° 7. Fernando
de 11e1o Leitão
Costa; do batalhão de caçadores n.? 5, Manuel Filipe
Pereira
da Silva do ::\lagalhrtis Mexia; do batalhão de
caçadores n.? G, Armando Vasco do Campos Saraiva,
o, do batalhão
de metralhadoras
n.? 3, ~Iário Serra
Dias da Costa Campos.

,

Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes, o aspirante a oficial do infantaria
Pimontel da Costa.
Batalhão de caçadores

II.o

Mário

Ferrito

5

os aspirantes
a oliciul do infantaria
Manuel
Amadeu Gomos Mudaíl do Sonsa Teles, Carlos Alberto
Gonçalves
e Hilário Mnrquos da Gama.

Alferes,

Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes, o aspirante
Vilela.

a oficial

de infautnria

Batalhão de metralhadoras

Luiz Cunejo

n. o I

Alferes,
os aspirantes
a oficial de infantaria
Ilólio Augusto Esteves Folgas o Ernesto António Luiz Ferreira
de ~racodo.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Alferes, o aspirante
a oficial do infantaria
Iluel Ribeiro
da Cruz An tunos.

Henrique

Ma-

Regimento de cavalaria n.· I

Alferes,
os aspirantes
a oficial de cavnluria José David
Baona N unos da Silva, li~manul'l Xavier Ferrciru Coolho O :\Iiguel Carlos. Tenório Caldoir.i de Üarvulho.

2." Série

Regimento de cavalaria

Alferes,

x-
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o aspirante

Pereira Coutinho

n.O 2

a oficial de cavalaria
Correia de Freitas.

Regimento de cavalada
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5

Manuel Maria

n.O 3

Alferes,
os aspirantes
a oficial de cavalaria
Aluízio Chaves Ramos e :i\figuel Fernandes
Regimento de cavalaria-n."

4

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria
de Xlorais o J oaq uim Rodrigues
Alho.
Regimento de cavalaria

J oviano
Moreno.

Francisco

J osó

,

n. o 5

Alferes,
os aspirantes
a oficial de cavalaria António
Marin Rebolo o Alexandre
António Baía Rodrigues
dos Santos.
Regimento de cavalaria

Alferes, o aspirante
liano Fernandes.

n.O 6

a oficial de cavalaria

Regimento de cavalaria

Carlos

Emi-

n." 7

Alferes, os aspirantes
a oficial de cavalaria João Cecílio
Gonçalves,
.Iosé Xlorciru ela Silva Rangel de Almeida
e Fernando
:\1aria de Pontos Pereira de Melo.
Regimento de cavalaria

Alferes, os aspirantes
da Cruz Tenreiro,
Abrantes
da Silva

n. ° 8

a oficial de cavalaria Acácio Nunes
Alberto Policarpo
Manso, Mário
(' António Pais Andorinho Romão.
Base aérea n. o 3

Alferes, os aspirantes a oficial de aeronáutica
Kruss Abecasis (I José António Martins
gues.
POI'

portarias

de 4 do corrente

José Duarte
Rosa Rodri-

mês :

(Vlsnd as polo 'I'r-lbunal do Contns, com n llllotnçn.o de serem de ..
vídos oiuotumontos,
nos rormos do docruto 0.022:251).

Regimento de infantaria

n. ° 19

'I'onento miliciano (lo serviço do udrninistrucão militar, o
alferes miliciano do mesmo serviço Alfredo da Fonseca Duarte, contando a antiguidade
desde 1 de Dezombro de 1938.
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Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro ele 1941:
n.v

Regimento de infantaria

6

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Bernardino de Sousa Pinto.
Regimento de infantaria

n. o 9

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Constantino Freire 'I'ôrros.
Regimento de infantaria

n.O 17

~
Tenente miliciano de infantaria,
infantaria Joaquim Vicente.

Batalhão de carros

o alferes miliciano ele
n. o I

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Eduardo Alfredo Keil Carvalho da Silva.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Arnaldo Fernando
Felgueiras e Sousa.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O 3

'I'onente miliciano de cavalaria, liconciado, o alferes miliciano de cavalaria, liceuciado, Manuel Braz Fernandes Gomes.
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1941 :
Comando militar

dos Açõres

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Fernando Ventura Outeiro.
Escola Prática

de Infantaria

Alferes miliciano de infautar ia, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Lili", dos Santos Braga.
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano, licenciado, do centro de mobilização
de infantaria n." 1, João .TOi:\Ó Paredes Coca.

2.· Série
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n.O 2

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
(lo batalhão de caçadores n. ° 7,
Domingos Pereira da Silva.
Regimento de infantaria

n. ° 12

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do batalhão de caçadores n. o 7,
António :l\Ionteiro Roque Ferreira.
Regimento de infantaria n. o 15

Alferes miliciano de infantaria,
oficial miliciano, licenciado,
(le infantaria n.? 3, Augusto

licenciado, o aspirante a
do centro de mobilização
César de Carvalho.

Regimento de infantaria

n. ° 17

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciul:o ,d? infal~taria, d~ batalhão do caçadores n." 9,
Apolinário
J ose dos Reis I'ereirn.
Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Alfredo Alexandre
Ribeiro de 1Iagalhãis.
Batalhão de caçadores n. ° 9

Alf:el:os milic,iano de infantaria,
o uspiranto a oficial miliciano do mfantaria, do batalhão de caçad oros 11.° 10,
Luiz ~faria TaY1l1'ei:i.
Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o nspirante a
oficial miliciano de iufantaria, licenciado, Adriano Castro Jfeirclos Machado.
Batalhão de metralhadoras

n,O 2

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do infantaria,
licenciado,
do bataIhrlO do caçadores n.? 7, ::\I:tnuel Elísip Dias Vieira.
3.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado,
o aspirunto a oficial miliciano médico, licenciado, F'emuudo Amado do
Oliveira Pinto.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de udministração
militar,
licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do mesmo

OIWE;\I
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serviço, licenciados, Carlos dos Santos Gonçalves
Fernando
Carlos Loureiro Ferreira e António
de Sá Correia Júnior,

POl'

portarias

CHão,
Alves

de 7 do corrente mês :

Nula o de nenhum efeito a parte da portaria de 9 do Dezembro
do 1941, publicada
na Ordem 'do Exército
n.? 18, 2.:l sério, do mesmo ano, quo promoveu a alferes miliciano o aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria
n.? 11, .TOHé :i\Iaria
Leitão Lino Neto, por se ter verificado que teve baixa
do serviço por incapacidade
fisica em data anterior h
da referida portaria,
(Anotada polo 'I'r-lbunnl do Co nt as em 13 do )[arço ue 19I~).

Quadro da arma de infantaria

Capitão,

o tenente do infantaria,
adido, em serviço no
do Interior, na guarda nauional republicunu,
Francisco Luiz Gonzaga.

Ministório

,
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.v

2

Major, O capitão de artilharia,
do grupo do nr tilharin
contra aeronaves n." 1, Luiz dn Sousa.
Capitão, o tenente de artilharia
Nuno Alvares Guedes
Vaz.
(VI ""I as poro T'rf hunul do Contas, com a nnotnçiio de serem do,
víüos emolumoutos,

nOR

termos

do decreto

n.o

22::!57).

Por portartas de 10 do corrente mês,'
(Visadas polo 'I'r-lbunul do Contas, com a anotaçno de sororu dnvldos omotumontc s, nos tur-mas do decreto II,O 2:!:257).

Contando

11

untiguidade

desde 1 do 'Dozombro'

Regimento de infantaria

Tenento
miliciano
módico,
João Goruldos Frciro.

de 1941 :

n. o 13

o alferes

miliciano

médico

3," companhia de saúde

'I'onentos

milicianos médicos, os alferes milicianos médicos Gustavo Jorge Bettoncourt
Igrejas (I .Ioaquim de
Jesus Sousa.

2.' Sério

Contando
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a antiguidade

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria
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de 1941:

n. o II

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a
oficial miliciano, licenciado, do centro de mobilização
de infantaria
n.? 3, Henrique
Guilherme Augusto Figueiredo da Silva Murtins.
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante
a oficial do mesmo serviço Eduardo
dos
Santos Sousa.
Regimento de infantaria

n. o 19

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria n.? 9, Cândido Pina Leal Tavares.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mohilizução de infantaria
n." 4, JOflO Duarte de Carvalho.

Por portarias

de 1-J do COITI'nte

mês :

(Visadas 1'010 Trlhunnl de Contns, com li. anotação de serem devidos emotumeutos,
uos termos do docreto n.? 22:257).

3.' região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro auxiliar de ougeuharia, comandante da formação do comando, o tenente do mesmo
extinto quadro João Augusto 'I'oodósio,
Quadro da arma de infantaria

Coronéis, os tenentes-coronéis
do infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 4, Amândio Machado, e, adidos: em
serviço no Xlinistério do Interior,
na guarda nacional
republicana,
Eduardo
Eugénio
Gomos Vieira, e no
das Finanças, na guarda fiscal, Carlos Ludgoro Antunes Cabrita.
~
~fajor, o capitão de infantaria,
da direcção
da arma,
Leonol de Aleluia da Costa. Lopes.
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n.O 19

Capitão, o tenente de infantaria,
do batalhão
res n.? 1, Francisco
de Lucena.
Batalhão independente de infantaria

de caçado-

n. 19
O

Capitão, o tenente de infantaria,
do batalhão
indopondente de infantaria
n. o 17, António Rodrigues
dos
Santos Júnior.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cnv alaria, adido, em serviço no
:\Iinistório do Interior, na guarda nacional republicana,
Jorge da Trindade Vilares.
2.' companhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. ° :?, João Duarte,
sem projuízo de
antiguidade.
Regimento de engenharia n.O 2

Capitão do oxtinto
ncnte do mesmo
pinteiro.

quadro
extinto

auxiliar
quadro

do engenharia,
o teFruncisco
Dias Car-

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes:
de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 14, Jono Rodrigues
Catanas, e, da
4. a companhia do batalhão n. ° 5 da guarda nacional
republicana,
Mário de Campos, c do secretariado
militar, do 1.0 tribunu l rnilitur territorial
de Lisboa, António Pires Tavares,
todos sem pn~jllizó de antiguidade.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar
nente (lo mesmo extinto quadro
trlcio.

do ctli!l'nlJaria, o te:\lanuel Pereira
Pu-

Adidos

Capitãis,

os tenentes
do infantaria,
adidos, em srr\'Ír;o
no ~{inist6rio das Colónins, Cristóvão
do Anjo Vidigal
e Emílio Mondes Mourr, dos •...,antos.

2." Série
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de 21 do corrente mês:

(Visadas poto Trihunal do Contas, com a anotação de serem dovidos emolumentos,
nos termos do decreto D.O 22:257).

Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante
do secretariado
militar, do distrito de recrutamento
e mobilização
n. ° 14, Augusto
dos Santos, sem prej uízo de antiguidade.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel,
o major de cavalaria,
da direcção da
arma, Carlos Tavares Afonso dos Santos.
Major, o capitão de cavalaria.
do regimento de cavalaria
n.? 5, Fernando
Alberto Pessanha
Charula de Melo.
Capitão, o tenente de cavalaria,
do regimento de cavalaria n." 7, António Vaz de Carvalho Viana Crêspo.

Pai' portarias

de 25 do corrente mês :

(Yisadns pelo TrIbunal do Contas, com a anotação de serem de"idos emolwnoutos,
nos termos do decroto lI.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
do distrito
recrutamento
e mobilização n.? 10, Carlos Monteiro
Sousa Leitão.

elo
do

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel,
arma, Manuel

o major de artilharia,
de Beires Junquoira.
Regimento de artilharia

da direcção

da

de costa

'I'enonte miliciano do artilharia,
o alferes miliciano do
artilharia
José Sabino de Carvalho Fontes, contnudo
a antiguidudo desde 1 de Dezembro do Hl41.
Hospital militar do Faial

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ~judante de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 9, Porflrío Joaquim Pereira, sem prejuízo
de antiguidade.
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do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, o
sargento ajudante de artilharia,
do regimento
de artilharia pesada n.? 2, Eduardo Augusto Fernandes,
sem
prej uízo de antiguidade.
Adido

Tenente-coronel,
o major de artilharia,
adido, em serviço
no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico
e
Cadastral,
Francisco
Xavier Pavão de Morais Pinto.

Contando

a antiguidade

desde 1 de N overubro

Comando. militar

do 1941 :

dos Açõres

Alferes miliciano do sorvico dC1administração
militar, o
aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço Josó
Fernandes de Sousa Teixeira.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciauo do infantaria, do centro do mobilizução do infantaria n." 3, Jaime :\faria Brandão.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
ciano de infantaria
Eduardo

n.· 4

°

aspirante a oficial miliBarbosa Guimarãis.

Regimento de infantaria

n.· 6

Alferes milicianos médicos, liconciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados,
José Maria Rodriguos de Carvalho e José João Audrosen Leitão.
Regimento de infantaria

n.· 7

Alferes miliciano módico, licenciado,
o aspirante
ti.
cial miliciano módico, liconciado , Auísio Ferreira
Andrade.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano do infantaria,
liciano do infantaria,
Alberto Leito Ferreira.

ofido

n,· 16

o aspirante a oficial mido batalhão do caçadores n. o 3,

20' Série
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n.' 19

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Feliciano do Nascimento.
Batalhão de caçadores

n.' 8

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria
Darwin Machado Margarido.
Batalhão de caçadores

no 09

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado, António
:\laria do Carmo Pereira Júnior.
Batalhão de metralhadoras

n.' 3

Alferes miliciano

de infantaria,
licenciado,
o aspiranto
a oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do batalhão de caçadoros n.? 3, Reinaldo Gouveia Saraiva do
Castilho.
Regimento de cavalaria

n.' 3

Alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano de cavalaria, licenciado,
do centro
de mobilização
do cavalaria
n.? 3, Eurico da Nazaré
F0rnandes.
La companhia de saúde
Alferes miliciano médico, licenciado,
cial miliciano médico, licenciado,
Oliveira.

o aspirante
a ofiJoaquim Neiva do

Centro de mobilização do serviço de saúde n.' 2

Alfores miliciano médico. licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, Pulmiro Nunes Baptista.

POI'

portarias de 26 do corrente mês:
(Vlsarlas pel o Tribunal de Contas, com a anotação do serem dovtrtos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

Quadro de oficiais

generais

General
o brigadeiro de infantaria,
dos Ac;ôres, bJosé Garcia Marques

comandante
Godinho.

militar

,
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Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro de infantaria, com o curso do estado maior,
o coronel do corpo do estado maior, tirocinado , chefe
do estado maior da 3.a região militar, César Augusto
Mano.

Ministério

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

P01· portaria de 13 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano ele infantaria
para o batalhão de metralhadoras n." 1, nos termos
do artigo 36. do decreto n. o 21:365, de 22 de Abril
de 1932, continuando na situação de licenciado em que
se encontra, o primeiro sargento, graduado cadete, do
centro de mobilização de infantaria n.? 1, João Alberto
Myré Dores, contando a antiguidade desde 1 de N 0vembro do 1940.
0

-~-

IV -

COLOCAÇÕES,

EXONERAÇÕES

Ministério

da Guerra - Repartição

E TRANSFERÊNCIAS

do Gabinete

Por portaria de 23 do corrente mês:
(Visada polo 'I'i-lhun al do Contas 0111 28 do Mar~o do 19-12. SJo
devidos omolumontos, nos termos (lo decreto u.? 22:257).

Nomeado vogal do Tribunal Militar Especial, nos termos
do § 3.0 do artigo 13.0 do decreto-lei n, o 23:203, de 6
de Novembro de 1\:)33, o major de infantaria Augusto
Bernardo de Freitas Júnior.

Ministério da Guerra _1.3 Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 28 de Feoeretro findo:
(Vis ada pelo Tribunal de Co ntus, com a ano tnção de serem dovidas orno) umcn tos, nos termos do docreto n. o 22:257).

Oflcinas

gerais de fardamento

e calçado

Tenente do serviço do administração militar, do depósito
de material do aquartelamento, António \Tentura, parn.
o lugar de adjunto das mesmas oficinas.

2.' Série
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N.o 5

Por portadas 'de 9 do corrente mês:
Ministerio

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

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de infantaria n. o 15, Mauricio António de
Freitas.
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do
2.° grupo de companhias de subsistências, Aníbal Simões Pedro.
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
2. a Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério,
Bossuet Salvador Henriques Domingues.
Comando militar

dos Açôres

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Daniel António Reis Rosa.
Regimento de infantaria

n.v

7

Chefe da secretaria, o capitão, na situação de reserva,
Mário Ramos Silva.
Regimento de infantaria

n.v

12

Tenente miliciano médico, do regimento
ligeira n.? 4, António Gomes.
Regimento de infantaria

de artilharia

n.O 15

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de infantaria n, ° 7, Gilberto Maria de Carvalho.
Regimento de infantaria
n. ° 19
Alferes miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 2, António Vitorino de Oastro
Jorge.
Alferes miliciano do serviço de administração militar, do
batalhão de pontoneiros, José Pinto Leite.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
grupo independente de artilharia de montanha, Celestino Cnndído de Figueiredo Almeida.
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Regimento de artilharia

ligeira

2." Série

n.O 3

Alferes miliciano médico, do centro de mobilização
serviço de saúde n.? 1, Aníbal da Costa Ferreira.
Regimento de cavalaria

do

n.O 5

Comandante interino, o tenente-coronel de cavalaria, em
disponibilidade, Luiz Filipe Carneiro de Sousa e Faro.
3." companhia de saúde

Ma] 01' médico, do Comando :Wlitar de Cabo V erde, José
Júlio Sousa Santa Bárbara.
Aspirante a oficial miliciano médico, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Manuel de Brito
Subtil.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração
militar,
licenciado, do regimento de infantaria n. o 18, António
Lopes da Costa.
Por portaria de 10 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? G, Álvaro
de Almeida e Costa.
Regimento de infantaria

n. o 8

Aspirante a oficial miliciano, do centro de mobilização de
infantaria n." 8, João Maria de Oliveira Soares Sécia.
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes miliciano, do batalhão de metralhadoras
Frederico Manuel Fontes Pereira de Melo.
Batalhão de caçadores

n.? 2,

n. o 3

Alferes miliciano, do centro do mobilização de infantaria
n.? 13, Jorge Noronha Teixeira de Aguiar.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 17

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, do centro de
mobilização de engenharia n.? 3, Fernando de Sousa
Ferreira Chaves.
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ligeira n.O 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n.? 5, Sérgio Augusto Vilaverde Bacelar.
Regimento de artilhar la ligeira n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n.? 4, Jorge de Deus Sacramento Gardim Soares Gouveia.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Alferes miliciano, do centro de mobilização de artilharia
n.? 6, Acácio Duarte Calvário.
Regimento de cavalaria 11.° 4

Alferes miliciano, do rogimento de cavalaria n.? 1, Carlos Penaforte e Costa, por pedir.
Regimento de engenharia n. ° 2

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de pontonoiros,
Daniel J OSÓ do Arriaga Ferreira.
Grupo de companhias de trem automóvel

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão de
pontoneiros, José António Gil da Silva.

Por portarias de 14 do corrente mês:
Comando militar dos Açôres

Tenente, do regimento de infantaria n. o 12, Aníbal Adelino Machado.
Adjunto do comando do engenharia, o tenente do regimento de engenharia n,o :3, Mário Correia de Sousa.
Alferes milicianos: do centro de mobilização de infantaria n. o 17, António Belizário da Fonseca Vieira, e,
do centro de mobilização de infantaria n." 18, Alfredo
de Melo Bento.
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel
de ~fatos.

de infantaria, no quadro da arma, Fausto
•
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de Infantaria

Alferes, do regimento de infantaria
Carvalho Galvão de Figueiredo.
Regimento de infantaria

n.? 12, Octávio de

n.O I

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 9, Armando Jorge Santos Carvalho da Fonseca, e, do batalhão ele caçadores n.? 9, António Henrique de Araújo
Stott Howorth, sendo o primeiro sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 2, Francisco Amadeu Pesca.
Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes miliciano, do batalhão de metralhadoras
Luiz MigueLda Fonseca Medeiros.
Regimento de infantaria

n. o. 3,

n.O 5

Tenente de infantaria, da escola prática da arma, Francisco Marques Repas.
Regimento de infantaria

n. o 6

Capitão, do regimento de infantaria n. ° 8, Adelino de
Miranda Vassalo Pandayo.
Alferes, do regimento de infantaria n.? 8; João de Gouveia Pessanha e Ernesto Maria Rui Dionísio.
Alferes milicianos, do regimento de infantaria n." 8, Mário
Oliveira de Brito e Vasco Lupi e Costa.
Regimento de Infantaria

n. o 8

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Raúl Augusto
Mesquita da Silva.
Regimento de infantaria

n. o II

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Domingos
José de Frei tas.
Tenente de infantaria, no quadro da arma, Joaquim J
dice Leote Cavaco.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n. ° 3, Mário Baptista Braz.

ú-
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Regimento de infantaria n.O 12

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 9, Joaquim Rodrigues da Silva.
Regimento de infantaria

n. ° 19

Tenentes: do batalhão independente de infantaria n.? 18,
José Rodrigues Pimenta, e, do batalhão de metralhadoras n. ° 2, Celestino José Soares Garcia Gomes.
Alferes, do regimento de infantaria n. ° 11, Clodomir Sá
Viana de Alvarenga.
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 1, José
Cãncio Reis e Renato da Silva Guerra; do regimento
de infantaria n. ° 5, Jacinto Pereira; do regimento de
infantaria n." 9, Arnaldo Teixeira de Brito o António
Rodrigues da Silva ; do regimento de infantaria n. ° 10,
José de Jesus Júnior e Tarq uínio da Fonseca Hall; do
regimento de infantaria n.? 12, António de Matos Zagalo; do regimento de infantaria n.? 15, Belarmino
Maria da Costa Pinto; do regimento de infantaria
n." 16, Francisco Alexandre de Sousa Dias; do batalhão de caçadores n.? 1, José Guilherme Nogueira
Roovers Ribeiro; do batalhão de caçadores n. ° 3, Rui
César Figueira; do batalhão de caçadores n.? 5, Alberto Graça Júnior; do batalhão do caçadores n. ° 9,
António Martins Costa e Luiz :JIaria Tavares, e, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Francisco Marques Bandeira Duarte, Artur Correia Viegas e Jaime Manuel
Ribeiro Pinto de Lima.
Regimento de infantaria n.v 22

Segundo comandante, o tenente-coronel
Joaquim Eduardo da Silva.

de infantaria

Batalhão independente de infantaria n.O 17

:\Iajor, do regimento de infantaria n.? 14, José Maria
Coolho da Mota.
Tenentes: do regimento de infantaria n.? G, Eduíno Ramos, e, do regimento de infantaria n." 14, João Duarte
Casquiuho.
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? 22, Luiz
António de Sant'Ana.
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no° 19

Batalhão independente de infantaria

Major, do regimento de infantaria n." 4, João de Albuquerque Veloso.
Tenentes: do regimento de infantaria n. o 4, Adélio Ferreira da Silva, e, do batalhão independente de infantaria n.? 17, Arnaldo Nunes Vitória.
Batalhão de caçadores n. ° I

de infantaria,
Luiz Gonzaga.

Capitão

no quadro da arma, Francisco

Batalhão de caçadores

n.O 5

Aspirante a oficial miliciano, do centro de mobilização
de infantaria ll. ° 1, João Manuel Castel-Branco Vieira.
Batalhão de metralhadoras

n. ° I

de infantaria, adido, professor da Escola do
Exército, José Vítor Mateus Cabral, para os efeitos do
§ único do artigo 44.° do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro de 19~9, modificado pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930.

Capitão

Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 10

Exonerado de adjunto o tenente miliciano, na situação
de reserva, Vitorino Pereira Tavares, por pedir.
Comando da defesa marítima

de Lisboa

Chefe da secção técnica, o tenente- coronel, do regimento
de artilharia de costa, Valeriano António de Campos
e Sousa.
Quadro da arma de artilharia

Tenente, do regimento de artilharia
Maria Navarro Vilulobos Vieira.
Regimento de artilharia

ligeira

pesada n. o 1, João
n.O I

Alferos miliciano, do regimento de artilharia pesada n.? 1,
Guilhorme António Madueüo ue Carvalho.
Regimento de artilharia

de costa

Segundo comandante, interino, o major de artilharia Ricardo Malhou Durão.
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Grupo de artilharia

contra aeronaves
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n.O I

Capitãis: do regimento do artilharia ligeira n. o 1, Francisco Pereira de Lacerda Machado, e, do regimento de
artilharia ligoira n.? 4, Vítor Manuel Saraiva Lopes.
Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Luiz
da Costa Campos e Meneses.
Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. o 1, Celestino
Bonucci Veiga.
Grupo de defesa submarina

de costa

Segundo comandante, o major de artilharia, do comando
da defesa marítima de Lisboa, António Peixoto Chedas.
Maj or de artilharia, do comando militar de Cabo Verde,
Eduardo Augusto Tavares Nunes.
Direcção da Arma de Engenharia

Chefe da 3. a Repartição, o tonente coronel de engenharia
Alvaro António Bôto Machado.
Regimento de engenharia n.O 2

Alferes, do batalhão de pontoneiros,
Subtil.

Armando de Brito

Por portarias de 21 do corrente mês:
Ministério

da Guerra -I.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Alferos do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, António Pires Tavares.
Govêrn o militar

Capitão, na situação
Coutinho.

de Lisboa - Quartel general

de reserva,

António Luiz Pereira

Direcção da Arma de Infantaria

Exonerado de adjunto o alferes, na situação de reserva,
Manuel Gonçalves Baptista.
Regimento de infantaria 11.° I
Alferes miliciano, do regimento do infantaria u." 11, Guilherme Xavier Laje Vasconcelos Correia.
Regimento de infantaria

n. o 13

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
mesmo extinto quadro, Manuel Pereira Patricio.

no
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Batalhão independente de infantaria

2.' Série

n. ° 18

Depósito

Alferes miliciano médico, licenciado, do ,centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2, Alvaro José da
Cunha Mendes Pereira.
Batalhão independente

de infantaria

n.O 19

Depósito

Alferes miliciano médico, licenciado, do regimento
cavalaria n. o 4, António Augusto Costa.

de

Batalhão de caçadores n. ° 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 2, António Pignatelli Sena Belo de Carvalho Megre,
por pedir.
Batalhão de caçadores n. ° 8

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 10, Güi
de Melo Correia.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n. o 12,
Raúl Leal de Oliveira e Manuel de Sousa Babo.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria n.? 12, Octávio Dias Garcia, Juvenal Ventura
Sêco, Joaquim da Cunha Caetano o José da Rosa Carvalhal.
Batalhão de carros n. ° I
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n. o 5, Amílcar Augusto
Pompilio de Margarido.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 17

Tenente miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúde n, o 3, Alberto de Campos Medeiros.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 19

Tenentes milicianos médicos, licenciados, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 3, Jacinto Gomes
Henriques, Humberto da, Silva Pestana, Júlio César
Esmeraldo do Gouveia, Alvaro de Sousa Diniz, José
Corroia da Cunha Júnior, João Maurício de Abreu
dos Santos e João Rodrigues Ferreira da Silva.
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de recrutamento

Adjunto,
o capitão,
Emiliano Rêgo.

na

e mobilização

situação

n. o II

de reserva,

Regimento de artilharia

ligeira

Eduardo

n. o 3

Alferes miliciano, do centro de mobilização
n.? 4, Mário de Aguilar Antunes.
Grupo de companhias
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N.o {)

de artilharia

de trem automóvel

Tenente
do extinto quadro auxiliar de engenharia,
Escola Prática de Engenharia,
Francisco Guinapo

da

:\10-

reira,
Regimento de cavalaria

Capitão de cavalaria,
da escola
nio Joaquim Ferreira Durão.
Centro de mobilização

n. o 2

prática

de engenharia

da arma,

Antó-

n.O 3

Alferes miliciano de engenharia,
licenciado, da brigada
n.? 3 de caminhos de ferro, Manuel Monteiro de Andrado e Sousa.
Centro de mobilização

do serviço de saúde n. o 3

Alferes do quadro UOS serviços auxiliares
no quadro, J oüo Rodrigues
Catanas.
Hospital

militar

do exército,

da Terceira

Aspirante
a oficial miliciano médico, licenciado, do centro do mobilização do serviço de saúde n. o 3, Tristão
Ilídio Ribeiro.
Farmácia

Central do Exército

Chefe da delegação da Terceira,
o aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
licenciado,
da 3.a companhia de
saúde, José Constantino
Corroia Rosa.
Chefe da delegação do Faial,
aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
licenciado,
da 3. a companhia
de
saúde. "JIarcíano Augusto Ferreira
Quaresma.

°

2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administrncão
militar,
Rdl1unl0 Nascimento Carnoiro Allen.

no quadro,

Agência Militar

Capitãis:
na situação do reserva,
Jaime Borges de Lemos A velino, e miliciano João Pires de Carvalho.
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portaria de 25 do corrente mês:
Comando mi!itar

dos Açõres

Adjunto da 2,D. Repartição do estado maior, o tenente de
engenharia, da escola prática da arma, Mário José
Saraiva.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n. o 1~ João
António Montalvão dos Santos e Silva.

P01' portarias de 29 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção

Geral - I.' Repartição

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Ary Barbosa
da Fonseca.
1.. brigada de cavalaria

Adjunto, o capitão, do regimento
Joaquim José Fradique.

de cavalaria

n.? 1,

1.' inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro de infantaria, com o curso do
estado maior, no quadro da arma, César Augusto
~fano.
2,' inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro
IIenriq ue de Melo.

de infantaria,

Regimento de infantaria

da La inspecção,

II.· I

Comandante, o coronel, do regimento de infantaria n. o 15,
António Albino Douwens.
Regimento de infantaria

n.s

5

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Fernando Brusco Ferreira da Silva, por
pedir.
Regimento de infantaria

n.· 6

Capitão de infantaria, em disponibilidade,
gusto Pinto Ribeiro.
Regimento de infantaria

Joaquim Au-

n.· 9

Comandante, o coronel, do regimento de infantaria n. o 14,
Joaquim Marie Neto.
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Regimento de infantaria

n.· 12

Aspirante
a oficial miliciano, do regimento
n.? 14, António Ribeiro da Conceição.
Regimento de infantaria

Comandante,
mobilização
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de infantaria

n. o 14

o coronel, do distrito de recrutamento
n.? 14, Mário Nogueira.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
no quadro
luia da Costa Lopes.

e

n.· 15

da arma,

Batalhão de caçadores

Leonel

de Ale-

n.· 2

Comandante,
o tenente-coronel,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 1, Luiz Augusto Blanqui Teixeira, para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do
decreto n. ° 17:378, de 27 de Setombro de 1\)29, modificado pelo decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro
de 1930.
Batalhão

de caçadores

n. o 4

Comandante,
interino,
o major, de infantaria,
segundo
comandante,
Manuel António Pereira Milreu,
Segundo comandante,'
o major, do regimento
de infantaria TI.O 14, Amadeu Viegas de Olival, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Alferes
milicianos,
do regimento
de infantaria
n. ° 2,
Fornando da Costa Campos e Oliveira, e, do regimento
do infantaria
n." 15, Carlos Rodolfo Xavier da Silva
Lopes Veloso, sendo o último por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

Chefe, o coronel
de infantaria,
Amândio Machado.
Distrito

de recrutamento

no

n.O 3

quadro

e mobilização

n.· 6

Chefe, o coronel, do distrito de recrutamento
zação n." 10, Bártolo Afonso Simões.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

da arma,

e mobili-

n.O 8

Chefe, interino, o tenente-coronel
do infantaria, sub-chefe,
Vergílio da Silva Calisto.
Sub-chefe, o tenente-coronel,
do batalhão de caçadores
n.? 2, António de Quadros Flores.
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n. o 9

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria n.? 9, Francisco Monteiro de Carvalho Lima.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 10

Chefe, o coronel, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, Manuel Rodrigues Leite.
Adjunto, o tenente, na situação do reserva, António de
Pádua e Silva.
Regimonto de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Fidelino Duarte Fogaça, e, do regimento de artilharia pesada n. ° 2, Alfredo Quintãs
Alves de Sá.
Regimento de artilharia

pesada n. 02

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n.? 5, Júlio de Carvalho Vasques.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

Capitão, do regimento do artilharia de costa n.? 1, Augusto Adolfo Cancela Alvos Mimoso.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o 2

Comandante, o tenente-coronel do artilharia, no quadro
da arma, Manuel de Beires Junqueira.
Direcção da Al'ma de Cavalaria

Chefe da 1.:1 Repartição, o tenente-coronel do cavalaria,
no quadro da arma, Carlos Tuvares Afonso dos Santos.
Majores do cavalaria: adido. em serviço no Ministério
da Educacno Nacional. António Francisco Palermo
Leal do Oliveira; do regimento de cavalaria n.? 3,
Abílio Pais de Ramos, 0, do regimento de cavalaritÍ.
n.? 4, Luiz Almoidu Ribeiro, sendo o primeiro para
os efeitos <loartigo 45.0 do decreto 11.° 17:378, de '27 de
Setembro de 1929, modificado pelo decreto n.? U):175,
de 27 de Dezembro do 1\:):30.
Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António Vaz
de Carvalho Viana Crêspo.
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n. o I

do centro de mobilizução de cavalaria
Arlindo Félix Pavia, por motivo dis-

n.? 3, António
ciplinar.

Regimento de cavalaria

n. o 3

:Uajor de cavalaria,
no quadro da arma, Fernando
Alberto Pessanha
Charulu de :\lelo.
Capitão miliciano de cavalaria,
do oxtinto quadro e:-;pecial, da La brigada de cavalaria, António J osó Sobral
Ribeiro.
Regimento de cavalaria

Capitão, do regimento
. Freire.

n. o 5

ele cavalaria n." 8, António

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral-I.a
POJO

portaria

de

lu

de Janeiro

Simõe~

Repartição

do corrente ano:

(Visada pelo 'I'r ihunal de Coutas em 11 de Março de 1942. São
devidos emotumon tos, 110S termos do decreto n.? 22:257).

Nomeado professor

adjunto, interino, ela 3." cadeira da
Escola do Exército
o capitão de engenharia
Inácio
Constantino
de Xlenesos OOIll do Vale, omquanto durar
o impedimento
do capitão de engenharia
:\fanut'l Quirino Pacheco de Sousa, .que se acha froqüentundo
o
curso de chefes de serviço na Escola Prática de Engenharia,
sendo esta nomeação considerada de urgente
conveniência
de serviço público, reconhecida
por despacho do 15 de Janeiro de 1942.

Pai' portaria

de

5 de Fecereiro findo:

(\"I,adn polo 'I'rtbunnt do Con tns CID ~:l de ~ra,.ço do 1012. NAo são
devtdos emolumentos, nos termos do decreto 11.° g2:257).

Noineado professor eventual do curso pnra a promoção
a coronel médico o mnj 01' médico Manuel António
Enos Forreiru, que, no Instituto de Altos Estudos
Militares, se encontra já ('!,n serviço com~ prof'es.sor
evcutual do curso para a promoção a IlHl.J0r médico,

Of{j)EM 1)0 EX(mCITO

23ü

Por' portarias

de 18 do corrente

(Anotadas

pelo Tribunal

do Contas

x- ;;

2.' Série

mês:
oru 24 de Março de lOJ2).

Exonerado de professor adjunto, interino, da 3.:1cadeira
da Escola do Exército, desde 15 de Fevereiro findo,
o capitão de engenharia Inácio Constantino de Meneses
Oom do Vale.
Exonerado de professor, interino, da 24. a cadeira do curso
transitório de engenharia da Escola do Exército, desde
15 de Fevereiro findo, o capitão de engenharia Luiz
José de Avelar Machado Veiga da Cunha.
Exonerado de professor, interino, da 28. a cadeira do curso
transitório de engenharia da Escola do Exército, desde
15 de Fevereiro findo, o capitão de engenharia Paulo
Emílio de Brito Aranha.

v-

AUMENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS
DE PENSAo

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

l.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão indicadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n.· 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:

no oftciatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 20 de Fevereiro findo:
(Visada po!o Tribunal
v id os omolumontos,

de Contas, com a anotação da serem de
nos termos do docreto n.? 22:251).

Farmacêutico - tenente, em serviço na Farmácia Central do Exército, José Carlos Gomes, nos termos do

2.' Série
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artigo 1\).0 do decreto-lei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 27 de Novembro de 1941.
Por portarta ele 24 de Fecereiro findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem devIdos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:257).

Farmacêutico - tenente, em serviço na Farmácia Central
do Exército, José da Rocha, nos termos do artigo 19.0
do decreto-lei n.? ~8:403, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 1 de Fevereiro de 194~.

Idem para
sôtdo i

o segundo

aumento

de 10 por cento

sObre o

Por portaria de 19 de Fevereiro findo:
(Yisada polo TrIbunal
"idos emolumentos,

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

Serviço de administração militar - major, adido, em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calç-ado, Luiz
Cândido de Passos Pereira de Castro, nos termos do
artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 5 de Fevereiro de 194~.
Por portaria de 7 do corrente mês:
(Visada palo Tribunal de Contas, com a anotação de serem devtdos emolumentos, DOS termos do decreto n,? 22:257).

Serviço de administração militar - capitãis, adidos, em
serviço na Manutenção Militar, Artur de Atouguia
Machado Pimenta e João Lúcio da Silva Pereira, nos
termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403, de
31 de Dezembro de 1937, respectivamente desde 15
e 26 de Fevereiro de 19-12.
Por portaria de 13 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a nnot ação de serem de ...
vtdos emolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Serviço de administração militar - capitão, adido, em
serviço na Manutenção Militar, Macrino de Faria Teixeira Lopes, nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde I) de
Março de 1942.
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Idem para o terceiro
sOldo:

aumento

de 10 por cento
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sObre o

Pai' portaria de 13 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotação do serem determos do docreto n,? 22:257).

1108

Serviço de administração militar - tenente, adido, em
serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado,
António Ventura, nos termos do artigo 19.0 do decretolei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 13 de Fevereiro de 1942.

Pensões anuais rectificadas, nos termos do § 3.0 do
artigo 6.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passaram a vencer os oficiais na situação
de reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por portaria de 14 de Feoeretro

findo:

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serom devidos emolumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).

Tenente-coronel, com a patente de coronel, António de
Sousa Guedes Cardoso Machado, 14.864:84:0, desde
28 de Janeiro de 1942 - 32 anos de serviço.
Tenente Manuel Figueiredo de Almeida, 15.492,&, desde
28 de Janeiro de 1942 - 36 anos de serviço,

VI- CONDECORAÇOES

Ministério
P01'

E LOUVORES

da Guerra - I.a Direcção

portaria

de 6 do corrente

Geral _ I.a Repartição
mês:

Louvado o tenente-coronel do corpo do estado maior
Júlio Mário da Silva Nascimento pela forma inteligente e dedicada como desempenhou as funções de
chefe da 2.11 secção da 3. a Repartição do Estado Maior
do Exército, revelando sempre muita lealdade e isenção.
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VII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) Continua desempenhando,
em diligência, o cargo de
chefe do Gabinete dêste Ministério o tenente-coronel
de
artilharia
José Augusto Monteiro do Amaral, que, por
portaria
de 27 de Fevereiro findo, inserta na Ordem do
Exército n. o 2, 2. a série, do corrente
ano, foi colocado
como comandante
do grupo de defesa submarina
de
costa.

2) Por
no Diário
mês, foi
comissão
exército
Reis.

portaria
de 25 de Fevereiro
findo, publicada
do Gorêrno D.O 61, 2.a série, de 16 do corrente
nomeado
assistente
do director
delegado
da
administrativa
das novas instalações
pura o
o capitão de infantaria
António Azevedo dos

Ministério

da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

3) Por decreto do 7 de Fevereiro de 1941, publicado
no Diário do Govêrno n. o 38, 2. a série, de 16 de Fevereiro· findo, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da
Ordem Militar de AVIZ o tenente de infantaria Luciano
Fernandes.
4) Condeeorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
das disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Escola Prática

Major

de infantaria

Armando

de Infantaria

das Neves Larcher.

2.' companhia de trem hipomóvel

Capitão
do extinto
Luiz Ferràz.

quadro

auxiliar

de artilharia

José

240
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Medal ha de prata
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Capitão de infantaria Baldomero Pavão Barbosa.
Regimento de engenharia n.O 2

Tenente de engenharia
Oliveira Júnior.

Joaquim António Rodrigues

de

5) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, que lhes vão indicadas, os oficiais e sargentos ao diante nomeados, é-lhes
permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha

de Benemerência

Coronel, na situação de reserva, Luiz Augusto Ribeiro
Vieira de Castro.
Cruz Vermelha

de MérIto

Capitãis : de engenharia Armando Néri Teixeira,
situação de reforma, José de Passos Lomba.
Cruz Vermelha

e, na

de Agradecimento

Segundo sargento n.? 6/41jE. P., do Instituto de Altos
Estudos Militares, Antero Tavares.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

6) Continua exercendo as funções de chefe do estado
maior do exército o general Tasso de Miranda Cabral,
que, por portaria de 14 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
7) .Contam a, antiguidade dos seus actuais postos,
desde as datas que respectivamente lhes vão indicadas,
os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente
Ordem do Exército:
Corpo de generais

General José Garcia
Março de 1942.

Marques

Godinho,

desde 21 de

2.' Série
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Infantaria

Brigadeiro, com o curso do estado maior, César Augusto
Mano, desde 21 de Março de 1942.
Coronéis:
Amândio Machado, desde 4 de Janeiro de 1942.
Carlos Ludgero Antunes Cabrita e Eduardo Eugénio Gomes Vieira, ambos desde 12 de .laneiro
de Hl42.
Carlos Xlonteiro de Sousa Leitão, desde 24 de Março
de 1942.
Major Leonel de Aleluia da Costa Lopes, dosd« 11 de
11arç'0 de 1942.
Capitãis:
Cristóvão do Anjo Vidigal, desde 24 de Julho de
1ÇJ41.
Francisco de Lucena, desde 15 do Outubro de 1941.
Emílio 1Ipndes Moura dos Santos, desde 21 de ~ 0vembro de 1941.
António Rodrigues dos Santos Júnior, desde 29 de
Dezembro de 1941,
Euclides Ribeiro Gomes do Barros e Francisco Luiz
C+onzaga, ambos desde 14 de Janeiro de 1942.
Artilharia

Tenentes-coronéis Francisco Xavier Pavão de l\Iorais
Pinto e Manuel de Beires J uuqueira, ambos desde 19
de 1Iarç'o de 1942.
Major Luiz de Sousa, desde 19 de Xlarço de 1942.
Capitão Nuno Alvares Guedes Vaz, desde 14 de Fevereiro de 1942.
Cavalaria

'I'enente-coronel
20 de Janeiro
Major Fernando
20 ae Janeiro

Carlos Tavares Afonso dos Santos, desde
de 1942.
Alberto Pessanha Charula de Melo, desde
de 1942.

Capitãis :
Jorge da Trindade Vílares, desde 20 de Janeiro
de 1942.
.
António Vaz de Carvalho Viana Crêspo, desde 15
de Fevereiro de 1942.
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Extinto quadro auxiliar

de engenharia

Capitãis :
João Augusto Teodósio, desde 22 de Fevereiro
19-12.
Manuel Pereira Patrício, desde 28 de Fevereiro
1942.
Francisco
Dias Carpinteiro,
desde 1 de Março

de
de
de

1942.
Extinto

Capitão
Hl42.

Severo

quadro auxiliar

do serviço de saúde

J osó

desde

Pinto,

3 de Fevereiro

de

8) Devem ser mandados
apresentar
na Repartição
do
Gabinete dêste Ministério, onde ficarão aguardando
embarque, os coronéis de infantaria Carlos Ludgero Antunes Cabrita, Carlos Monteiro de Sousa Leitão e Eduardo
Eugénio Gomes Vieira, promovidos por portarias insertas
na presente Ordem do Exército para o quadro da arma,
e que foram nomeados para prestar serviço durante o
impedimento,
respectivamente,
dos actuais comandantes
dos regimentos
de infantaria
n.OS 23 (Cabo Verde) e 17
e 22 (Acôros}; coronéis José Zeferino de Sequeira, João
Alpoim Borges do Canto e Álvaro Paclfico de Oliveira
e Sousa, que vêm freqüentar
os ostágios a realizar no
corrento ano nas diferentes Escolas Prúticas e Escola do
Transmissões.
9) Concluíram,
no corrente ano escolar, no Instituto
de Altos Estudos Militares, com a classificação
de apto,
o curso para a promoção a coronel, os seguintes tenentes-coronéis:
Infantaria

Amândio
Machado,
Carlos Ludgoro
Antunes
Cabrita,
Eduardo
Eugénio Gomes Vieira, Carlos Monteiro (h,
Sousa Leitão, Raúl Emídio de Carvalho, Luiz António
de Santana, César Augusto Gomes Ferreira Quuresuia,
José Fernandes
Soares, Carlos Augusto Dias Costa,
Gastão Ribeiro Pereira, Abol Magno de Vasconcelos,
Jorge Andrade
do Espirita
Santo, Raúl Tôrros Baptista, Fausto de Matos, Aníbal Gonçalves Paúl, Gaspar Corquoira, Manuel Fernandes
Barata, \~ergílio da
Silva Calisto, Júlio AU~lIsto da Costa Almeida t' "Jfalaquias Augusto de Sousa Guedes.
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Artilharia

Joaquim
Plácido Duarte
N obre de Melo e Raúl

Silva, Ângelo Ferreira,
Gomes Saraiva.

Luiz

Cavalaria

Luiz de Camões, Francisco
José da Fonseca Coutinho
de Castro, António Mário Campos Soares e João Pinto
de Almeida Ribeiro.
Engenharia

Pedro

Carlos

Alexandre

Pezerat

10) Chegaram à altura
respectivamente,
em 2 e
Paulo Monteiro Júnior e
de l\Iagalhãis Figueiredo,
ponibilidade.

para

e António
entrar

Soares

Leite.

nos seus quadros,

7 de Fevereiro findo, o major
o capitão Eugénio Gonçalves
ambos de infantaria,
em dis-

11) Deve considerar-se
efectiva a colocação no batalhão de metralhadoras
n.? 1 do capitão de infantaria Eugénio Gonçalves de Magalhãis Figueiredo,
que, por portaria de 8 de Janeiro de 19:38, publicada na Ordem do
Exército n. ° 1, 2. a série, e declaração 9), inserta na
deu/ du Exercito n.? 1-1, da mesma série, do referido ano,
ali havia sido colocado para os efeitos do n.? 2.0 da alínea b) do artigo 16.0 elo decreto-lei n, o 28:402, de 31 de
Dezembro ele 1937.

ar-

12) Foram nomeados agregados it comissão superior
de educação física do exército, como técnicos de educação física, o capitão de infantaria Raúl Cordeiro Pereira
de Castro e o tenente de artilharia
Guilherme
Vergilio
de Almeida Pires Monteiro, nos termos do § 2.0 do artigo 85. o do regulamento
aprovado pelo decreto n. o 22:43G,
de 10 de Abril de 1933, durante o impedimento do major Fernando
Diniz de Aiala (' capitão Alvaro Mário
Couceiro Neto, ambos de infantaria,
que foram mobilizados.
13) Foi nomeado director, interino, da carreira de tiro
da Guarda o alferes de infantaria,
do batalhão de caçadores n.? 7, Leonel Pais do Cõuto, om substituição
do
tenonto Jorge Abel Gaspar Franco, q ue foi transferido
de unidade por ter Rido mobilizado.
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14) Concluíram, com aproveitamento, no corrente ano
escolar, na Escola Prática de Infantaria, O tirocínio pam
o pôsto de alferes os aspirantes a oficial de infantaria:
João Simeão, Joaquim Azevedo Martins da Costa, Hélio
Augusto Estevos Felgus, Ernesto António Luiz Ferreira
de Macedo, Ireneu de Almeida Mota, Fernando Manuel
Garrido Borges, Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre,
Renato Nuno Xavier, Manuel Amadeu Gomes Madall de
Sousa Teles, Mário Garcia da Silva, António Manuel
Baptista de Carvalho, Carlos Alberto Gonçalves, Abílio
:Uanuel de Tavares Rosado do Sacramento Monteiro, Hilário Marques da Gama, Octávio de Carvalho Galvão de
Figueiredo, .Toaquim Esteves Correia, Luiz Uanejo Vilela, Henrique Manuel Ribeiro da Cruz Antunes, Joaquim
Custódio da Costa Gouveia, Alfredo Teixeira Telo, Luiz
do Nascimento Matos, Carlos Barroso Hipólito, Luiz
Gonçalves Carneiro, Mário Ferrão Pimentel da Costa,
Eduardo Maria Pacheco Pinto, António Emílio Pereira
de Figueiredo Cardoso, Armando Vasco de Campos Saraiva, Júlio Augusto da Cruz, Fernando de Melo Leitão
Costa, Mário Serra Dias da Costa Campos, Armando
:Uanuel Cardoso Aires de Abreu, Narsélio Fernandes
Matias, Manuel Filipe Pereira da Silva do Magalhãis
Mexia, António Veiga Fialho, Artur Afonso Pereira Rodrigues, Francisco José Sancho Uva, José Manuol Celestino Soares da Costa Ferreira, José Maria Vieira Abrunhosa, Francisco Manuel da Costa Almeida, Álvaro
Romão Duarte o Manuel Maria Pimentel Bastos.
15) Presta serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, desde 5 do corrente
mês, o alferes miliciano, do regimento do infantaria n.? 1,
Fernando Josó Gomes Ravasco ele La-Grange.
16) Foi autorizado o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Jaime Pinto da Silva a usar o nome de Jaime
Pinto da Silva Mota, devendo, portanto, ser inscrito nos
respectivos registos com êste nome.
17) Conta a antiguidade do actual põsto desde 1 de
~ ovembro de 1939, e não desde 1 de Novembro ele 1940,
como foi publicado, o alferes miliciano de infantaria
Amândio Leite da Costa, promovido para o centro de
mobilização de infantaria n.? 16 por portaria de 11 de
Novembro de 1940, inserta na Ordem do Exército n." 22,
2.3 série, do mesmo ano.
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18) Conta a antiguidade do seu actual põsto desde 1
de Novembro de 1935, e não desde 1 de Novembro de
1938, como foi publicado, o alferes miliciano de infantaria Eduardo Alves Viana, promovido para o regimento
de infantaria n.? 6 por portaria de 30 de Dezembro de
1939, inserta na Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, de
1940.
19) Foi autorizado o alferes miliciano de infantaria
José Joaquim Poito Neves a usar o nome de José Cassiano Neves, devendo, portanto, ser inscrito nos respectivos registos com êste nome.
20) Pertencia ao centro de mobilização de infantaria
n," 6, e não ao centro de mobilização de infantaria n.? 8,
como foi publicado, o alferes miliciano de infantaria,
José Gomes da Silva, que, por portaria de 4 de Novembro de 1941, inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série, do mesmo ano, foi transferido poxa o batalhão de
caçadores n.? 5.
21) Fica sem efeito a parte da portaria de 23 de Fevereiro último, inserta na Ordem do Exército n.? 3,
2. a série, do corrente ano, que coloca no batalhão de
caçadores n. o 5 o alferes miliciano, do regimento de
infantaria n. o 11, João Afonso Moita.
22) Pertencia ao centro de mobilização de infantaria
"n.? 15, e não ao centro de mobilização de infantaria
n. o 13, o alferes miliciano de infantaria José Marques
Júnior, que, por portaria de 4 de Novembro de 1941,
inserta na Ordem do Exército n. ° 16, 2. a série, do mesmo
ano, foi transferido para o batalhão de caçadores n. o 6.
23) Fica sem efeito a declaração 20) da Ordem do
Exército n." 3, 2.a série, do corrente ano, respeitante ao
alferes miliciano de infantaria João Pedro de Amorim
da Silveira Campos.
24) Fica sem efeito a parte da portaria de 4 de Fevereiro findo, inserta na Ordem do Exército n." 2, 2.,a série, do corrente ano, que colocou no batalhão de caçadores n. o 5 o alferes miliciano, do batalhão de carros
n.? 1, ~1.lvaro Andrade Gueifão Ferreira.
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25) Contam a antiguidade do seu actual pôsto desde
1 de Novembro de 1937 e 1 de Novembro de 1933, respectivamente, e não desde 1 de Novembro de 1938, como
foi publicado, os alferes milicianos: de infantaria Mário
Nunes de Oliveira Falcão e de cavalaria Manuel Palma
Leal, promovidos para o regimento de infantaria n.? [)
e regimento de cavalaria n.? [) por portaria de 30 de
Dezembro de 1939, inserta na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, de 1940.
26) Chegou à altura para entrar no respectivo quadro,
em 19 do corrente mês, o major de artilharia, em disponibilidade, Segismundo Álvares Pereira e Lima.
27) Foram nomeados para a freqüência do curso de
comandantes do grupo, que tem início na Escola Prática de Artilharia em 15 de Junho de 1942, devendo as
autoridades de quem os mesmos oficiais dependem promover a sua apresentação na referida Escola no dia anterior ao do início do curso, os capitãis de artilharia a
seguir mencionados:
Gonçalo Artur Pereira Coutinho, na 3.a Direcção Geral
do Ministério da Guerra.
.
Eduardo Ferreira da Silva, adido, no Ministério das
Obras Públicas e Comunicações,
Eurico Gonçalves Monteiro, adido, no Minis tório das
Colónias.

Rogério de Paiva Cardoso, adido, no Ministério das
Colónias.
Francisco José Henriques Cortês, adido, no Ministério
das Colónias.
Luiz Dias Valente, no grupo de artilharia a cavalo n. 2 .
Aníbal Frederico da Silveira Machado, lIO regimento de
artilharia ligoira n. ° 3.
José Júlio Gomes Belchior Nunes, no regimento de artilharia ligeira n. ° 5.
Dimas Lopes de Aguiar, adido, professor catedrútico na
Escola do I~xército.
Alfredo da Silva Barreto de Carvalho, na Escola Prática
de Artilharia .
.J osó Augusto Brandão Pereira do Melo, III iliciano do oxtinto quadro especial, adido, no Ministério das ColóU

mas.
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António de Matos Ribeiro, miliciano do extinto quadro
especial, na 3. Repartição
da 1. Direcção Geral do
:\finistério da Guerra.
li

li

28) Está desligado do serviço desde 24 do corrente
mês, para efeitos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1037, o capitão miliciano ele artilharia, elo extinto qnadro especial,
da 1.n Repartição da 2. Direcção Geral dêsto Ministério,
Albano Ribeiro Coelho.
li

29) Foram nomeados para a freqüência do curso de
comandantes de bataria, que tem início na Escola Prática de Artilharia em 1 de Julho de 1942, devendo as
autoridades de quem os mesmos oficiais dependem promover a sua apresentação na referida Escola no dia
anterior ao do início do curso, os tenentes de artilharia
a seguir mencionados :
Auroliano Sobral Gomes, adido, na fábrica de munições
de artilharia, armamento e viaturas.
Raúl Simões Cabrita, adido, na fábrica de cartuchamo
e pólvoras químicas.
Carlos Luciano Alvos do Sousa, adido, na fábrica de
munições do nrtilhur ia, armamento e viaturas.
Francisco António Gonçalves Cardoso, adido, na fábrica
de munições de artilharia, armamento e viaturas.
Alfredo Ferreira Gonçalves, no regimento de artilharia
ligeira n. o 2.
José António dos Santos Monteiro, no destacamento da
Penha de França.
Artur de Jesus Fernandes, no regimento de artilharia
pesada n. o 2.
Fernando da Silva Ponco, no regimento de artilharia
ligeira n. o 3.
Rui lIa Silva Horta, no destacamento da Penha de França.
José Araújo Martins de Sousa Nazaré, no quadro da
arma.
Manuel Coelho da Silva Ferreira, adido, na fábrica de
cartuchame c pólvoras químicas.
Carlos Vidal de Campos Andrada, adido, instrutor elo
tâtica ele artilharia na Escola do Exército.
António Joaquim Alves Monteiro, no regimento de artilharia ligeira n. o 2.
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Capote, adido, na fábrica de munições
armamento e viaturas.
de Sousa Leitão, no grupo de artilharia
2.

Foram também nomeados para a froqüência do mesmo
curso, a seu pedido, os tenentes de artilharia a seguir
mencionados:
Rubi António Marques, no grupo de defesa submarina
de costa.
António dos Santos Vaz Barreiros, no grllpo de artilharia contra aeronaves n.? 2.
30) Presta serviço no destacamento mixto de Almada
o tenente de artilharia João Maria Navarro Vilalobos
Vieira, que, por portaria de 14 do corrente mês, inserta
na presente Ordem do Exército, é colocado no quadro
da arma.
31) Conta a antiguidade do seu actual pôsto desde
17 de Janeiro de 1942 o tenente-coronel de cavalaria
Inácio Caldeira Risques Pereira, a quem diz respeito
a declaração 21), inserta na Ordem do Exército n.? 2,
2.a série, do corrente ano.
32) Fica prestando serviço no regimento de' cavalaria
n. o 6 o capitão de cavalaria Jorge da Trindade Vilares,
que, por portaria de 14 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, foi promovido a êste pôsto para
o quadro da arma.
33) São nomeados para a freqüência do curso de
comandantes de esquadrão, a realizar na Escola Prática
de Cavalaria em 25 de Maio próximo, os tenentes de
cavalaria ao diante mencionados, devendo ser mandados
apresentar na refeferida Escola na véspera do dia do
início do mesmo curso:
Eduardo de Madureira Proença, adido, no Ministério
das Colónias.
José Costa Gomes, na Escola do Exército.
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Joaquim da Cunha Frazão Pereira, adido, na guarda
nacional republicana.
Fernando Cabral, no regimento de cavalaria u.? 8.
Abel António, adido, na guarda nacional republicana.
Jaime Filipe da Fonseca. na Escola do Exército.
Vasco de Brito Melo e Castro de Lemos da Costa Salema, adido, no Ministério das Colónias.
António Sebastião Ribeiro de Spinola, adido, na guarda
nacional republicana.
Em substiturção dos tenentes Eduardo de Madureira
Proença e V asco de Brito Melo e Castro de Lemos da
Costa Salema, que não vêm freqüentar o referido curso,
são nomeados:
José Filipe Alves Carvalhosa, adido, na guarda nacional
republicana.
Francisco António Venceslau, no regimento, de cavalaria n.? 6.
34) F'reqüentaram, com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, 110 corrente ano lectivo, o curso de
chefes de serviço os capitãis de engenharia Inácio Francisco da Silva, Joaquim Guarda Antunes, Manuel Quirino
Pacheco de Sousa, ~fário dos Santos Risques Pereira,
Manuel António Vassalo e Silva, Luiz Maria Bastos de
Carvalho, Manuel José Estêvão Guimarâis e João Henrique Branco Pereira Dias.
35) Froqüentaram no corrente ano lectivo, com aproveitamento, na Escola de Transmissões, o estágio de
transmissões a que se refere a alínea c) do artigo 44.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
alterado pelo decreto n. o 19: 175, do 27 de Dezembro de
1930, os capitãis de engenharia Frederico Gusmão Correia Arouca, Armando Néri Teixeira, Octávio Esteves
Paulo Cardoso, Henrique Herculano Santa Clara da
Cunha, António Jacinto Magro e António José Ferreira
Pimentel.
36) Freqüentaram no corrente ano lectivo, com aproo
veitamento, na Escola de Transmissões, o estágio de
transmissões a que se refere a alínea c) do artigo 43.°
do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1029, al-
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terado
pelo decreto n.? 19:175, de :n de Dezembro
de 1930, os tenentes de engenharia
Duarte Pinto Bastos
de Gusmão Oalbeiros, Edmundo Oarlos Tércio da Silva,
Renato Vitório Serafim de Assis, Domingos Duarte Belo,
José Joaquim Rodrigues Junqueira,
José Carlosde Arantes e Oliveira, Armando J086 Marques Girão, João ~Ianuel Terenas Latino, Joaquim António Rodrigues do Oliveira Júnior,
Daniel Mendes Tavares,
Adalberto
da
Conceição Ferreira
Pinto e João Correia de Magalhãis
Figueiredo.
37) Concluíram
no corrente ano escolar, no Instituto
de Altos Estudos Militares, o curso para a promoção a
major os capitãis: médicos António de Oliveira Zuquet,
Aires Mendonça
Lencastre
Pinto de Sousa Coutinho
Xlontenegro, Francisco Alberto Almeida Ribeiro Saraiva,
e miliciano, do extinto quadro especial, Adolino Duarte
::\lota; veterinários
Gustavo da Silva )10ta, Tomé Dario
ela Ponte e Humberto
Cortês Marinho Fulcão ; do serviço de administração
militar David Vaz da Fonseca
Aboim, João Viegas Jacinto, António Libãnio Fernandes
Gomes, João dos Santos 'I'õrres,
Artur Maria Ramos
Tarana, Mário Afouso de Carvalho, Armando Luiz Pinto
(1 V ergílio
Rodrigues
Valente,
tendo obtido o décimo
quarto a classificação
de «muito apto» e os restantes a
de «apto».
38) Ooncluíram
no corrente ano escolar, no Instituto
de Altos Estudos ~1ilitares, o curso para a promoção a
coronel, tendo obtido a classificação
de «apto» os tenentes-coronéis : veterinário
António Messias Abade, e do
serviço de administração
militar Bráulio Ludgero
de
Freitas e Hemitério Augusto de Carvalho Massano,
39) Não tem aplicação
farmacêuticos,
veterinários
militar a declaração
6),
n." 16, 2.a série, de 1941,
dade de pôsto de alferes
imediato àquele em que
oficial.

aos oficiais milicianos médicos.
c do serviço de administração
inserta na Ordem do Exército
contando os mesmos a antiguidesde 1 de N ovem bro do ano
são considerados
aspirantes
a

-iO) Fica sem efeito a parte da portaria de 1-1 de Fefindo, inserta na Ordem do Exército n. ° 3, 2. a série

vereiro
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do corrente ano; que colocou no Comando Militar dos
o major do serviço de administração
militar, da
direcção do mesmo serviço, João Domingues Peres.

Açõres

41) Chegou à altura pára entrar no quadro, em 12 do
corrente mês, o capitão do serviço de administração militar Daniel António Rois Rosa.
42) Passou a prestar serviço como tesoureiro do hospital militar principal, acumulando com o serviço a seu
cargo na 3. Repartição da 2. Direcção Geral dêste Ministério, o capitão do serviço de administração militar
Sebastião Martins Peres Gomes.
li

li

43) Passou a prestar serviço como tesoureiro do batalhão de metralhadoras n.? 1, acumulando com o serviço
a seu cargo na 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral
dêste Ministério, o capitão miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial, Henrique
Rocha.
44) Deve ser considerado colocado no regimento de
infantaria n, o- 7, e não no regimento de cavalaria n. o 7,
como foi publicado, o alferes miliciano do serviço de
administração militar Jorge Ricardo de Carvalho Figueira
de Sousa Tavares, a quem se refere a portaria de 14 de
Fevereiro findo, inserta na Ordem do Exército n." 3,
2.8 série, do corrente ano.
45) É tenente, e não alferes, como foi publicado, o pósto
do oficial do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Álvaro Franco Neto, que, por portaria de 14 de Fevereiro findo, inserta na Ordem do Exercito n. o 3, 2." série,
do corrente ano, foi colocado no depósito geral de material sanitário e de hospitalização.
46) Está desligado do serviço desde 9 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, José Pinto Gonçalves
Correia.
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47) Deve ser rectificada nos respectivos registos de
matricula para 20 do Agosto de 1884 a data do nascimento do coronel, na situação dr reserva, José .Júlio de
Almeida da Costa Pereira.
48) Estão desligados do serviço desde 18 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.° do
decreto- lei n.? :.!t):404, de 31 de Dezembro de 1937, o
tenente-coronel, na situação ele reserva, Lcopoldino Xavier de Palma e Paiva, em serviço no Presídio :\lilitar,
e o tenente, na mesma situação, Vergilio de Assunção
:\1atos, em serviço no quartel general da 3. região militar.
ti

49) Estão desligados do serviço desde 2
mês, nos termos da última parte do artigo
creto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro
tenente-coronel Manuel Rodrigues da Cruz
Manuel Otero Ferreira, ambos na situação

do corrente
15.° do dedo 1937, o
e o capitão
de reserva.

50) Por portaria de 27 de Fevereiro findo, visada pelo.
Tribunal de Contas em 17 do corrente mês, com a anotação de serem devidos emolumentos, nos tE~rmosdo decreto n.? 22:257, foi fixada em 28.200;5 a pensão anual
de reserva, nos termos da última parte do artigo 4.° do
decreto-lei n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1\)37, a que
tem direito o major, na situação de reserva, Henrique
IIipácio de Brion, que em 1 de .Janeiro do corrente ano
se apresentou da situação de adido, em serviço no Ministério da Marinha, e foi julgado incapaz do serviço activo
pela. junta hospitalar de inspecção em sessão de 28 do
referido mês de Janeiro.
51) Passa a desempenhar, eventualmente, o cargo de
chefe da secretaria do grupo independente de artilharia
de montanha o capitão, na situação de reserva, Artur
do Rêgo.
52) Para
nos cursos
tal militar
de reserva,

exercer o cargo de instrutor da parte militar
da escola regimental, que funciona no hospiprincipal, foi nomeado o capitão, na situação
Manuel Máximo Lopes e Silva Barros.
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f)3) Deixa de desempenhar
as funções de tesoureiro
do conselho administrativo
da Direcção
da Arma de
Infantaria,
para que havia sido requisitado,
o capitão,
na situação do reserva,
Joaquim Viegas Baptista,
que
passa a prestar
serviço na 3.a Repartição
da mesma
Direcção.
54) Foi actorizudo,
por despacho do Conselho de Ministros de 28 de Fevereiro
do corrente ano, a acumular
o serviço IIue presta na 1.3 ,Repartição da 1.a Direcção
Geral dêste Ministério com o cargo de chefe da cadeia
civil do Monsanto o capitão, na situação de reserva,
Hipólito João de Oliveira Pinto.
55) Está desligado
findo, nos termos da
decreto-lei
n.? 28:404,
capitão,
na situação
Carmo.

do serviço desde 25 de Fevereiro
última parte do artigo 15.0 do
de 31 de Dezembro de 1037, o
de reserva,
Alfrodo Pereira
do

,56) Continua prestando
serviço no comando geral de
aeronáutica,
como chefe interino da repartição
do material, o capitão de aeronáutica
António Augusto Davídv
que, por portaria de 14 do corrente mês, insorta na presente Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
57) Continua prestando serviço, eventualmente,
no batalhão de telegrafistas,
como secretário do conselho administrativo, o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Joaquim Guerreiro,
que, por portaria de 14 do
corren te mês, inserta na presente
Ordem do Etcérrtto,
transita para a situação de reserva.
58) Passa a fazer serviço no Arquivo Geral déste Ministério, na comissão encarregada
de escolher papéis e
outros documentos que estão sendo classificados, o capitão, na situação de reserva, Rui Ó Connor Shirley Pereira.

oH) Continua
Escola

prestando
serviço,
eventualmente,
na
de Transmissões,
como chefe da secretaria, o ca-
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pitão do extinto quadro auxiliar de engenharia José Ramos de Andrade, que, por portaria de 14 do corrente mês,
inserta na presente Ordem do Exército, transita para a
situação de reserva.
60) Continua prestando serviço no grupo de companhias de trem automóvel o capitão do extinto quadro
auxiliar de engenharia Joaquim Guilherme 'I'ravassos,
que, por portaria de 14 do corrente mês, inserta na presente Ordem. do Exército, transita para a situação de reserva.
61) Está desligado do serviço desde 19 de Fevereiro
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o tenente, na situação de reserva, Mário Pinheiro.
62) Publica-se a conta da gerência do Pavilhão da
Família Militar, do Hospital Militar Principal, no ano
de 1941:

Importânc íns

RECEITA
Saldo que vem do ano anterior
Importância

·45.331 i!531

de hospitalização:

De oficiais do exército
22.425100
De pessoas de família dos oficiais do
exército . . . . . . . . . . . . 27. 775;íOO
De oficiais de Ministérios estranhos
e de pessoas de suas famílias.
. . 1.775~OO
De alunos dos estabelecimentos
de
ensino do Conselho Tutelar
..
34.500$00
ne enfermeiras militares
. . . ..
100$00
Importância
dos acompanhamentos.
. .
Importância
de operações cirúrgicas e sala de operações.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importância dos medicamentos fornecidos aos doentes
.
Análises e tratamentos
feitos nos vários serviços,
transfusões de sangue, análises histológicas.
Soma.

86.575$00
22.720$00
80.884~OO
6.296;í15
1.805$00
243.611,,46
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Lmpo rt âucins

DESPESA
Importância do salário da. criadas.
. . . . . . .
Importância
de percentagens
sôbre o custo da. intervenções cirúrgicas
pagas a operadores e ajudantes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importância da gratificaç-ão ao tesoureiro .....
] mportância da alimentação das criadas
. . . . .
Importância
de reparações do edifício do Pavilhão
da Família Militar . . . . . . . . . . . . . .
Importância
de renovação e aquisição de material
de aquartelamento,
roupas e outros artigos . . .
Importância de reparação e beneflciação de material
cirúrgico, de aquartelamento,
roupas, etc..
. . .
Importância de serviços clínicos e de hospitalização
Importância
de luz, aquecimento, água, lavagem e
limpeza
.
Importância
de telefones
. . . . . . . . . . . .
Importância
da alimentação
dos doentes, acompanhamentos e enfermeiras
. . . . . . . . . . .
Importância de despesa com impressos
.
Importância de pagamento de serviços e de encargos
Hão especificados . . . . . . . . . . . . . .
J mportância do saldo que passa ao ano seguinte.
Soma

........•.

10.889~OO
30.436;1300
1.200;1300
6.421~85
35~00
3.187$00
790150
37.416$40
16.742$80
420;llOO
93.94\)$70
1.4411il40
104;)31
40.5771il40
243.611~46

Observações
Duran te o ano do 1941 :
Número de dias
Mádln dtúrtu de
Número rte dias
Média dí árfa do

de hospitalização - 3:463.
doentes, 9:5 aproximadamente.
de ncompaubumeuto
-1:1:36.
acompanhamentos,
3,1 apro xlm adarnr-nte.

Receitas durante o ano ...
. . . . . . . .
Despesas duranto o ano . . . . . . . .
Excesso das despesas

sôbro as rece lt as •

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

198.280,)t5
203.0J4~OG

4.7,33#al

3.a Repartição

63) Oontam a antiguidade do pôsto de aspirante a oficial desde 1 de Novembro de-1933, 1 do Novembro de
1935 e 1 de Novembro do 1936, respectivamente, e não
desde as datas publicadas na Ordem do Exército n. o 13,
2. a série, de 15 de Setembro de 1941, os segundos sar-
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milicianos do regimento de infantaria n. ° 6, João
de Amorim da Silveira Campos, Álvaro Seixas de
e Avelino de Freitas Lima, promovidos àquele
por portaria de 10 do referido mês de Setembro.

64) Chama-se Manuel Augusto Domingues Dias de
Andrade, e não Manuel António Domingues Dias de Andrade, como foi publicado, o soldado cadete n.? 483/40,
do regimento de infantaria n.? 1~, promovido a aspirante
a oficial miliciano de infantaria, para o regimento de infantaria n. ° 13, por portaria de 30 de Janeiro último,
inserta na Ordem do Exército n." 2, 2.a série, de 9 do
mês findo.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.~ Repartição
65) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, quo, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro do 1937, transitam pola presente
Ordem ,do. Exército para a situação de reserva:
General Tasso de Miranda Cabral, 54.000·). Tem 44 anos
de serviço.
Major de infantaria, com o curso do estado maior, Alfredo Ferraz de Carvalho, 27.0001'5. Tem 37 anos de
serviço. '
Capitão de infantaria Eduardo Emiliano Rêgo, 21.600~.
Tem 36 anos de serviço e 26 periodos.
Capitão de cavalaria António Luiz Pereira Coutinho,
16.200;),. Tem 27 anos de serviço.
Capitão de aeronáutica António Augusto David, 27 .89-!ô60.
'rem 47 anos de serviço o 131 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar do engenharia J oaquim Guerreiro, 20.4006. Tem 37 anos de serviço e
17 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia José
Ramos de Andrade, 20.400t$. 'rem 38 anos de serviço
e 59 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Joaquim Guilherme Travasses, 19.2G6t$60. Tem 3.1 anos
de serviço.
61:?)Rectificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito, desde 12 de Janeiro último, o oficial ao
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diante nomeado, em substitutção da que lhe foi atribuída
pela Ordem do Exército n. o 19, 2." série, de 1941 :
Capitão de infantaria
18.993~.

Filipe

do Nascimento

Barros,

67) Pensões anuais com que passaram à situação de
reforma pela Ordem do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, os oficiais ao diante nomeados, conforme
despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do Govêrno n,o 45, 2. a série, de 25 de Fevereiro de 1942:
Major de artilharia José Inácio de Oliveira, 25.54M55.
Capitão de artilharia Nuno Pereira da Cunha, 19.9781$80.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
José Ribeiro da Silva, 19.58M.
Tenente, na situação de reserva, António Joaquim Gonçalves, 18.102660.
Tenente, na situação de reserva, João da Silva Marques
Rito, 14.361~60.
68) Pensões anuais com que passaram à situação de
reforma os oficiais ao diante nomeados, conforme despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do Goiêrno n.? 68, 2." série,
de 24 de Mar~o de 1942:
Capitão,
na situação
de reserva, António Soares,
21.686640.
Capitão, na situação de reserva, Joaquim de Almeida,
20.590620.
Capitão, na situação de reserva, Manuel da Silva Palma
Mestre, 15.784a20 (pensão de separado do serviço).
Capitão, na situação de reserva, José Manuel Vieira de
Castro Silva, 8.471640.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Augusto Teixeira de Carvalho, 12.6726.

VIII - ÉDITOS
Conselho

de Recursos

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta e
cinquenta dias, a contar da data da presente Ordem do
Exército, citando, por uma só vez, os oficiais de aero-
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náutica a seguir indicados, para na qualidade de recorridos, que são no recurso n, ° 2:592, interposto pelo
tenente da mesma arma Carlos de Pinho Canelhas, que
recorre da colocação na escala da arma de aeronáutica
- declaração 44), inserta na Ordem do Exército n.? 18,
2. a série, de 1941 -, apresentarem, querendo, tanto êles
como os seus representantes legais, contestação, para o
que terão vista do processo na Secretaria dêsto Conselho
durante o referido prazo:
Éditos de trinta

dias

'I'enentes :
Sebastião de Gouveia Pessanha, na base aérea n.? 3.
Marciano Bonucci Veiga, na base aérea n." 2.
Carlos Alberto Martins, na base aérea n." 2.
Éditos de cinqüenta

dias

Tenentes :
Fernando Rodrigues Frutuoso, na base aénea n. ° ;1.
Viriato de Freitas Viana Tavares, na base aérea
n." 3.
Raúl Patrocínio de Almeida Cabral, na base aérea
n.? 2.
Obituário

193H
Novembro

13 -

Alferes miliciano
Sousa Fortuna.

de infantaria

Manuel Morais de

1942
.Ja~eiro
»

Fevereiro
»

»

»

"
:\Iarço
»
a

8-

Coronel reformado Vítor Leopoldo Machado da
Câmara e Silva.
24 - Capitão reformado Abílio António Amador.
3 - Coronel reformado José Xavier Barbosa da Costa.
6 - Coronel reformado Manuel José Pereira Caldas.
14- Capitão reformado Joaquim José Marques Nogueira.
22 - Capitão reformado Eugénio Ilerculano Diogo ,Ir
Carvalho.
.
23 - Coronel reformado José da Costa Pereira.
26
General reformado Viriato Gomes da Fonseca.
27 - Tenente, na situação de reserva, Mário Pereira
Braga.
1- General, adido, Bernardino Pires Franco.
1- Tenente-coronel
reformado Carlos de Carvalho
Dias.
3 - Capitão de artilharia,
adido, Romeu Correia e
Cunha Neves.

2,· Série
~rarço
»

»
»
»
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4 - Major, na situação de reserva, Custódio Luiz de
Oli veira Pessa.
f> - Coronel reformado Constantino Augusto dos Santos.
(j - Capitão reformado
António Augusto Franco.
S - Tenente-coronel
reformado António Tavares
da
Sil va Godinho Júnior.
9 - Coronel reformado Augusto Mar inho Falcão dos
Santos.
11- ~Iajor de infantaria, no quadro, Nicolau de Luizi.
11- Tenente miliciano médico, licenciado, José da
Si lva F' igueiredo.
14 - Coronel, na situação de reserva, Luiz Augusto
Teixeira de Vasconcelos.
1:í - Tenente, na situação
de reserva, João Ferrei ra.

António de Oliveira Salaear,
Está conforme,
() Ajullallle

General,

.l..
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27 de Abril de 1942

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 1G:070, de 25 de Setembro
do 1928, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Lud ovina Oliveira
Esteves, filha, solteira, do tenente, na situação de reserva,
António Josó Esteves Júnior, falecido em 22 de Novembro findo, o subsídio mensal no quantitativo
de 140a09.
Ministério da Guerra, 13 de Março de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Costa.

(Visada polo Tribunal de Couras em 28 do ~Iarço de 1942. Silo
devidos emolumentos, nos tormos do decroto n.? 22:257).

Nos termos do decreto u.? 16:070, de 25 de Setembro
do 1928, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Teresa Pereira de
Azevedo, Sofia Pereira de Azevedo e Madalena Pereira
de Azevedo, respectivamente
viúva e órfãs do capitão,
reformado,
Manuel Joaquim de Azevedo, a reversão da
cota parte do subsídio mensal no quantitativo
de 311669,
em virtude de seu filho e irmão N oraldino Pereira de
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Azevedo haver atingido dezóito anos de idade em 2 de
Janeiro do corrente ano.
Ministério da Guerra, 23 de Março de 194,2.-0 SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.

(Visada pelo Tribunal de Coutas em 28 de Março do 1942. Não
, são devidos omolumentos, nos termos do decreto 0.° 22:257).

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

2.a Repartição

Por decretos de 31 de Xlarço findo,'

Rejeitado o recurso n.? 2:D88, interposto perante o Conselho de Recursos pelo coronel de infantaria, actualmente na situação de reserva, José Marcelino Barreira,
em quo recorria da antiguidade que lhe foi atribuída
pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de 30 de
Junho de 194,1, por ser manifestamente ilegal.
Rejeitado o recurso n.? 2:591, interposto perante o Conselho de Recursos pelo tenente, na situação de reserva,
Mário de Figueiredo, contra o despacho ministerial
de 29 de Novembro do ano findo, que lhe indeferiu
um requerimento em que pedia que lhe fõsse concedido continuar no serviço activo depois de' atingir o
limite de idade a que se refere o artigo 7. ° do decreto-lei n.? 28:4,02, de 31 de Dezembro de 1937, por ser
manifestamente ilegal. .

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPor portarias

2.a Repartição

de 31 de Março findo,'
Adido

Capitão de infantaria, da escola prática da arma, Amadeu César Lopes, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Minis-

,
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tério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser
considerudo nesta situação desde 27 de Março de
1942.
(Auorada polo Tribunal de Contas em 10 do Abril de 1942).
Reserva

Brigadeiro de cavalaria, inspector da arma, Abílio de
Sousa Namorado, nos termos da última parte da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei u.? 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Março de 1942.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do docreto n.? 22:2"!>1).

Por portarias de 4 do corrente mês:
Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, adido, António do Almeida Abrantes, que, de regresso do Ministério da Economia, por ter deixado de
prestar serviço no Instituto Geográfico e Cadastral, se
apresentou em 27 de Março de 1942, preenchendo
vaga no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo Trihunal do Contas, com a anotação do não sorem
devídos omol umenros, llOS termos do decreto n , U 22:257).

Adidos

Tenente, na situação de reserva, Bernardino do Carmo,
por ter sido nomeado para prestar serviço na l\Ianutenção ~Iilitar, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Abril de 1942.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 10 de Abril de 1nH).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Mário de Campos, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional
rElpubliculla, devendo ser considerado nesta situação
desde 14 de Março de 1942.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 16 de Abril de 1n~2).

Disponibilidade

Capitüis: de infantaria Mário Alcobia e Carlos Amorim
Castanheira, e de cavalaria Eduardo Varela de Oliveira
Soares, todos adidos, que, de regresso do Ministério

2G!
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do Interior, por terem deixado de prestar serviço na
guarda nacional republicana, se apresentaram em 1 de
Abril de 1942.
(Visada pelo 'I'r lbunul de Contas, com a anotaçâo de não serem devidos omolumentos,
nos termos do decreto n.v 22:257).

Reserva

Tenente do infantaria, adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Isidoro Lopes dos Santos, nos termos
da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:40.1, de
31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Novembro de 1941, e sem direito a pensão pelo
Xlinistério da Guerra por continuar prestando serviço
no Ministério das Colónias.
(VJsada pelo 'I'r-lbun nt de Contas, com a anotação do não serem
devidos emolumoutos, nos termos do decreto n,? 22:257)

Oflciais milicianos de reserva

Tenentes milicianos, licenciados: de infantaria, do centro
de mobilização de infantaria n.? 9, António Crucho
Dias; do centro de mobilização de infantaria n." 15,
Francisco Teixeira de Macedo e Manuel Joaquim Pereira de Cerveira Pinto; do centro de mobilização de
infantaria n.? 19, Francisco Ernesto Machado ; de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n.? 2~
Francisco José Pedroso, e, do centro de mobilização de
engenharia n.? 4, João Filipe Lopes do Rosário; alferes milicianos, licenciados: de infantaria, do centro de
mobilização de infantaria n.? 10, Jaime Levi Bretes
Pereira; do centro de mobilização de infantaria n.? 12,
João José de Moura "Mascarenhas Gaivão; do centro
de mobilização de infantaria n.? 18, Duarte Cabral
Amorim ela Cunha; e de cavalaria, do centro de mobilizaçâo de cavalaria n.? 3, Manuol Proença Robalo
Lisboa, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto
n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite do idade, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 5 de Janeiro, 2 de
Março, 18 de Janeiro, G de Fevereiro, 27 de Março,
3 de Abril, 10 o 18 de Março, G ele Fevereiro e 31 de
Março de 19.12.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas em 10 do .~hrll de tn42).
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Reforma
(Despacho do 21 de Março de 1942 da Caixa Geral de Depôsitos, Crédito o Provídêncí a, publIcado no Diário do Govêl'1LO
n.o 68, 2.a sõrio, do 2,l do mesmo mês).

Tenentes milicianos:
de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria D.O 6, Joaquim Coelho da Rocha, e
de cavalaria,
do centro de mobilização
de cavalaria
n. o 3, Cláudio Emílio Pinto Correia Mendes, nos termos da alínea b) do artigo 8.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela .i unta hospitalar
de
inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 14 de Agosto e 27 de Novembro de 1939. (~1!.0 carece de visto ou anctnção do Tribunal de Contas).
Baixa do serviço

Alferes milicianos
de infantaria,
do batalhão
independente de infantaria n.? 18, José Eduardo Pinto da Rocba e Cunha, e, do centro de mobilização de infantaria
n. o 15, Henrique Artur de Moura Coutinho de Almeida
de Eça, nos termos da última parte do artigo 3.0 do
decreto-lei
D.O ~8:404,
de 31 de Dezembro
de 1937,
por terem sido julgados incapazes pela j unta hospitalar de inspecção,
respectivamente,
de todo o serviço
e do serviço activo, devendo ser considerados
nesta
situação desde 30 de 11arc;o de 1942 e 24 de Dezembro de 1938. (Anotada polo Tribunal de Contas em 10 de Ahril do 1942).

Por portarias de 11 do corrente mês:
Adidos

Capitão, na situação de reserva, António J oaq tlim Dias,
por ter sido nomeado para prestar serviço na Manutenção Militar, devendo sor considerado nesta situação
desde 5 de Abril ele 1942.
Tenente, do regimento de engenharia n." 1, José Salvato
Bizarro Saraiva, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de seI:viço dependente do Ministério da Economia,
no Instituto
GeogrMico e Cadastral, devendo ser considerado
nesta situação desde 1
de Ahril do 194:?

266
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Tenentes
milicianos:
do regimento
de infantaria
D.O 6,
Mário Ambrósio Ferreira;
do regimento de infantaria
n," 11, António de Sousa Honrado Júnior, e, do regimento de infantaria n. ° 14, Acácio António Borges de
Sousa; alferes milicianos:
do regimento de infantaria
n." 1, Rafael António .Jorge da Câmara de Bulhão
Pato e Alberto Fernando
Pereira;
do regimento
de
infantaria n.? 10, Alexandre Marques Lobato; do regimento de infantaria
D.O 11, José
Caro Quintiliano
e
João Afonso Moita; do regimento de infantaria n." 12,
Joaquim Anacoreta
Correia;
do regimento
de infantaria D.O 16, Anacleto Roma Galhardas;
do batalhão
de caçadores n. ° 2, Telmo da Silva Cunha e Firmino
Siborro Ferreirinho;
do batalhão de caçadores n. ° 5,
Aristides Martins Caramelo, e, do batalhão de caçadores
n. ° 7, Manuel Coutinho, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.°
do decreto n. ° 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser considerados
nesta situação desde 14 de
Fevereiro
de 1942.
'l'enente miliciano, do regimento de infantaria n. ° G, João
Augusto Marinho, e alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
n. ° 4, Francisco
Filipe Dentinho;
do
regimento
de infantaria
n." 6, Mário Moreira de Almeida, Armando Domingues Ribeiro, António Santos
Silva Cerveira Pinto e Amândio Leite da Costa; do
regimento
de infantaria
n. ° 7, Manuel António da
Costa Botelho e Manuel Monteiro Fernandes;
do regimento de infantaria
n, ° 13, Manuel Ribeiro
e José
Gualberto
dos Santos Franco;
do batalhão de caçadores n.? 1, Pedro Coelho Cruz Filipe e Manuel Maria
da Silva e Oliveira;
do batalhão de caçadores n." 2,
Jorge Jardim de Oliveira Ponces de Carvalho, Ramiro
de Sousa Galiza e Elmano Artur; do batalhão de caçadores 0.° 8, Vasco Amaro de Sousa e Silva da Costa;
do batalhão de caçadores n.? 10, Afonso Carlos Pinto
Salgado,
0, do batalhão
de carros n.? 1, Álvaro Andrade Gueifão Ferreira
e Francisco
Martins Serpa
Castelo Rodrigues,
por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
das Colónias,
nos termos do artigo 5.° do
decreto n." 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerados
nesta situação desde 20 da Janeiro
de 1942.

2. Série
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Alferes
miliciano,
do reg-imento de infantaria
n." 5,
Alvaro Henriques
de Gouveia e Melo, por ter sido
requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 31.° do decreto n," 13:309, de 23 de
Março de 19~7, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Setembro de 194:1.
Alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
n.? 5,
José Augusto Luiz Lopes; do regimento de infantaria
n.? G, José Joaquim Devesas e João Sabóia de Gouveia; do regimento de infantaria n." 8, Carlos da Silva
Pereira;
do regimento
de infantaria
n.? 15, João
Francisco
Gerardo;
do batalhão de caçadores
n.? 5,
Eduardo
José Lopes
Simões e Fernando
Alberto
Galam Igea Sebes Pedro de Sá e Melo; do batalhão
de caçadores n.? 9, José Florindo Joaquim Fernandes;
do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Amadeu Costa,
e, do batalhão de metralhadoras
n. ° 2, José Godinho
de Matos Santa Ri ta, por terem sido requisitados
para
desempenhar
comissões
de serviço dependentes
do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do
decreto n.? 13:309, de 23 de Março de 19~7, devendo
ser considerados
nesta situação desde 26 de Fevereiro
de 1942.
Alferes milicianos:
do regimento
do infantaria
n.? 2,
Maurício do Nascimento,
e, do batalhão de caçadores
n.? 8, Arnaldo
dos Santos Duarte,
por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões de serviço
dependentes
do Ministério das Colónias, nos termos
do artigo 5.° do decreto n.? 13:309, de 23 de -:\farço
de 1927, devendo ser considerados
nesta situação, rospectivamente,
desde 16 de Fevereiro
e 20 de Janeiro
de 1942.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 1Gdo Aln-Il de 19-(2).
Reserva
Capitão, do batalhão
de caçadores n.? 5, João José de
Morais, e tenentes:
do regimento de infantaria n.? 8,
Salvador
Augusto Alves, e, do rr-gimonto de infantaria n. ° 14, António Loureiro da Cruz, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, p-or terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 23, 18 e 17 de Março de 194:2.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, DOS termos do decroto n.? 22:257).
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IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra

Por portarias

_I,a

Direcção

Geral-

2.a Repartição

de 31 de Março findo:

(Visadas polo Tribunal de Contas, com fi anotação do serem devídos omolumontos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
Garcia Gomes.

n.O 19

Celestino José Soares

Batalhão independente de infantal"ia

Capitão, o tenente de infantaria
Mota.

n. o 18

Jaime Carlos Correia

Quadro da arma de cavalaria

Coronel, o tenente-coronel de cavalaria, da escola prática
da arma, Luiz de Camões.

Por portaria

de 4 do corrente

(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

Grupo de artilharia

mês:

de Co nt as, com a anotação do serem deDOS termos do decroto n.? 22:257).

contra aeronaves

n. o 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante de artilharia. do regimento de artilharia pesada n.? 1, José de Almeida, sem prejuízo de
antiguidade.

Por portarias

de 11 do corrente mês:

Nula e do nenhum efeito a parte da portaria de 4 de
Março findo, inserta na Ordem do Exército
n. o 5,
2. série, do corrente ano, que promoveu a tenento
miliciano, para o regimento de infantaria D.O 6, o alferos miliciano de infantaria Bernardino de Sousa Pinto,
por se ter verificado ter sido já promovido por portaria de 10 de Fevereiro último, inserta na Ordem do
Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano,
fi

(Anotaela polo Tribunal

de Contas em 16 do Abril de 1D42).
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3." companhia de saúde

Capitão miliciano médico, graduado, o primeiro sargento
cadete, do centro de mobilização de cavalaria n.? 3,
Fernando Nunes da Silva Araújo, nos termos do
artigo único do decreto n.? 31:495, do 1 de Setembro
do 194,1, contando a antiguidade desde 4 de Fevereiro
de 1942. (Visada pelo Tribunal do Contas, com n anotação da serem devidos emolumentos,

v-

DOIi

termos do decreto

D,O

22:257).

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portarias

de 24 de Março findo:

(Visadas pelo Tríbun al do Conta. em 31 de Março do 1942. Não sâo
devidos omoJumontos, nos tormos do decreto n ." 22:257).

Reconduzido por mais dois anos no cargo de promotor
do justiça do Tribunal Militar Especial, desde 18 de
Abril do corrente ano, nos termos do § 3.° do artigo 13.0 do decreto n.? 23:203, de 6 de Novembro de
1933, o tenente-coronel, na situação do reserva, Artur
Pinheiro Coelho.
Rooonduzido por mais dois anos no cargo de amanuense
da secção de Lisboa do Tribunal Militar Especial,
dosde 9 do Abril do corrente ano, nos termos do § 3.0
do artigo 113.0do decreto n. o 23:203, de 6 de Novembro de 1933, o primeiro sargento do extinto quadro
de sargentos do secretariado militar Alfredo da Ressurreição Roque.

Ministério

da Guerra _La

Por portaria

Direcção

Geral-I.a

Repartição

de 31 de Março findo :

(Visada pelo Tribunal do Contns om 15 do Abril do 1912. Não
sãodovtdos
cmctumeruos , nos termos do decroto u.? 22:2;)j).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado de vogal o general :\Iigllel de Almeida Santos.
Vogal, o general José Garcia Marques Godinho.
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da Guerra - La Direcção

N.o G

2.· Série

Geral - 2. a Repartição

P01' portaria ele 22 de Janeiro do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal de Contas em V de Abril de lV42. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto 0.° 22:2571.

Nomeado chefe da 1. Repartição da 1.a Direcção Geral
dêste Ministério o major, na situação de reserva, António Augusto ~fonteiro.
fi

Por portaria de 1..J de Março findo;
(Visada pejo Tribunal do Contas, com fi anot acâo de não serem
devidos emolumentos, IlOS termos tio decreto n." 22:257).

Ministério

da Guerra-3.'

Serviços cartográficos

Direcção Geral

do exército

Adjunto técnico da divisão de topografia e geodesia cartográfica, o major de artilharia, em disponibilidade,
Segismundo Álvares Pereira o Lima.

P01' portaria de 1 do corrente mês:
(Visnda pelo Tr-lbuu al de Contas, com a anotação de não sorem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Chefe, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, chefe interino, Joaquim de Sousa
Brites.

Por portaria de 4 do corrente mês:
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Depósito

Tenente miliciano médico, do regimento
ligeira n.? 1, José Eusébio Pontes.
Regimento de artilharia

ligeira

de artilharia

n.O 5

Alferes miliciano, do centro de mobilização
n.? 5, Francisco Furtado da Ponte.

de artilharia

2.' Série
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3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da
Repartição da La Direcção Geral dêste Ministério, António de Castro.
~.:l

Depósito geral de material

sanitário

e de hospitalização

Capitão farmacêutico, do centro de mobilização do serviço do saúde n.? 3, Joaquim Varela Gusmão.

de 9 do corrente

Por portarias

Comando militar

mês:

dos Açõres

Capitão, do batalhão do pontoneiros, João Magro Romão.
Tenente, do batalhão do sapadores de caminhos de ferro,
João de Matos Silva.
Regimento de infantaria

n.O II

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Mário Alcobia.
Regimento de infantaria

n. o 15

Capitão do infantaria, em disponibilidade,
rim Cas tanheira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

Carlos Amon. o 10

Sub-chefe, O tenente-coronel, do regimento de infantaria
n. ° 20, António Luiz Salgueiro Fragoso.
Regimento de cavalaria

n. o I

Capitão de cavalaria, em disponibilidade,
rela de Oliveira Soares.

Por porta/ias
Ministério

Eduardo

Va-

de 11 do corrente mês:
da Guerra - 3.a Direcção Geral

Serviços cartográflcos

do exército

Chefe 'da équipe aérea da divisão de fotogrametria, o tenente de aeronáutica, da base aérea n.? 1, Joaquim
Brilhante Paiva.
(Visada pelo Trlhunal de Couras, com a anotação de não sorem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).
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2.· inspecção de artilharia

Exonerado
o curso
:Ufena.

de inspector
o brigadeiro
de artilharia,
com
do estado maior, Fernando
Falcão Pacheco
(Anotada

pelo Tribunal

do Cont as em 16 do Abril de 1942).

Inspector interino, o coronel de artilharia, tirocinado, da
direcção da arma, Eduardo da Costa Ferreira, nos termos do artigo 2.0 do decreto n. o 26:341, de 7 de .Fevereiro de 1936.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotação de serom devidas emolumentos, nos termos do docreto 11.° 22:257).

Inspecção da arma de cavalaria

Inspector
interino, o coronel de cavalaria, da 1.a brigada
da arma, Higino Sanches Ferreira
Barata, nos termos
do artigo 2.° do decreto n." 26:341, de 7 de Fevereiro
de 1\:)36. (Visada polo Trlhunal do Contns, com fi auot.ação de sorom dovidas emolumentos,

nos termos do decroto

D,o

22:2(7).

Escola de Transmissões

Instrutor,
o capitão de engenharia,
adido, professor
ordinário do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, António Jacinto Magro, acumulando aquelas funções com o cargo de professor
do
referido Instituto.
(Visada polo Tribunal
vidos omolumentos,

Ministério

da Guerra

_I."

de Contas, com a anotação de serem detarmos do decreto n.? 22:257).

IlOS

Direcção Geral-

2.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento de cavalaria n.? 1, Alberto Afonso Leite.
Ministério

Capitão,

da Guerra - 3.'

na situação

Di~ecção Geral-

do reserva,

Comando militar

João

4." Repartição

José

de Morais.

dos Açõres

Tenente miliciano veterinário,
do ro&!_mento de infantaria
n." 16, António Martins Gomes Ferreira,
por pedir.
Regimento de infantaria

Major, do regimento
de infantaria
Aleluia da. Costa Lopes.

n. o 2

n." 15, Leonel

de

2.' Série
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n. ° 5

Alferes miliciano, do centro de mobilização
n. o 12, Armando Bonucci Veiga.

de infantaria

Regimento de infantaria n. ° 8
Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 10, Júlio José Junqueiro Gonçalves de Freitas, por motivo
disciplinar.
Regimento de infantaria

n.O 15

Major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? ~, Gustavo Adolfo de
Gouveia.
Regimento de infantaria n. ° 16
Tenente miliciano veterinário, .do Comando Militar dos
Açõrcs, José Tavares Silva, por pedir.
Regimento de infantaria n. ° 17

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 11, João
Cardoso da Rocha.
Regimento de infantaria n.O 18

Alferes miliciano, do regimento do infantaria n." 10, João
Salgueiro Pessoa.
Regimento de infantaria

n.O 19

Alfores, elo regimento de infantaria n. ° 6, José Cândido
Neves dos Santos.
Batalhão de caçadores n.O 5

Capitão, do regimento
gos Oarapeto.

de infantaria n. ° 1, José Domin-

• Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Segundo comandante, o tenente-coronel de artilharia,
da direcção da arma, José de Pina Cabral.
I.' brigada de cavalaria

Comandante, interino, o coronel, do regimento de cavalaria n.? 8, Vital dos Reis Silva Barbosa.
Regimento de cavalaria n. ° 8

Comandante, o coronel de cavalaria, no, quadro da arma,
Luiz de Camões.
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Por portaria de 17 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O 3

Major, do regimento de infantaria n.? 8, Eduardo Djalme
Brandão de Azevedo.
Regimento de infantaria

n. ° 19

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 1, Francisco Luiz
Gonzaga.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Alferes miliciano, do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Alfredo Malheiro Lopes da Silva, por pedir.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n. ° G, José Alves Correia
da Silva, por pedir.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Guilherme António Madueíío de Oarvalho , por
pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Capitão de artilharia, da escola prática da arma, Firmino José Miranda da Oosta.
Alferes de artilharia, da escola prática da arma, Abílio
Antunes da Mata, e, do regimento de artilharia ligeira
n." 1, José Vasco Rodrigues Ramos.
Aspirantes a oficial milicianos: do grupo de artilharia
contra aeronaves n. ° 1, António Tiago Martins, Estêvão José Botelho Reis, João Ramos Dionisio, Inácio
José Correia da Silva Tavares, José Albertino Nogueira Alves, e, licenciados: Camilo Francisco de Barros Sobrinho, Olemente da Fonseca Araújo Freitas
Meneses, António Henriques de Sousa Falcão, Manuel
António Matias, Jaime Boaventura de Azevedo, José
Luiz Pereira Soares, Abel José Leite Ferreira Barbosa, Fernando Augusto 'Côrte Real de Araújo Alves
Amaro e José Marcelino Pires.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Oomandante, O tenente-coronel de artilharia,
prática da arma, Raúl Gomes Saraiva',

da escola

2." Série
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Base aérea n. ° 2

Alferes de aeronáutica, da base aérea n.? 3, João António Brandão Calhau, Henrique Dantas Maia e João
de Deus Mendes Quintela.

Por portarias de 18 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. ° 6, Salvador Paupérie.
Batalhão de caçadores n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 1.:1 companhia de trem hipomóvel, Francisco Simão, por pedir.
Batalhão de caçadores

n.O 5

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 16, Alberto Cabral de Quadros Marinho Falcão, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n ,? 16, Carlos Frederico Pereira Villaret, por pedir.
Centro de mobilização

de infantaria

Alferes miliciano, do regimento
Adriano da Cunha Mendes.
Centro de mobilização

n. o 8

de infantaria

de infantaria

n.? 8,

n.O 20

Alferes miliciano, do batalhão de carros n.? 1, Fernando
dos Santos Pinto.
Regimento de artilharia

de costa

Major, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, Joaquim.
Estrêla Teriaga.
1.' companhia de trem hipomõvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n.? 1, Joaquim Miguel, por
pedir.
Escola Prática

de Cavalaria

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
de cavalaria n.? 5, João Pires de Campos.

ORDE1\! DO. EXÉRCITO

276

2.' Série

N.o 6

Por portaria de 2-1 do corrente mês:
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major
.
dos capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia,
110 corrente ano

Exonerado de vogal o tenente-coronel de artilharia José
de Pina Cabral.
Vogal, o tenente-coronel de artilharia Valeriano António
de Campos e Sonsa.

VI-

AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSÃO

Ministério

da Guerra - l ." Direcção

Geral - 2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decroto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde as datas
que lhes v110 indicadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sObre o sOldo:

no oficiatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 7 do corrente mês:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a auct ação de serem de vídos emolumentos, nos termos do decreto H.U 22:257).

Engenharia - tenente José Salvato Bizarro Saraiva,
adido, em serviço no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, nos termos do artigo 20.°
do decreto-lei n." 28:403, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 4 do Abril de 1942.
Por portaria de 10 do corrente mês:
(Visada polo Tribunal
vidas emolumentos,

de Contas, com fi anot.açâo de serom donos termos do decreto 11.0 22:257).

Artilharia - tenente-coronel Francisco Xavier Pavão de
Morais Pinto: adido, em sorviço no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, nos termos
do artigo 20.° do decreto-lei n." 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 8 de Abril do 1942.

2.' Série
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Pensões anuais rectificadas,
nos termos do § 3.0 do
artigo 6.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passaram a vencer os oficiais, na situação
de reserva, ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai Indicado:

Por portaria de 20 de Março findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com 8 ano tação do sorem devidos emolumentos, nos termos do dooroto n.o 22:257).

Capitão Zarco Gomes Pereira
da Câmara, 20.263:520,
desde 11 de Fevereiro
de 1942 - 31 anos de serviço.
Capitão Emídio Jacinto da Silva Coelho, 21.600&, desde
;) de Março de 1942 - 36 anos de serviço.
Tenente António da Costa, 14.466;$60, desde 2 de Fevereiro do 1942 - 31 anos de serviço.
Tenente José Augusto
da Cunha, 16.548,5, desde 1 de
Março de 1942 - 34 anos de serviço.

VII- CONDECORAÇÕES

Ministério

da Guerra _La

E LOUVORES

Direcção Geral-I.a

Repartição

P01' portarias de 23 de Março findo:
Louvado
o coronel de engenharia
Eduardo
Corregedor
Martins pela muita inteligência,
zê lo e dedicação de
que deu provas na rogência da 28.8 cadeira, transitória,
da Escola do Exército,
de 17 de Dezembro
de 1927
a 8 de Janeiro
de 1942, onde se revelou um professor do excepcionais
dotes pedagógicos.
Sempre profundamento
interessado
por todos os assnntos relacionados com a actividade escolar, assinalou, durante
cõrca do quinzo anos, a sua competência
profissional,
constituindo
o conjunto das suas lições um douto tratado da especialidade
«Estradas
e caminhos de ferro».
Louvado o tonente-coronel
de engenharia
José Fernandes de Barros
Júnior , porque,
como professor
da
26. a cadeira da Escola do Exército, no período de 2
de Janeiro de 1929 a 8 do Outubro de 1937, se houve
sempre por forma muito inteligente,
zeloza e dedicada,

2íS
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contribuindo
assim pelo seu esfôrço competente
eficiência do ensino na Escola do Exército.

para

Louvado
o major de engenharia
Flávio José Álvares
dos Santos, porque, no desempenho
das funções de
professor
adjunto o professor da 22.& cadeira, transitória, da Escola do Exército, no período de 23 de Fevereiro de 1931 a 31 de Dezembro de 1941, demonstrou, a par de superior inteligência, muita competência
e dedicação pelo ensino, por forma a colhêr para os
alunos do curso de engenharia
os mais lisonjeiros
resultados.
Louvado
o alferes miliciano de infantaria António José
Mesquita Qnintela, porque, tendo sido encarregado
de
ministrar
a instrução
da especialidade
de «Observadores» no regimento
de infantaria
n. o 5, aonde faz serviço, para o que não estava devidamente preparado na
ocasião da nomeação,
a ela se dedicou com notável
dedicação, inteligência
e muito zêlo, não se poupando
a esforços para obter os melhores resultados,
conseguindo até a substitutção
de determinado material próprio, que a unidade ocasionalmente
não possuía, por
aparelhagem
de sua invenção, embora rudimentar,
mostrando assim qualidades dignas de muito aprêço em militares que só transitoriamente
se encontram no serviço
das fileiras.

VIII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra _La Direcção

Geral-La

Repartição

1) Foi agraciado
pelo Govêrno
de Espanha
com a
Cruz de Mérito Militar com distintivo branco de 1.a classe
o tenente de aeronáutica Joaquim de Brito Subtil, sendo-lhe permitido, em conformidade
das disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê
e' usar as respectivas
insígnias.
2) Por despacho
de S. Ex. li o Ministro da Marinha
do 6 de Janeiro
do corrente ano foram concedidos
os
seguintes louvores aos oficiais a seguir mencionados:
'Major de engenharia,
Henriq ue Hipácio

actualmente na situação de reserva,
de Brion pelo muito interêsse pelo

2." Série
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serviço, elevado espírito de colaboração,
zêlo da Fazenda e grande dedicação de que deu bastas provas
nos catorze anos em que serviu, primeiro como sub-director e depois como director das Construções Civis.
Tenente
de engenharia
Armando
José Marques Girão
pela sua muita dedicação ao serviço e pelo espírito de
constante zêlo dos interêsses do Estado e de leal colaboração manifestados
nos quatro anos em que desempenhou o cargo de sub-director
das Construções
Civis.

3) Por decretos de 14 de Janeiro de 1939, publicados
no Diário do Govêrno n.? 91, 2.a série, de 19 de Abril
de 1940, foram condecorados
com o' grau de cavaleiro
da Ordem Militar de A viz os tenentes:
de artilharia Ilídio Marinho Aires Trindade
e de cavalaria José Maria
Guedes Cabral de Campos.
4) Por decreto de 19 de Março de. 1940, publicado
no Diário do Gooêrno n." 58, 2.n série, de 12 de :\far~o
findo, foi condecorud o com o grau de cavaleiro da Ordem
Militar
de Aviz o tenente
de 'infantaria
José Carlos
Arantes Lopes.
3) Por decreto de 23 de J anoiro último, publicado
no Diário do Gotiêrno n. o 58, 2. a série, de 12 de Março
findo, foi condecorado
com o grau de comendador
da
Ordem do Império Colonial o coronel, graduado,
na situação de reforma, Eduardo Alfredo de Araújo Barbosa.

6) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
das disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha

de ouro

Direcção da Arma de Infantaria

:\fajor de infantaria Liberato Eugénio de Sá Viana Brandão e capitão da mesma arma Filipe da Conceição Rodrigues.
Batalhão independente de infantaria

Tenente
do quadro dos serviços
José do Couto Vaz.

n. ° 17

auxiliares

Centro de mobilização de infantaria

Capitão

de infantaria

Francisco

Guilherme

do exército

n.O 5

Elbling

Leal.
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Comando da defesa maritima

Tenente-coronel
pos e Sousa.

de Lisboa

de artilharia Valeriano António de Cam'

Centro de mobilização

Major, na situação

de cavalaria

de reserva,
Hospltal Militar

Tenente-coronel

n. o 3

Silvestre Teixeira.
Principal

médico Américo Pinto da Rocha.

Escola Prática

de Administração

Militar

Tenente-coronel do serviço de administração
Gomes Ferreira Soares de Mesquita.
Conselho Tutelar

2.' Série
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e Pedagógico dos Exércitos

Coronel, na situação
wens.

militar José

de Terra

e Mar

de reserva, Arnaldo da Silva DouMedalha de prata

•

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Tenente de artilharia Ivo Guedes da Silva.
Escola Prática

de Administração

Tenente do serviço de administração
bertino Varela Soares.

Militar

militar Manuel Al-

2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração
Santos Trabucho Júnior.

militar José dos'

Escola do Exército

Tenente de infantaria

João Augusto de Sousa Corejeiro.

7) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, que lhes vão indicadas, o oficial e praças ao diante nomeados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha

de Agradecimento

Major miliciano, na situação de reserva, inválido de
guerra, Almiro José Pereira de Vasconcelos.
.
Segundo cabo n.? 17 do 4.° esquadrão do regimento de
cavalaria da guarda nacional republicana, Alfredo Figueiredo.

2.' Série
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de Dedicação

Furriel músico Augusto dos Anjos, em serviço na 3.a delegação da 3.a Repartição da 2.a Direcção Geral dêste
Ministério na 3." região militar.

Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-

2.a Repartição

8) Terminou o tempo de serviço a que alude o § único
do artigo 45.0 do decreto n.? 17:3:78, de 27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, prestado, nos termos da alínea a) do
mesmo § único, no regimento de infantaria n.? 10, onde
foi colocado por portaria de 8 de Março de 1941, inserta
na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do mesmo ano, o
major de infantaria José Luiz Gonçalves Canelhas, pelo
que regressou à sua anterior situação de comandante da
Escola Central de Sargentos em 13 do corrente mês.
9) São nomeados para freq üentar o curso de comandantes de batalhão, que tem inicio na Escola Prática de Infantaria em 15 de Julho do corrente ano, os capitãis de
infantaria em seguida mencionados, devendo ser mandados apresentar, na referida Escola, na véspera do inicio
do mesmo curso:
r
Carlos da Silva Carvalho, adido, no :\Iinistério das
Colónias.
Manuel Dias, adido, no Ministério das Colónias.
Manuel J oaquim Cândido Ferreira, adido, no l\Iinistório
da Economia, no Instituto Geogrúfico e Cadastral.
António José da Conceição Gomes, miliciano do extinto
quadro especial, no batalhão independente de infantaria n.? 19.
José Silvestre Rodrigues, miliciano do extinto quadro
especial' adido, no Ministério das Colónias.
Carlos do Rêgo Pimentel, miliciano do extinto quadro
especial, no batalhão independente de infantaria n.? 18.
:\Ianuel Francisco de Sousa Viana, miliciano do extinto
(1uadro especial, no regimento de infantaria n. ° 3.
António de Almeida Abrantes, miliciano do extinto quadro especial, no regimento de infantaria n. o 1.
Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos, no batalhão
de caçadores n. ° 2.
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Eurico Dagoberto
Barroso Tierno, no batalhão de caçadores n." 8.
António Emílio Simões da Mota, adido, no Ministério
das Colónias.
António da Trindade,
no regimento de infantaria n.? 5.
Pedro Berquó Bastos de Carvalho, adido, no Ministério
das Financas, na guarda fiscal.
Vítor Moreira de Sá, adido, professor da Escola Central
de Sargentos.
Luciano Augusto Vaz Pereira, miliciano do extinto quadro especial, no regimento de infantaria, n. ° 3.
José Baptista Barreiros, no regimento de infantaria n.? 8.
Joaquim Alberto de Lara Alegre, no regimento
de infantaria n. o 3.
Francisco
da Conceição Dias, no Colégio Militar.
Luciano
Gomes Martins Cardoso, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
António Manuel Baptista,
adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
António Custódio Gonçalves Monteiro, no batalhão de
caçadores n.? 9.
Ernesto Chianca da Maia, adido, no Ministério das Colómas.
Antero de Figuiredo Alves, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Eduardo António Garção , no Colégio Militar.
Pedro Joaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso, adido,
no Ministério das Colónias.
Gervásio Martins Campos de Carvalho, no regimento' de
infantaria n.? 8.
Raúl Ferreira
Braga,
no batalhão
de metralhadoras
n.? 1.
José Bernardo
Mimoso Correia, no regimento de infantaria n.? 11.
Aníbal Eugénio do Avilez, no batalhão
de metralhadoras n.? 1.
Mário Baptista Coelho, no batalhão de caçadores n. ° 5.

Reservas:
Guilherme
de Faria Correia Monteiro,
no batalhão
do
metralhadoras
n.? 2.
Adelino Forreira
Fresco,
no regimento
de infantaria
n.? 12.
António Azevedo
dos Reis, no batalhão
de caçadores
n.? 5.
I
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10) Ohegou i~ altura pam entrar no quadro, em 23
de Março findo, o capitão de infantaria,
em disponibilidade, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro.
11) Acumula o serviço da unidade com o que vinha
prestando
na Escola do Exército o capitão de infantaria
José Vítor Mateus Cabral, que, por portaria
de 14 de
Março findo, inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano, foi colocado no batalhão de metralhadoras n.? 1 para os efeitos do artigo 41.° do decreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, alterado pelo
decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.

12) Oontam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas os oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente
Ordem do Exército:
Infantaria

Oapitãis:
Celestino José Soares Garcia Gomes, desde 20 de
Dezembro de 1941.
Jaime Carlos Correia Mota. desde 30 de Dezembro
de 1941.
•
Cavalar.ia

Ooronel

Luiz

de Camões,

desde

25 de Março de 194:2.

13) Deve coneiderar- se efectiva a colocação, no regimento de infantaria n. ° 1, do capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, António de Almeida
Abrantes,
que, por portaria de 2 de Dezembro de 1941,
publicada
na Ordem do Exército
n.? 18, 2.a série, do
mesmo ano, ali havia sido colocado para os efeitos da
alínea a) do § único do artigo 44. ° do decreto n. o 17:378,
de 27 de Setembro
do 1929, modificado pelo decreto
n.? 19:175, do 27 do Dezembro
de 19M.
14) Possuo o curso do cc Gvtnnastik Dírektor»,
froqüentado no Instituto Central e Real de Gimnástica de Estocolmo, em 1936, o tenente de infantaria
Oelestino Bernardo Feliciano Marq ues Pore ira .

. 15) Foi nomeado professor efectivo do Instituto Na'ClOnal de Educação Física, por portaria de 13 de Fevereiro de 1\":)40, do Ministério da Edncccao
Nacional, publicada no Diário do Govêrno n, ° 37, 2, a série, do 15 do
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Celestino

16) Foi autorizado o tenente de infantaria Francisco
Alves 11 usar o nome de Francisco Rafael Alves, devendo,
portanto, ser inscrito nos respectivos registos com êste
nome.
17) Fica sem efeito a colocação, no regimento de infantaria n. ° 6, do tenente miliciano, do regimento de infantaria n.? 15, Manuel Joaquim Pereira de Cerveira Pinto,
constante da portaria de 4 de Fevereiro último, inserta
na Ordem do Exército n." 2, 2.a série, do corrente ano.
18) Pertencia ao batalhão independente de infantaria
n.? 17 o alferes miliciano de infantaria Joaquim Vicente,
promovido a tenente miliciano de infantaria, para o regimento de infantaria n. ° 17, por portaria de 4 de Março
findo, inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2." série, do
corrente ano.

19) Pertencia ao centro de mobilização de infantaria
n." 16, o não ao centro de mobilização de infantaria n." 10,
o alferes miliciano de infantaria Hermenogildo Henrique
de Carvalho Maia, que, por portaria de 4- de Novembro
de 1941, inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série,
do mesmo ano, foi transferido para o regimento de infantaria n," 8.
20) É alferes miliciano de infantaria, e não aspirante
a oficial miliciano da mesma arma, como foi publicado
em portaria de 11 de Outubro de 1941, inserta na Ordem do Exército n. ° 15, 2. a série, do mesmo ano, o alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n." 10, Amândio dos Santos Cruz, que, pela referida portaria, foi transferido para o batalhão independente de infantaria n.? 17, ficando também sem efeito a parte da
portaria de 4 do Novembro de 1941, inserta na Ordem
do Exército n.? 16, 2. série, do mesmo ano, que coloca
o referido oficial no batalhão de metralhadoras n. ° 2.
il

21) Pertence ao centro de mobilização de infantaria
n.? 3, e não ao centro de mobilização de infantaria n." 1,
como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano João
J osé Paredes Coca, promovido a alferes miliciano de infantaria, para o regimento de infantaria n. ° 1, por porta-
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ria de 4 de Março findo, inserta na Ordem elo Exército
noo 5, 2. a série, do corrente ano.
22) Optou pelo quadro comum do Império, nos termos
do § lo o do artigo 7oo do decreto n. o 30:945, de 7 de
Dezembro de 1940, o capitão de artilharia, adido, em
serviço no )finistério das Colónias, em comissão civil,
José Diogo Ferreira )1artius.
23) Foi nomeado, a seu pedido, para a freqüência do
curso de comandantes de bataria, que tem inicio na
Escola Prática de Artilharia em 1 de J unho do corrente
ano, o tenente de artilharia, em serviço no destacamento do forte do Alto do Duque, Alberto, Coriolano
Miranda da Costa, devendo ser mandado apresentar na
referida Escola no dia anterior ao do início do curso.
24) Chegou à altura para entrar no quadro, em 25
de Março findo, o tenente-coronel de cavalaria, em disponibilidade, Luiz Filipe Carneiro de Sousa e Faro.
25) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro de 1939, e não desde 1 de Novembro
de 1941, como foi publicado, o alferes miliciano de cavalaria Amadeu António de Freitas, promovido, para o
centro de mobilização de cavalaria n," 3, por portaria
de 4 de Setembro do 1941, inserta na Ordem do Exército
n. o 13, 2." sério, do mesmo ano.
26) Freqüentaram, com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, no corrente ano lectivo, o curso de
comandantes de companhia os tenentes de engenharia
Américo Mascarenhas Macedo, Duarte Pinto Bastos de
Gusmão Calheiros, Abel Tavares Fernandes, José Galhardo Ferreira, Eduar do Augusto Soares da Piedade,
Edmundo Carlos Tércio da Silva, António A ugusto Areias,
Renato Vitorio Serafim de Assis, Domingos Duarte Belo,
José Joaquim Rodrigues Junqueira, José Carlos de Arantes e Oliveira, Armando José Marques Girão, João 1\1anuol Terenas Latino e Joaquim António Rodrigues de
Oliveira Júnior.

27) Acumula com o cargo de chefe de equipe aérea da
divisão de fotogramotria cios serviços cartográficos do
exército, para que foi nomeado por portaria de 11 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, o serviço
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que desempenhava na base aérea n.? 1, unidade a que pertencia, o tenente de aeronáutica Joaquim Brilhante Paiva.

28) Pertenciam, respectivamente, ao regimento de cavalaria n. o 3 e à 3.11 companhia de saúde, e não ao batalhão de caçadores n. o 4 e à 2.11 companhia de saúdo,
como foi publicado, os tenentes milicianos módicos, licenciados, Manuel Sêdas Pacheco e Sérgio Rolim Geraldes Barba, que, por portaria de 21 de Março findo,
inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente
ano, transitaram para a situação de milicianos de reserva.
29) São alferes, e não tenentes, como foi publicado, os
oficiais milicianos médicos Humberto da Silva Pestana,
José Correia da Cunha Júnior e João Maurício de Abreu
dos Santos, que, por portaria de 21 de ::\Iarço findo, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2.:l série, do corrente
ano, foram colocados no centro de mobilização de infantaria n.? 19.
30) Tem o põsto de aspirante a oficial, e não o de alferes, como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano
médico António Augusto Costa, que, por portaria de 21
de Março findo, inserta na Ordem do Exército n.? 5,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no depósito do
batalhão independente de infantaria n.? 19.
31) Concluíram, com aproveitamento, no corrente ano,
o curso técnico do 2. grau, na Direcção do Serviço Veterinário Militar, os capitãis veterinários David Borges
o Aires Rangel Coelho de Almeida.
0

32) Está desligado do serviço desde 21 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei u.? 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937, o major
do serviço da administração militar, sub-inspector do
mesmo serviço, Raúl Vito da Mota Cerveira.
33) Deve ser considerado na situação de disponibilidade
desde 28 de Feveroiro último, e não desde 15, como consta
da portaria de 21 do referido mês, insorta na Ordem do
Exército n. 05, 2. a sério, do corrente ano, o capitão do serviço de administração militar Daniel António Reis Rosa.
34) Pertence
administração

ao centro de mobilização do serviço de
militar n.? 1, e não ao regimento de infan-
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taria n. ° 19, como foi publicado, o alferes miliciano do
serviço de administração militar, licenciado, Feliciano do
Nascimento, que, por portaria de 25 de Março findo, iuserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente
ano, foi promovido àquele pôsto.
35) Pertencia ao batalhão independente de infantaria
18, e não ao regimento de infantaria n.? 18, como foi
publicado, o alferes miliciano do serviço de administração militar António Lopes da Costa, que, por portaria
de 9 de Março findo, inserta na Ordem do Exército n. ° 5,
2.a série, do corrente ano, foi transferido para o 2.° grupo
de companhias de subsistências.

n.?

36) Pertencia ao grupo de artilharia de costa contra
aeronaves n. ° 1, e não ao regimento de artilharia pesada
n.? 2, o sargento ajudante Eduardo Augusto Fernandes,
que, por portaria de 25 de Março findo, inserta na Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano, foi
promovido a alferes para o quadro dos serviços auxiliares do exército.
37) Deve considerar-se por motivo disciplinar a colocação no regimento de infantaria n.? 8 do tenente
do extinto quadro de oficiais do secretariado militar
Vergílio Aureliano Guerra, a quem se refere a portaria
de 24 de Janeiro último, inserta na Ordem do Exército
11. ° 2, 2. a série, do corrente
ano.
38) Optou pelos vencimentos do Ministério da Educação Nacional, desde 1 de Janeiro do corrente ano, nos
termos do § 2.° do artigo 12.° do decreto-lei n.? 31:658,
de 21 de Novembro de 1941, como professor catedrático
da Universidade de Lisboa, o coronel, graduado, na situação de reserva, Luiz Guilherme de Borges Sequeira.
39) Continuou prestando serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, como
professor e médico do mesmo Instituto, o tenente-coronel
médico, António Augusto da Veiga e Sousa, que passou
à situação de reserva pela Ordem do Exército n.? 9,
2." série, de 1937.
40) Chama-se Sebastião José Fernandes, e não José
Fernandes o capitão, na aitu ação de reserva, que, por
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portaria de 25 de Março findo, inserta na Ordem do
Exército n.? 5, 2.8 sério, do corrente ano, passou à situação de reforma.
41) Deve ser considerado na situação de reserva desde
9 de Março de 1942 o capitão de engenharia Raimundo
António Rodrigues Serrão, a quem alude a portaria de
21 do referido mês, iuserta na Ordem do Exército n.? 5,
2. a série, do corrente ano, e que passou àquela situação.
42) Pas~a a desempenhar serviço como adjunto do
comandante militar de Viana do Castelo o capitão, na
situação de reserva, Júlio César Gonçalves.
43) Deixou de ser abonado dos vencimentos da pensão de reserva, a que tinba direito pelas dotações orçamentais do Ministério da Guerra, nos termos do § único
do artigo 75. do Código Administrativo, de 31 de Dezembro de 1936, desde 1 de Dezembro do ano findo, o
capitão miliciano, na situação de reserva, Matias d6 Freitas Guimarãis, que passou a exercer o cargo do presidente da Câmara Municipal de Faro.
0

44) Passou a exercer, eventualmente, as funções de
comandante do batalhão de mobilização do regimento de
infantaria n.? 12 o capitão miliciano, na situação de reserva, Gualter Monteiro Alves.
45) Está
nos termos
n." 28:404,
situação de
46)
chefe
mento
serva,

desligado do serviço desde 30 de Março findo,
da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei
de 31 de Dezembro de 1937, o capitão, na
reserva, Armindo da Cunha !3 Moura.

Passou a exercer, eventualmente, as funções de
da secretaria do batalhão de mobilização do regido infantaria n. o 12 o tenente, na situação de reJoão Pedro.

47) Faz serviço, eventualmente, na La companhia de
trem hipomóvel, como chefe da secretaria, o tenente, na
situação de reserva, Vorgílio Rodrigues de Almeida
Paiva.
48) Passou a fazer serviço, eventualmente, no batalhão
de mobilização do regimento de infantaria 'n.O 8 o teneute, na situação de reserva, António Coelho.
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Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.~ Repartição
49) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do decreto-lei n ," 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Brigadeiro de cavalaria Abílio de Sousa Namorado,
48.0005. Tem 42 anos de serviço.
Capitão de infantaria João José de Morais, 16.200õ. Tem
27 anos de serviço.
Tenente
de infantaria
António Loureiro da Cruz,
. 15.219t$60. Tem 31 anos de serviço e 32 períodos.
Tenente de infantaria Salvador Augusto Alves, 12.622680.
Tem 27 anos de serviço e 1 período.
50) Pensões anuais com que passaram à situação de
reforma os oficiais ao diante nomeados, conforme despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
publicado no Diário do Govêrno n.? 68, 2.:1série, de 24
de Março de 1942:
Pela Ordem do Exército

n." 5J 2.a série, do corrente

alio:

Capitão, na situação de reserva, Sebastião José Fernandes, 22.0931'520.
Pela presente

Ordem do Exército:

Tenente miliciano de infantaria Joaquim Coelho da Rocha, 16.128,).
Tenente miliciano de cavalaria Cláudio Emílio Pinto
Correia Mendes, 16.128[;'

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

51) Têm inicio em 1 de Julho próximo os cursos de
comandantes de grupo e de comandantes de bataria, a
realizar no corrente ano na Escola Prática de Artilharia,
ficando assim alteradas as datas indicadas no plano dos
tirocínios, estágios e cursos, constante da declaração 54)
da Ordem do Exército n.? 15, 2.a série, de 1941.
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53) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar premiados no ano lectivo de 1940-1941:
I - Prémios por aplicação literária
I-

Prémio de honra

(Artigo 53.·, § 4.·, com vista ao artigo 69.·
do regulamento literário)

Aluno n. o 282, Luiz Bessa Pacheco (4.0 ano do curso de
construções, obras públicas e minas).
2-

Medalhas de ouro

(Artigo 64.· do regulamento

literário)

Aluno n. o 387, Francisco de Alegria Cardoso Carvalho
(2.0 ano do curso complementar de indústria).
Aluno n." '83, José de Aguian Melgueira (5.0 ano do
curso complementar de indústria).
Aluno n.? 191, Joaquim Miguel Serôdio Júnior (5.0 ano
do curso complementar de indústria).
Aluno n." 344, António Moniz Cerqueira de Magalhãis
(1. o ano do curso' de máquinas e electrotecnia).
Aluno n. o 32, Augusto César da Conceição Montenha
Ferreira (2.0 ano do curso de máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 137, António Barata Serôdio Rosa (2.0 ano do
curso de máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 195, Alberto da Costa Pereira (2.0 ano do
curso de máquinas e electrotecnia).
Aluno n." 351, José Caro Proença (2.0 ano do curso de
máquinas e electrotecnia).
Aluno n." 68, Afonso Teixeira Minhava (1.0 ano do curso
de construções, obras públicas e minas).
Aluno n.? 139, Polidoro Alves Vaz do Castelo (2.0 ano
do curso de contabilista).
Aluno n." 326, Acácio Dias da Silva Alves Tavares
(2.0 ano do curso de contabilista).
Aluno n. o 234, Hélio Augusto Conj 01 Cardoso (3.0 ano
do curso de contabilista).

2.' Série
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(i

65.·, com vista ao artigo 64.· do regulamento

literário)

Alnno n. o 12J, José Ooito Ferrão (J. o ano do curso de
contabilista).
Aluno n. o 170, António N nnes dos Santos (4.0 ano do
curso de contabilista).
Aluno n.? ~26, Ernesto Martins de Sousa (J.o ano do
curso de contabilista).
(Artigo

53.·, § 4.·, com vista ao artigo 64.· tio regulamento

literário)

Aluno n.? 277, Rui Aureliano de Sousa Ferreira (4.0 ano
do curso de construções, obras públicas e minas).
Aluno n.? 282, Luiz Bossa Pacheco (4.0 ano do curso de
construções, obras públicas e minas).
Aluno n.? 309, António José Dias Tavares (4.0 ano do..
curso de construções, obras públicas e minas).
3(Artigo

Medalhas de praia

03.· cio regulamento

literário)

Aluno n." 376, Feliciano Barata Serôdio Rosa (2.0 ano
do curso complementar de comércio).
Aluno n. o 19G, Fernando Ferreira Figuoira (3.0 ano do
curso complementar de comércio).
AIuno n. o 9-!, Afonso Lemos Proença (2.0 ano do curso
complementar de indústria).
Aluno n. o 7~, Américo do Sousa Henriques (5.0 ano do
curso complementar de indústria).
Aluno n, o 133, Adolino Braz dos Santos (1.0 ano do
curso do máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 31, Nuno Reis Bandeira Dias (2.0 ano do curso
de máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 32<J, Fernando Manuel Arião Carvalho de Matos (2.0 ano do curso do máquinas e olectrotecnin).
Aluno n.? 328, 1\Htrio Dias Fernandes Nazaré (3.0 ano
do curso de máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 10, Norberto Pires dos Santos (1.0 ano do
Curso de construções, obras públicas e minas).
Aluno n.? 113, Adriano Fernando da Silva (2.0 ano do
curso de construções,
obras públicas e minas).
Aluno n.? 259, Luiz Alberto Trindade Viana Costa (2.0
ano do curso de construções, obras públicas e minas).
Aluno n.? 57, Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro (~.o ano
do curso de contabilista).

29-1
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Aluno n." 239, José Maria do Amaral (3.0 ano do curso
do contabilista).
Aluno n.? 243, José Manuel da Silva e Sousa (3.0 ano
do curso de contabilista).
Aluno n. o 322, Fernando de Deus Ferreira Matos (3.0
ano do curso de contabilista).
(Artigo

Ci5.0,com vista ao artigo 63.0 do regulamento

literário)

Aluno n.? 29, João Eduardo de Miranda Relvas (4.0 ano
do curso de contabilista).
Aluno n.? 76, António Fernandes (4:.0 ano do curso do
contabilista).
Aluno n. o 186, António Areias Peixoto (-1. o ano do curso
de contabilista).
Aluno n.? 193, Manuel Borges Pereira (_LO ano do curso
de contabilista).
(Artigo 53.°, § L°, com vista ao artigo Ci3.0do regulamento

literário)

Aluno n.? :?96, Rogério Gonçalves Prata (-1.0 ano do curso
de contabilista).
II - Prémios por comportamento exemplar
Medalhas de prata
(Artigo

66.0 do regulamento

literário)

Aluno n.? 284, Amadeu Alvos (3.0 ano do curso de contabilista).
(Artigo 67.°, com vista ao artigo 66. do regulamento literário)
0

Aluno n.? 226, Ernesto Martins do Sousa (-1.0 ano do
curso de 'Contabilista).
Aluno n. o 124, José Coito Ferrão (J. o ano do curso de
contabilista).
(Artigo

53.°, §·1.°, com vista ao artigo 67.0 do regulamento

literário)

Aluno n.? 277, Rui Aurcliano do Sousa Ferreira (4.0 ano
do curso de construções, obras públicas o minas).
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Aluno n." 282, Luiz Bossa Pacheco (4.0 ano do
construções,
obras públicas e minas).
Aluno n.? 60, José Camacho Rodrigues (4.0 ano
de máquinas e electrotecnia).
Aluno n.? 117, Armando da Silva Brito (J.o ano
de máquinas e electrotecnia).
Aluno 11.0 206, Rogério Gonçalves Prata (J. o ano
de contabilista).

IX

Cofre de Previdência

curso de
do curso
do curso
do curso

RELATORIOS

dos Oficiais do Exército

Metropolit~no

Relatório do conselho de administração
referente ao ano de 1941

Em cumprimento
do disposto no artigo 43. o do decreto
com fôrça de lei n.? 22:100, de 15 elo Fevereiro de 10:3:3,
o conselho elo administração
do Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano
rola ta o seguinte:
Durante
o ano do 1941 foram inscritos 2f)9 subscrítores, sondo 23f> do exército e 24 da armada, para
subsídios que a seguir so indicam:

Exórc l t o

Subs íd io s

100

De 5.000,) (li) .
De 10.000,)' ..
De 15.000$
Ue 20.000p

73

Armada

11

7

111
80

G

C')
)-

21

2f)!J

(j

(j

56
~35

SOllla.

Total

(li) :iH forntn
insl'rltos
no suusrdto
mínimo
do 5.000~5 pur falta di' dcl'larv.c:1ío
fiara ifl:-'I'!'i,'!ío
/lOS tl'I'JlI0S
da ern-ulur
11.0 17, t'.'\Jh'dida
etu ;J dl\ J)pzl'lIlbl'lI
d,' 1~3S
1'1'1.1.:t,l n.:partil':io
da 2.,1 !)jrl'Ct:áo
(~"I'al do \I iII i stt'Q'i O da OUl'l'I'U, falIa di" ida a
Illotivos
.tl' IllOh'ilizac:ão
l' de slor-utnvu
t o s ; aos tntl'l'i!s"adn~,
lll-,;,·!·ito ... 110 suh ...id lo
ru lul m o .\tl 5.0008, docorr-tdc
já lung u prazo
d opui s du pI'U1HOÇtlU, com atraso
,los
Irahalhos
l·, ....I'••et lvus
H dos pi-opurutúrfu-,
d.ês tu l'(llatúl"io anu ar, lka a:-.seg'ul'ado
O
dil'I'ito
d,' nuumut
o dI' s
lu lIOS tt_Q'1l10S d v
27,0 do decn-r o n.? ~2:HH).
ub-Jd

un

lgo

Destas inscrições
resultou Io aumento de 2:685.000:)
do capital subscrito
e o de 47.748·)60 (1,77 por conto)
da respectiva. cotizução anual.

296

ORDEM

DO EXÉRCITO

2.· Série

N." G

o

número de subscritores
que se soube terem falecido
em 1941 foi de 95, como a seguir se discrimina:

Subsídios

De 5.000.l
De 10.000$
De 20.000$

-

Soma.
(q) Incluindo

Exórcito
la)

us do quadro privativo

8
~2
32
-

Armada

--

82

Total

4

12

5
"~

47
36

13

9:'5

(las forças col oni al s .

Dêstes subsídios,
7 (3 do exército, de 1O.000,~; 3 do
extinto
quadro
privativo
das fõrças coloniais,
1 de
10.000·$ e 2 ele 5.000,-), o 1 de ex-oficial do exército, demitido, de 10.000;5) haviam sido oportunamente
reduzidos à reserva matemática,
nos termos da última parto do
artigo 23.° do decreto n.? :?2:Hl0; e 1, do exército, de
10.000a, foi convertido em rondas vitalicias, nos termos
do artigo 31.° do mesmo diploma. Dois subscritores,
ambos do exército, um de 10.000/:) e outro do 5.000b,
não chegaram a adquirir direito a legar subsídio, havendo
lugar à restituição
das respectivas
contriburcões para
o Cofre, nos termos do artigo 11.° do citado docreto
n.? :!2:199. Ficaram
a liquidar
17 subsídios,
seudo ~
parcialmente
o 5 reduzidos à reserva matemática,
no total do HO.307~; e ficou a liquidar a restituíçâo das cotas
pagas por um dos subscritores
acima mencionados.
Constam do mapa n." 3 estes 95 subscritores,
com indicação das idades com que faleceram e das causas da
sua morte, classificadas
segundo a nomenclatura
abroviada adoptada
pela Convenção Internacional
de 1029.
-A mortalidade
foi inferior ~L margem constante da tabela
em pouco mais de 30 por conto, tendo, porém, excedido
a mortalidade
prevista pela mesma tabela em algumas
idades o verificando-se
os maiores excessos nas idades do
51, 54 e 55 anos.
Do mapa n. o 1 consta o quantitativo
dos snbsídios deixados pelos mesmos subscritores
e correspondente
cotização com que contribuíram
para o Cofro, constando
igualmento do mesmo mapa, por anos civis, desdea criação do Cofro, o número de subscritores
falecidos,
o
quantitativo
dos subsídios que deixaram e a correspondonte contriburção para o Cofre.
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Ficaram existindo, em 31 de Dezembro de 1941, 6:437
subscritores,
sendo 5:587 do exército (incluindo os do
quadro privativo das fôrças coloniais) e 850 da armada.
Duante o ano de 1941 aumentaram
subsídio 20 subscritores, sendo 16 do exército e 4 da armada;
do exército aumentaram
3 de 5.00015 para 20.000a, 12 de 10.000~
.para 20.000a e 1 de 5.000;$ para 10.000a; da armada
aumentaram
todos para 20.000tí, 1 de 5.000a o 3 de
10.000;5. Dêstes aumentos de subsidio resultou o aumento
de 215.000a do capital subscrito e o de 6.452MO (3 por
cento) da correspondente
cotização anual.
Fbi, em 1941, aplicada a disposição da última parte do
artigo 23.° do decreto n." 22:199, a 36 subscritores,
sendo 1 da armada, de 20.0005, e 35 do exército (2 de
20.000tí, 27 de 10.000J e 6 de 5.0006). A 34 dêstes
subscritores
não tinha sido aplicada oportunamente
a
citada disposição,
apesar de torem om débito as suas
cotas de três e mais anos, por constar residirem nas
colónias, aproveitando-lhes,
portanto, a disposição, transitória, do artigo 46.° Considerou, porém, o conselho de
administração
que tam grande atraso de pagamento,
a
despoito de todos os avisos que tem sido possível fazer,
significa desinterêsso dos subscritores
pelos seus direitos; e considerou
que o aumento do volume de cotas a
liquidar, de ano para ano, com importâncias
que razoàvelmente hão-de considerar-se
incobráveis,
falseia os balanços, e, finalmente,
qU0 aos subscritores
abrangidos
pela disposição
da última parte do artigo 23.° fica sempre assegurado,
sem maior desembôlso,
poderem readquirir os seus direitos nos termos do artigo 24.° Desta
operação resultou a redução de 263.33M das responsabilidades do Cofre (diferença entre o capital subscrito por
estes subscritores,
360.0001$, e a totalidade
dos respectivos subsídios reduzidos
à reserva matemática,
06.665§)
e a redução do 6.289b80 (2,38 por cento) da cotização
anual correspondente.
Em 1941 nenhum subscritor
anteriormente
abrangido
pelo disposto na última parte do artigo 23.° do decreto
n.? 22:199 pagou o seu débito para vir a readquirir
direitos !lOS termos do artigo 24.°
Readquiriram,
em 1941, os seus direitos, nos termos do
citado artigo 24.° do decreto n.? 22:190, 2 subscritores,
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do exército,
ambos de 10.000b>, tendo sido novamente
abrangido
pela disposição da última parto do artigo 23.°,
1, também do exército, de 10.000~J que se encontrava no
decurso do prazo fixado no artigo 24.° De readquirirem
direitos os dois referidos
subscritores
resultou
para o
Cofre o aumento de 10.237 {fi das suas responsabilidades
e o aumento do 3227580 (3,15 por cento) de receita anual.
Reduziu subsídio, nos termos do artigo 28.° do decreto
n.? 22:199, de 1941, de 20.000i$ para 10.0000, um subscritor, do exército, resultando
a redução de 1O.OPOi$ do
capital subscrito
e a de 140~40 (1,4 por cento) da correspondente
cotização anual.

•

Reverteu
para o Cofre, pelo fundo de receitas oveutuais, a quantia de 21J,30, de saldo inconvertível
da importância
de um subsídio a remeter em rupias, por cheque, conforme
solicitação
dos interessados.
E reverteu
igualmente
para o Cofre, pelo mesmo fundo, a quantia
de 255;':', (lo lucro resultante
de reembôlso , por sorteio,
de obrigações
da Companhia de Caminhos de Ferro do
Norte de Portugal.
Além da proposta
relativa a adicionais destinados
às
despesas de funcionamento
da Institurção,
a que se refere a circular n. ° 3, expedida em 11 de Janeiro de 1941
pela 3 .. Repartição
da 2.a Direcção Geral do Ministério
da Guerra,
outra proposta
elo conselho de administração, do maior alcance e importância
para a "ida do Cofre, mereceu em 1941 a aprovação
de S. Ex." o SubSécretário
de Estado da Guerra - a relativa à elevação,
para a taxa de 4 por cento, das cotas dos novos subscritores e das respeitantes
aos aumentos de subsídios dos
anteriores,
tendo sido publicada
a .respectiva
tabela na
Ordem do Exército n, ° 7, 1.a série, de 30 do Agosto de
1941, mês desde o qual tem sido aplicada.
Por isso,
coerentemente,
(l para
que traduza realmente a situação
da Institutção,
incluo-se no balanço técnico a reserva
matemática
dos subsidios
calculada
à taxa do 4 por
cento, E, como se verifica a existência do deficit do
1:715.5471)90,
julga
o conselho
de administração
do
sou dever renovar
nesta oportunidade,
nos termos do
artigo 43.° do decreto n.? 22:199, a sua proposta,
há
muito pendente de resolução suporior , para a colocação
dos actuais depósitos
à ordem e de futuras disponibilidades em empréstimos
aos subscritores,
para que, pela
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colocação da parte do capital do Cofre a mais alto juro,
se procure compensação
para as deficiências que se traduzem na actual situação deficitária.
Na esperança
de
quo possa vir a merecer a aprovação
a proposta,
procura o conselho de admiuistraçâo
conservar
suficientemente elevadas as suas disponibilidades,
pelo que figura
no balanço fi conta de depósitos à ordem com a importância de 484.996-5, tendo sido empregada
em 1941 a
quantia de 3:062_175·)50 na compra de 1:577 obrigações
do fundo ((Consolidado dos Centenários
de por cento de
Hl40» , ao preço médio de 1.9JM77 (26) cada obrigação
no valor nominal de 2.000tlí, cuja última cotação no ano
findo foi de 2.0J5tS. Impunha-se
a aquisição feita por ser
já muito elevada, largamente
acima de 3:000.0006, a
importância
colocada em depósito à ordem, quási improdutivamente.
Não deixa, porém, o conselho de administração de se encontrar
habilitado a aproveitar,
para bonefício da instituição,
a autorização
que venha a ser-lhe
concedida superiormente
pela aprovação da sua proposta
relativa
a empréstimos
aos subscritores,
proposta
que,
como antes fica dito, nesta oportunidade
renova, bem
como as constantes
do relatório do ano findo, ainda não
aprovadas,

'*

o

deficit verificado. do 1:715.5-1:7·)00, é já considerávolmente inferior ao <lo 1:881.09j;S71 q ue figumria no
balanço tócnico de 19-10, como consta do relatório respectivo, se a reserva
matemática
dos subaídios tivesse
sido então calculada, como agora, pela tabela de
por'
cento. Devo-se a deminuição à aprovação
das propostas
a que já se fez referência:
sem essa aprovação, pela qual
êste conselho de administrnçâo
oxprime respeitosamente
a mais profundá gratidão a S. Ex." o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, muito maior seria o deficit apurado.
:'lIas não será possível, nas presentes
circunstâncias,
a
ambicionada nnulaçâo da situação deficitária som se obter
para parte' do capital do Cofre colocacão mais rendosa.
Do alto critério de S. Ex. as o Ministro e Sub -Secretário
de Estado ela Guerra, o do sou generoso intorêsse por
esta utilissima institulção,
espera o conselho de admiuistração essa providência
urgente e indispensúvel
para
o saneamento
dêste Cofre de Previdência.

'*

Cumpre, ainda, o conselho
samente, o dever de salientar

de administração,
a muita dedicação

O

gostoexce-

f
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lente cooperação no serviço do Cofre prestado pelo pessoal da sua secretaria e cm especial do chefe da mesma,
capitão Camilo de Sena de Oliveira, que, como sempre, a õste serviço tem dado o melhor da sua inteligência, a par de um extenuante trabalho.
Lisboa, 28 de Fevereiro de H)J2. - O Conselho de
Administração: Jorge Augusto Rodrigues, coronel, vicepresiden te; Jaime Vitor Iiibetro de Meneses, tenente-coronel, vog al ; Alberto Herculano de JJorais, tenente-coronel, vogal; 11Jigllel Tarares Blanco, major, vogal
tesoureiro.
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MAPA N.O 1

Anos

Numero
do
subscrítores
faleci-

Quantias

Impor râncl as
dos
subsídios respecuvos

com

que contribuíram
pura o Cofre

dos

-1()25
1!)~6

um

19~8
19~9
1930
lU;31
1932
1933
1934
103;)
193G
l!liH
lfJ38
1!J3!l
1940
1941

Percentagem
das
Dlforença
cont rtentro subsídios
burçõe s
o as
om
coutr+burçõ os
relação correspondentes
aos
subs idios

,
5
51
37
62
63
49
61
59
67
58
78
69
85
87
92
103
95

---

1:121

897cSl0
15.1611P50
2!.6fl7 ~20
55.26M,570
72.160tG5
G7.623~40
98.3 ..lJ)~9;)
115.285~30
139.756tllO
126.261,5G6
~3j.608;s60
2;39.0.'\6:$65
291.1;')5$80
336.30:h'il0
375.819,'\60
·1f>3.293;)3.t
llU4\l$70

10.000pOO
8,97
13400<MOO 11,31
151.000:$00 16,02
1;\31
361.000$00
477.000~)OO 15,01
442.000~()() ts.so
539.000,50() 18,2fí
5 lO.()()()~OO 21,35
58:3.cJ.63·')OO23,99
26,04
484.841$00
787.7;;7{lOO 29,91
~a) 81fí.00O»00 29,33
b) 1:000 207~OO 29,4.0
1:045.000:$00 32,18
36,13
1:040.000$00
d) 1:175.411$00
38,56
37,G2
(e) 1:184.602$00

(c)

3:()95.411~85

10:772.281,5()0

9.102~90
118.838:$50
129.332:$80
30;).731 :$30
404.839:$35
374.376$'60
440.659.J0,)
421.714~70
H2.íOG$40
358.579~34
552.148.s40
575.943$35
706,051$20
708.1>94:$90
664.180$10
722.117~G6
73~.852$30

28,73 7:G76.8G\);15

Recapitulação
. 10:772.281$00
3;0% ll1$85

Suusídios legados
. . . . . . . .
Contriburção correspondente.

. 7:676.86!)~15

Diferença
(a) Destu Importânctn
fui convorttda
Olll rondas
ví raf icías
(b) Idem, Idvm, u do 1;;.000,).
•
(c) Idom, Idum , a do 20,0001>.
(ri) l rest a importância,
3.. do 20.000,),
do um suhs ld io ,
mPllsais

fi

Ó

do 00.000,$.
png n om prestações

de 1008.

(c) Desta

ímpcrtâuelu

foi couvurttdn

fi

dv 10.000~ em rcmlus

vj tul ictne.
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MAPA

1-

Ql1ll.11ti(ladl'S

Valor nominal

POI'

625
1:784
1:227
7:690
1:577
4:883
4:260

Obrigações do fundo de 5 112 por
conto de 1\.)33 (Com;olidalloH)33). certiüca.lo n.v 0:802 , . ,
Obri gações do orupr éstimo cousol idado de 4 3/\ por cento de 10;H,
certificado 11,° 40,
Ob rigaçõcs do ou.préstimo
cousolidado de 41/2 pOI' cento do 1933,
cert.ificado u.v 200
Olniguçõcs
do emprést.irno
consolidado de 4]101' ceu to de 1031, certiflcado n.s 03 ,
Obrigações do fundo «Consol idndo
dos Ccntcn.ir ios de 4 por cento
de 1\)10", certificado n.v 50~,
Ob riguçõcs do euiprúst ium consolidado de 3 ;1/1 por cento de [036,
certificado H.O 20
Obr iguções da Companhia dis Cam inhos de Fcrro do Norte de Portugul (5 por cr-u to}.

unidado

'rotaI

1.000~OO

625.000c'íOO

1.100;;00

1 :\J62.100,300

1.000;l00

1:~;l7.000pOO

1.000$00

í:li\JO.OOOtOO

2,OOO~00

3: 15 LO(JO;lOO

1.000 ~ 00

4:883.000;500

roosoo

1

4~(;.O()I\.,~()(~ i

10:067.400;500 '
(a) A rocebor, 1102.° semes t re du l!lt t , 5n.n~H.).
(h) ])0 2.° :O;Ullll'Stl'l' de 19101.\ (lu L.0 som es u-e <lo HHl.
O

Vu r-Ifleu-xe
que
o valor
dos
valor de cumpra. e nu

mesmo

tit ul us

balnnço

pvln

última

co tnção

A

receuor,
de Hll1

u Iníur-lur ao vutor Iluminai

elo 2.0 senu-stro di) H).il,
(20:10n.8:lli8l e xccde
o ,'11
OJllljj~.131?W.
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-

Valor pela última cotação do lOll

Valor do compra

I

Rendimento
em 1\)11

1-

Por unidado

Por uuídado

Total

Total

986~90

l.l00~98(25

)

G40.G25.,100

32.656,52

o

1.145~OO

2:04:.l.680~OO

88.l)fj3~1

o

52. i54~S20

1.025$00

616.812~50
1:961.152$80

I
997 ~7(j(51)

1:221.257~8()

1.022~00

1:253. 994~OO

D58$81 (20)

7:373.2G5pOQ

1.005;SOO

7:72 A50;SOO

292.220,)0

3:062.175~f)ü

2.015$ÜO

0:22-1..965iPOO

(li )

1.9.J.l~77(2G)
95;;~G9(7:l)

--

D5$7;;(93)

lO.G,lO.>,
Iur- 'Ifj compra

1:666.G70.,sOO
407.93:íiPO()
10::315.2G8$fiO

dos mesmos

r

I

974,')(X)

1:75G.üi2~OO

108:S00

,160.080$00
:.lO:1OG.h'1GJOO

o

173.0;JG_,)50
( /;)

21. 4 ')()$O o
661.:,)00.,s0 O

t itu lo s, llor que ant ram no bal anço \11J:315.~HR·;"GO)um 791 ,5G7~~11).
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(j

a que se refere o relatóri_o,
adoptada pela Convençao

-

Causas
25 28 29 10 42 13 14 45 4G 17 48 49 50 ;;1 52

10

Tuberculose

12
14

HiHlis •••••.•••..••.
Outrns doenças III rcccto sus II parasítúr! .as . • • • . • . . . . . .
Cancro o outros tumores matIg-nos
Outras dccnç as gorais o onvencnamonto crúu lco >-. . • . • . ••
Hemorragia
cerebral , embolia ou
trombose cerebral .....•.
Doenças do co racão . . • . • . .
Outras doenças (h) aparelho en-cu-

tório

15
20
22

21
25

do aparelho

1'

-

Jmórí

2G
27
28

rospua-

.••..••••••••

o
• . . . .
Bro nqu i te .•...•••....
Puo umon íus ••••••.••.•

• .

• .

.

.

.

-

-

-

-

Outras do onças do apurolbo t'e sp irurórto, excepto tuborculusu
..
Doenças do fígado c das vjus hiJiurcs ....••...••..
32 Outras doenças do aparelho dig e stt-cc ..•..•....•••.
33 Xofrltos .•.........
' ..
3-1 Outras doenças da apurnl'ho ur+ná• rio o gonital.
.
3D S eut U,lnde.
. . . . . . . . .
40 Surcídtc
.
42 Morto violenta ou acidental,
OXccpto surcídto e homicídio
Ignoru-so (a) ..
31

1

Soma.
\n) Snb s Icll os a liquidar,

cujos processos

3
ucarnm

em orguntz nçüo.

:1

: r:
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N,· 3
classificadas segundo a nomenclatura
Internacional de f 929

abreviada das causas de morte

-

Idades
e "
~'O

53 51 55 56 57 JS 3Q:60

61 G2 6:l 61 65 UH 67 68

eo

"§

O"

ii

i2

i3

ii

iIi i8 SO'Rl

~

-1- ~

1
-

1

-

1
1

1

1

-

1

..

1

1
-

-

-

1

1 1 111

1

n
20
R

-

-

1

-1-

1

1

1

!i

~I~

7
3

11-

-1-

1

:lI

I

~
10
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2

1
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xCofre

de Previdência

BAlAN
dos 011

Nos termos do artigo 45.0 do decreto u. o 22:199, de 15 de
lativo ao 1.0 trimestre de 1942:

Receita
Sa.do do antecedonte:
Titulos de dl vfda pública (valor de compra}.
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro
do Nort e de Portugal (valor de compra)
Depósitos à ordem
Dinheiro cm cui xa c. •••••••••••

18:907.333,$60
407.935';00
lSl.9961l00
859

19:500.26·'M9

Cotas:
Recebidas

durante o tr irnes t re

41l.1 ,O ,)67

Juros:

Dos depúsítos à ordem. em 1aU
.
Dos ritulcs do divida púhlica.
.
.
Das uhrigac;ües da Companhia dos Cumtnhus do
Feno do Norte de Portugal.
.
.
N os termos do artigo 5.0 do decreto 11.0 22:199, de
15 do Fevereiro do 1933 ..•••••••••.
Fundo de despesa. de ruuc lonamenro
Adicionais
Receitas

reeuhidos durnntu

evonruals

tu

10.650,500
:1.678835

:

o wimestre

9.020,'10

(a):

Jndemntznções
aos uvrmcs do artigo 23,0 do decreto
0.° 22:1U9, de 15 de Fevereiro de 1933
.
Subs idl o reduzido i~ reserva m ate mút ie a, revertido
para o Cofre, nos termos du urttgo :i5.IJ di) decreto 11.° 22:1D9
- - ..
Cotas a
ti
r- DOS
artigo
.? do decreto n." 22:199 e revert ldo para o Cofre nos t e rmos do artigo 3j,o
_
.
res

111.610~611
219.86·j .82(5)

l

termos

do

l

l

191;20
20:469.971;552(0)

la)

Constituído

pulos

adicionais

a quo se r-efer-e u circul ar 0.° 3, do 11 de Jnnotec

de
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CETES
ciais do Exército

Metropolitano

Fevereiro de 1933, publica-se o balancete do referido Cofre re-

Despesa
Subsidios:
De subscritores falecidos no trimestre
Idem, a liquidar
•.....••..
Idem, idem, que rnver-te u para o Cofre

IG5.~20,'00
78.117.l00
!i4~,)OO

213.880,500

Subsidios cm prestações:
Prostncõos venctdns e pag as no trimestro
Idem, a liquidar
....•..••..•

.

200,jOO
100,jOO

300,$00

Rendas vitalícias:
1.107,555
1\70~70

Voncidas e pagas no trimestre
Idem) a lIq uIdur • • . • • •
J.'llndo do dnspos a de funcionamento:
Diversas despesas liquidadas 110 trimestre o gru tiftcaçõcs aos amnuuousos . . . . . . . . . . . .
Adicionais res ti tuldus por toram sido pagos indovtdamoutu

1.031,)35
2..:.,~_50_

1.033,)8:;

Cotas:
Restituídas por teram sido indevidamente pagas.
Rcvorttdus para o Cofre, nos lermos do artigo 35,0
do dccrot o n.? 22:10J
••
. • . • . . . . . . .

19,~20

------

Saldo que passu :
Titulos de dívída púbtíca (valor de compra) ....
Obrigaçõos da Companhia
dos Caminhos de Forro
Portugal [valer de compra)
ndo.N,orte,do
eposn os a. ordem
. , . . . . . , . . .
Dinheiro em caixa,
.

1941, da 3,a Repartição

íG01~20

da 2.8 Direcção Gera] <loMinistério

18:907.333,}60
407.9351100
003.031,)00
,j42(5)

da Guerra.

20:219.203"02(5)
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Obituário

1933
:\I!1l'\'0

16 -

Capitão miliciano farmacêutico
Eugénio de Matos.

de reserva

Jaime

1941
\) -

l\I aio

Agosto
Dezembro

Tenente miliciano médico, licenciado, Fausto Guedes Gomes de Oliveira.
18 - Capitão de cavalaria, adido, José Pimenta Segu-.
rado de Avelar Machado.
9 - Major reformado .Iosé Simões da Silva Trigueiros.

1942
Março

12 -

Alferes

miliciano

quirn
»

de engenharia,

licenciado,

Joa-

Nunes.

23 - Major reformado José Maria Braz.
28 -

»

AbriL

»
»

Capitão de infan taria, no quadro, Mário Alberto
Soares Pimeutel.
28 - Tenente, na situação de reserva, Bernardino
Augusto Marques.
1- Major, na situação ele reserva, João Xavier rle
Paiva.
G - Tenente,
na situação
de reserva, José Ferrcir a
Peneda.
13 - Capitão capelão reformado Pedro Rocha.
15- Alferes de infantaria,
adido, em serviço na afilia
de aeronáutica,
Agostinho Mart ins.
18 - Coronel refo rmatlo António Martins (lu Andrade
Veloz.

Rectificações

Ka Ordem do Exército 11.· 5. 2.' série, do corrente ano, p. 258,
L 32.' e 33.' (Obituário), onde se lê: "Nogueira», deve ler-se: ,,:\10reiru».

.António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

I

11.01
MINI5 TE~IO Df\ G\.IE~~f\

Ordem do Exército
2."

Série

N.O 7

Publica-se

25 de Maio de 1942

ao Exército

1-

Ministério

o seguinte:

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a seguir designados
para irem ao estrangeiro em missão de serviço público
relacionada com o plano de rearmamento do exército:
Major de engenharia Arménio Leal Gonçalves.
Capitão de artilharia José Teles da Silva Palhinha.
Além das despesas com transportes, será feito a cada
um dos referidos oficiais, a titulo de ajuda de custo, o
abono diário do 3306, sendo ainda abonada ao primeiro,
como chefe de missão e por uma só vez, a quantia de
3.3001S para despesas de representação, tudo pago pela
verba constante do capítulo ~6.o, artigo G59.o, do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.
:\Iinistério da Guerra, 18 de Abril de 1942. - O SubSecretário de Estado da Guorra, Fernando dos Santo«
Costa.
(Nilo carece de visto ou anctnção do Tribunal do Contas).
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da Guerra - Repartição

2,' Sé rre

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 do Setembro
de 1928: manda o Govêruo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a Carolina Mendes
da Rocba Couto, Olinda Mendes da Rocha Couto, Eva
Fernanda
da Costa
Couto
e Agostinho
Mondes da
Rocha Couto, viúva e órfãos do capitão reformado :\1anuel Moreira da Costa Couto, a reversão da cota parte
do subsídio mensal no quantitativo
de 33li655, em virtude de haver casado sua filha e irmã, respectivamente,
Maria da Rocha Moreira da Costa Couto, em 4- de Abril
do corrente ano.
Ministério da Guerra, 30 de Abril de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.

(Visada
pelo
são devidos

'I'r-ibuunl de Contas
em 9 do Maio de 1942, Nilo
omctumentos,
nos tormos do decro to.n.? 22:257).

11- mUDANçAS
Ministério

OE SITUAÇAO

da Guerra - t.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 18 de Abn'Z findo:
Considerado
apresentado
ao serviço dês te l\Iinistério
o
tenente miliciano, na si t uução de reserva,
Francisco
António Nunes de Carvnlb o , por ter deixado de prcstal' serviço no Ministério
das Colónias, devendo s~'1'
considerado
nesta situacüo desde 6 de Abril dt-l 19-12.
(Visada polo 'I'r-lbunul do Contas, com u nllotll~no do não sorom
devidos emo lunn-utos , IIOS termos do decreto n.o 2:!:t571.

Adiao

Alíores miliciano, do batnlhào de caçadores n.? 1, Daniel
Alvaro Fernando
da C()~ta (, Silva Bustos, por ter Rido
rt-quisitado
para desempeuhnr
lima comissão de serviço dependente
do ~lilli~l<,rio das Colónias, uns termos do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, do :?a do
Março do 19~7, doveu.l« ser considerado
uesta situação desde 1G ele Fe\'en·ir() de 194~.
(Anotadu

pulo Trrbu nul do Contas

om 1 do Ma lo do 1012),

2.· Série
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Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do tribunal militar territorial de Viseu, Carlos
Pinto dos Santosvnos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Abril de 1942.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação de nâo serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2õ7).

Por portaria de 24 de Abril fiiulo :
Reforma

Coronel, na situação de reserva, inválido de guerra, Alberto de Sousa Moreira, nos termos da alínea a) do
artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:40-!, de 31 de Dezembro do 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de J aneiro de 1939.
Por portarias de 25 de Abril findo:
Considerado apresentado neste Ministério desde 18 de
Abril do 1942, por ter deixado de prestar serviço no
Ministério das Colónias, o alferes miliciano de infantaria, adido, Armando Domingues Ribeiro, ficando na
situação de licenciado.
(Anotada

polo Trlhunal

de Contas

em 1 de Maio de 1942).

Quadro da arma de cavalaria

Tenento do cavalaria, adido. Júlio Germano do Souto
da Silva Cardoso, que dI' regresso do Ministério do
Interior, por ter deixado fi!' prestar serviço na guarda
nacional republicana, se apresentou em 22 do Abr il
de 1\)4~, proonehendo \'aga no quadro.
(Visada polo 'I'r-lbuu n l "" Coutns , com a anotação de Dilo serem
devidos amo luman tos , !lOS termos do decreto n." 22:257).

Adidos

l'ont'llt(\-coronel de infuntnriu, ~l() distrito de recrutamento o mobilização n." U, Lucinio Gonçalves Prêsa,
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por ter sido requisitado para dosempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Abril de 1942.
Capitão, do regimento de infantaria n. ° 8, Raúl Augusto
Mesquita da Silva, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.° do
decreto n. ° 13:309, de ~3 de Março de 19~7, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Abril de
1942.
Tenentes milicianos: de infantaria, do batalhão de metralhadoras n 1, José Aurélio Boim Falcão, ~Iário
Homem Beliuo e Ricardo Augusto Madeira de Mira
Godinho; do batalhão de metralhadoras n.? 3, Manuel
Bragança; do centro de mobilização de infantaria n.? 1,
Raúl Leone de Carvalho Branco e José Eugénio de
Matos Duarte Grais; do centro de mobilizução de infantaria n." 2, Fernando Azêdo Duarte; do centro de
mobilização de infantaria n.? 4, Manuel Joaquim :\lacieira; do centro de mobilização de infantaria n. ° 5,
António José Rodrigues e Luiz Francisco Pereira Abreu
Marquos ; do centro de mobilizacão de infantaria n.? G,
João Luiz Arriscado N unes e Rogério Eduardo Barbosa Lima; do centro de mobilização de infantaria
n.? 8, José Bento Rodrigues da Cunha Azevedo; do
centro de mobilização de infantaria n. ° 9, Jaime António Baptista de Andrea Ferreira; do centro de mobilização de infantaria n.? 10, José Barreto Ferraz
Sacchetti Malheiro e Francisco Lourenço da Costa;
do centro de mobilização de infantaria n." 12, António José Gavino de Vasconcelos e Pedro André
Ferreira de Carvalho; de cavalaria, do centro de mobilização de cavalaria n.? 2, Joaquim Sallés Pais
Vilas-Boas e, do centro de mobilização de cavalaria
n." 3, António Coutel Martins, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, devendo ser considerados nesta situacão,
respectivamente, desde 10 de Julho, 13 de Março, ~2
e 22 de Abril, 13 de Março, 29 de Agosto, 8 de Novembro, 16 de Março e 1 de Julho de 1941; 15 de Janeiro de 1942; 13 de Março, 18 de Junho, 15 e 26 de
Novembro, 6 de Outubro, 27 de Agosto. 12 de Março,
5 de Dezembro, 19 de Abril e 12 de Março de 1941.
,?
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de engenharia
n. ° 2, Alberto Carlos da
Conceição Serpa Soares, por ter sido requisitado para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de
Abril de 1942.
Alferes milicianos:
do regimento de infantaria n. ° 7, Armando Osório da Cunha Dá Mesquita; .do regimento
de infantaria
n.? 11, Lélio de Almeida Ribeiro, e, do
batalhão .(le caçadores n. ° 8, Manuel da Silva da Clara,
por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério do Interior,
na guare! a nacional republicana,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 20, 21
e 21 de Abril de 1942.
Alferes milicianos:
de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 4, José Manuel Salvador
Martins;
do regimento de infantaria
n.? 5, Joaquim
de Oliveira Serrano; do regimento
de infantaria
n.? 7, Luiz Manuel
Pinto de Albuquerque;
do regimento de infantaria n.? 8,
Armando
da Costa Faria e Artur José Forreira ; do
regimento
de infantaria 0.° 9, João Emílio Ledo PerdigitO; do regimento
de infantaria n.? 13, Jorge Marques Ferreira;
do batalhão de caçadores n.? 1, Manuel
Lopes Camilo; do batalhão de caçadores n.? 5,)lário
Xatividade
Guerra Roque; do batalhão do caçadores
0.° 8, Abílio Augusto Garção Alcarva e Manuel Gomes
Ricardo;
do batalhão de caçadores n." 9, José Soares
<ializa Curnoiro ; do batalhão de metralhadoras
n.? 2,
1). lii Bento Pessoa, Ferrv Correia Gomes e Manuel
Aguas Cruz; do centro de mobilização
do infantaria
n.? 1, Fernando
Josó Vieira da Silva Bueri ; do centro
de mobilização do infantaria n. ° G, Alvaro dos Santos
Varandas
é Manuel
Casimiro Tavares
da Silva; do
centro do mobilização
de infantaria
n.? 7, Agostinho
. Barbieri Baptista Cardoso e, do centro de mobilização
de infantaria
n.? 14, Delfim Herminio
de Lacerda
Correia;
do cavalaria,
do centro de mohilização
de
cavalaria
n. ° 2, Yergllio Augusto Fernandes
Uo]'a~~,
DOlllingos de Morais "Monteiro e Francisco José TOlxeira de Agniar (I, do centro de mobilização :de cavalaria n.? 3. José Pedro Queiroz de Bragan~a, por terem
si.do requisitados
para dC'sell1penhar co~issõC's de ser\')\'o dependentes
do Ministério do Interior, na. guarda
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nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 6 de Dezembro, 29,
15, 5, 7, 24 o 7 de Outubro, 29 de Agosto, 10 de Outubro, 12 de Novembro, :3 de Outubro, 10 de Novembro, 27 de Agosto, 26 do Junho, 24 de Abril, 18 de
Julho, 18 de Junho, 1 de Setembro, 6 de Julho, 22
de Abril, 11 de Outubro, 13 de Abril, 9 de Julho e
25 de Novembro de 1941.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 1 d. Maio de 1942).

Disponibilidade

Tenentes-coronéis Henrique Alberto de Sousa Guerra e
Óscar Rol de Alvarenga e capitão Manuel Joaquim
Cândido Ferreira, todos d« infantaria, adidos, que de
regresso do Ministério da Economia, por terom deixado de prestar serviço uo Instituto Geogriifico e Cadastral, se apresentaram, respectivamente, em 0, 9 e
21 de Abril de 1942.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não se ..
rem devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Tenentes: do regimento de infantaria n.? 14, Raúl da
Conceição Gonçalves Bravo o, do batalhão independonte do infantaria n.? 17, Gabriel Toledo Costa, nos
termos, respectivamente, (las alíneas b) e a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, o primeiro por tor sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar de inspecção e o
segundo por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação desde 30 e 18 de
Março de 1942.
(Visada pelo TrIbunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nOI termos do decreto 0..0 i2:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: de artilharia, do regimento de artilharia posada n." 2, João Póvoas Ramos Magnlhãis e,
de engenharia, licenciado, do centro de mobilização de
ongonharia n.? 4, Eurico Teixeira de Sousa, nos termos do § 3.° 'do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, do
2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de
idade, devendo bel' considerados nesta situação, respectivamente, desde 19 e ti de Abril de 1942.
(Anotada

pulo Tribunal

do Contas om 1 de "a!o

do 1942).
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Reforma
(Despacho de 22 de Ahril de 1942 da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado uo Di.ú,.io do Govêrno
95, 2.· série, de 25 do mosmo mês).

D.·

Coronel Floriano
Abílio Leal Pessoa.
tenente-coronel
Artur Augusto Correia Matias, capitãis José Martins
do 6 Júnior, Frederico
Augusto Vidigal Nunes e Luiz
Vila Verde e tenentes José Alexandre
'I'omaz e miliciano José Ferreira,
todos na situação
de reserva,
nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem
sido julgados incapazes
de todo o serviço pela junta
da Caixa Geral de Aposentações,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 140 e
14 de Janeiro de Hl42 e 12, 20, 19, 20 e 29 de Novembro de 1941.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n.05, José Pinto Gonçalves Correia, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do
decreto-lei
n." 28:404, de 31 do Dezembro de 1937,
por ter sido julgado iucapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de :\1arço do 1942.
(Xáo carece de "Isto ou anotação do Tribunal

do Contas).

Baixa do serviço

Alfores miliciano, do regimento de infantaria
n." 4, Antônio Meireles Feio, nos termos da última parte do
artigo 3.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1\);37, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo SOl' considerado nesta situação desde 22 de Abril de 1942.
(Allotada

POI"

pelo Tribunal

de Contas em 1 do Maio de 1942).

portarias de 2 do corrente mês:
Adidos

Ten0nte-coronol,
do grupo independente
do artilharia de
montanha, Francisco
Dnvid Calder, ca.pitão, do grupo
di) artilharia contra uoronuves n.? 1, Alberto Ferreira
~(ac('do Pinto tenente de nrtilharia,
da 3.a Direcção
,
.'
-.
d
Geral dôste :\fillistério. nos sorviços cartogrúftcos
o
exército . João Horta GaIvão Ferreira Lima, e alferes
de artilhnrin,
da escola prútica da. arma, Gualdino
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Leite da Silva 11atos e, do regimento de artilharia
ligeira n. o 4, J OSÓ Vasco Lobato de Faria Roncon,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, o primeiro nos termos do artigo 14.0 do decreto
n.? 29:244, de 8 do Dezembro de 1938, e os restantes
nos termos do artigo 5.0 do decreto n." 13:309, de 23
de Março de 1927, devendo ser considerados nesta
situação desde 22 de Abril de 1942.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 7 do Maio de 19J2).

Alferes milicianos de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 6, Rogério Morais Coelho Dias e, do regimento de cavalaria n.? 7, Mateus Symaria e Sousa,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 27 e 21
de Abril de 1942.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas om 9 de )I"io do 1942).

Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar, adido, Artur
de Atouguia Machado Pimenta, que, por ter deixado
de prestar serviço na Manutenção :\1ilitar, se apresentou em 1 de Maio do 1942.
(VIsada pelo 'I'r-lbuuul de Contas, com a anotação do não serem
devidos omol umen tos, 1108 tormos do docreto ll. o ~2:257).

Reserva

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção Geral dês te Ministério, nos serviços cartográficos elo exército, Ambrósio Afonso Loureiro e tenentes: do rogimento de
infantaria n." 8, José Carlos Arantes Lopes e, do regimonto de cavalaria n.? 5, Artur Ferreira, nos termos
da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação.
respectivamente, desde 7, 11 e 22 de Abril ele 1942.
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, da 3.11 Direcção Geral dêste Ministério , Francisco
Maria Ribeiro de Faria Salgado, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do docroto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de H137, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar ele inspccção ,
devendo ser considerado nesta situaçâo desde 21 de
Abril de 194,2.
fi
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Capitãis: miliciano de artilharia,
do extinto quadro especial, do quartel general da 3.a região militar, José Joaquim Lourenço
e do quadro dos serviços auxiliares
do exército, da La companhia de trem hipomóvel, António Rodrigues
Carvalhoíro,
nos termos, respectivamente, das alíneas a) e b) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o primeiro
por ter atingido o limite de idade e o segundo por ter
sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considorud os nesta
situaçâo desde 14 e 21 de Abril do 1942.
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 9 do corrente mês:
(ADotadas pelo Tribunal

do Contas em 16 de Maio de 1942).

Adido

.Tenonto,
na situação
de reserva,
Raúl da Conceição
Gonçalves Bravo, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão de serviço I dependente
do
::\finistério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta situação desde [) do
Maio de 1942.
Oficiais milicianos de reserva

Capitilis médicos:
do regimento
de infantaria
n. ° 3,
Manuel Lopes Marçal,
do rogimento
de infantaria
n.? 5, Armando
Pereira do Amaral, do regimonto de
infantaria
n. ° 12, l\figuel ::\farcolino Ferre'ira do Moura
e, do centro de mobilização do serviço do saúde n.? 3,
David de Sousa Gonçalves Júnior, e tenentes: do artilharia, do centro de mobilização de artilharia
n. ° 2,
José Serrão Coelho do Sampaio e, do centro de mobilização de artilharia
n." 7, Abllio do Barros e Sousa,
e módicos, do batalhão de sapadores elo caminhos de
ferro, Fernando
Freitas Simões e, da 2. ~ companhia
de saúdo, Manuel Rodrigues Simões, todos milicianos,
licenciados,
nos termos do § 3.° do artigo 61.° do
decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 192G, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamoutc,
desde 5 de Março,
21 o 7 de Abril, 23 de }farço, 27 e 27 do Abril, 7 de
::\Iar~o e 7 de Abril de 1942.
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Baixa do serviço

Major médico João ÁÜvares Pereira Carneiro Leal,
capitãis. médicos António de Melo e Lacerda de Brederode, Joaquim Brandão dos Santos, Joaquim Alberto
Pires de Lima, António Ilídio Teixeira de Vasconcelos
e Agostinho Ferreira Coutinho, farmacêutico Joaquim
da Conceição Dias do Carmo, veterinário Tiago Maria
Ricardo e cirurgião-dentista Clurimundo Vítor Emílio,
todos milieianos de reserva, e médico auxiliar do exército, na situação
de reserva, António José da Silva
Braga Júnior, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do
decreto n. ° 12:017, de 2 di' Agosto de 1926, por terem
atingido o limite deidade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 17 de Abril,
5, 5, 7 e 28 de Março. 9 de Abril, 31 e 15 de Março,
12 e 2 de Abril de 1942.
Aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviç o de saúde n." 3, António
da Costa Teixeira, nos termos da última parte do
artigo 3.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspeccão, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Maio dll1942.

Por portarias

de 13 do corrente mês:

Considerado na situação de adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
desde 5 de Maiõ' de 1942, o major ele cavalaria Humberto Buceta Martins, adido, professor catedrático da
9. a cadeira da Escola elo Exército,
(Anotada polo 'I'cíbuna l de Conms cm 16 de ,,:tlo IIe 19·j2).

Extinto quadro especial de oflciais milicianos

de artilharia

Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, adido, José Augusto Braudão Pereira de l\Ielo,
que, de regresso de comissão civil no Ministério das
Colónias, se apresentou cm 9 de Maio de 1942, preenchendo vaga no mesmo extinto quadro.
(Visada pelo T'rtbuual do Contna, com n aoot:J.ç!\o de uêo serem
ouvidos ourotumentos,
nus termos do docroto n.? 22:2;)7).
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Reserva

Brigadeiro,
da 2. a inspecção de infantaria,
Henrique de
Melo, nos termos da última parte da alínea c) do artigo 1.0 do decreto lei n." ~8:404, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde
~7 de Abril de 1942.
Coronéis:
de infantaria,
do distrito de recrutamento
o
mobilização n. ° 12, José da Costa o do artilharia, do
regimento
de artilharia
pesada n." ~, Augusto Gonçalves Pereira
de Barros,
o primeiro nos termos da
alínea c) e o segundo nos da alínea b) do artigo 1.0 do
decreto-lei
n." 28:404., de 31 de Dezembro
de 1937,
por ter sido julgado
incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 27 de Abril
e 9 de Maio de 1942.
Capitão, do batalhão de caçadores n," 9, Jacinto Pereira
de Magalhãis
Faria Araújo,
e tenente,
do batalhão
independente
de infantaria
n. ° 19, Francisco
de Oliveira Charneira,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? 28:40-i, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem atingido o limito de idade, devendo ser considerados nesta situacão, respectivamente,
desde 3 de
Mnio e 13 de Fevereiro
de 1942.
(VIsadas pelo Tribunal de Contas, com a nnot acão de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto u.? 22:257).

Por portarias de 16 do corrente mês:
Adidos

Capitão médico, do hospital militar regional n. o 1, Mário
de Almeida,
e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimrnto
de cavalurin n.? 3,
António de Castro, por terem sido requisitados
par.a
desempenhar
comissões (10 serviço dependentes do Ministério do Interior,
na guarda nacional repllblic~na,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivani(lnto, desde 7 e 14 do Maio do 1942.
Alf('res r~ilicianos:
do regimento
de infantaria
n. o 4,
Francisco
da Silva Fragoso,
do hatalhão d.e caçadoros n.? 8, Haúl Hosa Pórto Duartr, do regimento de
cavalaria n." 6, Aurélio Gomes Seara e, do regimento
de cavalaria n.? 8, José Freire de Vusconcelos Carneiro

322

ORDEM

DO EX1!.RCITO

N.· 7

2.' Série

e Meneses, por terem sido requisitados
:rara desempenhar comissões de serviço dependentes
do Ministério.
do Interior,
na guarda nacional republicana,
nos termos do artigo único do decreto-lei n.? 31:381, de 12
de Julho de 1941, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 7, 11, 2 e 6 de Maio
de 1943.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 20 de )f"io de 1942).
Reserva

Coronéis: de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 10,
Gaspar
Inácio Ferreira,
do regimento
de infantaria
n.? 22, Alvaro Pacífico de Oliveira e Sonsa e, segundo
comandante
da Escola do Exército,
Viriato da Fonseca Rodrigues,
e de cavalaria,
da La brigada
da
arma, Vital dos Reis Sil v a Barbosa,
nos termos da
alínea b) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 28:404, de 31
de Dezembro
de 1937, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela j unta hospitalar
do inspecção, devendo ser considerados nesta aituação desde
9 de Maio de 1942.
Tenente
do infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Luciano Fernandes,
nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31
de Dezembro
de 1937, por ter atingido o limite de
idade, devendo sor considerado
nesta situação desde
7 de Março de 1942, e sem direito a pensão pelo :,\[inistório da Guerra por continuar 'prestando
serviço no
das Colónias.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotnção de não serem
dovldos emolumentos,
nos t e rrno s do decreto n,? 2:!:257).

Oflciais milicianos de reserva
Tenentes:
de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria n.? 18, João Hickling Anglin e, de cavalaria,
do centro .de mobilização
de cavalaria n.? 3, Luiz da
Costa do Sousa de Macedo, e alferes do infantaria. do
centro' de mobilização
do infantaria
n.? 15, José nodriguos Dias, todos milicianos, licenciãdos, nos termos
do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017. de 2
de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situação, r0Spoctivamente, desde 17 e 12 de Abril e 4 de Maio
de 194:Z.
Tenentes
milicianos,
licenciados:
de artilharia,
do regimento de artilharia
de costa. Eurico Cabral Pinto Reb010 e de engenharia,
do centro de mobilização
d0
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engenharia n ,o 4, Tomaz Heliodoro Palyart Pinto Ferreira, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto
n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idado, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 9 e 11 de Maio
de 1942. (Anotadas pelo Tribunal de Contas em 20 de Maio de 1942).

Por portarias de 19 do corrente mês:
Adido

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manuel Ma. gro Romão , por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Colónias, nos termos da última parte do artigo 2. o do
decreto-lei .n." 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Maio
de 1942.
(Anotada pelo Trtbunal de Cont as em 22 de Maio de 1942).
Reserva

Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n,o 2, Aurélio Figueiredo Nunes da Silva e
capitão, do regimento de infantaria n.? 9, António
Pinto da Fonseca, o primeiro nos termos da alínea c)
e o segundo nos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 15 e 5 de Maio
de 1942. (Visada pelo Tribunal de Cont~s, com a anotação de não serem
devidos omolumentos,

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

~_.

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _La

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 18 de Abril findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem davidos emolumentos, nos termos do dooreto n.o 22:257).

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

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Francisco
António Milho da Rosa.
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do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante, do regimento de cavalaria n. o 5,
Aníbal Simões da Silva Trigueiros,
sem prejuízo ele
antiguidade.

Por portarias de 22 de Abril findo:
(Visadas pelo Tribunal
vídos omotument.os ,

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

DOS

Centro de mobilização

de infantaria

n. o 1

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Rui Álvaro de Castro
Rosa, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1941.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenente miliciano de infantari.a,
o alferes miliciano de
infantaria,
Armando
Bonucci Veiga, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1940.
Batalhão de metralhadoras

n.O t

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria
Carlos da Silva Pinheiro, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941.

Contando

a antiguidade

desde 1 de ~ ovembro

Regimento de infantaria

de 1941 :

n.· 3

Alferes milicianos do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
do infantaria
Manuel José do Almeida o
Manuel José Rosado Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O 19

Alferes miliciano veterinário,
o aspirante
a oficial miliciano veterinário
João M('n(l~n(:a Braga.
Batalhão de caçadores n.O la

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria,
licenciado, do batalhão
de caçadores
n.? 3, Carlos José Furtado do Oliveírn,
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Centro d,e mobilização do serviço de saúde n.O I
Alferes milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a
oficial milicianos médicos, licenciados, Acácio Alberto
Teixeira Coelho e António Salvador Alves Ferrão.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar
Alferes milicianos veterinários,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos veter-inários, licenciados, José Luiz
Chamiço lIeitor. Teófilo Ferroiru de Freitas Moura,
António Óscar de Carmona Rodrigues,
José Custódio
Príncipe Rosado e Eduardo Augusto do Sousa Ramos,
da Costa.

Por portarias

de

25 -de Abril findo:

(Visadas polo Tribunal
vidas emolumentos,

de Couras, com a anotação de sei-em dotermo a do docreto n.o 22:257).

DOS

Regimento de infantaria n. o 13
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento
ajudante
de infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 6, Domingos
Feruandes,
sem prejuízo de
antiguidade.
.
Quadro dos serviços auxiliares do exército
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 8, José Dias de Sousa Júnior, sem prejuízo
de antiguidade.
Extinto quadro auxiliar de artilharia
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o tenente do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia de costa, Guilherme Joaquim Catramolo.

P01'

portarias de 2 do corrente mês :
(Visadas poro Tribunal do Con tns, com a anotnção de serem devidos omolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Regimento de artilharia
Capitão, o tenente
Joaquim Pereira

ligeira n. o I

de artilhnrin,
tIa direcção
~Iolltei 1'0 (10 Macedo.

da arma,
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n.O 5

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o tenente, com a patente de capitão, do mesmo quadro,
José Alves Correia e Silva.
Regimento de artilharia

de costa

Tenente-coronel,
segundo comandante,
lharia, segundo comandante
interino,
Durão.
Grupo de artilharia

Capitão, o tenente
Forbes Bessa.

de artilharia

Francisco

adido,
Cortês.

o tenente

Manuel Ventura

armamento

de artilharia,

Hospital militar

de artiMalhou

n. ° 2

contra aeronaves

Fábrica de munições de artilharia,

Capitão,
Pinto

o major
Ricardo

e viaturas

adido,

César

principal

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante, da 3. a companhia de saúde, Manuel José Correia, sem prej uízo de antiguidade.
Adido

Capitão,

o tenente de artilharia,
adido, em serviço no
Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, Eurico Castilho Serra.

Por portarias de 9 do corrente mês:
(Visadas poto Trlhunal do Contas, com a anotação de serem dovidas omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério

Capitão,
vares.

o tenente

da Guerra-3.·

Direcção Geral

de artilharia

Batalhão de caçadores

António

Augusto

Ta-

n.O 10

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
licenciados,
do
rel1:imento de infantaria
n.? 13, Francisco
Carolino
Vara e Joaquim de Carvalho Mpndes, contando ambos
a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1941.
Fábrica de equipamentos

e arreios

Capitão, adido, o tenente de artilharia,
Fernandes
Pereira da Costa.

adido,

António

2." Série
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mês:

de Contas, com a anotação de sarem dellOS termos do decreto n.o 22::l57).

Regimento de infantaria n. 12
O

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 7, Alfredo Fernandes de
Oliveira.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 14

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2, César Augusto Gomes
Ferreira Quaresma.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 2, Joaquim Mendes Moreira Sacadura,

Por portarias

de 16 do corrente mês:

(Visadas pelo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serem denos tormos do decreto u.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria. do distrito de
recrutamento e mobilização n. o 16, Gaf?tfto Ribeiro
Pereira.
1Iajor, o capitão de' infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Bento de Jesus Seguro Ferreira.
Regimento de infantaria

n. o 14

Major, o capitão de infantaria António Epifânio Antunes
Cabrita.
Regimento de infantaria

n. 15
O

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria, segundo comandante, Carlos Augusto Dias Costa.
Regimento de infantaria

n.O 19

Capitão, o tenente do infantaria José Rodrigues Pimenta.
Batalhão independente de infantaria n. o 18

Capitão,

O

tenente de infantaria Mário da Costa Santos

Anino.
Batalhão independente de infantaria n. o 19

Capitão, o tonente de infantaria Arnaldo Nunes Vitória.
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n. o 4

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante interino, Manuel António Pereira Milreu.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Major, o capitão de infantaria Ricardo de Andrade.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 4

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
terino, José Fernandes Soares.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

chefe in-

n. o 6

Tenente- coronel, sub-chefe, o major de infantaria, do regimento de infantaria n." 6, Severino Gonçalves Guerreiro Chaves.
Quadro de arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, do comando de
defesa marítima de Lisboa, Afonso Cortês dos Santos.
Regimento de artilharia

pesada n. n 2

•

Coronel, comandante, o tenente-coronel de artilharia,
segundo comandante, Carlos David Calder.
Fábrica de munições de artilharia,

armamento

e viaturas

Tenente-coronel,
adido, o major de artilharia, adido,
director, Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major de cavalaria, do regimento
cavalaria n.? 4, Adriano Garcês Pereira Caldas.
Regimento de cavalaria

de

n.O 4

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante interino, Luiz António de Carvalho Viegas.
Escola Prática

de Engenharia

Alferes do quadro' dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante de engenharia, do batalhão de
pontoneiros, Veríssimo Pereira da Rosa, sem prejufzo
de antiguidade.
Hospital militar

regional

n.· I

Capitão médico, o tenente módico Alberto Carlos David.
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Escola Central de Sargentos

Tenente-coronel,
o major de infantaria,
José L uiz Gonçalves Canelhas.

comandante,

Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
Eduardo José dos Santos.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Heitor dos Santos Patrício.

Por portarias de 18 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal de Coutas, com a anotação de serem devidos emolumentos, nos termos do decreto lI.O 22:2~7).

Regimento de infantaria

no 3
O

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, do regimento
de infantaria n." 2, Alborto de Carvalho Ferreira,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1941.
Regimento de infantaria

noo 14

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria José Barroso Félix, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1941.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.v 3

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, António de Lacorda Baptista Pereira e Sousa, António Silvestre de
Freitas, J oão de Matos Ferreira Romãozinho, Renato
Martinez de Valadas Proto, Abel Festas Cancela de
Abreu, Daniel Augusto Leite Bacelar, Luiz José Mendes, Alberto Francisco Silva, Álvaro Ferrão Antunos
de Morais, Armando Jaime Ferreira da Silva, Manuel Angelo Macarro, Carlos Silvio Pareto Rebêlo
Alves, António Pedroso Ferreira, J oaq tlim de Bragança da Costa Luiz e Joaquim Bernardino Moreira
de Sena Martins, contando todos a antiguidade desde
1 do Novembro de 1941.
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Por portarias de 19 elo corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de fiarem devidos emolumentos, nos termos do decreto D.o 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, do batalhão de
caçadores n.? 1, Jorge Andrade do Espírito Santo.
Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 13, Bartolomeu da Silva Varela.
Regimento de infantaria n. ° 16
Capitão, o tenente de infantaria Luiz Maria Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.O 20

'I'enente-coronel, o major de infantaria, segundo comandante, Alfredo Augusto da Silva Braga.
Batalhão de caçadores n.s I

~apitão, o tenente de infantaria João de Sousa :JIachado.
Adido

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no.
Ministério das Colónias, Ivo Benjamim Cerqueira.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portaria de 18 de Abril findo:
Promovidos a aspirantos a oficial pilotos aviadores milicianos, para o centro de instrução e treino de pilotos
-aviadores milicianos, nos termos do artigo 6.° do decreto n." 27:627, de 3 de Abril de 1937, continuando
na situação de licenciados em que se encontram, o
primeiro sargento graduado cadete, do centro de mobilização de infantaria n. ° 1, Eduardo Alexandre Viegas Ferreira de Almeida e os soldados cadetes, da
base aérea n.? 1, n.08 63/38, Josó Luiz Soto Maior de
Sousa Coutinho Ferreira Pinto Bastos, 68/40, Reinaldo
Pereira dos Santos, 88/40, Carlos Pinto Pinheiro Tavares, 92/40, Man uel Fernandes Martins, 97/40, João
Augusto Graça, 99/40, Manuel Guerreiro Figueira,
100/40, José João de Freitas Ribeiro Penha Lopes, e
108/40, António Botelho Noronha, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1941.
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Por portaria de 30 ele Abril findo:
Promovido a aspirante a oficial miliciano pioneiro de
engenharia, para o regimento de engenharia n.? 2, nos
termos do artigo 36.° do decreto n. ° 21:365, de 22 de
Abril de 1932, continuando na situação 'de licenciado
em que se encontra, o segundo sargento cadete, do
centro de mobilização de cavalaria n." 3, Jorge Cândido Osório, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1941.

Por portaria de 12 do corrente mês:
Promovidas aos postos adiante indicados, continuando
na situação de licenciadas em que se encontram, as seguintes praças:
A aspirantes a oficial milicianos módicos:
Para os contras de mobilização a que pertoncem: soldados: 0.0 centro de mobilização de infantaria n.? 17,
n.? 333j:?0, Nicolau Nunes, e, do centro de mobilização
do serviço de saúdo ll. ° 3, ll. ° 3/'20, J ouq uím Pereira
Júnior, contando ambos a antiguidade desde 1 de No-.
vem bro do 1925; primeiro cabo, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 1, n.? 392/21, Acácio
Augusto Saraiva, e os soldados do mesmo centro
n. os 27/23, Agostinho de Sousa Couto do Calhoiros
Lôbo, e 33:3/23, Jaime Augusto Almcndra, e, do centro de mobilização do serviço do saúde n. ° 3, n. os 12;20,
Manuel Ferreira da Mota Capitão, e 11/24, Fernando
António de Magalliâis Ilharco, contando todos a antiguidade desde 1 de Xovembro de 1G:?6; soldados: do
centro do mobilização do serviço do saúde 11.° 2, u.? 85/
:?1, Jorge X ogucira da Silva Correia jIarçnl, e, do
centro de mobilização do serviço de saúde 11.° ;3, n.? 54/
:?2, Carlos Saloma Seromonho Freitas Aboim, contando ambos a antiguidade desde 1 de Novembro de
1927; segundo cabo, do centro do mohilizução do serviço de saúde n.? 3, n.? 152/21, António Augusto Pires de Carvalho, e soldados: do cen tro de mohilização
do serviço de saúde ll. ° 1, ll. os 60/25, J OSÓ Soares de
~Iagalhãis, 120/25, Mares Aurólio Pinto do Miranda,
1~1/25, José de Bossa 'I'oixeiru Ribeiro, 352/2;), Cândido da Rocha o Sá, 30J/25, José Novais da Costa
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Vilaça, 35f>/26, Alcino Miranda Morais, 360/26, Manuel José Teixeira de Melo, 362/26, António Martins
da Costa Rangel, 367/26, Armando de Melo, e 390/27,
Valdemar Gil de Carvalho Nevoa, do centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2, n. Os112/25, António
de Melo Vieira Ponces de Carvalho, 242/26, António
Marques
Pereira,
e 324/27. Aurélio Augusto Neto
Crêspo, e do centro de mobilização do serviço do
saúde n.? 3, n.OS 10/24, Procópio Mo-ta da Silva Bento,
13/24-, Francisco José Oarrasquoiro
Cambournac,
121/
24/, Francisco
J osó Teotónio,
122/24, J oaq uim Cardoso Galhardas,
76/25, João Filipe Barata, 96/25, Alberto de Bettencourt,
103/25, Gabriel Arcanjo
de
Gouveia
Sousa Freitas
Espínola,
147/25, Joaquim
Vítor Arnaut Pombeiro,
71/26, José Alves Lopes,
211/26, António Augusto de Macedo Faria, e 701/27,
António Meira de Carvalho, contando todos a antiguidade desde 1 de Novembro de 192D; soldados: do centro de mobilização de infantaria n. ° 19, Alfredo Maria
Rodrigues,
do centro de mobilização
do serviço do
saúde n." 1, n.OS 430/21, Abel 11aria Bastos RebEilo,
145/25, Inocêncio Barbosa, 184/25, J osé Rafa(ll Viseu, 190/25, Albano Augusto,
141126, Eduardo Na]1010ão Ribeiro Teles do Soares de Moura e Castro,
:358/26, João Martins Lopes Amorim, 395/26, J osé
Simões da Silva Triguoiros,
100/27 , João Bento Paradinha, 351/27, Arnaldo 'I'aveira Queiroz, e 21B/2~,
José Joaquim Cubrul de Almeida, do centro do mobilização do serviço do saúde n. ° 2, n. os 21/23, Américo
Licínio N8V('S de Albuquerque,
5.J.j2n, António João
Afonso, 164/26, Celestino da Costa Maia, 210/26, António Ferreira
da Costa, 248/2G, Augusto Lopos Furtado, e 87/27, Aníbal Gomes Forr-oíra, e do centro de
rnobilização do serviço do saúdo n." J, n.OS 08J25, Manuel J OSÓ Caetano Fruzão,
185/26, .T osé AI vos Barroco, 10-l/2(i, Manuol de Queiroz, 20;)/26, António de
Jesus Silveira, 70:3/27, António Domingos da Silva,
o t\01'27, Carlos J osé -:\1aia Mondes, contando todos
a antiguidade
desde 1 do Novembro de 10:30; primeiros cabos: do cen tI'O de mobil ização do serviço de
saúde n.? 2, n.? 38/23, António Augusto, e, miliciano,
n.? 40/25, Pedro Gil de Sonsa, e soldados:
do centro
de mobilização
do infantaria
n. ° 19, Mário Cirilo do
Matos, do centro de mobilização
do serviço do saúde
n. ° 1, n. os 209/24, Artur Alberto Muchudo do Almeida,
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103/27, Francisco
da Oosta Borges, 368/26, J osé J oaquim Pereira de Lima, 369126, João Baptista Gonçalves de Araújo, 403/27, Augusto Luiz Brandão Oorreia, 504/:38, Alberto
Oerqueira
Dias Brochado,
e
793/28, J osé de Queiroz Oosta, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2, n.OS 65/23, Júlio Alves Vieira, 62/24, Augusto Fialho de Oastro Oorreia,
63/24, J osé Afonso Carvalho dos Santos, 113/25, Manuel Cerejo Garcia,
115/26, João Baptista,
135/26,
J osé Pereira da Silva, 158/26, J osé de Lacerda
Escobar, 362/27,
António
Oarlos, e 47/28, Jorge
de
So usa :JIarq ues, e do cen tro de mobilização do serviço
de saúde n.? 3, n.OS 5/22, Sebastião Alberto Centeno
Fragoso, 17/24, Alfredo Augusto Gonçalves Coimbra,
28/24, Manuel dos Santos Bernardo Gonçalves, 80/25,
Augusto
Salazar Leite, 97/25, Francisco
Ribeiro de
Oliveira Freire Júnior, 10G/25, João Luiz da Veiga,
157/25. Francis.co Almodôvar Rogado, 208/26, Artur
de Andrade Assis e Santos, 209j2t), Eduardo da Costa
Albaran,
796/27, António Jacinto
Pinto, e 805/27,
J oão Lourenço,
contando todos a antiguidade
desde
1 do X ovembro de 1931; primeiros cabos: do centro
do mobilização do serviço de saúdo n.? 1, n.OS 188/23,
José Augusto Monteiro, :38:2/26, Romeu Pinto de Lima
Barradas,
o milicianos, do centro de mobilização
de
infantaria
n." 19, João Auto Mendes, o do centro de
mobilização do serviço de saúdo n.? 2, n.? 37/24, Manuel Bernardo Balseiro, e soldados: do centro de mobilização do infantaria
n.? H), Henrique Vieira da Luz,
do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1,
li.Oi 122/26, Vítor Manuel de Oliveira, :39/27, Sérgio
Augusto
Salgado,
92(?7, J'osó Vitorino de Campos,
39~/27, Amadeu
Gonçalves,
509;27, Albano de AImoida Rebêlo, 150/26, Joaquim
Ferreira
da Silva,
248/26,
Jorge
Alves de Sá, 25:3/26, Adriano Manuol do Jesus Magalhãis,
e 348/26, .Iou quim Vilar
Mengo Abreu, do centro de mobilizacão
do sorvico
de saúde n.? 2, n.05 7/27, ~Ianuel José Ferreira
Morgado, 56/27, J OSÓ Simões do Oliveira. Martins, 371/
27, António 'I'avnros Ribeiro da Silva, 495,28, Jouo
Gualherto
Santana Mnia, c 61/25, Aristides Augusto
da Silva Domingues.
(I do
centro de mobilização
do
serviço do saúde n.? :3, -o.OS 109/:?2, Manuel Coelho
do Oliveira, '18/24. Mnnuel Henriques
Leitão,
74,'
25, Francisco
Fernandes
Dias, 95/25, Duarte
Pe-
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dro de Oliveira e Carmo, 102/25, António Figueira
Rêgo, 123/26, António
Pires de Andrade,
215/26,
Anacleto Bernardino
Miranda, e 5j2í, José da Costa
Brando, contando todos a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1932; soldados: do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 1, n.OS 372/26, Domingos Ilorculano de Morais Alvim, 513/27, Adriano de Mesquita
Magnlhãis,
207/31, Hermínio Rolando de Carvalho,
235/32, Eduardo Beirão Reis, e :.!95/~[), Manuel Luiz
Guedes Pinheiro, do centro de mobilização do serviço
de saúdo n.? 2, n.? 235/26, José Nunes Serigado, o do
centro
ele mobilização
do serviço ele saúde u. o 3,
n. ° 10/27, Torcato Martins Prata, contando
todos a
an tiguielade desde 1 de N ovem bro de 1933; soldados:
do centro ele mobilização
do serviço de saúde n.? :,
n. os 353723, Alexandre
Maria Brandão Pinto da Veiga,
90/27, J osé Marcelino de Sá Vargas Martins Morgndc,
e 570/28, Alvaro Acácio Teixeira, do centro de mol»lização do serviço do saúde n." 2, n.<S 21,25, José Nunes Vidal, 148/2G, Filinto dos Hpis Novais, H1626,
Armando
de Pinho e l\Iclo, 2..i4j2G, l\Ianuel Novais
Gonçalves, e 170/27, Flauzino Fernandes
Correia, e dQ
centro de mobilização
do serviço de saúde n." 3;
n, os 78/26, Luiz Cláudio do Oliveira Pimentol Júnior:
e 225/26, João António do Oliveira Assunção,
contando todos a antiguidade
desde 1 de N ovombro de
1934; soldados:
do centro de mobilização
do serviço de saúde n.o~, n.OS 90/27, António Augusto l\Iarques, e 37/~8, António
Gonçalves
Afonso Romão,
e do centro
de mobilização
do serviço do saúde
n. o 3, n. os 80/26, Manuel Duarte Garcia N unos, 591/
27, César J oaq uim Gonçalves, e 7G/29, António ~Ianuel da Costa Quinta, contando todos a antiguidade
desde 1 de ~ ovombro de 1935; segundo
cabo, do
centro do mobilização do serviço de saúde n. ° 1, n.? 160/
23, Irménio Moreira Neves, e soldados: do centro de
mobilização
do serviço de saúde n ..O 2, n." 332,29,
Augusto Alves, e do' centro de mobilização
do serviço de saúdo n.? 3, n.? 62126, Mário Granada Afonso,
contando todos a antiguidade
desde 1 (lo N ovcmbro
de 1936; segundo cabo, do centro de mobilização
do
serviço de saúde n. o 3, n. ° 105/28, Gil elo Céu Costa,
e soldado, do centro de mobilização
do serviço de
saúdo n.? 2, n.? 114;34, Altino Bingro do Afnnrn], contando ambos a antiguidade
desde 1 ele X ovembro de •
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1938; soldados: do centro de mobilização do serviço
de saúde n.? 2, n.OS 178/26, Sebastião de Barros, 241/
30, António Cancela de Amorim, e 101/32, Manuel
António da Costa, e do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 3, n.? 1:070/28, João Gonçalves Leitão, contando todos a antiguidade
desde 1 de Nevembro de 1939; soldado,
do centro de mobilização
do
serviço de saúde n. ° 1, n. ° 340;38, João de Sousa Gomes, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de
1940; segundo cabo, do centro de mobilização do serviço de saúde 11.° 1, n.? 291/31, Joaquim Reis, e soldado, do ceutro de mobilização
do serviço de saúde
n.? 3, n.? 63/27, Augusto Vieira da Cruz, contando
amuos a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1941.
Para o centro de mobilização de infantaria n." 17, o soldado, do contro de mobilização
do serviço de saúdo
n.? 3, n." 126/24, José Piuhoiro Cardoso do Campos,
contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1925.
Para o centro do mobilização
do infantaria
n.? H), os
soldados: do centro de mobilização do serviço de saúde
11.° 3, n.OS 43/24, Josó da Cunha Tavares da Silva,
G:>/~2, António Pita :\Iacodo, o 80-í;27, Luiz Gomos
Tolentino da Costa, contando a antiguidade,
respoctívumente, elesdo 1 dó Novembro ele 1925, 1 do Nevembro de 1927 o 1 de Novembro de Hl31.
A aspirantes

a oficial milicianos

farmacêuticos:

Para os centros de mobilização a que pertencem,
o primeiro cabo, do centro de mobilização
do serviço de
saúde n." :3, 11.° 13/20, Januário
de Oliveira Júnior, e
sol dados : do centro do mobilização do serviço do saúde
11.° 1, 11.° 122/34, Joaquim I'oroira, do centro do mobilização do serviço ele saúde n. ° 2, n. os 65;27 , João
Raposo Pereira,
e 24/2:3, .Iosó Gomes ela Cruz, COIltaudo a antiguidade,
respectivamente,
desde 1 de Novembro de 1938, 1 de Novembro do H'40, 1 de Novcmbro de 1929 o 1 de Sovombro de 1930.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Promovidos
Para o comando
do regimento

a aspirantes

1l oficial milicianos

m ' dícos:

militar da Madeirn, o furriel enforrnoiro,
do infantaria D.O 19, Mário Martins Ca-
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nelas, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1936.
Para o regimento
de infantaria
n.? 11, o furriel enfermeiro, do regimento
de artilharia ligeira n. o 3, Francisco João de Oliveira Frazão, sem prejuízo de antiguidade.

IV-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra -

La

E TRANSFERÊNCIAS

2.a Repartição

Direcção Geral-

Por portarias de 25 de Abril findo:
Conselho de Recursos

Exonerado
de vogal o general, na situação de reserva,
João Estêvão Aguas, por ter atingido o limite do idade
para transitar para a situação de reforma.
(Anotada

Vogal,
fredo

pelo Tr-Ibunal de Contas em 1 de ~Iaio de 1942).

genoral, na situação
de ~ragalhãis Corroia.

do reserva,

O

António

Al-

(VIRada polo Tribunal elo Contns , com a anotação de não serem
duvidas emolumentos
nos turmos do decroto n.o 22:251).

Comando militar

dos Açôres

do serviço de ndministruçã o militar, da B.a Repartição da 2.3 Direcção Geral dêste Ministério, Acúcio
~Iontoiro Cabral.
Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do exórcito,
do regimento do infantaria n.? 12, João Gont;alves de
Almeida Lopes.
Capitão

Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes do q uadro dos serviços auxiliares
do oxército, .
no quadro, Eduardo Augusto Fernandes .
Alferes miliciano do infantaria, licenciado, .Armando Domingues Ribeiro.
Regimento de artilharia

Alferes do quadro
da ~.3 companhia

ligeira

n. o I

dos serviços auxiliares
do exército,
de trem hipomóvol, João Duarte.
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2.· companhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro. dos serviços auxiliares do exército,
do regimento do infantaria
n. o 11, Secundino Gonçalves de Araújo.
Grupo de companhias

de trem automóvel

Capitão miliciano do serviço de administração
militar,
do extinto quadro especial,
da direcção do mesmo
serviço, Miguel Rodrigues Centeno Júnior.
Depósito geral de material

de sapadores

Capitão do extinto quadro auxiliar
de engenharia,
do
regimento de infantaria n. o 13, Manuel Pereira Patrício.
Direcção do Serviço de Administração

Alferes miliciano do serviço
do regimento de engonhuria

Militar

de administração
militar,
n.? 2, Manuel Pires ~eves.

Presídio Militar

Exonerado
de oficial de serviço o tenente,
de reserva, Joaquim Mirunda, por pedir.
Oficial de serviço, o tcneuto, na situação
Francisco Raimundo Rodrigues Serrüo.

na situação
de reserva,

Por portaria de 30 de Abri/findo:
Regimento de infantaria

n. o I

Alferes milicianos:
do regimento do infantaria n. o 3, Hélio Grabit Pr-roira, do r<'gimento de infantaria
n.? 5,
Eduardo
de Azevedo Gonçalves,
do regimento de infantaria n.? 7,Vusco Júlio Camilo Alves, do batalhão
do caçadores n. o 6, J osé Gomes da Silva <', do hntalhiio
de ruotralhadorus
n." 1, António Maltês Bonevides,
~Iál'io Ferreira e Francisco Man uel de Sá Teixeira do
Azevedo Ferraz.
Regimento de infantaria

n. o 2

Alfores milicianos:
do regimento de infantaria n.? 3, António Carvalho
Barreiros
Saraiva.
do regimento de
infantaria
n.? 5, João José Pinto Bp10 da Silva e, do
centro dH mobilização
de infantaria
n. o 2, Fernando
Brito Barros o Manuel J o ão Sales 13010 Catarino,
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N." 7

n.O 3

Alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
n. ° 16,
António Nunes e, do batalhão de caçadores n." 4:, Car'los dos Santos Cácima e Vergllio Calado Côrtes.
Regimento de infantaria

n. ° 4

n. ° 0, Ro-

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
gério dos Reis Alvo, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 10, Felisberto da Silva de Pina Cabral, por pedir.
Regimento de infantaria

Alferos

miliciano,
n." 13, Manuel

n. ° 13

do centro de mobilizãção
Soares da Costa.

Batalhão independente de infantaria

de infantaria

n.O 18

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
tano de Andrade Albuquerque
Bettoncourt,
Batalhão de caçadores

Alferes miliciano, do batalhão
Bemvindo Passos Reis.

n.O 3

Batalhão de metralhadoras

n.? 1,

n. ° 9

n. ° 2, Xlanuol

de caçadores
n. ° 3

Alferes miliciano, do batalhão do caçadores
que Voiga do Macedo, por pedir.
Centro de mobilização

Caepor pedir.

do metralhadoras

Batalhão de caçadores

Alferes miliciano, do batalhão
Simões, por pedir.

n." 15,

de infantaria

n. ° 2, Henri-

n.O 19

Alferes miliciano de cavalaria,
do centro de mobilização
de cavalaria
11.° 13, Pedro Leitão de Branco o Brito.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

Alferes miliciano, do regimonto do artilharia ligeira n.? 1,
Juimo Banho Dias Cordoiro.
Aspiruute
a oficial miliciano, do centro do mobilização
do artilharia
n.? Ô, Fernando
do Morais Taveiru.
Brigada n. ° 4 de caminhos de ferro

Alferes miliciano, do regimento
quim dos Santos Dias.

tio infantaria

n. ° 10, Joa-

2." Série
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Centro de mobilização de engenharia n.O 2

Alferes miliciano, do centro de mobilização de engenharia
n.? 1, licenciado, Germano Joaquim Venade.

P01'

portaria de 2 do corrente mês:

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

Alferes do quadro
no quadro, José

dos serviços auxiliares
Dias de Sousa Júnior.

do exército,

Comando militar da Madeira

Teuente do serviço de administração
militar, da 3. a Repartição da 2." Direcção Geral dêste Ministério, José
Henrique de Sousa.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão
do extinto
quadro auxiliar
de artilharia,
no
mesmo extinto quadro, Guilherme Joaquim Catramelo.
2." companhia de trem hipomóvel
Secção de mobilização

Tenen te, na situação

de reserva,

J oaq uim Pedro

Coelho.

Depósito de material de aquartelamento

Capitão do serviço
nibilidade. Artur

de admiuistraçno
militar, em dispodo Atouguia ~Iachado Pimenta.

Por portaria de 7 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n,O 5

Alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
n. ° 14,
Sórgio Augusto Pinto de Mesquita Carvalho o Garção,
do batalhão
de caçadores
n." 1, Óscar Baptista Ribeiro e, do batalhão
de metralhadoras
n. ° 1 , João
"JIaria Coelho.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes milicianos : do regimento
110 infantaria
n." 9,
António Ro driguoe Pinelo, do batalhão de metralhadoras n.? :?, Alberto Augusto Canijo Teixeira e, do
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centro de mobilização de infantaria n." 8, José de
Araújo Vieira, sendo o primeiro por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.o.6, Álvaro Queiroz de Morais.
Regimento de infantaria

n.s

19

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n." 3, Francisco Ezequiel de Jesus Pereira.
Batalhão de

caçadoras

n.· 8

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 2, Ernesto Orlando Vieira Correia.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 4,
António de Castro Mendes e Carlos Marcelino Paiva
e, do regimento de infantaria n. o 11, Júlio Evangelista de Oliveira, sendo o primeiro por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n. o 2

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores
fredo da Silva Marmelo, por pedir.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 6, Al-

n. o 6

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. o 10, Fernando Henrique Gomes Pinto.

Por portaria

de 9 do corrente
Regimento de infantaria

mês:
n.O 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de pontoneiros, Alberto de Almeida
. Sousa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhil:o independente

de infantaria

n.· 19

Depósito

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 19, João Freire Pestana
de Barros.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
José Roberto Raposo Pessoa.

2.' Série
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3.· companhia de saúde

Alferes miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 2, Fernando Eugénio da Silva
Veiga Troçolo.
Hospital militar principal

Tenente miliciano médico. da 3.a companhia de saúde,
Francisco Maria Melquíades da Cruz Sobral.

Por portaria de 13 do corrente mês:
(Visada peio Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
davídos emolumentos, nOS termos do decreto n.o22:2~7).

Escola do Exército

Ajudante, o capitão, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2, Manuel Martins de Oliveira.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes milicianos: do batalhão de caçadores n." 7, António Gouveia Dias Rocha e, do centro de mobilização
de infantaria n. ° 7, Weber da Silveira Raposo.
Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 1,
Jorge dos Santos Guerreiro, do regimento de infantaria n.? ô, Júlio de Araújo Vieira e, do batalhão de
caçadores n.? 10, Augusto de Azevedo Ferre,ira.
Regimento de infantaria

n. o 9

Alferes milicianos: do batal hão de caçadores n. o 4, Alberto N unes da Silva e, do centro de mobilização de
infantaria n.? 9, João Cor-reia Tavares, Luiz Galamba
de Oliveira, Francisco Grandão, Artur Máximo Saraiva de Aguiar, Joaquim Francisco de Lemos Pereira e Aníbal Vaz Cordeiro.
Aspirante a oficial miliciano; do centro de mobilização
de infantaria n.? 4, Artur Durão Sacadura.
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n.O 10

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 5, Rui
'I'omaz da Costa Guerreiro, do regimento de infantaria
n." 9, Alberto José Tavares de Prado e Castro, do
regimento de infantaria n.? 16, António Jardim de Oliveira e Meira, do centro de mobilização de infantaria
n.? 9, José da Cruz Martins e, do centro de mobilização de infantaria n.? 10, Mário José Pires, António
Ferreira da Silva e Sá e António Alberto Faria França
Jardim, sendo o segundo por pedir.
Regimento de infantaria

n.O II

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 16,
Manuel Manso de Brito e, do centro de mobilização
de infantaria n.? 11, lIenrique Esteves Pires e Astério '
de Sousa Raposo Vasconcelos.
Regimento de infantaria

n. o 12

Alferes milicianos: do batalhão de metralhadoras n.? 2,
Antero Pereira Leitão e, do centro de mobilização de
infantaria n. ° 12, José Toucedo Correia da Fonseca.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 10, António Alberto Alves Moreira, por pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 2

Alfores milicianos: do regimento de artilharia ligeira
n." 1, Guilherme José Monteiro Cardoso, do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, Mário de Aguilar Antunes,
do regimento de artilharia posada n.? 1, Hugo Ferreira Molarinho Carmo e Manuel Domingues Duarte
Bispo e, do grupo independente do artilharia de montanha, António de Campos Gil.

Por portaria de lO elo corrente mês:
Govêrno militar de Lisboa -

Tenente miliciano, na situação
António Nunes de Carvalho.

Quartel general

de reserva,

Francisco

Comissão técnica da arma de infantaria

Exonerado de vogal permancnto
Luiz António Aparício.

O

coronel de infantaria
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Vogal permanente, o coronel, do regimento de infantaria n.? 1, António Albino Douwens.
Regimento de infantaria

n.O 7

Segundo comandante, o tenente-coronel de infantaria, no
quadro da arma, Henrique Alberto de Sousa Guerra.
Regimento de infantaria n. ° 8
Alferes de infantaria: da escola prática da arma, Artur
João Oabral Carmona e, do batalhão de caçadores
n." 5, Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Teles
e llilário Marques da Gama.
Carreira

de tiro "Vergueiro-Ducla

Capitão, na situação
de Sousa Barbosa.

de reserva,

Regimento de artilharia

Soares»

Frederico

Tamagnini

de costa

Capitão miliciano de artilharia, do oxtinto quadro espocial, no mosmo extinto quadro, José Augusto Brandão
Pereira de Melo,
'
tlegimento

de cavalaria

n.O 4

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Júlio Germano do Souto da Silva Cardoso.
Direcção da Arma de Engenharia

Alferes, na situação
Instituto

de reserva, José Belo Vieira.
de Altos Estudos Militares

Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
Fernando Falcão Pacheco Mena, por ter sido nomeado, por portaria de 14 de Agosto de 1941, director dos cursos para a promoção a major e a coronel
das diversas armas e serviços.

Por portarias de 22 do corrente mês:
Comando militar

da Terceira

Capitão, do batalhão independente de infantaria n. o 17,
Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior.
Comando militar

do Faial

Capitão, do batalhão independente
Jorge Alexandre Freire Garcia.

de infantaria n.? 17,
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Regimento de infantaria n. ° I

Major de infantaria, no quadro da arma, Bento de Jesus
Seguro Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O 2

Segundo comandante. o tenente-coronel de infantaria, no
quadro da arma, Óscar Kol de Alvarenga.
.
Regimento de infantaria

n.O 3

Alferes, do regimento de infantaria n.? 1, Alfredo Teixeira
Telo.
Regimento de infantaria

n.O 5

Tenente, do regimento de infantaria n. o 11, José Nogueira
Valente Pires, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente, do batalhão independente de infantaria n. o 17,
Eduíno Ramos.
Regimento de infantaria

n. ° 17

Tenentes: do regimento de infantaria n." 3, Joaquim da
Silva Rebêlo, do regimento de infantaria n.? 16, Ivo
Guedes da Silva e Armando Bette de Bettencourt e,
do batalhão de metralhadoras n. 02, Jaime Nunes Pedro.
Regimento de infantaria

n. ° 22

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Eduardo Eugénio Gomes Vieira.
Batalhão independente de infantaria n. ° 17

Tenente, do regimento do infantaria n. o 12, Eduardo Maria
Correia Gaspar.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 2, Manuel Aboim
Ascensão de Sande Lemos.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes, do regimento de infantaria n.? 10, Luiz do Nascimento Matos.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. ° 2

Chefe interino, o tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? 2, Júlio Augusto da Costa Almeida.

2.' Série
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de recrutamento

Tenente, na situação
Lopes.

N.o 7

e mobilização

de reserva,

n.O 14

Frederico

Regimento de cavalaria
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Marques

n. o 4

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria, no
quadro da arma, Adriano Garcês Pereira Caldas.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Segundo comandante, o tenente-coronel, do regimento
de cavalaria n. o 4, Inácio Caldeira Risques Pereira,
para os efeitos da alinea a) do artigo 46.0 do decreto
n.? 17 :378, de 27 de Setembro de 19~9, alterado pelo
decreto n.? 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Albertino da Costa Barros.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Tenente miliciano médico, licenciado, do batalhão independente de infantaria n. 017, Domingos Cândido Braga
da Cruz.
Tribunal

militar

territorial

de Viseu

Secretário, o capitão, na situação de reserva, J anuário
Simões da Silva.
Farmácia

Central do Exército

Delegação do Funchal

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, da 3.a companhia de saúde, Gerardo Rodrigues da Mata.
Agência Militar

Capitão, na situação de reserva, Leopoldo João das Dores
Saraiva.

Por portarias

de 23 do corrente

Regimento de infantaria

Major de infantaria,
da Silva Varela.

no quadro

mês :
n, o 9

da arma, Bartolomeu
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n.O 10

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Jorge Andrade do Espirito Santo.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 12

Chefe, o coronel, do regimento de infantaria
Sérgio de Assunção de Morais e Castro.
Escola Prática

n. ° 12,

de Artilharia

Segundo comandante, o tenente-coronel de artilharia,
no quadro da arma, Afonso Cortês dos Santos.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Anibal Simões da Silva Trigueiros.

--Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portarias de 30 de Abril findo:
(Não carecem do vísto ou anotação do Tr íbunal do Contas,
nos termos <lo decruto-l ai u.? !H:2SG, do 28 do Maio de HH1).

Equiparado ao pôsto de capitão, nos termos do decreto-lei n.? 31:~76, de 19 de Maio de 1941, o capelão,
equiparado a tenente, José da Costa Parente, em serviço no regimento de infantaria n. o 24, expedicionário
a Cabo Verde, sendo considerado nesta situação desde
27 de Março de 1942.
Nomeados, em conformidade com o disposto na alinea a) do artigo 13.° da lei n.? 1:961, do 1 de Setembro
de 1937, e nos termos do decreto-lei n.? 31:276, de 19
de Maio de 1941, os sacordotos abaixo mencionados
para, com as equiparações que lhos vão indicadas, servirem, respectivamente,
nos batalhões expedicionários
n. os 6, 13, 68 e 74, sendo considerados nesta situação
desde 20 de Abril de 1942:
Padre José Maria da Costa Parente, alferes miliciano de
reserva de infantaria, equiparado a capitão;
Padre Abilio da Costa Reis Lima, equiparado a tenente;
Padre José Ferreira, equiparado a tenente;
Padre José Romelhe, equiparado a alferes.
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AUMENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

l.a Repartição

Pensões anuais rectificadas, nos termos do § 3.° do
artigo 6.° do decreto n.? 28:4:04, de 31 de Dezembro de
1937, que passaram a vencer os oficiais na situação de
reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectIvamente,
lhes vai indicado:

Por portaria de 14 de Abril findo:
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumeutcs,

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

Tenente António de Carvalho Sampaio, 12.133620, desde
15 de Março de 1942 - 26 anos de serviço.
Tenente José António Vasco Mascarenhas, 12.764-$40,
desde 15 de Março de 1942 - 27 anos de serviço.
Tenente João Baptista Repenicado, 15.399i560, desde 24
de Março de 194:2 33 anos de serviço.
Tenente Francisco da Costa, 14.960t$, desde 16 de Março
de Hl42 - 36 anos de serviço.

VI-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 18 do corrente mês:
Louvado o capitão (le artilharia Carlos de Sousa Gorgulho porq uo no exercício do cargo de comandante do
destacamento do forte de Almada tem confirmado as
suas notáveis
qualidades de comando, competência
profissional, zêlo e dedicação, revelando ainda qualidades de carácter e de lealdade dignas do maior aprêço
o prestando serviços considerados extraordinários Q
importantes.
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Louvado o capitão de artilharia João Máximo Tassara
Machado pelas provas de carácter, zêlo e muita dedicação que manifestou durante o tempo em que desempenhou interinamente as funções de ajudante de campo
do Ministro, onde confirmou as suas já conhecidas qualidades de abnegação e lealdade.
Louvado o capitão de engenharia Paulo Emílio de Brito
Aranha porque, quer durante as comissões de serviço
que por indicação da Secção ele Rearmamento do Exército teve do desempenhar no estrangeiro para proceder ao estudo das características e tipo de material de
transmissões a adoptar no exército, quer durante os
cursos que no Pais teve de dirigir para instruir um
grande número de graduados no manejo do mesmo
material, se revelou sempre um oficial de transmissões
muito distinto e com qualidades de inteligência, competência profissional o dedicação pelos serviços, que
foram justamente apreciadas nos meios estrangeiros
com quem esteve em contacto.

VII- DECLARAÇOES

Ministério da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) Foi distribuída em 12 do corrente mês a «Lista
geral de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano (pessoal mobilizável}», referida a 1 de Janeiro do
corrente ano.
Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-I.a

Repartição

2) Em harmonia com o disposto no artigo 182.0 do
regulamento de disciplina militar se publica a decisão do
Oonselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo julgamento foi submetido o capitão de cavalaria Vasco Fernando Lopes, nos termos do n. o 3.0 do artigo 168.0 do
mesmo regulamento:
Perante o Conselho Superior de Disciplina do
Exército compareceu o capitão de cavalaria Vasco
Fernando Lopes, por ôste assim o haver requerido

2,' Série
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em conseqüência de lhe ter sido negada a sua competência profissional pelo, 'então; governador de
S. Tomé e Principe, capitão de artilharia Ricardo
Vaz Monteiro, num despacho lançado na última informação do requerente sobre o estudo por êle realizado para o estabelecimento do plano da defesa
militar da colónia, estudo a que o requerente procedeu por ordem do citado governador, por se encontrar colocado na colónia como chefe da Repartição Militar.
.
O Conselho, tomando conhecimento e ponderando
os documentos constantes do respectivo processo,
incluindo os que cõnstituíram o processo organizado
no Ministério das Colónias por o pedido inicial do
requerente ter sido para julgamento no Conselho
Superior de Disciplina Militar Colonial, reconheceu:
a) Que o atestado de incompetência profissional,
representado pelo despacho que fundamentou aquele
pedido do requerente, se acha muito clara e peremptoriamente afirmado na informação do citado governador que acompanhou o respectivo requerimento e
documentos a êste juntos quando o remeteu ao Ministério das Colónias;
b) Que, na referida informação, o mesmo governador cita factos ou actos praticados pelo requerente, quer como chefe da Repartição Militar, quer
como administrador do concelho e comandante do
corpo de policia, lugares àquele inerentes, factos ou
actos que, em sua opinião, representaram incompreensão das funções pelo requerente exercidas ou
clara manifestação de incompetência, especificando,
para estes últimos, o projecto do regulamento de
recrutamento e o plano de defesa da colónia.
E, em seguida, o Conselho, examinando e ponderando, também, os processos anexos:
- O parecer do Conselho Superior de Disciplina
Militar Colonial e despacho de S, EX,a o Sub-Secretário de Estado das Colónias num processo de recurso do requerente contra os castigos quepelo já
citado governador lhe haviam sido aplicados;
- A resolução do Conselho de Recursos para o
qual o requerente reclamou da sua fólha de informação modêlo A, referida a 1 de Junho de 1940,
pelas respostas aos quesitos e juizo ampliativo nela
exarados pelo mesmo governador;
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Considerando
que ao requerente faltava, de facto,
a competência
legal para o cargo de chefe da Repartição Militar, visto não possuir o curso da arma,
facto, porém, de que não lhe cabia responsabilidade,
uma vez que, sem sua interferência,
fôra para êle
nominalmente
requisitado
pelo mesmo governador,
capitão de artilharia
Ricardo Vaz Monteiro;
Considerando
que a falta de competência
legal
para o exercício de determinadas
funções não implica a falta de competência
profissional,
uma vez
que esta é sempre dependente
e variável
com o
pôsto, arma ou serviço, e desde que o grau da primeira seja superior ao da segunda ou se exijam estudos e trabalhos
para que sejam indispensáveis
conhecimentos
especiais ou técnicos que a competência legal não chegou a atingir;
Considerando
que, ainda antes do despacho em
questão, o requerente,
por mais de uma vez, chamou a atenção do governador
para' a sua falta de
competência
legal, sem que, no entanto, a situação
fosse modificada;
Considerando
que os factos em que o citado governador
fundamenta
a sua opinião de incompreensão da função por parte do requerente,
ou se não
encontram provados ou não se confirma tal opinião;
Considerando
que os trabalhos
executados
pelo
requerente,
e nos quais se fundamentou
a opinião de
incompetência
profissional,
não mereceram
igual
apreciação das entidades competentes
do Ministério
das Colónias, cuja Direcção
Geral Militar conclue
por informar
que o requerente
diligenciou e conseguiu desempenhar
o seu cargo com zêlo e aptidão
e prestando,
sôbre os mesmos trabalhos, informação
que levou o Conselho Superior de Disciplina Militar
Colonial a concluir que em nenhum dêles o capitão
Vasco Fernando
Lopes revelou incompetência
profissional ou técnica;
Considerando,
'finalmente,
que de todo o processo se verifica que o requerente,
quer antes de ir
servir na colónia de S. Tomé e Príncipe, quer durante o serviço nesta colónia, quer, ainda, depois
do seu regresso à metrópole,
procedeu sempre, no
desempenho
das funções e missões de que tem sido
encarregado,
com zêlo, dedicação e máximo de competência profissional
que lhe podia ser exigida, pelo
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que na sua fôlha de matrícula se encontram registados vários prémios e louvores até do mesmo citado
governador no primeiro ano que o requerente serviu na colónia:
O Conselho Superior de Disciplina do Exército
decidiu, por unanimidade de votos, considerar o
requerente, capitão de cavalaria Vasco Fernando
Lopes, como possuindo a competência profissional
necessária para o exercício das funções que possam
competir-lhe em harmonia com o seu põsto e arma,
nada se encontrando no processo que possa justificar
o ser negada ou posta em dúvida tal competência.
E para que devidamente conste esta decisão final
e produza os efeitos legais eu, relator dês te processo, o lavro e assino com o Ex.?" presidente e
demais vogais.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina do Exército, 8 de Abril de 19-12. - O Presidente, João Baptista de Almeida Arez, generalO relator, Miguel de Almeida Santos, generalOs vogais: António Alfredo de Magalhãis Correia,
generalManuel da Costa Latino, generalJoão
Carlos Pires Ferreira Chaves, general.
3) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com
a Grã Cruz de Mérito Militar, com distintivo branco,
o general Gaudêncio José da Trindade, é-lhe permitido,
em conformidade das disposições do regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciado polo Govêrno Espanhol com
. a Cruz de 3." classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, o coronel do corpo do estado maior António José
Adriano Rodrigues, é-lhe permitido, em conformidade
das disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
6) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com
a Cruz branca de Mérito Naval de 3." classe o coronol,
na situação de reserva, Augusto de Azevedo e Lemos
Esmeraldo de Carvalhais, é-lhe permitido, em conformidade das disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas.
insígnias.
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6) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com
a Cruz de 2. a classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, o major do corpo do estado maior Luiz Augusto
Soares de Sousa Sanches, é-lhe permitido, em conformidade das disposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
7) Tendo sido agraciados pelo Govêrno Espanhol com
a Cruz de La classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, os oficiais ao diante nomeados, é-lhes permitido,
em conformidade das disposições
do regulameuto das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insignias:
Capitãis: do corpo do estado maior Abel dos Anjos da
Rocha e de artilharia António Joaquim Miranda.

8) Por decreto de 27 de Março do corrente ano, publicado no Diário do GOVê1')W n. o 86, 2. a sério, de 15 de
Abril findo, foi condecorado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Cristo o capitão, na situação de reserva,
Amorim Henriques.
9) Por decretos de 16 de Abril findo, publicados no
Diário do Gouêrno n.? 98, 2.a série, de 29 do mesmo

mês, foram condecorados com o grau de comendador da
Ordem Militar de Cristo o major reformado, inválido
de guerra, Armando Monteiro Leite e o capitão de infantaria Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco.
10) Por decretos de 19 de Julho de 1941, publicados
no Diário do Govêrno n." 86, 2.a série, de 15 de Abril
findo, foram condecorados com o grau dê cavaleiro da
Ordem Militar de Aviz os tenentes: de infantaria António
de Almeida Andrade e de artilharia Alfredo Botelho de
Oliveira.
11) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade das disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra -I.. Direcção Geral-

na situação de reserva,
veira Pinto.

Capitão,
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Geral - I." Repartição

Capitão, na situação de reserva, António Duarte Figueira.
Comando militar

dos Açõres

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Aurélio
Gomes Nené.
Regimento de infantaria

n. ° 5

Tenente, na situação de reserva, Manuel de Jesus da Silva.
Batalhão de caçadores n.O 6

'I'enente-coronel
dos Reis.

de infantaria Armando Alfredo Cardoso

Centro de mobilização de infantaria

n. ° 7

Capitão, na situação de reserva, J OSÓ Ribeiro da Silva.
Grupo de artilharia

Major de artilharia

contra aeronaves

n.v

2

Nuno Álvaro Brandão Antunes.

Escola Prática

Coronel de engenharia

de Engenharia

José Inácio de Castelo Branco.

Batalhão de pontoneiros

Tenente-coronel
Inglês.
Instituto

de engenharia

Profissional

Heitor de Mascarenhas

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Tenente-corouel médico, na situação de reserva, António
Augusto da Veiga e Sousa.
Guarda nacional republicana-Batalhão

Tenente, na situação

n.O 3

de reserva, José Mourato Chambel.

Guarda flscal-

Batalhão n. ° 2

Major de infantaria Plácido Baptista Bravo da Costa.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Vítor Brisson.
Medalha de prata
Comando militar

dos Açõres

Capitão do serviço de administração
militar Joaquim
Cabral Cavaleiro.
Tenente médico Alberto Pereira Ma~ãs Fernandes.
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n.O 8

Tenente miliciano Vítor dos Santos.
Alferes miliciano Alberto Joaquim Capela.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Capitão de artilharia Henrique José Xavier Martins de
Figueiredo.
Tenente médico Rui Alberto Freiro.
Escola Prática

de Cavalaria

Tenente de cavalaria Aurélio da Silva Banazol.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Tenente médico Fausto Seabra de Almeida.

12) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas os oficiais, sargentos e cabo ao diante nomeados,
é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Mérito

Tenente, na situação de reserva, Afonso Neves.
Segundos sargontos reformados: Artur Augusto da Silva,
da formação do quartel general do govêrno militar
de Lisboa, e Álvaro Augusto Felgueiras, da formação
do quartel general da L." região militar.
Cruz Vermelha de Dedicação

~Iajor de artilharia
droso.

António Rodrigues

dos Santos Pe-

Cruz Vermelha de Agradecimento

Primeiro cabo, do regimento de artilharia ligeira n. o 1,
:\fanuel Martins de Brito.

___,,_Ministério

da Guerra - I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

13) Foram nomeados para a freqüência do curso de
altos comandos, no ano escolar de 1942-1943, no Instituto de Altos Estudos Militares, os coronéis de infantaria
l\Ianuel Fernandes da Costa e Henrique de Jesus e Silva
Escudeiro.
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14) Foi nomeado para prestar
serviço no regimento
de infantaria
n.? 18, durante o impedimento
do actual
comandante,
coronel Manuel Fernandes
da Oosta, que
vem freqüentar
os estágios a realizar
no corrente ano
nas diferentes
escolas práticas
e Escola de Transmissões, o coronel de infantaria Gastão Ribeiro Pereira, que,
por portaria de 18 do corrente mês, inserta na presente
Ordem do Exercito, é promovido a êste pôsto para o
quadro da arma.
15) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas
os
oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente

Ordem do Exército:
Infantaria

Ooronéis:
Alfredo
Fernandes
de Oliveira e Cósar Augusto
Gomes Ferreira
Quaresma,
ambos desde 27 de
Abril de Hl42.
José Fernandes
Soares, Oarlos Augusto Dias Costa
e Gastão Ribeiro Pereira, todos desde 9 de Maio
de 1942.
Jorge Andrade do Espírito Santo, desde 15 de Maio
de 104:?
Tenentes-coronéis:
José Luiz Gonçalves Canelhas, desde 21 de Novembro de 1941.
Eduardo
José dos Santos, Manuel António Pereira
Milreu e Severino Gonçalves
Guerreiro
Chaves,
todos desde 9 de Maio de 1942.
Alfredo Augusto da Silva Braga, desde 15 de Maio
de 1942.
Majores:
Bento de Jesus Seguro Ferreira,
Ricardo de Andrade, lIeitor dos Santos Pntrício e António Epifãnio Antunes Cabrita, todos desde 9 de' Maio de
1942.
Bartolomeu
da Silva Varela, desde 15 de Maio de
Hl42.
Oapitrtis:
Arnaldo
Nunes Vitória,
José Rodrigues
Pimenta,
Mário da Costa Santos Anino e João de Sousa
Machado
todos desde 10 de Janeiro de 1942.
Ivo Benjadlim
Cerqueira
e Luiz Maria Rodrigues,
ambos desde 14 de Janeiro de 1942.
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Artilharia

Coronel Carlos David Calder, desde 9 de Maio de 1942.
Tenentes-coronéis:
Ricardo Malhou Durão, desde 22 de Abril de 194~.
Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho e Afonso
Cortês dos Santos, ambos desde 9 de Maio de
1042.
Capitãis:
.
Eurico Castilho Serra, Francisco Manuel Ventura
Forbes Bessa, César Pinto Cortês e Joaquim PBreira Monteiro de Macedo, todos desde 22 de
Abril de 1942.
António Fernandes Pereira da Costa e António Augusto Tavares, ambos desde 24 de Abril de 1942.
Joaquim Mendes Moreira Sacadura, desde 9 de
Maio de 1942.
Cavalaria

Coronel Luiz António de Carvalho Viegas, desde 30 de
Junho de 1940.
'I'ononte-coronel Adriano Garcês Pereira Caldas, desde
9 de Maio de 1942.
Médicos

Capitão Alberto Carlos David, desdo

'7 de Maio de 1942.

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão José Alves Correia
de 1942.

e Silva, desde 21 de Abril
•

Extinto quadro de oficiais do secretariado

Capitão Francisco
Abril de 1942.

militar

António Milho da Rosa, desde 17 de

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão Guilherme Joaquim Catramelo, desde 9 de Março
de 194:2.
16) Chegaram à altura para entrar no quadro em 27
de Abril findo os tenentes-coronéis do infantaria, em
disponibilidade, Henrique Alberto de Sousa Guerra e
Óscar Kol de Alvarenga.
17) Fica adiado para data a determinar o inicio do
curso de comandantes de batalhão, a funcionar na Escola Prática de Infantaria, e que estava marcado para
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15 de Junho próximo, e não 15 de Julho, como consta da
declaração 9) da Ordem do Exército n. o 6, 2.· série, do
corrente ano.
18) Chegaram à altura para entrar no quadro, respectivamente, em 7 e 22 de Abril e 3 de Maio do corrente
ano os capitãis de infantaria, em disponibilidade, Carlos
Amorim Castanheira, Mário Alcobia e Manuel Joaquim
Cândido Ferreira.
19) Deve considerar-se efectiva a colocação no regimento de infantaria n.? 1 do capitão de infantaria Manuel Joaquim Cândido Ferreira, que, por portaria de 2
de Dezembro de 1941, publicada na Ordem do Exército
u,° 18, 2.· série, 0.0 mesmo ano, foi colocado naquela
unidade para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 44.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de ~7 de Dezembro de 1930.

,

20) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 31
de Dezembro de 1941, e não desde 30, como foi publicado, o capitão de infantaria Jaime Carlos Correia Mota,
a quem se refere a declaração 12) da Ordem do Exército
n. ° 6, 2. a série, do corrente ano.
21) Está colocado no Colégio Militar, e não no centro
de mobilização de infantaria n 12, como foi publicado,
o tenente miliciano de infantaria. António Duarte de Carvalho, que, por portaria de 22 de Dezembro de 1941,
inserta na Ordem do Exército n. ° 19, 2. a série, do mesmo
ano, foi promovido ao referido pôsto.
,?

22) É Armando dos Santos Cruz, e não Amândio dos
Santos Cruz, o nome do alferes miliciano, do centro de
mobilização de infantaria n.? 10, que por portaria de 4 de
Novembro de 19-11, publicada na Ordem do Exército
n.? 16, 2.a série, do mesmo ano, foi colocado no batalhão de metralhadoras n. ° 2 e que por portaria de 5 de
Janeiro último, inserta na Ordem do Exército n. ° 1,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento de
infantaria n. ° 17.
23) Continua a desempenhar o cargo de ajudante de
campo do Ministro da Guerra o capitão de artilharia
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José Roberto Raposo Pessoa, que, por portaria de D do
corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, é
colocado no quadro da arma.
24) Deve ser rectificada
nos respectivos
registos de
matricula para 9 de Junho de 1906 a data do nascimento
do tenente de artilharia
Leonilo Eugénio Jonaths Guapo
de Almeida.

2;») Está desligado
do serviço desde 8 do corrente
mês, para os efeitos da última parte do artigo 15.° do
decreto-lei
I1.0 28:4004, de 31 de Dezembro
de 1937, o
capitão de cavalaria,
do regimento
de cavalaria
n.? 1,
Rafael Augusto Alves Loureiro.
26) Chegou à altura para entrar no quadro em 9 do
corrente mês, o capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Eduardo Varela de Oliveira Soares.

27) Chegou à altura para entrar no respectivo quadro
em 1 de Abril findo o alferes de engenharia,
supraml'
merário, Abel de Vasconcelos
Passos Silva Cardoso.
28) É considerado
engenheiro aeronáutico
pela Escola
de Engenharia
de IIonlow, de Inglaterra,
desde 8 de J ulho de 1941, o tenente de aeronáutica
Joaquim de Brito
Su bti1.
29) São adidos

à arma de aeronáutica,
nos termos do
14.° do decreto n. ° 24:849, de 5 de J anoiro d€l 1935, e pertencem à arma de infantaria, os alferes
João António Brandão
Calhau e João de Deus ::\lendes
Quintela, e à de cavalaria o alferes Henrique Dantas Maia,
e não tt arma de aeronáutica,
como consta da portaria
de 17 de Abril findo, publicada
na Ordem do Exército
n. ° G, 2. a sério, do corrente ano, que os colocou na base
aérea n.? 2.

§ único do artigo

30) Concluíram
no corrente ano escolar, no Instituto
de Altos Estudos Militares, o curso para a promoção a
coronel os tenentes-coronéis
médicos Manuel Pinto, João
Ferreira
da Silva Couto Nobre, António Luazes Monteiro Leito e Santos e Américo Pinto da Rocha, tendo
obtido os três primeiros
a classificação
de «apto» c o
último a de «muito apto»,
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31) Ohegou à altura para entrar no quadro em 7 do
corrente mês o tenente médico, em disponibilidade,
José
Baptista de Sousa.

32) Terminaram
com aproveitamento
o estágio a que
se refere o § 1.0 do artigo 44.° do decreto n.? 17:914,
de 4 de Fevereiro de 1\:)30, os capitãis veterinários
David
Borges e Aires Rangel Ooelho de Almeida.
33) É alferes, e não tenente, como foi publicado, o
pôsto do oficial miliciano veterinário José Tavares Silva,
q no, por portaria de 11 de Abril findo, inserta na Ordem
do Exército
n. ° 6, 2." série, do corrente ano, foi colocado no regimento de infantaria n. ° 16.
34) Foi autorizado o alferes miliciano veterinário António do Azevedo Marques Guerreiro a usar o nome de António José do Azevedo Marques Guerreiro,
devendo portanto ser ins-crito nos respectivos registos com êste nome.

35) Foram nomeados para freqüentar o curso técnico
a q uo alude a alínea b) do artigo 23.° do regulamento
da Escola Prática
de Administração
Militar, de 6 de
Maio de 1036, que tem inicio em 16 de Junho do corrente ano, os capitãis do serviço de administração
militar ao diante indicados,
devendo os oficiais nomeados
apresentar-se
na referida Escola no dia 15 do mesmo
mês:
Augusto
dos Reis Antunes,
adido, nas oficinas gerais
de fardamento
e calçado.
Manuel Augusto Edmond dos Santos, no regimento de
, infan tarja n. ° 1.
Alvaro
Manuel Humberto
Roiz Cepeda,
no conselho
administrativo
da 1. a e 2." Direcções Gerais do Ministório da Guerra.
António Manuel Bruno Machado,
adido, no Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal.
José Ferreira Mar-q uos da Cuuha Júnior, na 3. a Repartição da 2." Direcção Geral do Ministério da Guerra.
João Coelho Lopes, adido, no Ministério do Interior, na
guarda nacional ropublicuna.
Francisco
Ilormenezildo
OalLHlo, miliciano do extinto
quadro especial, ~dido, no :Úinistóri.o do Interior, na
gnarda nacional republicana.
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36) Prestaram no corrente ano as provas especiais
de aptidão para o pôsto de major, tendo obtido a classificação de «apto», os capitãis do extinto quadro auxiliar
de artilharia Pedro J oaq uim de Carvalho, Manuel Pereira
da Costa, António Pereira do Matos, Albino José de
Melo, António Joaquim de Oliveira Bandeja e Alexandre
Peroira Trindade.
37) Em substitutção do coronel, na situação de reserva, Alberto José Caetano Nunes Freire Quaresma,
foi nomeado presidente do tribunal militar territorial de
Viseu o coronel, na mesma situação, António Coelho
Nobre de Figueiredo.
38) Continua exercendo as funções de segundo comandante da Escola do Exército o coronel de infantaria
Viriato da Fonseca Rodrigues, que, por portaria de 16
do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército,
transita para a situação do reserva.
39) Ficam desligudos do serviço, respcctivamontc,
desde 9, 18, 30 e 23 de Abril findo, nos termos da última
parte do artigo 15.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, o coronel Manuel Bragança, os capitãis Eusébio Nunes de Castro e Jaime Borges de Lemos
Avelino e o tenento Herculano Rosado Ramalho, todos
na situação de reserva.
.
40) Continua prestando serviço na 3. a Direcção Geral
dêste Ministério, como presidente do conselho administrativo, o major, na situação de roserva, Alfredo Forraz
de Carvalho.

41) Passa. a fazer parte da comissão encarregada do
estudo e remodelação do regulamento geral dos soniços
do exército o capitão, na situação de reserva, Alexundre.
do Vasconcelos e Sá (Silvaros), em eubstiturção do capitflo
de artilharia Elói Alberto Valverde, que. foi mobilizado.
42) Continua exercendo as funções do director
reira do tiro da guarnição do Viana do Castelo
tão de infantaria Jacinto Pereira de Macalhjiis
Araújo, que, por portaria do 13 do corrent~ mês,

da caro c11ViFaria
inserta
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transita para a situação

-1;~) Oontinua prestando serviço, eventualmente, como
~e~onreiro do conselho administrativo do regimento de
mfnntaria u.? 9 o capitão de infantaria António Pinto
~a li'o!H;eca, que, por portaria de 19 do corrente mês,
l~serta na presente Ordem do Exército, transita para a
sltlla~ão de reserva.
~4) Passa a fazer serviço, eventualmente, na compauhia de mobilização do regimento de infantaria n.? 17
o capitão,' na situação de reserva, João Coelho Borges.

-15) Nos termos da determinação

II) da Ordem do
n. o 3, 1.a sério, de 1935, foi nomeado delegado
(la J\fanllton~iío Militar em Santarém o capitão, na situação de reserva, Raúl Manfredo de Figueiredo Carvalho,
&l'ército

4G) Passa a fazer serviço, eventualmente, no regimento
de infantaria n. o 14, como chefe de secretaria, o capitão,
na situação de reserva, António Henriques.
47) Estão desligados (lo serviço, respectivamente, desde
1G e' :?O do corrente mós os tenentes, na situação de resena, Antero Policarpo Martins e Júlio Estevens, nos
termos da última parte do artigo 16.0 do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 do Dezembro de 1937.
48) Continun prestando serviço, eventualmente, no
regimento de' cnvularia n.? 3, como secretário do conselho administrativo. o tenente de cavalaria, do mesmo
regimento, }...rtur Ferreira, que, por portaria do 2 do
corrente mês, inscrta na presente Ordem do Exército,
transita para a situação de reserva.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.~ Repartição
4tl) Ponsõcs anuais que competem nos oficiais a seguir
llülnoados, que, nos termos do decreto-lei n. o 28:404, do
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Brigadeiro
de infantaria Henrique de Melo, 48.000;5. Tom
46 anos de serviço e 69 períodos.
Coronel
de infantaria
Viriato da Fonseca
Rodrigues,
36.000·5. Tem 39 anos de serviço e 3 períodos.
Coronol de infantaria
José da Costa, 36.000i$. Tem 44
anos de serviço e 71 períodos.
Coronel
de infantaria
Álvaro
Pacifico
do Oliveira o
Sousa, :36.000i$. Tem 44 anos de serviço e 23 períodos.
Coronel de infantaria
Gaspar Inácio Ferreira, 3G.000b.
Tem 43 anos de serviço e 32 períodos.
Coronel do infantaria
Aurélio Figueiredo
Nunos da Silva,
36.0006. Tem 37 anos de serviço.
Coronel
de artilharia
Augusto
Gonçalves
Pereira
do
Barros, 37 .~OO.&. Tem 35 anos de serviço e 21 poríodos.
Coronel
de cavalaria
Vital dos Reis Silva Barbosa,
36.000;$. Tom 44 anos de serviço.
Capitão do infantaria António Pinto da Fonseca, 19.9001'5.
Tom 31 anos de serviço o 43 portodos.
Capitão
d e infantaria
Ambrósio
Afonso Louroiro,
H1.834680. Tom 27 anos do serviço e 21 períodos.
Capitão do infantaria Jacinto Pereira de Mugalhãis Faria
Araújo, 15.363t$. Tom 25 anos de serviço e 12 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Francisco
Maria Ribeiro do Faria Salgado,
1G.956,5. Tem 27 anos de serviço o 25 períodos.
Capitão miliciano do artilharia,
do extinto quadro especial, José .J oaquim Lourenço,
18.8771'520. Tem 30
anos de serviço e 29 períodos.
Capitão do quadro dOH serviços auxiliares do oxórcito
António Rodriguos Carvalhoiro,
20.400/1. 'I'om H5 anos
de serviço e 2;) períodos.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Carlos Pinto dos Santos, 13.509·)60.
Tom 24
anos do serviço.
Tenente
do infantaria
Gabriel Toledo Costa, 1::?600tS.
Tem 27 anos do servico.
Tonento
do infantaria
Raúl da Conceição
Gonçalves
Bravo, 13.87Gr$80. Tom ~9 anos do serviço o 15 po-

ríodos.
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Tenente de infantaria Francisco de Oliveira Charneira,
12.952680. Tem 27 anos de serviço e 15 períodos.
Tenente de cavalaria Artur Ferreira, 14.241~80. Tem 29
anos de serviço e 28 períodos.
50) Pensão anual que compete ao oficial a seguir
designado, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16.0 do
decreto-lei n." 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
transita pela presente Ordem elo Exército para a situação
de reserva:
To n e n t e de infantaria José Carlos Aran tes Lopes,
10.68U20. Tem 31 anos de serviço.
51) Pensões anuais com que passaram à situação de
reforma os oficiais ao adiante nomeados, conforme despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do Gooêrno n. o 95, 2. a série,
de 25 do Abril de 1942:
Coronel) na situação de reserva, Floriano Abílio Leal
Pessoa, 29.900,40 .:
Tpnente-corollel, na situação de reserva, Artur Augusto
OOl'l'eia Matias, 28.800~.
C~lpitão do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Pinto Gonçalves Correia, 19.584:$.
Capitão, na situação do reserva, Frederico Augusto Vidigal Nunes, 22.386.>.
Capitão, na situação de reserva, José Martins do O
Júnior, 2~.368;)60.
Capitão,
na situação de reserva, Luiz Vila Verde,
19.626:560.
.
Tenente, na situação do reserva, José Alexandre 'I'omaz,
13.728,.),
Tenente miliciano, na situução.de reserva, José Ferreira,
13.5\.)[)<'40.
r,

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral-

I.a Repartição

. 5?) Publica-se a ordem de soqüêncía ? as d~tas de
loiclO de cada um dos estáaios dos coronóls das diversas
ar,lllas a realizar no corrente
I:>
ano nas esco Ias pra'tOicas e
ESCOla de Trnusmissões , ficando assim alterado o dis-
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54) da Ordem do Exército n.? 15,

Escola Prática de Cavalaria - 8 a 13 de Junho.
(Intervalo: 15 a 20 de Junho)
Escola Prática de Engenharia-22
a 27 de Junho.
(Intervalo: 29 de Junho a 4 de Julho)
Escola Prática de Infantaria - 6 a 11 de Julho.
(Intervalo: 13 a 18 de J ulho)
Escola Prática de Artilharia - 20 a 25 de Julho.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1- 27 a 29 de
J ulho,
(Intervalo: 29 de Julho a 1 de Agosto)
Escola de Transmissões - 3 a 8 de Agosto.
(Intervalo: 10 a 15 de Agosto)
Escola Prática de Aeronáutica - 17 a 22 de Agosto.
(Semana final: 24 a 29 do Agosto)

Obituário

1941
Dezembro
1942
Fevereiro
Março
Abril
»
»

\)
»

:VIaio
»
l)

»

»
»
»

»

7-

Capitão reformado,
José Lei tão.

inválido

de guerra,

Joaquim

22 - Major reformado Jaime Augusto da Rosa Alpedrinha.
12 - Capitão reformado Domingos Pedro do Carmo
Dias.
5 - Alferes miliciano de reserva de infantaria Ulpiano
Baptista Teixeira.
21- Capitão
miliciano
médico de reserva Alberto
Cnpertino Pessoa.
24 - Capitão de artilharia,
no quadro, Graciano Ferreira dos San tos.
26 - Major reformado, inválido de guerra, Franciaoo
Eduardo Peixoto Júnior.
30 - Capitão reformado Joaquim da Costa Rebocho.
1- Aspirante
a oficial ini l iei auo de infantaria
Augusto César .Martius Fernandes.
2 - Coronel reformado .J oão Augusto Veiga da Cunha.
3 - 'I'enente-coro nel, na situação de reserva, José de
Melo Pinto de Gusmão Calheiros.
4 - Tenente-corouel
reformado, in válido de guerra,
Joaquim Maria da Silva Zuchel li.
4 - Tenente
(lo quadro tios serviços auxiliares
do
exército, no quadro, António Lopes tios Santos,'
7 - Tenente miliciano médico, licenciado, António Augusto de Melo e Maia.
lO - Coronel reformado Adriano Lu iz de Oli veira Possa.
12 - Alferes miliciano de iufautaria Luiz Miran.la Poças.
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Rectificações

Na Ordem do Exército

n.? 6, 2." série, do corrente

ano, p. 274,

1. 31.', onde se lê: «Meneses», deve ler-se: «Meneres»; p. 284, 1. 8."
e 9.', onde se lê: nregimento de infantaria
n.? 15», deve ler-se:
«centro de mobilização de infantaria n.? 15».

António de Oliveira Salazar',
Está conforme,

o Ajudallte

General,

1
MINI5TERIO DA GlJERRf\

Ordem .do
2.-

Série

N.O 8

Publica-se

Exército

30 de Junho de 1942

ao Exército

o seguinte:

I - DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

::\Ianda o Govôrno da República Portuguesa, pelo Uinistro da Guerra, nomear os oficiais e operários a seguir
designados para irem ao estrangeiro om missão de serviço público relacionada com o plano do rearmamento
do exército:
'I'enentes de artilharia José Bento Borges e Eduardo
Hubert Dias da Fonseca e Almeida.
Operários da fábrica do munições (lo artilharia, armamonto e viaturas Guilherme Adolfo Arago Teixeira
e António Mariu,
Além das despesas com transportos, será feito a cada
um dêstes oficiais e operários, a titulo de ajuda de custo,
o abono diário de 330t» aos primeiros o de 1106 aos segundos, sendo ainda abonada ao primeiro dos referidos
oficiais, corno chofo de missão e por uma só vez, a quan-
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tia de 3.300·) para despesas de ropresentucão,
tudo pago
pola verba constante do capítulo :?6.0, artigo 650.0• do
orçamento do Ministório da Guerra para o corrente ano.
:\Iinistério da Guerra, 19 de Maio de 1042.- O Sl1'
Secretário
do Estado (la Guerr-a, Ferrunulo dos Santos
Costa.
(Não carece de visto ou anotação

do Trfbun al do Co nras).

Manda O Govôruo da República Portuguesa,
pelo Uinistro da Gucrra,
louvar o batalhão expedicionário
do
regimento
de infantaria
D.O 3 pela
maneira
altamente
correcta
e digna COlll que se apresentou
na capital para
marchar
para as ilhas portuguesas
do Atlântico
em
honrosa missão de soberania,
danelo com o seu espírito
do disciplina
(' com a firmeza de atitudes, constantemonte evidenciada,
;.:arantia segura de que, em quaisquer extraordinárias
circunstâncias,
saberá confirmar as
bem conheci.Ius
qualidades
militares do soldado alentej auo.
:'linistério
üa Guerra, 2, de Maio de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Sautoe
Costa.
:\Ianda o Govêruo ela República Portuguesa,
pelo :\linistro da Guerra, louvar o batalhão expedicionário
do
regimento
de infantaria
n.? 6 pela extrema correcção l'
espírito militar manifestado
por todos os seus elementos
emq uauto se manteve na capital à espera de embur q ue
e pela maneira altiva com que se apresentou nas ruas da
cidade desfilando para bordo, prestigiando
assim o exército e despertando
o patriotismo
da população civil, que
começa a sentir orgulho de tais soldados, certa de q ne
em todas as circunstâncias
suberão cumprir o sou dever.
Ministério da Guerru, 27 de Maio de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Oosta.
Manda o Governo da República Portuguesa,
polo ~1inistro da Guorru, louvar o batalhão expedicionário
do
regimento de infautaria n." 13 pela maneira disciplinada
e digna com que se apresentou
para embarcar para as
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colónias em missão de soberania,
dando, pela firmeza
revelada em todos os actos e pelo aprumo com que desfilou perante a população, garantia segura de que saberá
jBm toda a circunstãucia
honrar a gloriosa tradição e o
maior espírito militar do soldado transmontano.
:JJinistério da GUBna, 27 de Maio de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Oosta,
Mand« o Govêruo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra. louvar a companhia organizada no regimento de infantaria n," 8 para refórço do batalhão de
infantaria
n.? 66 pela firmeza e alta noção de disciplina
que mostrou
emquanto
permaneceu
em Lisboa até ao
momento de embar q ue, o que revela da parte dos seus
elementos
o espírito militar necessário
ao cumprimento
do seu dever em quaisquer circunstâncias.

Xlinistério
Secretário

da Guerra, 27 de Maio de 194,2. - O Subde Estado da Guerru, Fernando dos Santos

Gosta.
:'lIauda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo ~Iido
nistro da Guerra, louvar a 2.n bataria expedicionária
gru po de artilharia contra aeronaves n.? :3 pelo elevado
aprumo e correcção com que se apresentou
em Lisboa
para embarque
para as ilhas portuguesas
do Atlântico
em missão de soberania,
o que mostra da parte de todos
os seus elemontos um elevado espírito militar e uma alta
compreensão
dos seus deveres de portugueses.
Ministério da Guerra, 27 de Maio de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Gosta.
:'lIanda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, nomear o major do corpo do estado
maior Humberto
da Siva Delgado para ir ao estrangeiro
em missão de serviço público relacionada
com o plano
de rearmamento
do exército.
Além das despesas com transportes,
será feito ao referido oficial, a titulo de aj uda de custo, o abono diário
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de 330~ e mais a quantia de 3.300il por uma só vez,
para despesas de representação, tndo pago pela verba
constante do capitulo 26.°, artigo 659.°, do orçamento do
Miniatério da Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 16 de Junho de 1942. - O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(N!\o carece de visto ou anotação do Tribuuul do Coutas).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

N os termos do decreto n. ° 16:070, de 25 de Setem bro.
de 1928, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Maria das Noves
Pereira de Matos Figueiredo e a Maria, das Noves de
Figueiredo, viúva e órfã do major António Bernardo
Figueiredo, a reversão da cota parte do subsídio mensal
no quantitativo de 238~54, em virtude do casamento de
sua filha e irmã, respectivamente, Maria Rufina de Figueiredo, em 6 de Agosto de 1930.
Ministério da Guerra, 26 de Maio de 1942. - O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Visada polo Tribunal do Contas em 30 do ~[aio do 1942. KDo
são devidos omolumontos,

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

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govôrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Guilhormina Maria
de Jesus Serra e a Ludovina Maria de J€lSUSSerra,
viúva e órfã do capitão reformado António Mendes
Serra, a reversão da quota parte do subsídio mensal no
quantitativo de 238ó54, em virtude do casamento de sua
filha e irmã, respectivamente, Isaura Martins Serra, em
10 do Maio de 1942.
Ministério da Guerra, 26 de Maio da 1942. - O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dOE!SantosCosta.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 30 do Mnio do 1942. Nã o
silo devídos omolumootos,

nos termos

do decreto n.o 22:257).
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N os termos do decreto n. o 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
conceder a Ana J ovilde da
Costa Oabral, viúva do alferes Manuel Domingues
Cabral, a reversão
do subsídio mensal no quantitativo
de
140609, em virtude
do casamento
ele sua filha, Olga
Maria da Costa Oabral, em 10 de Outubro de 1938.
Ministério da Guerra, 26 de Maio de 1942. - O Subo
Secretário
de Estado da Guerra.
Fernando dos Santos

Cosia.

(Visada pelo 'I'r lbun a! de co:tas em 30 de Maio de 1942. Não
são dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Maria Rosa Gomes,
viúva do capitão, na situação de reserva, José Gomes,
a reversão
da cota parte do subsidio mensal no quantitativo de 140J09, em virtude do casamento de sua filha,
Natércia Marília, em 22 de Abril do corrente ano.

Ministério
Secretário

Costa.

da Guerra, 18 de Junho de 1942. - O Subde Estado da Guerra, Fernando dos Santos
(Visada pelo 'I'r+bunnl de Contas em 24 de Junho de 1942. Não
são devidos emolumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).

II -- MUDANÇAS

Mioistério

DE SITUAÇAD

da Guerra - l." Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 30 de Maio findo:
Oonsiderado
apresentado
neste Ministério,
desde 21 de
Maio de 1942, por ter sido dispensado
do serviço que
estava prestando no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana,
o tenente miliciano de infantaria, adido, José Bento Rodrigues
da Cunha Azevedo,
ficando na situação de Iiconciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 6 de Junho do 1942).
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Adidos

Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, do batalhão de caçadores n.? 3, Luiz Borges Júnior, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissão de serviço dependente do Ministório das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Maio de 1942.
Tenente miliciano de infantaria,
do batalhão de caçadores n. ° 8, Joaquim
do Souto Patrício,
o alferes, do
regimento
de infantaria
n. ° 15, Joaquim Custódio da
Costa Gouveia e, do batalhão de caçadores n. ° ii, Mário Ferrão
Pimental da Costa, e miliciano, do regimento do infantaria
n.? 11, Frederico
Manuel Fontes
Pereira de Melo, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do :\finistério das Colónias, o terceiro
nos termos do artigo 14.° do docreto n.? 29:244, de 8 de Dezembro do
1938, e os rostantes
nos do artigo 5.° do decreto
n." 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo SOl' considerados
nesta situação desde 17 do Maio de 1042.
(Anotllda

pelo 'I't-lbunnt

de Coutus

em G do .Tunho .to 1942).

Disponibilidade

Tenente-coronel
de artilharia,
adid o, J OS(' Guerreiro
do
Andrade,
que, do regresso dfl comissão militar no :\Iinistório das Colónias, se apresentou
em 26 de Xlaio
do 1942.
Ca pitãis do serviço de administração
militar.
adidos,
António Gonçalves Coimbra e Artur Paiva Garcia de
Carvalho,
que, por torem, respectivamente,
doixado
de prestar serviço na fábrica de pólvoras físicas (' artifícios (I rogrossado
do comissão militar no Ministério
das Colónias, se apresoutaram
em 19 e 26 de :\faio
do 1942.
(Visadas pelo Tr-lbn nnl rlo Contas, com a nnotneão rl"IIi'iO serem
devidos emotumomos,

nos termos do d ocrotc

11.°

!!:h2:,í).

Reserva

Tenentes de infantaria. do regimento de infantaria n, 04,
João do Barros Amado da Cunha, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 (10 decreto-lei
n. o :?8:404, de 23
de Dezembro de 1037, por ter sido julgado incapaz do
serviço activo pela junta hospitalar
de inspocção, e,
adido, com licença ilimitada, :\fanupl (lo Jesus Pires,
nos termos do artigo 4.° do d ccrcto-lci n.? :?8:40~, do
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31 de Dezembro de 1937, por se ter mantido fora do
serviço militar por mais de dez anos consecutivos,
não tendo direito a pensão, devendo ser considerados
nesta situação , respectivamente, desde 12 de Maio de
19-12 e 15 de Dezembro de 1941.
{Visada pelo Tr-ibunal de Contas, com a anotação de não sorem
devidos emolumentos,
DOS termos do decreto
11.° 22:257).

Reforma
[Despacho de 2Z de ~laio do 1912 da Caixa GoraI do Depôsttos, Crédito e Prevídünc ía, publicado no D'làrio do Goiêrno
n.v 120, 2.& série, de 25 do mesmo mês).

General António Baptista Justo e capitliia Manuel Feliciano da Costa Baudarra e Ernesto Xavier de Carvalho, todos na situação de reserva, nos termos da alinea a) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 2b:404, de 31 de
Dezembro de 1937, por terem atingido o limito de
idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 25, 1 e 23 do Dezembro do 1941.
~ra.ior do serviço do administração militar, sub-inspector
do mesmo serviço, Raúl Vito da 110ta Cerveira, e capitãís, na situação de reserva, José Diogo Lourenço,
Yergílio Cipriano de Mendonça, Henrique Martins Gal\"iLO, Armindo da Cunha e Moura c Mário Coelho da
Silva, o tenentes, na mesma situação, Henrique José
Lopes e António Vaz da Silva, nos termos da alínea b)
do artigo ~. o do decreto-lei n. o 28:404, de ;31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes de
todo o serviço, o primeiro pela .iunta hospitalar de
inspecção e os restantes pela junta da Caixa Geral de
Aposentações,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 21 de Abril do 1942, 10
de Dezembro de 1941, 11 e 11 <10 Fevereiro e 30 de
11arço de 1942 e 11, 30 (\ 11 de Dezembro de 1941.
(XAo carece do visto

ou ano tnc ão do Tdbunal

cio Contas).

Separado do serviço
{Do sp acbo do 22 de Maio elo ln42 ela Caixa (l?ral do Depõstt08, Crédito e Prevtdêncía,
publicado no DW.7·W do Govêl'uO
n.? 120, 2.' súrIc, do 2.5 do mesmo mês).

'renente, do regimento de infantaria ll. o 16, Lniz Garnito
Dentinho, nos termos da alínea d) do artigo 2.0 do
decreto-lei n." 28:404, de 31 do Dezembro de 1937,
e com GO p0r cento da pensão de reforma, nos termos
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do artigo

9.° do referido
decreto-lei
n." 28:40-1, e
ser considerado
nesta si tuação desde 5 de
Dezembro de 1941.

devendo

(Não careca do visto ou anotação

do Tribunal

do Coutas).

Baixa do serviço

Tenente de engenharia,

adido, com licença ilimitada, Alvaro Miranda de Morais, nos termos da última parte do
artigo 3.° do decreto-lei n, ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por se achar incurso nas disposições da
alínea c) do artigo 1.0 do mesmo decreto-lei,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 24 de Novembro de 1941. (Anotada pelo Tribunal de Conras em 6 de Junho de 1~J2).

Por portarias de 6 ri o corrente mês:
Considerado
apresentado
neste Ministério desde [) de J unho de 1942, por ter deixado do prestar serviço 110
Ministério
do Interior,
na guarda nacional ropublicana, o alferes miliciano de cavalaria,
adido, Mateus
Symaria e Sousa.
(Ytsndn Pf\]O Trfbun al do Contas, com a uno tnção do não sereru
devidos omotumeutos , nos termos do decreto n ," 22::!57).

Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Allferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
adido, J OSÓ Maria da Mota Freitas, que, de regresso
do Uinistério
do Interior,
por ter deixado de prestar
sorviço na guarda nacional republicana,
se apresentou
om :!\) do Maio do Hl42, preenchendo
vaga no quadro.
(Visnda
pol o 'I'rf hun al de Contas, com a nnot ação do não
dovidos cmc lumemos , 1I0S tUl'IlIt1S do decreto n.? 2~:257).

SCI'i.:IJ1

Adido

Tanente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regi monto U(I infantaria
n, o 15, Alberto
Forroiru
do Xloruis, por ter sido requisitado
para desempenhar
uniu comissão do serviço dependente
do Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser
considerado
nesta situação desde 2 do Junho dr H14:.!.
(Anotada

pulo

Trlhunal

do Contas

um 13 do .l u nh u du l!H~).
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Disponibilidade

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Marcos Cruz, que, por ter deixado de prestar
serviço da Escola do Exército, se apresentou em 1 de
Junho de 1942.
(VIsada pelo Tribunal
de Contas, com a anotação de não serem
devidos omolumontos, nos termos do decreto n." ~2:257).

Reserva

Capitão do extinto quadro do picadores militares, do
regimento de cavalaria n. ° 7. lDugénio Artur Candeias
Pereira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:40-:1, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter atingido o limite do idade, dovend o SOl' considerado nesta situação desde 21 de Maio de 1942.
(vf

sudu

pelo
de Contas, com a anotação de não sarem
omolumontos, nos tormos do docreto H.o 22:257).
'I'rtbun

devidos

al

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano médico, da 2.:l companhia de saúde,
Xlanuel Rodrigues Simões, e alferes milicianos de artilharia, do centro de mobilização de artilharia n.? 1,
Eugénio José de Campos Picardo e António Joaquim
Fraústo, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 27 de Abril,
15 e 19 de Maio do 19-:12,ficando sem efeito a parte
da portaria do 9 de Maio findo que colocou nesta situação o primeiro dêstes oficiais.
(Anotada

polo Trlbuual

de Contas

em 13 do Junho

do 1942).

Baixa do serviço

Tonente, elo rogimento do infantaria n.? '19, Inácio Manuel de Sousa" e alferes, do regimento de infantaria
11.° 10, José Paulo Mendes Rêgo, ambos milicianos,
nos termos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei n.? 28:40-:1, ele 31 do'Dezembro de 1937, por te·
rem sido j ulgados incapazes ele todo o serviço pela
junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerados nesta situnção desde 4 de Junho de 19-:1:3.
(Anotlldn

pe lo Tribunal

do Coutas

em 13 do Junho

do 1942).
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Por portarias

de 13 do corrente

~.o

8
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mês:

Demitido do serviço do exército, nos termos do disposto
na alínea d) do urtigo 2.0 do decreto-lei 11.° :!8:el:04,
de 31 do Dezembro do 1937, o capitão miliciano. na
situação do reserva,
em serviço no distrito do recrutamento e mobilizução
n. o 1J, António Correia. ,levendo ser considerado
nesta situação
desde lei: de
de :\Iaio de 1942.

•

(Anotada 1'010 Tribunal

do Coutas em 22 do Junho de 19·12).

Considerados
apresentados
ao serviço dêste Ministério
os tenentes, na situação de reserva, José Estêvão Pereira Reis e Luiz Pedroso da Silva Campos. adidos,
respectivamente,
no Ministério
do Interior e no Ministério das Finanças,
por torem deixado de prestar
serviço na polícia de segurança
pública e na guarda
fiscal, devendo ser considorados
nesta situação desde
1 de Junho de 1942.
(\'l~arlas
duvidos

po l o Tr-lbuuut
r-molumontcs

do Coutus, com u ano tnção 00 não serem
, nos termos tio decreto n.o ~2:2.jj'.

Adido

Alferes do quadro dos sorvicos auxiliares <lo exército,
da Escola do Exército, Hcrmógcncs
Amâncio Fernandes, por ter sido nomcad o subalterno
da formação do
comando da mesma 11~scola, devendo SOl' considerado
nesta situação desde f> do Junho de HJ42.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas em 22 de Jn. ') .10 19H).

Disponibilidade

Capit11i~: de artilharia
Francisco José lIonriq ues Cortês
e do serviço do administrncão
militar Fernando Dias
. :\..ntunos, adidos, o prinn-iro por ter regressado
<la
comissão militar (lo l\finistório
das Colónias l' o último por ter doixudo do prestar serviço na Munutcn-

cão Militn.r., devendo S('J' considerados nosta situação,
respoctivatnento, desde 11 o 0 de Junho de 19e1:~.
(Vl sadn polo 'I'rtbunnl do Contas, com a anotucâo de uno sorem
deví dos emo luman t os, nos tormos do docroto 11.° 22:~57).

Reserva

Coronel

de artilharia,
da dircccão da arma, Francisco
António Real, o capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, do r0gimrnto de infantaria n.? 9,
Mnnuel de Freixo, nos termos da alínea b) (10 artigo 1.1)

2.- Série
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do decreto-lei n. o 28:404, do 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados
incapazes do serviço activo
pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 30
e 18 de 11aio de 1942.
Capitão miliciano de infantaria.
do extinto quadro especial, adido, em serviço no Ministério do Interior, na
gual'da nacional republicana,
Romano Maximiano Rodrigues, e tenente, do batalhão de metralhadoras
n." 2,
Francisco
Pires Júnior,
nos termos da alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considsrados nesta situação, respectivamente, desde 29 e 11 de Maio de 1942.
(Visada pelo 'I't-lhun al de Contas, com a anot ação de não serem
devidos emolumentos.
nos t e r-mos do decreto 11.° 22:257).

Baixa do serviço

Tenente de infantaria, adido, tom licença ilimitada, José
Coelho
Jesus Pacheco, e alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria n. o G, Ernesto Eduardo
Soto Maior Ricou, nos termos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei n." 28:404, (li' :31 de Dezembro
cIp 1937, o primeiro por ter atingido o limite do idade
e o último por ter sido julgado incapaz de todo o ser\'iço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser
considerados
nesta situação,
rospecti vamente,
desde
27 de )1aio e \) de Junho de 194:!.

ue

(Anot ad a 11010Trfbunnl

Por portaria

de Co nt as em 22 de .Iunb o de 1942).

de ti do corrente

mP8:

(Yi sada polo Tribunal do Contns, com a. anot.acão de não serem
õcvt.to s emolumentos,
nos termo!'! do df'crr-to n." 22:257).

Reserva

C'Ol'ollt"is: de infantaria.
da direccão da arma, José António Castilho e Honriq ue dos Santos ~ ogueiru:
do
regímen to de infautar ia n. o 4, J aim o Pi res Cansado;
do distrito de recrutamento
e mobilizacão n. o 5, Henrique do Jesus e Silva l~scúdeiro (I, adido, em serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional ropublicana, Luiz Emílio Ramires; H de cavalaria, no quadro
dn arma, Teodorico Ferreira dos Santos, nos termos
(la alínea b) do artigo 1.0 (lo decreto-lei !l. o 28:404, ele
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31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação o
terceiro e o quinto desde 30 e os restantes
desde 27
de Maio de 194:2.

Por portarias de 20 do corrente mês:
Considerado
apresentado
neste Ministério desde 11 de
J unho de 1942, por ter sido dispensado
do serviço
que estava prestando
no Ministério
do Interior,
na
guarda nacional republicana,
o tenente miliciano de
infantaria,
adido, Jaime António Baptista de Andrea
Ferreira,
ficando na situação de licenciado.
(Anotada pelo 'I'rtbunal

de Contas em 23 de Junho de 1942).

Adidos

Major de infantaria,
da escola prática da arma, Laurénio
Cota Morais dos Reis, e capitão, do regimento
de infantaria n. o .1, António Teixeira Monteiro, por terem
sido requisitados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério das Colónias, respectivamente
nos termos
do artigo
14_0 do decreto
n.? 29:244, de 8 de Dezembro de 1938, e nos do artigo 5.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de 1\1ar<;0 de
1927, devendo ser considerados
nesta situação desde
20 de Junho de 19-1-2.
Major de infantaria, no quadro da arma, Aníbal Augusto
Ferreira
Vaz, e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, da 2. ti Repartição
da 1.a Direcção
Geral dêste Ministério, Alberto Afouso Leite, por terem sido requisitados
para desempenhar
comissões de
serviço
dependentes
do Ministério
do Interior,
na
guarda nacional republicana,
devendo ser considerados
_
nesta situação, respectivamente,
desde 3 e 17 de Junho de 1942.
Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n_° 10, Adolfo
IIigino Ferreira Veloso, por ter sido requisitado
para
desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do
Ministério do Interior, na guarda nacional ropuhlicana ,
nos termos do artigo único do decreto-lei n.? 31:381~
de 1~ de Julho de 19-H, devendo ser considerado
nesta situação desde 2 de Junho de 19-1-2.
(Anotadas

pelo 'I'rfbuaat

de Contas em ~5 do Junho do HH':!\.

2.· Série
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Disponibilidade

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Américo de Araújo Bastos, por ter deixado de
prestar serviço no Ministério das Finanças, na guarda
fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 9
de Junho de 194:2.
(Visada polo Tcl huua! de Contas, com a anotnção do não serom
devidos emolumontos,
DOS termos do decroro
n.? 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n. o 6, Bártolo Afonso Simões, nos termos da
alínea b) do artigo 1.0 do decreto lei n.? 28:4:04, de
31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Junho de 1942.
Tenente, do batalhão independente de infantaria n.? 18,
Artur Teixeira, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1042.
(Visadas poJo Tt-lbunul de Contas, com a anotação
rem devidos omolumentos,
DOS termos do decreto

de n1\o 1022:257).

0.°

Baixa do serviço

Tenente miliciano veterinário, do regimento de infantaria
n.? 18, António Lemos Panasco Alves de Sousa Gomes,
110S termos da última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela j unta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de Junho de 1942.
(Anotada

poJo Tribunal

do Contas

em 2~ de .l uuh o de 1942).

POI' portarias de 24 do COITeI/te mês:
Adidos

Capitãis: de infantaria, do regimen to de infantaria n. o 12,
Fernando de Oliveira Leite e, de cavalaria, do regimento de cavalaria n. 08, Antonino Fernandes Pereira
da Cruz, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério
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do Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
18 e 20 de Junho de 1942.
(Anotada

pelo 'I'rihun a! de Contas em 29 de Junho de 1942).

Disponibilidade

Capitão do serviço de uduiinistração
militar, adido, Júlio
Augusto da Silva l\1alaguerra, que, de regresso do Ministério do Interior, por ter deixado de prestar serviço
nn guarda nacional republicana,
se apresentou
em ~2
de Junho de 19J2.
(Visada polo Tribunal de Co ntus, com a anotação de não serem
de ví dos emolumentos,
IlOS termos do decreto
u.? 22:2571.

Reserva

'Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da 2." companhia de saúde, António Augusto Sequeira
Mendes, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 22 de Junho de 1942.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a auot açüo de não serem
dovídos eiuoturuentcs,
nos t.ermo s 0.0 docreto n." 22:251).

Por portarias de 25 do corrente mês :
Disponibilidade

Capitão do serviço de administração
militar, adido. Serafim Jacinto dos Santos, que, de regresso
do IIIinistério da Economia,
por ter deixado de prestar serviço
no Instituto Geográfico e Cadastral,
se apresentou em
24 de J unho de 1942.
(VJsuc'ln pulo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emcluuicn tos, nos termos do docreto u." 22:257).

Reforma
(Devpucho li.. ~.3 do Junho do 1942 lia Caixa Goral do Depósitos ,
C'ródtt o e Prcvídêucí a, publicado no Diário do Cio'l'ê1'lwn.? 146,
2.a súrfe, ue ~5 do mesuro müs),

Coronel, do rogimento de infantaria n. o 18, Manuel Fernandes da Costa, e capitão António Maria Falcão Teles e· tenente Manuel de Figueiredo
Machado, ambos
na situacão
de reserva,
nos termos da alínea b) do
artigo 2.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 do Dozcmbro de 1937, por torem sido julgados
incapazes
de

2.' Série
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N.o 8

serviço, O primeiro pE'la junta hospitalar
de
e os restantes pela junta da Oaixa Geral de
Aposentações,
devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
desde 27 de Maio de 1942 e 20 e 29
de Dezembro de 1941.
Capitãis : miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, do batalhão de caçadores n. o 6, João Bonvida
e de cavalaria,
do regimento de cavalaria n.? 1, Rafael Augusto Alves Loureiro, nos termos da segunda
parte da alínea cl) do artigo 2. o do decreto-lei n. 028:404,
de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 26 e 8 de Maio
O

inspecção

de 1942.

(~ão carece do 'Visto ou anotação

do Tribunal

de Coutas).

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

Por portarias

2.a Repartição

de 30 de Maio findo:

(Visadas poto 'I'ríbunal de Contas, com a anotação de serem davídos amo lumcntos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Batalhão independente de infantaria n.O 18
Depósito

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 12, Armando de Ssixas Gomes, sem prejuízo de antiguidade.
Inspecções do serviço de administração militar

Major do serviço de admiuietração militar, sub-inspector,
o capitão do mesmo serviço, do 1.0 grupo de companhias do subsistências,
Carlos Augusto l~ereira.
2. ° grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço do administração
militar, o tenente
do mesmo serviço António de Oliveira Mateus.
Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração
nonte do mesmo serviço, adido,
paio Mariz.

militar, ~dido, o teJosé Maria de Sam-
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Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exercitos

de Terra

Capitão do serviço de administração
militar,
tenente do mesmo serviço, adido, professor
efectivo, José Bento.

2." Série
e Mar

adido, o
ordinário

Por portaria de 11 do corrente mês:
(Visada polo Tribunol
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotacão de serem denos tOt'lDOS do decreto n,? 22:257).

Centro de mobilização

de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
Amadeu Loureiro,
contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro do 1940.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 13

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado,
do batalhão de caçadores n.? 10, Francisco
Goncalves Cavaleiro de Ferreira, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1941.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia,
licenciados,
os alferes
milicianos
de artilharia,
licenciados, Vitorino Gomos
de Seiça e Santos e JOilO Mateus, contando a antiguidade, respectivamente,
desde 1 de Dezembro
de
1940 e 1 de Dezembro de 194:1.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.O 2

Tenente miliciano de cavalaria,
licenciado, o alferes miliciano de cavalaria,
licenciado,
do regimento
do cavalaria
n.? 8, Joaquim
Augusto
Godinho elo Mira,
contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de lO·n.

POI"

portarias de 13 do corrente mês:
(Visadus polo Tr-tbunul do Contos, com a anota~ilo de sorem devldos omolumontos, nos termos do docreto n, 22:257).

Escola Prática

Capitão
nente

rerra.

do extinto
do mesmo

quadro
extinto

de Cavalaria

do picadores militares, o toquadro Augusto Serras Pe-
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n. o I

Alferes do- quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante de engenharia,
do regimento de
engenharia
n." 2, José Joaquim Pereira Gulvão, sem
prejuízo de antiguidade.

Por portarias de 17 do corrente mês:
(Visadas palo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas, com a anoração de sarem d,·
termos do decreto 0.° 22:257).
.

DOS

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel,
chefe da La Repartição,
infantaria Fausto de Matos.

o tenente-coronel

de

Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria,
do batalhão de
caçadores n.? 9, Gaspar Cerqueira.
Gerai
Major, o capitão de infantaria,
da 3.a Direcção
dês te Ministério,
dos serviços cartográficos
do exército, Aníbal Augusto Ferreira Vaz.
Regimento de infantaria

n.O 4

Coronel, comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, da
direcção da arma, Raúl Tõrres Baptista.
Major, o capitão de infantaria,
adido, em serviço no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, José da Encarnação Alves de Sousa.
Regimento de infantaria

n. o 8

Major, o capitão de infantaria Francisco Fernandes
reira da Costa.
Capitão, o tenente de infantaria
Eduíno Ramos.
Regimento de infantaria

Tenente-coronel,
taria António

segundo
Germano

Pe-

n. o 15

comandante,
o major de infanSerrão dos Reis Júnior.

Regimento de infantaria

n." 19

Capitãis, os tenentos de infantaria,
do batalhão i~\d~pendente de infantaria
n." 19, Pedro Augusto" 101ra e
António Gonçalves de Sousa Júnior.
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Regimento de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
Aníbal Gonçalves Paúl.

2.' Série

n.· 20

de infantaria,

comandante,

Batalhão de caçadores n.· I

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, do
batalhão de caçadores n. o 6, Agostinho do ~ ascimento
Crisóstomo.
Batalhão de caçadores

n.· 6

Major, segundo comandante, o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 12, Abílio Augusto Teles
Grilo.
Batalhão de caçadores

n.O 8

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, da
direcção da arma, Liberato Eugénio de Sá Viana Brandão.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· I

Tonente-coronel, sub-chefe, o major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Luiz Gonzaga Tadeu.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, do grupo de
artilharia a cavalo n." 2, Mário Cambeses.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, José Paulino Mareeos Mousinho
de Albuquerque.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Major, o capitão do cavalaria, adido, do corpo do alunos
da Escola do Exército, João Augusto Azinhais do
Melo.
Por portarias de 20 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal de Coutas, com a aootaç!l.o do serem de vldos emolumentos,
nos termos do docreto n,? 22:257).

Comando militar

dos Açõres

Major, o capitão de infantaria, do batalhão independente
de infantaria D.O 18, Tomaz Ivens Jácome Correia.

2." Série
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Direcção da Arma de Infantaria

Major, O capitão
drigues.

de infantaria

Filipe

da Conceição

Ro-

Quadro da arma de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria,
do regimento
taria n. o 15, David Prates da Silva.
Regimento de infantaria

de infan-

n. o 5

Major, o capitão do infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n. o 5, Francisco O uilhermc Elhling Leal.
Regimento de infantaria

Capitão,
raso

o tenente

do infantaria

Batalhão independente

Capitão,

o tonente

de infantaria

n. o 8

Artur

de infantaria

da Silva Lamein. o 19

Adélio Ferreira

Batalhão de caçadores

da Silva.

n. o 7

Tenente-coronel,
comandante,
o major de infantaria,
do
regimento
do infantaria
n. o 13, António ::\fanuel da
Mota e Costa.
Distrito

de recrutamento

e mobilização n. o 5

Coronel. chefe, o tenente-coronel de infantaria,
do batalhão de metralhadorns n.? 1, Manuel Fernandes
Barata.
Colégio Militar

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de artilharia, assistente de estudos, Amílcar da Silva Cruz,
contando a antiguidade
desdo 1 do Dezembro de 1941.

Por portarias

de 22 do corrente

mês:

(Vlsa<las pr-Io 'I'rlbun nl de ConI3., com a anotação do serem devJdos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério

Tenentes-coronéis,
.T oviano Lopes
Sacadura Bote
governo militar
Valente.

da Guerra - 3." Direcção Geral

os majores do corpo d? est~do maior
e .T OSÓ da. Costa Pereira Estaco de
Côrte- Real 0, do q uartel general do
do Lisboa, .Icão Cândido Figueiredo
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2,' Repartição

Tenente-coronel, O major do corpo do estado maior Frederico da CORta Lopes da Silva.
Serviços cartográficos

do exército

Tenente-coronel, o major do corpo do estado maior António Henriques da Silva.
1.' região militar - Quartel general

Tenente coronel, o major do corpo do estado maior,
sub-chefe do estado maior, Luiz Augusto Soares de
Sousa Sanches,
Comando militar dos Açôres

Tenente-coronel, o maj 01' do corpo do estado maior José
Guimarãis Fisher.
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenentes-coronéis, os majores do corpo do estado maior
Anibal de Faro Viana, José Viana Correia Guedes,
Celso Mendes de Magalhãis e Manuel Gomes de Araújo.

Por portarias de 24 do corrente mês :
(Visadas polo 'I'ríbun al de Contas, com a anotação de serem devidas emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Graduado no pôsto que lhe vai indicado, nos termos
do decreto n." 31:495, de 1 de Setembro de 1941, contando a antiguidade desde 17 de Junho de 1942, o soldado ao diante nomeado:
No põsto de tenente miliciano médico, o soldado n.? 122/
26, do contro de mobilização do serviço de saúde n.? 3,
José dos Santos Coelho.

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Oapitãis, com o curso do estado maior, supranumerúrios,
os tenentes de engenharia, com o mesmo curso, Alberto de Andrade e Silva e José Ferreira dos Reis.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Major, o capitão de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alcino Miguel Pereira Rodrigues.

2.' Série
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ligeira n. o 4

Major, o capitão de artilharia, da La Repartição da
2. a Direcção Geral dêste Ministério, Fausto Henriques
Correia.
Regimento de cavalaria n.v 3

Capitão, o tenente de cavalaria José Lopes Ferreira
Silva.

da

Direcção do Serviço de Saúde Militar

do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente elo mesmo extinto quadro Francisco José
Courelas.

Capitão

Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço
nistério elas Colónias, Ricardo Vaz 110nteiro.

no ~Ii-

Por portarias de 25 do corrente mês:
(Ylsadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de serem devidos emolumentos, nOH termos do decreto n, 022:257).

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

JIajores, os capitãis do corpo do estado maior, da 3." Direcção Geral dêste Ministério, João Alberto Pimenta
Vilas Boas Castel-Branco e, do comando militar dos
Açõres, António de Matos Maia.
Regimento de infantaria

n. o 14

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Américo Garcia, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1941.

Por portadas

de 26 do corrente mês:

(Visadas peJo Tribunal de Contas, com a anot ução de serem devídos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 7, José Pereira Pascoal.
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Major, o capitão de infantaria;
Daniel Fernandes Aguiar.

da direcção da arma,

Regimento de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
Cunha.

2.' Série

n.' 2

Norberto de Sousa da

Batalhão independente de infantaria

n.' 17

Capitão, o tenente de infantaria Eduardo Maria Correia
Gaspar.
Instituto

de Altos Estudos Militares

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, professor efectivo, Herculano Cardoso do Amaral.

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

P01· portaria de 26 de J[aio findo:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
o centro de mobilização a que pertence, continuando
na situação de licenciado em que se encontra, o soldado, do centro de mobilização
do serviço de saúde
n.? 1, n.? 39/23, Joaquim da Silveira, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1926.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, sem
prejuízo da antiguidade, para o centro de mobilização
a que pertence, o soldado, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, n." 178/27, José de Amaral Castilho, continuando na situação de licenciado em
que se encontra.
Por portaria

de 22 do corrente mês:

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
o centro de mobilização a que pertence, continuando
na situação de licenciado em que se encontra, o 801-
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dado, do contra de mobilização do serviço de saúde
n.? 1, n.? 7/24, Álvaro Carlos Reis Figueira, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1926.
Por portaria de 23 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano de cavalaria,
para o regimento de cavalaria n.? 7, nos termos do
artigo 36.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, continuando na situação de licenciado em que
se encontra, o segundo sargento cadete, do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, José João Águas de
Mendonça Vila Lobos, contando a antiguidado desde
1 de Novembro de 1941.

IV- COlOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 2 do corrente mês:
(VI -ada pelo 'I'rtbunal de Conta. em 19 de Junho de 1942. Não s âo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reconduzido por mais dois anos no cargo de juiz auditor da Secção do Tribunal Militar Especial no Põrto,
desde 27 de Maio findo, nos termos do § 3.0 do artigo 13.0 do decreto-lei n. o 23::?03, de 6 de Novembro
de 1933, o bacharel Jaime Inácio Ferreira.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral _I.

a

Repartíção

Por portaria de 11 de Maio findo:
(Visada pelo 'I'rtbunal de Contas em 8 de Junho de 1942. Nilo ,10
devidos emolumun tos, DOS termos do deoreto D. o 22:257\.

Tribunal militar territorial do Pôrto

Reconduzido por mais três. anos DO cargo de juiz andital', a contar de 19 de Maio do corrente ano, o bacharel António Maria Gonçalves Ferreira.
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2.a Bepartiçãe

Por portaria de 30 de 1l1aio.findo:
Direcção da Arma de Infantaria

Capitãis, na situação de reserva, Joaquim Olegário
Silva e Sousa e António Vieira da Rocha.
Regimento de infantaria

da

n. o 17

Segundo comandante) o tenente-coronel, do batalhão independente de infantaria n." 17, António Silveira Bettencourt.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 8

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, José Bento
Rodrigues da Cunha Azevedo.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 9

Sub-chefe, o tenente-coronel, do batalhão de caçadores
n.? 8, Eduardo Gomes Martins Oardoso, por motivo
disciplinar.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 12

Exonerado de sub-chefe, o major, inválido de guerra, na
situação de reserva, Eduardo da Cunha Oliveira, por
pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Capitãis, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Rodrigues J anoiro Borges e, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1, Augusto Adolfo Cancela
Alves Mimoso.
Alferes, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, António
Manuel de Faria Monteiro Carneiro Pacheco.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do hospital militar principal, Germano Felizes, por
pedir.
1.. companhia de saúde

Capitão miliciano módico, do extinto quadro especial, da
3.a companhia de saúde, Gaspar dos Santos.
Tenente do extinto quadro auxiliar dos serviços de saúde,
do depósito geral de material sanitário e de hospitalização, Álvaro Franco Neto.
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2.' companhia de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do hospital militar principal, Manuel Alves de Sousa.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da escola prática de engenharia, Veríssimo Pereira da
Rosa.
3.' companhia de saúde

Capitão médico, do regimento de artilharia pesada n." 1,
Augusto Garcia.
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e :\Iar, António Maria de Almeida.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército:
do Oolégio Militar, João Pimenta e, do hospital militar principal, Manuel José Oorreia.
Hospital militar

regional

n. o I

Major médico, do batalhão de caçadores n. o 10, Manuel
de Jesus Fernandes Tõrres.

Por portarias

de 4 do corrente

Escola Prática

mês:

de Infantaria

Tenente miliciano médico, do regimento
n." 12, António Gomes.
Regimento de infantaria

de infantaria

n. o 6

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Francisco Berredo Correia da Silva, por
pedir.
Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 4, Bento
Mendonça Oabral Ferreira do Amaral, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o II

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n.? 1, Gilberto de Sousa Andrade e, do regimento de infantaria
n.? 5. José António Alves Gonçalves.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes miliciano médico, da Escola Prática de Infantaria, Jeremias Resende Costa,
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n.' 13

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 9, Aníbal Agripino Soto Maior de Araújo Rêgo, do batalhão
de metralhadoras n." 1, Francisco Tinoco e, do centro de mobilização de infantaria n. ° 13, Sebastião do
Canto Machado da Silva e Carlos Álvares Guedes
Vaz.
Regimento de infantaria

n.' 14

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 10,
Manuel Estrêla, do centro de mobilização de infantaria
n.? 12, Amândio Miranda Raposo a, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, José Figueira de Araújo,
Albano de Oliveira Lopes e Jordão Cirilo de Faria
Paulino.
Regimento de infantaria

n.' 15

Alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n.? 15, João Goulard Bettenconrt.
Regimento de infantaria

n.' 16

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n." 13,
Sérgio da Gama Henriques, do batalhão de caçadores
n." 8, António Prudente Ferreira, do batalhão de caçadores n.? 9, Pedro Maria Quintão de Sousa Moura
o, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Alcibíades Rodrigues da Silva.
Batalhão de caçadores n.' I

Aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, do centro do mobilização do serviço de saúde n. ° :?, José
Nunes Serigado.
Batalhão de caçadores

n.' 2

Alferes miliciano, do batalhão de metralhadoras
José Luiz Fernandes Mendes.

n. ° 1,

Batalhão de caçadores n. o 4

Alferes miliciano, do regimento do infantaria n.? 16, Joaquim Esteves Baptista.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 4, Mário Neves Córís Graça, por pedir.
Batalhão de caçadores

n.' 5

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 4, Augusto José de Macedo Bobela Mota, do regimento .de
infantaria n." 5, Eduardo de Azevedo Gançalves, do
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regimento
de infantaria
n." 15, João Luiz Gomes da
Câmara Falcão, do batalhão de metralhadoras
n. ° 1,
Alberto Roque de Carmona Lourenço e, do batalhão
de carros n." 1: Fernando
Lourenço Ferreira, sendo
o segundo por pedir.
Batalhão de caçadores n." 6

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 9, João
da Costa Domingues e, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, Ercílio de Oliveira Cardoso.
Batalhão de caçadores

n. o 7

Alferes milicianos: do batalhão de caçadores n. ° J, 1Iário
Costa Carvalho Gonçalves de Castro e, do centro de
mobilização
de infantaria
n.? 13, José Augusto Sacadura Garcia.
Batalhão de caçadores

Alferes miliciano. do batalhão
Luiz Gonç-alves.

n.' 8

de caçadores

Batalhão de metralhadoras

n." 9, João

n.' I

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 2, Luiz
da Silva Cardoso e António de Jesus Cabral, do regimento de infantaria
n." l-i. Mário Pereira de Mato«
e, do batalhão de caçadores
n." 5, Francisco
Inácio
Restani da Silva.
Aspirante
li. oficial miliciano,
do centro do mobilização de
infantaria
n." 3, João <la Costa Ferreira
Pinto.
Batalhão de metralhadoras

n.' 2

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
sílio Alberto Lencastre
da Veiga.
Batalhão de metralhadoras

n." 2, Ba-

n.' 3

Alferes milicianos: do rogimento de infantaria n." 2, Rui
de Sequeira
Manso Palma Gerviz de Atouguia Ferreira Pinto Basto
e do batalhão de metralhadoras
n.? 2, Altino Baptista Pereira e José Pedro Pereira
Monteiro Fernandes.
Centro de mobilização de infantaria

n.' 18

Tenente miliciano veterinário,
liconciado, do centro do
mobilizaç-ão de infantaria n. ° 17, Vítor Machado Faria
e Maia.
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ligeira

2.' Série

n. o I

Alferes milicianos, do centro de mobilização de artilharia n." 1, José Maria Rosa, José Barbas Guerra, Henrique Armando Roovers Costa Neves O Fernando da
Conceição de Sousa 'I'õrres.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Alferes milicianos: do regimento de artilharia pesada
n. ° 2, Guilherme António Madueão de Carvalho e, do
centro de mobilização de artilharia n.? 3, Manuel Rodrigues Elias da Costa, Rui José de Oliveira Pegado
e António Maria Burnay de Almeida Belo, sendo o
primeiro por pedir.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira n.? 3,
Alfredo Quintans Alves de Sá, por pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira n.? 5,
Evaristo José Pereira da Oosta Barreto.
Bataria

independente de defesa de costa n. o 3

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira n." 5,
Afonso Grilo Dias Aidos.
Base aérea n. o 2

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, Alexandre Jorge
Ferreira Gonçalves.
Base aérea n. o 3

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, José
Teles Marques Ribeiro.
2.' companhia

de saúde

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do
regimento de cavalaria n.? 7, António Martins de Figueiredo.
3.' companhia

de saúde

Alferes miliciano do serviço de administraçâo
da 2.a companhia de saúde, Jorge Sêco.

militar,

.
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Oficinas gerais de fardamento e calçado

Chefe da delegação do Faial, o alferes miliciano do serviço de administração
militar, do batalhão de sapadores de caminhos de forro, Eduardo Ernesto Empis.
Chefe da delegação
da Terceira,
o alferes miliciano do
serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias de subsistências,
António Ramos Luelmo.
Adjunto da delegação de Ponta Delgada, o alferes miliciano do serviço de admiuistrução
militar, do grupo de
companhias
de trem automóvel. Francisco da Silveira
Pinto.
Por portaria

de 6 do corrente mês,'

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 4

Exonerado
de adjunto, o capitão, na situação de reserva,
António Augusto Lopes, por pedir.
Tenente, na situação de reserva, José de Mendonça Rita.
Regimento de engenharia n. o 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de artilharia
ligeira n. o 5, José Alves
Correia da Silva.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército:
da 2. a Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério, José Dias do Sousa Júnior e, no quadro, José
Maria da Mota Freitas.
Alferes miliciano do serviço de administração
militar, do
batalhão de sapadores de caminhos de ferro, Fernando
Guilherme Resende Rocha.
Aspirante
a oficial miliciano médico, da 2. a companhia
de saúde, Albertino
da Costa Barros.
Oficinas gerais de material de engenharia

Tenente do batalhão de sapadores
Abel Tavares Fernandes.

de caminhos

de ferro,

1.' companhia de saúde

Alferes do quadro dos serviços
no quadro, Marcos Cruz.

auxiliares

do exército,

2. grupo de companhias de subsistências
0

Capitão do serviço de administração
militar, em disponibilidade, Artur Paiva Garcia de Carvalho.
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Hospital militar veterinário

Capitão veterinário, do regimento de cavalaria n. o 3, Ciríaco António de Sousa Costa.
Agência Militar

Exonerado do serviço que prestava, o capitão, na situação de reserva, Francisco Baptista Semedeiros, por
pedir.
Por portarias

de 13 do corrente

mês :

Escola do Exército

Secretário, o capitão, do regimento de artilharia de costa,
José Sebastião de Sousa Chaves.
Subalterno da formação do comando, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército Hermógenes
Amâncio Fernandes.
(Visadas pelo Tribunal de Coutas, com a anotação do não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto
22:267).

D.·

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

Exonerado do serviço que prestava, o tenente, na situação de reserva, Alberto Teixeira, por pedir.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Fernando Dias Antunes.
Comandomilitar do Faial
Conselho

admlnlstr-aflvo

Capitão, na situação de reserva, Luiz Teixeira Baptista.
Tenente do serviço de administração militar, do 2. o grupo
de companhias de subsistências, José dos Santos 'I'rabucho Júnior.
Tenente, na situação de reserva, Augusto Carlos Pinheiro.
Regimento de infantaria n.· 8

Capitão, do regimento de infantaria n.? 3, António Vitorino.
Regimentode infantaria n.o 15

do regimento de infantaria n.? 19, Eduardo
Pinto Barradas, por motivo disciplinar.

Capitão,
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n. o 16

Tenente, do regimento de infantaria n. o 4, Ernesto
teiro Góis Pinto, por motivo disciplinar.
Regimento de engenharia

Mon-

n. o 2

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, do
batalhão de sapadores de caminhos de ferro, José Manuel de Pais do Amaral Coelho.
3." companhia de saúde

Tenente miliciano médico, do centro
serviço de saúde n.? 3, José Maria
Escola Prática

Alferes veterinário,
Amadeu Antunes

de Administração

de mobilização
dos Santos.

do

Militar

do regimento
de cavalaria
n. ° 7,
Vieira, por motivo disciplinar.
.
Agência Militar

Exonerado
do serviço que prestava, o capitão, na situação de reserva, Leopoldo João das Dores Saraiva.
Capitão, na situação de reserva, Rodolfo dos Santos.

Pai' portaria de 18 do corrente mês:
Regimento de infantaria

Alferes miliciano,
nuel José Teles

do batalhão
de Abreu.

n. o I

de caçadores

Regimento de infantaria

n.? 8, Ma-

n. o 4

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n." 3, Rogério lIeitor da Paixão e, do regimento de infantaria
n.? 11, Arlindo Zeferino Santos.
Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 1, António Artur Madeira Ferreira
Neto e, do regimento de
infantaria n.? 4, José Carlos dos Santos Roque de'Pinho.
Regimento de infantaria

Alferes

miliciano, do centro
n.? 6, Bélio Tamegão.

n. o 6

de mobilização

de infantaria
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n. o II

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 3, Manuel Cabrita Ribeiro da Cruz e, do regimento de infantaria n." 4, Jorge Sherry dos Santos.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 3, Artur Pedro Reis Alves Gil.
Regimento de infantaria

n.O 12

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n, ° 13, Manuel Augusto Domingues Dias Andrade, por
pedir.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 4, Constantino Ferreira Esteves.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes miliciano, do centro de mobilização
n.? 2, António Marques.
Regimento de infantaria

de infantaria

n,O 16

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n." 6, Simeão de Sousa Freitas e Fernando Pacheco da Fonseca e, do batalhão de metralhadoras n." 3, Afonso
Henrique Ferreira dos Reis.
Batalhão de caçadores n. 5
O

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 5, Rui
Barbosa Mexia Leitão e, do regimento de infantaria
n. ° 16, Marciano António Franco Esguelha.
Batalhão de caçadores n. o 10

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. ° 3, Fernando Ricardo Ribeiro Leitão e, do regimento de infantaria n.? 9, Augusto Rodrigues Teles, sendo o
último por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 17

Tenente miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, João Rodrigues Ferreira
da Silva.
Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 2, Pedro Brito do Rio.
Alferes miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n.? 19, José Correia da Cunha
Júnior.
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Regimento de cavalaria

n.· 2

Alferes miliciano, do centro de mobilização
n.? 3, João Bonard da Costa Pereira.

de cavalaria

Por portarias de 20 do corrente mês:
Govêrno militar

de Lisboa -

Quartel general

Exonerado
do servico que prestava,
o tenente, na situação de reserva, Eugénio Quintola, por pedir.
1.' brigada de cavalaria

Exonerado
do serviço q uo prestava,
o capitão, na situação de reserva, Custódio Corroia dos Santos.
Arquivista,
o capitão, na situação de reserva,
~Ianuel
Rodrigues Carpinteiro.
Direcção da Arma de Infantaria

Chefe da 3.0 Reparti<;ão, o coronel, do regimento de infantaria n." 7, Manuel Afonso de Campos.
Exonerado
do serviço que prestava,
o capitão, na situação de reservá, José Rebêlo de Melo Cabral, por pedir,
Regimento de infantaria

n. o I

Major de infantaria, adido, professor da Escola do Exército, Jorge Ilonriq uo Nunes da Silva, para os efeitos
0
da alínea a) do S único do artigo 45. do decreto
n. ° 17:378, de 27 de Setembro
do 1929, modificado
pelo decreto n. ° 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
Regimento de infantaria

n. o 5

n." 2, Francisco

Tenente, do regimento de infantaria
fael Alves, por pedir.

n.O 7

Regimento de infantaria

Comandante,
mobilização

o coronel, do distrito
n." 7, Carlos Fragoso
Regimento de infantaria

Jlajor, do razimento
Sil\"a Vareht.

de infantaria

Ra-

de recrutamento
e
do Rio Carvalho.
n, o 13

n." 9, Bartolomeu
•

da
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Batalhão de caçadores

n. o 9

Oomandante, o tenente- coronel, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, Severino Gonçalves Guerreiro Chaves.
Distrito

de recrutamento

e mobilização n.· 6

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Gaspar Cerqueira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

11.· 7

Exonerado do serviço que prestava, o capitão miliciano,
na situação de reserva, José Rodrigues da Silva "Mendes.
Direcção da Arma de Cavalaria
a

Chefe da 2. Repartição, o coronel, do regimento de cavalaria n. o 7, Afonso Talaia Lapa do Sousa Botelho.
~egimento

de cavalaria

n.O 4.

Major, do regimento de cavalaria
Melo Oastro e Sousa.

n.? 8, Jorge

Regimento de engenharia

Mário

n. 0.2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
das oficinas gerais do material do engenharia, Raúl
dos Santos Nascimento.
Base aérea n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Américo de Araújo Bastos.
I.' companhia

do exército,

de saúde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n. o 6, Manuel Valente da
Silva, por pedir.
Hospital militar

principal

Capitão, na situação de reserva,
Instituto

Profissional

José Luiz de Abrou.

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Tenente, na situação de reserva, António de Lima Corroia.
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P01" portarias de 25 do corrente mês:
Instituto Proflssional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Oficial de serviço, o capitão do serviço de administração
militar, em disponibilidade,
Serafim Jacinto dos Santos.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anoração de serem devidos emoJumentos,

nos termos do decreto n.? 22:251).

Comando militar dos Açôres

Tenente miliciano
Coelho,

módico,

graduado,

José

dos Santos

Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
de infantaria n. o 14, Frederico
Furtado
motivo disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria

Tenente
miliciano,
do
Francisco
do Quental

regimento
Oalheiros

do regimento
Morgado, por

n.O 5

de infantaria
Viegas.

Centro de mobilização de infantaria

n.O 9

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
nio Baptista de Andrea Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria

n.? 5,

Jaime

Antó-

n.O 19

Tenentes
milicianos médicos, licenciados,
do
mobilização
do serviço de saúde n." 3, João
Adelino dos Santos Lã.
Alferes miliciano médico, licenciado, do centro
lização do serviço de saúde n.? 3, Jorge Luiz
Araújo.

centro de
Gomes e
de mobiNóbrega

3." companhia de saúde

Alferes
miliciano médico,
do regimento
n. ° 1, Vivaldo Eurico Modesto da Rosa.

de infantaria

2. ° grupo de companhias de subsistências

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar: do regimento de cavalaria n. ° 7, João da
Silva Guerra e, do grupo de companhias de trem automóvol, Gerardo Rodrigues Brederode.
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Por portaria de 27 do corrente mês:
Ministério

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

Tenente, na situação de reserva, José Maria Braz.
Comando militar dos Açôres

Presidente do conselho administrativo, o major, na situação de reserva, Eduardo dos Reis Rebêlo.
Regimento de infantaria n. o 6

Alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilização
de infantaria n.? 6, Acácio Pinto Lelo,
Direcção da Arma de Artilharia
a

Chefe da 2. Repartição, o tenente-coronel
Flaviano Eugénio da Costa.
Regimento de artilharia

de artilharia

ligeira n. o 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Joaquim Mendes Moreira Sacadura.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Major de artilharia, do comando militar dos Açores, Armando Patrocínio Guedes.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Capitão de artilharia, em disponibilidade, Francisco J osé
Henriques Cortês.
Regimento de engenharia n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Escola Prática de Infantaria, Simão Alves Loureiro.
Base aérea n. I
O

Tenente de aeronáutica,
Norton Brandão.

da base aérea n." 2, Manuel

I.o grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço de administração militar, om disponibilidade, Júlio Augusto da Silva Malaguerrn.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Tenente, na situação de reserva, Luiz Elias Fontes Veiga.

2." Série
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Agência Militar

Exonerado
do serviço que prestava,
o capitão, na situação de reserva, Mário Augusto Meneses Machado, por
pedir.
Presídio Militar

Oomandante
interino, o capitão, na situação
segundo comandante,
José Duarte Grais.

de reserva,

Por portarias de 30 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral

Conselho fiscal dos estabelecimentos

Vogal eventual,
mácia Central

o major farmacêutico,
do Exército, António

Ministério

produtores

director
Dionísio

da FarGarras.

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Majores do corpo do estado maior, no quadro, João Alberto Pimenta Vilas Boas Caatel-Branoo
e António de
Matos Maia.
Comando militar

da Madeira

Major médico, do hospital militar regional n.? 4, Aníbal
de Melo o Castro Salter Cid,
Üapitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da L." inspecção do serviço de saúde militar, Mário
Enes Ramos.
Escola Prática

de Infantaria

Oapitão, do regimento de infantaria n, o 15, Oarlos Amorim Castanheira,
por pedir.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
regimento
de infantaria
n.? 13, Domingos Fernandes.
Regimento de infantaria

Oapitão, do batalhão independente
Eduardo Maria Corroia Gaspar.

de infantaria

Regimento de infantaria

Ml\ior de infantaria,
des Aguiar.

no quadro

no quadro

n. o 17,

n. o 14

da arma, Daniel Fernan-

Regimento de infantaria

Oapitão de infantaria,
da Silva.

n.O 9

n. o 15

da arma, David Prates
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n. o 16

Alferes, do batalhão de metralhadoras
Manuel Ribeiro da Cruz Antunes.
Regimento de infantaria

2." Série

n.? 3, Henrique

n.O 18

Comandante, o coronel de infantaria, no quadro da arma,
Gastão Ribeiro Pereira.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Capitão, do regimento de infantaria n." 16, Alfrodo
Newton Franco, por motivo disciplinar.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 14

Sub-chefe, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da
arma, José Pereira Pascoal.
Direcção da Arma de Cavalaria

Major, do regimento de cavalaria n.? 7, Antonino Raúl
da Mata Gomes Pereira.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, com o curso do estado maior, do
regimento de cavalaria n.? 5, João da Cunha Baptista.
Regimento de cavalaria

Major de cavalaria,
Ribeiro.

n.O 7

da direcção da arma, Luiz Almeida
2.' companhia de saúde

Capitão médico, da Escola do Exército,
Monteiro.
H~spital militar

José Dias Pina

de S. Miguel

Capitão médico, do regimento de infantaria n." 12, António Augusto de 1\1(110.
Tenente miliciano médico, graduado, do comando militar
dos Açôres, José dos Santos Coelho.
Hospital

militar

da Terceira

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço do saúde n.? 1, José Inácio Coolho dos Santos
Barreiros.
Farmácia

Central do Exército

Director, o major farmacêutico, do conselho fiscal dos
estabelecimentos produtores, António Borges Sac óto.

2,' Série
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N," 8

Geral

18 do corrente mês:

do batalhão expedicionário do regimento de infantaria n.? 11, o capelão, equiparado a capitão, do
regimento de infantaria n. o 24, José da Costa Parente.

Capelão

-~-v-

AUMENTOS SÔBRE O SÔLDO, DIUTURJlIDADES
E MELHORIAS
DE PENSAo

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n. o 20:247, de 24 do Agosto do 1931, desde as datas
que lhes vão indicadas, aos oficiais em soguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sõbr-e o sôtdo:

Por portaria

de

no oficiatenentes,
Setembro
de 10 por

8 do corrente mês:

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a nno tacão de serem devidas emolumontos, nos termos do decr-eto n,? 22:257).

Artilharia - capitão, adido, em serviço na fábrica de
equipamentos e arreios, António Fernandes Pereira
da Costa, nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
n.? 28:403, de 31 do Dezembro de 1937, desde 30 de
l[uio de H_l42.
Idem para
sOldo:

o segundo

Por portaria

aumento

de 10 por cento sôbre

o

de 4 do corrente mês:

(Vl~l\ftn pelo Trtbunal
vldos emotumoutcs,

do Coutna, com fi nnotação do sororn donos termos do decrete n." 2:!:257').

Artilharia - capitão, adido, em serviço no Ministério da
J~conomia, no Instituto Geográfico e Cadastral, Eurico
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de Castilho Serra, nos termos do artigo 20.° do decreto-lei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde
1 de Junho de 1942.
Pensões
anuais rectificadas,
nos termos do § 3.° do
decreto-lei n.? 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937, que
passaram
a vencer os oficiais na sitnnção de reserva ao
diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:
Por portaria de 23 de ~Maio findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação do serem devidos amojumentcs, nos termos do decreto n.o 22:257).

Capitão César Augusto Martins de Carvalho,
21.600·),
desde 6 de Maio de 1942 - 36 anos de serviço.
Capitão Carlos Mário da Conceição, 17.400,6, desde 16
de Maio do 1942 - 29 anos de serviço.
Tenente
João Basilio Grave da Costa Rosa, 8.3315,
desde 24 de Abril de 1942 -- 21 anos de serviço.
Tenente António Baeta Lopes, 11.666640, desde 28 de
Abril de 1942 - 25 anos de serviço.
P01' portaria de

16 do êor/'ente mês :

(VIsada pelo 'I'r-lbunul
vidos emolumontos,

do Contas,
tormos

1108

com a anotação
do sorom de·
do docroto 11.° 2i:257).

Tenente-coronel
António Daniel do Matos, 33.000~, desde
30 de Maio de 1942 - 36 anos de serviço.
Capitão João J oaq uim Valadas, 20.551620,
desde 29 de
Maio de 1942. - 34: anos de serviço.
Tenente João da Silva Louro, 13.8966, desde 31 de Maio
de 1942 - 36 anos de serviço.

VIMinistério

CONDECORAÇOES

E lOUVORES

da Guerra - Repartição

Por portaria de 1 do corrente

do Gabinete
mês:

Tendo o professor
Nicolau Firmino oferecido gratuitamente ao Ministério da Guerra,
com destino aos soldados espedicionúrios,
um elevado número de exem-
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plaros de obrus de sua autoria: manda o Governo da
República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
que
ao referido professor sej a dado público "testemunho de
louvor pela sua generosa e desinteressada
oferta.

-_

Ministério
POJO

da Guerra _I.a Direcção Geral-I.a

Repartição

portaria de 18 de Maio findo:

Louvado
o tenente-coronel
do artilharia
}\Urio Alberto
Sardinha
Pereira
Coelho
pela muita competência,
inexcedível zêlo e notáveis qualidades de trabalho que
tem manifestado
no exercício do cargo de director
interino da fábrica de munições de artilharia,
armamento e viaturas, onde, com o seu persistente esfõrço ,
grande espírito de colaboração
e criteriosa orientação
que imprimiu a todos os serviços sob a sua responsabilidade, não só conseguiu libertar a fábrica de uma
difícil situação administrativa,
como ainda contribuiu
eficazmente
para o desenvolvimento
e modornizacão
do apetrechamento
fabril e para a transformação
do
estabelecimento
num organismo
indispensável
ao regular equipamento
em material de guerra das forças
destacadas
para as colónias e ilhas portuguesas
do
Atlântico em missão de soberania.

Por portarias de 29 de .Uaio findo:
Louvado
o general governador
militar de Lisboa, AI'berto Guerreiro
Peixoto e Cunha, pelo muito zêlo,
qualidades
de comando e especial cuidado com a preparação
militar das tropas
que revela no exercício
das suas funções, contribuindo
com o seu perseverante
esforço e com a orientação
imprimida
aos serviços a
seu cargo para que tenham obtido o melhor êxito as
medidas de mobilização
determinadas
pelo Govêrno
e para a excelente
aproscntacão
da q uási totalidade
das fôrças do govêrno militar de Lisboa destacadas
para as colónias
e ilhas portuguesas
do Atlântico
em missão de soberania,
do que tudo resultou reavi-
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de disciplina na fôrça armada
para o Exército
e instituições

Louvado
o genoral comandante
da L." região militar,
Gaudêncío
José da Trindade,
pela dedicação, muito
zêlo e qualidades
de comando reveladas no exercício
das suas funções, contribuindo
com o seu perseverante esfôrço e com a orientação
imprimida
a todos
os serviços sob a sua dependência
para que tenham
obtido o melhor êxito as medidas de mobilização
determinadas
pelo Govõrno e para a maneira
digna
com que se apresentaram
as forças da sua região destacadas para as colónias e para as ilhas portuguesas
do Atlântico
em missão de soberania,
do que tudo
resultou reavigoramento
do espírito de disciplina das
tropas e justificado prestigio para o Exército
e para
as instituições
militares.
Louvado
O general
comandante
da 2.:l região
militar,
José Vítor Franco,
pela dedicação, milito z010 e q ualidados
de comando reveladas no exercício das suas
funções, contribuindo
com o seu perseverante
esfôrço e com a orientacão imprimida a todos os serviços sob a sua dependência
para que tenham obtido
o melhor êxito as medidas de mobilização determinadas pelo Govêrno e para a maneira digna com que se
aprosontarum
as forças da sua região destacadas para
as colónias e para as ilhas portuguesas
do Atlântico
em missão do soberania, do que tudo resultou reavigoramento do espírito de disciplina das tropas e .i ustificado prestígio para o Exército e para as institurções
militares.
Louvado
o general comandante
da 3.a região militar,
Ernesto
de França Mondes Machado, pela dedicação,
muito zêlo o qualidades
de comando reveladas
uo
exercício
das suas funções, contribuindo
com o seu
perseverante
esfõrço e com a orientação imprimida a
todos os serviços sob asna dependôncia para que tenham obtido o melhor êxito as medidas de mobilizucâo
determinadas
pelo Govõrno e para a maneira digna
com que se apresentaram
as fõrças da sua região destacadas para as colónias e para as ilhas portuguesas
do Atlântico em missão do soberania,
do q U(\ tudo 1'0-
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sultou reavigoramento
do espírito
tropas o justificado
prestígio para
as institutções militares.

x.-
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de disciplina das
o Exército o para

Louvado o brigadeiro
de infantaria, comandante interino
da 4.a região militar, Luiz Sampaio, pelas constantes
provas do lealdade,
muito zêlo e qualidades
de comando reveladas no exercício das suas funções, fazendo-se respeitar
o estimar pelos seus subordinados
e
contribuindo
com a orientação im primida aos serviços
a seu cargo para que tenham obtido o melhor êxito as
medidas de mobilização
determinadas
pelo Govêrno
e para a maneira digna de todo o elogio com que se
apresentaram
as fôrças da sua região destacadas para
as colónias e para as ilhas portuguesas
do Atlântico
em missão do soberania,
do que tudo resultou rcavigoramento do espírito de disciplina das tropas e muito
brilho para o Exército o para as institutçõcs militares.

POI·

portaria

de

3 do corrente mês:

Condecorado
com a medalha do prata da classe de bons
serviços, por ter sido julgado ao abrigo da alínoa a)
do S 2.° do artigo 8.°, com referência à última parte
elo artigo 10.° do regulamento
da medalha militar, o
capitão de artilharia Carlos de Sousa Gorgulho.

VII- DECLARAÇOES

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

Repartição

1) Por decreto do 7 de Fevereiro
de 1941, jlllblieac:o
no Diário do Gorêrno n." 120, 2.a série, de 25 de Maio
do cor ronto ano, foi condecorado
com o g:rau de oficial
da Ordem :\Iilitar de Aviz o capitão, na situação do reserva, Manuel da Costa Ferro de Carvalho.
2) Por decreto do 19 do Jnlho do 1941, publicado no
Diário do Oorêrno n.? l~O, ~.a sério, de 25 do Maio do
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corrente ano, foi condecorado com o grau de cavaleiro
da Ordem Militar de Aviz o capitão de infantaria João
Miranda de Morais.
3) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade das disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Batalhão de telegraflstas

Capitão do extinto quadro auxiliar do engenharia
quim Fernandes Pires.

Joa-

Guarda fiscal

Tenente-coronel médico António Luazes Monteiro Leite
e Santos.
Tenente, na situação de reserva, J oaq uim José das Dores.
Medalha de prata
Oficinas gerais de material

Capitão de engenharia
Farmácia

Bernardo

aeronáutico

Tiago Mira Delgado.

Central do Exército

Tenente farmacêutico Alberto de Castro Pinto.
4) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha que lhes vão indicadas o oficial e prac:as ao diante nomeados, é-lhes permitido usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha Comemorativa

Major reformado,
Pinto da Costa.

inválido de guerra, Alberto Homem

Cruz Vermelha de Agradecimento

Primeiro cabo músico n.? 164/E do batalhão de caçadores n. ° 5, Abel Alberto Afonso.
Soldado n.? 156/42 da 3.a companhia de saúde, Álvaro
Augusto Carona.

2.' Série
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2.a Repartição

5) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas
os
oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente

Ordem do Exército:
Corpo do estado maior

Tenentes-coroneis:
José Guimarãis Fisher, Joviano Lopes, Aníbal de Faro Viana, António Henriques
da
Silva, Luiz Augusto Soares de Sousa Sanches, José
Viana Correia Guedes, Frederico
da Costa Lopes da
Silva, Celso Mendes de Magalhãis, Manuel Gomes de
Araújo,
José da Costa Pereira Estaço de Sacadura
Bote Côrte Real e João Cândido Figueiredo Valente,
todos desde 22 de Junho do 1942.
Infantaria

Coroneis:
Raúl Tôrres Baptista, Fausto de Matos, Aníbal Gonçalves Paúl e Gaspar Cerqueira,
todos desde 27
de Maio de 1942.
Manuel Fe~nandes Barata, desde 30 de Maio de 1942.
Herculano
Cardoso do Amaral, desde 15 de Junho
de 1942.
Tenentes-coroneis:
Luiz Gonzaga Tadeu, António Germano Serrão dos
Reis Júnior, Liberato Eugénio de Sá Viana Brandão e Agostinho do Nascimento Crisóstomo, todos
desde 27 de Maio de 1942.
António Manuel da Mota e Costa, desde 30 de Maio
de 1942.
José Pereiro Pascoal, desde 15 de Junho de 1942.
Majores:
José da Encarnação
Alves de Sousa, Francisco Fernandes Pereira
da Costa, Abílio Augusto Teles
Grilo o Aníbal Augusto Ferreira Vaz, todos desde
27 do Maio de 1942.
Tomaz Ivens Jácome
Correia, desde 30 de Maio
do 1942.
Francisco
Guilherme
Elbling Leal, desde 3 de J unho de 1942.
Filipe da Conceição Rodrigues,
desde 15 de Junho
de 1942.
Daniel Fernandes Aguiar,_ desde 20 de Junho de 1942.
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Capitãis :
Pedro Augusto Vieira, desde 14 do Janeiro de 1942.
Eduíno Ramos e António Gonçalves de Sousa
nior, ambos desde 27 de Maio de 194:2.
Adélio Ferreira da Silva, desde 30 de Maio de 1942.
Artur da Silva Lameiras, desde 15 de Junho de 1942.
David Prates da Silva, desde 18 de Junho de 1942.
Norberto de Sousa da Cunha e Eduardo Maria Correia Gaspar, ambos desde 20 de Junho de 1942.

:r

ú-

Artilharia
Coronel Mário Cambeses, desde 30 de Maio de 194:2.
Majores:
Ricardo Vaz Monteiro, desde 14 de Setembro de 1940.
Alcino Miguel Pereira Rodrigues,
desde 9 de Maio
de 1942.
Cavalaria
Coronel José Paulino
dosde 27 de Maio
Major João Augusto
de 194:2.
Capitão José Lopes
nho de 1942.

Marecos Mousinho de Albuquerque,
de 1942.
Azinhais do 1\1010, desde 9 de Maio
Ferreira

da Silva,

desde 20 de Ju-

Engenharia
Capitãis :
Alberto de Andrade e Silva, com o curso do estado
maior, dosdo 20 de Março do 1939.
J osó Ferreira dos Reis, com o curso do estado maior,
desde 2 de Dezembro do 1941.
Serviço de administração

militar

Major Carlos Augusto Pereira, desde 21 de Abril de 1942.
Oapitãis José Bento, José Maria de Sampaio Mariz e António de Oliveira Mateus, todos desde 30 de Maio de

1942.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Capitão

Francisco

José CoureIas,

desde 22 de Junho de

1942.
Extinto quadro de picadores militares
Capitão

Augusto

Serras

Pereira,

desde

21 de Maio de

1942.
6) Será oportunamente
indicada a data de antiguidade
do seu actual posto dos majores do corpo do estado maior

2." Série
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João Alberto Pimenta Vilas Boas Castel-Branco
o António de Matos Maia, promovidos
por portaria
de 25 do
corrente mês, inserta na presente
Ordem do Exército.
7) Publica-se a escala para a promoção por escolha,
no ano de 1942, dos capitãis do corpo do estado maior,
nos termos do disposto no artigo 22.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1931:
João Alberto Pimenta Vilas Boas Castel-Branco -Apto.
António de Matos Maia-Apto.

8) Foram nomeados para a freqüõncia do curso de
altos comandos
no ano escolar de 1942-1943, no Instituto de Altos Estudos Militares, os coronéis:
de infantaria, com o curso do estado maior, Jorge Dias da Costa
e de cavalaria Rui da Cunha e Meneses.

9) Terminou o tempo de serviço a que alude a alínea a) do artigo 4G. ° do decreto n. ° 17 :378, de 27 de
Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro
de 1930, prestado no batalhão
de
caçadores n." 7, onde foi colocado por portaria de 10 de
Maio elo 1941, insorta na Ordem do Exército n.? 8,2." sério, do mesmo ano, o tonento-coronol
de infantaria, professor efectivo do Instituto
do Altos Estudos Militares,
Herculano
Cardoso do Amaral, que pela presento Ordem
do Exército é promovido a coronel.
10) Está suspenso das funções de serviço desde 26 do
corrente mês, nos termos do artigo 170.° do regulamento
de disciplina militar, o tenente-coronel
de infantaria António Acácio da Cruz.
11) Deve considornr-se
efectiva a colocação no batalhão do caçadores n.? 2 do tenente-coronel
de infantaria
Luiz Augusto Blanqui Teixeira, quo por portaria de 29
de "Março último, publicada na Ordem do Exército n.? 5,
2.a série, do corrente ano, foi colocado naquela unidade
para os efeitos da alínea a) do artigo 46.° do decreto
n.? 17 :378, de 27 de Setembro do 1929, modificado pelo
decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
12) Concluíram
de Altos Estudos

no corrente ano escolar, no Instituto
Milítares., o curso para a promoção a
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major, com a classificação que lhes vai designada, os seguintes capitãis :
Infantaria

Tomaz I vens J ácome Correia - Apto.
Francisco Guilherme Elbling Leal- Apto.
Filipe da Conceição Rodrigues - Apto.
Daniel Fernandes Aguiar - Apto.
Manuel Soeiro de Faria - Apto.
João Afonso Pereira Gago - Apto.
Joaquim dos Prazeres Pereira·- Apto.
José Raúl Alves da Cruz -Apto.
Armando Gualter da Fontoura - Apto.
José Maria Ribeiro da Silva - Apto.
Manuel Abrunhosa de Matos - Apto.
Mário Eugénio de Almeida Valente -Muito apto.
Paulino José das Dores-Apto.
José António Guerreiro Rebeca Júnior - Apto.
Ambrósio Caminata - Apto.
José Nogueira Soares Júnior-Muito
apto.
Eduardo de Paiva Macedo - Apto.
Eduardo Pinto Veiga, miliciano do extinto quadro especial- Apto.
Vitor Carlos Braga, miliciano do extinto quadro especial- Apto.
José Guilherme Pacheco, miliciano do extinto quadro especial- Muito apto.
Joaquim de Brito das Vinhas Júnior, miliciano do extinto quadro especialApto.
Basílio Esteves, miliciano do extinto quadro especialApto.
José Francisco Gonçalves Sevivas, miliciano do extinto
quadro esperialApto.
Norberto Albano Múrias, miliciano do extinto quadro
especialApto.
José da Cruz Ribeiro, miliciano do extinto quadro especial-- Apto.
Manuel José da Cunha Chaves, miliciano do extinto quadro especial-Apto.
Luiz Côrte-Real de Almeida, miliciano do extinto quadro especial - Apto.
Amadeu Humberto de Sá Morais, miliciano do extinto
quadro especial- Apto.
Pedro Mesquita de Oliveira, miliciano do extinto quadro
especial - Apto.
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da Conceição Nogueira Rosas, miliciano do extinto
quadro especial-> Apto.
Alfredo Martins Marques, miliciano do extinto quadro
esprcialApto.
João Baptista Pereira Júnior-Apto.
João Carlos Basto de Lima - Muito apto.
Augusto de Carvalho - Apto.
Eugénio Gonçalves de Magulhãis Figueiredo - Muito
apto.
Abel Moreira - Apto.
Carlos Gomes Cordeiro - Apto.
Armando Amaro de Freitas - Apto.
Fernando Augusto da Cümara Lomelino - Apto.
José

Artilharia

Ricardo Vaz "Monteiro -- Apto.
Fausto Henriques Correia - Apto.
Alcino Miguel Pereira Rodrigues - Apto.
Estêvão Rodrigues Neto de Almeida - Apto.
José dos Santos Rodrigues Braz - Muito apto.
Joaquim Duarte Alves -Apto.
Manuel Pereira Bastos Valença - Apto.
António Emílio Moreira Peixoto- Muito apto.
António Joaquim das Neves Eliseu, miliciano do extinto
quadro especial- Apto.
Mateus Martins Moreno Júnior, miliciano do extinto quadro especial- Apto.
João José Amaro, miliciano do extinto quadro especialApto.
Cavalaria

João Augusto Azinhais de Melo - Muito apto.
Luiz da Costa Ivens Ferraz - Apto.
João José Francisco Xavier Freire de Meneses - Apto.
Domin~os de Sousa :\Iagalhãis - Apto.
Vasco Fernando Lopes - Apto.
José Soares Craveiro Feio - Apto.
13) Deixaram de estar na situação de adidos, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana e policia de segurança pública, respectivamente,
em 17 de Mnio de 1942, continuando, porém, na situação de adidos, mas em serviço no Ministério das Colónias, nos termos do artigo 14.0 do decreto n." 29:244,
do 8 do Dezembro de 19381 desdo a referida data, os
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João das Dores
Ribeiro Gomes de Barros.
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14) É rectificada
para 12 de Janeiro de 1942 a antiguidade atribuída pela Ordem do Exército u. o 7, 2.3 série, do corrente
ano, ao capitão de infantaria Ivo Benjamim Cerqueira.
15) Está desligado do serviço desde 14 de Maio findo,
para os efeitos da última parte do artigo 15.0 do decreto-Iei n.? 28:404-, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, António Maria de Sousa Pinto.
16) Concluíram
na Escola Prática de Infantaria,
no
corrente
ano lectivo,
com aproveitamento,
o curso de
observação
e informação
(1. o turno) os oficiais de infantaria a seguir mencionados:
.
Capitãis : Armindo
A ugusto dos Santos,
Luiz Castelo
Lopes e Raúl Augusto Mesquita da Silva.
Alferes: Fernando Oarlos Teixeira da Cârnaru Lomelino,
Alexandre
Bento, José Alves Moreira, João Maria da
Silva Delgado,
José Cândido Neves dos Santos, Manuel Germinal Sebastião, José Martiniano Moreno Gonçalves, Joaquim de 1\1elo Duarte Silva o Amílcar Augusto Lopes Chaves, e milicianos Cristiano Henrique
da Silveira e Lorena e Delfim Henrique Ribeiro.
17) Pertencia
ao regimento de infantaria n. o 5, e não
ao centro de mobilização
de infantaria
n." 5, como foi
publicado,
o tenente miliciano de infantaria Luiz Francisco Pereira
Abreu Marques,
que por portaria
do 25
do Abril de 1942, inserta na Ordem do E.J'ército n.? 7,
2.a série, do corrente ano, transitou para a situação de
adido, no Miuistério
do Interior,
na guarda nacional
repu blicana.
18) Concluíram
na Escola Prática de Engenharia,
corrente
ano lectivo, com aproveitamento,
o curso
sapadores (1.0 turno) os seguintes oficiais:

no
de

Infantaria

Alferes:
Manuel Pereira Espadinha Milreu, António Pereira do Santana,
Joaquim
Correia Ventura
Lopes,
João Maria da Silva Delgado, Leonel Pais do Couto,

ORDEl\I

2," Série

DO l':XÉRCITO

N,· 8

417

Ernesto António Luiz Ferreira de Macedo, Mário Garcia da Silva, Carlos Alberto Gonçalves, Abílio :\Ianuel
de Tavares Rosado do Sacramento Monteiro, Joaquim
Esteves Correia, Luiz Canejo Vilela, Henrique :\[anuel
Ribeiro da Cruz Antunes, J oaq uitn Custódio da Costa
Gouveia, Alfredo 'I'eixeira Telo, Luiz do Nascimento
Matos e Carlos Barroso Hipólito.
Cavalaria

Alferes:
João Pedro de Almeida Saldanha e Quadros
Gouveia, Carlos Emiliano Feruaudos,
Miguel Fernandes Moreno e Alexandre António Baía Rodrigues dos
Santos.
Aspirante
a oficial Rodrigo de Melo 'I'udela Laranjeira.
Serviço de administração

Tenente

José

dos San tos 'I'rabucho

militar

Júnior.

19) Conta a antiguidade
do seu actual põsto desde 1
de Novembro
de 193G, e não desde 1 de Novembro de
HJ40, como foi publicado,
o alferes miliciano de infantaria, adido, no Ministério das Colónias, Elmano Artur,
promovido
para o centro de mobilização de infantaria
n.? G por portaria
de 11 de Xovembro de 19,1,0, inserta
na Ordem do Exército n.? 22, 2.a série, do mesmo ano.

20) Conta a antiguidade
do seu actual põsto desde
1 do Novembro do 1935, o não desde 1 de Novembro
de 19,1,0, como foi publicado, o alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 14-, António Luiz
de Almeida Correia, promovido para o centro do mobilização de infantaria
n. ° 3 por portaria
do 29 de Maio
de 1941, inserta na Ordem do Exército n." 9, 2.:1 série,
do mesmo ano.
21) Conta a antiguidade
do seu actual pôsto desde 1
de Novembro de 1U38, e não desde 1 de Novembro de
1.940, como foi publicado, o alferes miliciano do infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, Armando da Costa
Hibeiro Godinho, promovido
para O centro de mobilização de infantaria n." 3 por portaria do 11 do Novembro
de 1940, insorta na Ordem do E.cército n.? 22, 2. a sórie,
do mesmo ano.
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22) Chama-se Jorge Pires Martins, o não José Pires
Martins, o alferes miliciano do centro de mobilização de
infantaria n.? 2 que por portaria de 4 de Novembro de
de 1941, inserta na Ordem do Exército n.? 16, 2.a série,
de 8 do referido mês, foi colocado no regimento de infantaria n.? 15.
23) Chegou à altura para entrar no quadro em 3Ú de
Maio findo o tenente-coronel de artilharia, em disponibilidade, José Guerreiro de Andrade.
24) Oportunamente
será indicada a antiguidade no
actual pôsto do major de artilharia Fausto Henriques
Correia, promovido por portaria de 24 do corrente mês,
inserta na presente Ordem da Exército,
r

25) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.0 do decreto-lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a
contar a antiguidade do pôsto de tenente, nos termos do
artigo 103.0 do decreto n. ° 17 :378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.0 do decreto-lei n.? 28:402, de 31 do Dezembro de 1937, desde 1 do
Dezembro de 1925 o capitão de artilharia, com o curso
do estado maior, António Augusto Tavares, ficando colocado na escala dos capitãis da sua arma imediatamente
à direita do ca pitão José Guilherme Duarte Perry de
Almeida e Brito.

26) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.° do decreto-Iei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a
contar a antiguidade do põsto de tenente, nos termos do
artigo 103.° do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro
de 1929 e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1930 o tenente de artilharia, com o curso do
estado maior, J'ouquim Manuel da Costa Júnior, ficando
colocado na escala dos tenentes da sua arma imediatamente à direita do tenente J oão Carlos Oliveira do Macedo.
27) Por terem sido julgados idóneos para o serviço do
estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.° do decroto-lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passam
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a contar a antiguidade
do põsto de tenente, nos termos
do artigo 103.° do decreto u." 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1931 os tenentes de artilharia,
com o curso
do estado maior, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de
Oliveira e Afonso Lopes Franco, ficando colocados na
escala dos tenentes da sua arma, e pela ordem da antiguidade indicada, imediatamente
à direita do tenente J erónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo.
.
28) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos elo § LOdo artigo 31. o do decreto-lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a contar a antiguidade
do posto de tenente, nos termos do
artigo 103.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro do 1937, desde 1 de Dozernbro de 1032 o tenente de artilharia,
corri o curso do
estado maior, João António da Silva, ficando colocado
na escala dos tenentes da sua arma imediatamente
à direita do tenente António de Carvalho.
29) Conta a antiguidade
do pôsto de alferes desde
1 de Novembro de Hl37, e não desde 1 de Novembro de
1939, como foi puhlicado, o alferes miliciano de artilharia Amílcar
da Silva Cruz, promovido
a êste põsto
por portaria
de 12 de Dezembro
de 1939, inserta na
Ordem do E.1:!ército n.? 17, 2." série, do mesmo ano.
30) Chegou à altura para entrar no quadro om 8 de
Maio findo o capitão do cavalaria,
em disponibilidade,
Eduardo Varela do Oliveira Soares, ficando som efeito a
declara"ão 2ü) da Ordem do Exército n. o 7, ~. a série, do
Corrente ano, relativa ao mesmo oficial.
31) Concluíram
na Escola Prática de Cavalaria,
no
corrente
ano, o curso de instrutores
de condução
de
Yiaturas-anto
o de carros de combate os oficiais de cavalaria
a secuir
mencionados , com a classificnção que lhes
• •
t'>
vai mdicada:
•
Capitão
Tenente

Carlos Maria do Carmo, instrutor - Muito apto.
Pauli no ~raO'alhilis
Corroia, instru tor - Apto, e
b_

con dutor - Aprovado.
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Alferes Augusto Eduardo de Oliveira de Noronha e :Ueneses Freire de Andrade, instrutor-Apto.
Alferes António Prazeres Júlio, instrutor -Apto.
Alferes Luiz Froderico Pinto Tavares de Figueiredo,
instrutor - Apto.
Alferes Miguel Carlos Tenório Caldeira de Carvalho,
instrutor - Apto.
32) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° de decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a contar a antiguidade do pôsto de tonente, nos termos do
artigo 103.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.° do decretolei
n." 28:4002, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1931 o tenente de cavalaria, com o curso do
estado maior, Augusto Casimiro Ferreira Gomes, ficando
colocado na escala dos tenentes da sua arma imediatamente à esquerda do tenento Jorge da Silva Travassos
Lopes.
33) Concluírum, com aproveitamento, no corrente ano
escolar, na Escola Prática de Cavalaria, o tirocínio para
O pôsto de alferes os aspirantes
a oficial de cavalaria:
João. Cecílio Gonçalves, José Moreira da Silva Rangel
de Almeida, Fernando Maria de Fontes Pereira de Melo,
Acácio Nunes da Cruz Tenreiro, J oviano Aloísio Chaves
Ramos, Alberto Policarpo Manso, António Mari» Rebêlo,
Oarlos Emiliano Fernandes, Francisco José de Morais,
José David Baena Nunes da Silva, Manuel Maria Pereira
Ooutinho Correia de Freitas, Mário Abrantes da Silva,
António Pais Andorinho Romão, Joaquim Rodrigues
Alho, Rodrigo do Melo Tudela Laranjeira, :Miguel Pornaudes Moreno, Emanuel Xavier Ferreira Coelho, Alexandre António Bnia Rodrignes dos Santos e Jliguel
Carlos Tenório Caldelra de Carvalbo.
34) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estudo maior, nos termos do § LOdo artigo 31.° do decreto-lei n. ° 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a
contar a antiguidade do posto de teuente, nos termos do
artigo 103.° do decreto n.? 1'7':378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
TI.O28:402, de 31 de Dezembro elo 1937, desde 1 de Dezembro de 1929 o capitão de ongonharia, com
curso

°
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do estado maior, Manuel Alcobia Veloso, ficando colocado na escala dos capitãis da sua arma imediatamente
à direita do capitão António Brito Pereira Luz.
35) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do de- .
creto-Iei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a
contar a antiguidade
do põsto de tenente, nos termos do
artigo 103.° do decreto n." 17:378, de 27 de Seternbro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, desde 1 de
Dezembro
de 19~0 o capitão
de engenharia,
com o
curso do estado maior, Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire,
ficando colocado na escala dos capitãis da sua
arma imediatamente
à direita do capitão Eduardo
de
Arantes e Oliveira.
36) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do decreto-lei u.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa a contar
a antiguidade
do põsto de tenente, nos termos do artigo 103.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de
1929, e cm harmonia
com o artigo 23.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1930 o capitão de engenharia,
com o curso
do estado maior, \fariano Augusto Lopes Pires, ficando
colocado na escala dos capitãis da sua arma imediatamente à direita do capitão Albino Augusto de Macedo
Vendeirinho,
.
37) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do decreto-lei n.? 30:26.1, de 10 de Janeiro de 1940, passa a
contar a antiguidade
do posto de tenente, nos termos do
artigo 103.° do decreto n. ° 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, c em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1930 o capitão do engenharia,
com o curso
do estado maior, Afonso :\fagalhãis do Almeida Fernandes, ticando colocado na escala dos capitãis da sua arma
imediatamente
à direita do capitão José Mexia Heitor
Júnior.
38) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.° do docreto-lei u." 30:2G-J, de 10 do Janeiro. de 1940, passa a
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contar a antiguidade de pôsto de tenente, nos termos do
artigo 103.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de
. Dezembro de 1930 o tenente de engenharia, com o curso
do estado maior, Alberto de Andrade e Silva, ficando
colocado na escala dos capitãis da sua arma imediatamente
à direita do capitão António Maria Ferreira Bastos.
39) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.0 do decreto-lei n.? 30:264, de 10 de Juneiro de 19400, passa a
contar a antiguidade do põsto de tenente, nos termos do
artigo 103.° do decreto-lei n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23. do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de Dezembro de 1932 o tenente de engenharia, com o curso
do estado maior, José Ferreira dos Reis, ficando colocado na escala dos capitãis da sua arma imediatamente
à direita do capitão Inácio Xavier Teixeira da Mota.
0

40) Deve rectificar-se nos respectivos registos de matricula para 26 de Março de 1890 a data do nascimento
do major miliciano médico, do extinto quadro especial,
Augusto Pereira de Sousa.
401) Tem o põsto de aspirante a oficial, e não o de alferes, corno foi publicado, o aspirante a oficial miliciano médico Albertino da Costa Barros, que por portaria do 22
de Maio findo. inserta na Ordem do Exército n." 7, 2.:l série, do corrente ano', foi colocado na 2.:l companhia de
saúde.
I

•

402) Relação dos oficiais qne no segundo quadrimestre
do corrente ano se ofereceram para servir nas colónias,'
nos termos do decreto n." 13:309, de :23 de Março de
1927:
Quadro

dos serviços auxiliares

Capitão José Ramalho.
Alferes:
.Tosé Ferreira Gomes.
José Maria Ferrão.
José Maria da Silva.
Feliz Rebêlo.

do exército
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Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitão Acácio Antunes.
43) Está desligado do serviço desde 11 do corrente
mês, nos termos da última parté do artigo 15.° do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
regimento de infantaria n." 8, Quintino Ferreira Barbosa.
44) Ohegou à altura para entrar no quadro em 2 do
corrente mês o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, em disponibilidade, Marcos Oruz.
45) Foi autorizado o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército Oarlos Palmeira a usar o nome de
Carlos da Costa Palmeira, devendo, portanto, ser escriturado nos respectivos registos com êste nome.
46) Prestaram no corrente ano as provas especiais
de aptidão para. o posto de major, tendo obtido a classificação de «apto », os capitãis do extinto quadro auxiliar
de engenharia .T oão António da Velha, Aurélio Gomes
Nené·e Joaquim Tomaz Nunes Pires.

47) Chama-se Artur Coelho Nobre de Figueiredo o
coronel, na situação de reserva, a quem se refere a declaração 37) da Ordem do Exército n, ° 7, 2. a série, de 25
de Maio findo.
48) Chama-se Alberto de Laura Moreira o coronel,
na situação de reserva, inválido de guerra, que passou
à situação de reforma pela Ordem do Etcérctto n.? 7,
2. a série, de 25 de Maio findo.
49) Estão desligados do serviço desde 20 de Maio findo,
nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão Jordão
Abel Rodrigues e o tenente Domingos Oardoso, ambos
na situação de reserva.
•
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50) Passou a fazer serviço eventualmente
no depósito
do pessoal do batalhão de mobilização do regimento de
infantaria
n.? 10, como chefe do mesmo depósito,
o
tenente, na situação de reserva, em serviço no regimento
de infantaria n.? 11, José Joaquim Capucho, deslocação
feita por conveniência
do serviço.
51) Continua prestando
serviço na 2.R companhia de
saúde, como tesoureiro
do conselho administrativo,
o
capitão do extinto quadro auxiliar do serviço do saúde
António Augusto de Soq uoira Mendes, que por portaria
de 24 do corrente mês, inserta na presente
Ordem do
Exército, transita para a situação de reserva.
32) Passa a desempenhar
as funções de director efectivo da carreira de tiro de Leiria o capitão, na situação
de reserva, José Rodrigues da Silva Mendes, em substitutção do capitão de infantaria Manuel Duarte Areia, que
foi mobilizado.
53) Passa

a fazer serviço no batalhão de caçadores
chefe da secretaria,
o capitão, na situação
de reserva, Rafael do Azevedo Gamas, om serviço no
distrito de recrutamento
e mobilização n.? 15.

n, ° 0, como

54) Continua a prestar
serviço da sua especialidade
no regimento
de cavalaria
n.? 7 o capitão do extinto
quadro de picadores
militares Eugénio Artur Candeias
Pereira, que por portaria de 6 do corrente mês, inserta
na presento Ordem do Exército, transita para a situação
de reserva.
55) Continua prestando
serviço eventualmente
no regimento de infantaria n. ° 9, como chefe da secretaria,
o
capitão miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, Manuel ele Freixo, que por portaria do 13 elo corrente mês, iuserta na presento Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
50) Foi autorizado
o tenente miliciano médico
serva António de Alcântara
Forroíra
e Costa a
nome de António Pedro de Alcântara Ferreira
e
devendo, portanto,
SOl' escriturado
nos respectivos
tos com êste nome.

do reusar o
Costa,
regis-
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57) Está desligado do serviço desde 20 <lo corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:40-1, de 31 de Dezembro
de 1937, o
tenente, na situação de reserva, João Marques Miranda.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

58) Era soldado do centro de mobilização de infantaria n. o 17, e não do centro de mobilização do serviço de
saúde n.? 3, como foi publicado,
o aspirante
a oficial
miliciano médico, do centro de mobilização de infantaria
n.? 17, José Pinheiro Cardoso de Campos, promovido
a
êste pôsto por portaria da 12 de Maio findo, inserta na
Ordem do Exército n.? 7, 2.a série, do corrente ano.
59) Eram soldados do centro de mobilização do infantaria n.? 19, e não do centro de mobilização do serviço
de saúdo 11.° 3, como foi publicado, os aspirantes
a oficial milicianos médicos, do centro do mobilização de infantaria
n.? 19, José da Cunha 'I'avares da Silva, António Pita Macedo e Luiz Gomes Tolentino da Costa,
promovidos
a êste pôsto por portaria
de 12 de Maio
findo, iuserta na Ordem do Exército n. ° 7, 2." série, do
corrente ano.

(0) É Jorge de Moura Marques, e não Jorge de Sousa
Mar ques, o nome do aspirante a oficial miliciano médico,
do centro de mobilização
do serviço do saúde n.? 2, que
por portaria
de 12 de Maio findo, publicada na Ordem
do Exército n." 7, 2." série, do corrente ano, foi promovido a êsto pôsto, sendo soldado n. ° 47;28 do referido
centro de mobilização.
G 1) Foi abrangido pelo disposto no artigo 45.0 do decreto n.? ~2:1G9, do 2 de Fovoroiro do 1933 (regulamento da Escola Central de Sargentos),
no ano lectivo
do 19-11-19-12, o primoiro sargento, da B.a companhia de
saúde, António Marques Proença.

(2) Não foi considerado o quadro dos primeiros sargentos de cavalaria da guarda nacional republicana
na
divisão proporcional
dos alunos a admitir à matricula
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na Escola Central de Sargentos no próximo ano lectivo
de 1942-1943 por nenhum dos primeiros
sargentos
do
referido quadro satisfazer às condições do admissão.

63) A distribuição dos alunos a admitir à matrícula
na Escola Central de Sargentos
no ano lectivo de 19421943, nos termos do artigo 31.° do decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro
de 1933, é a seguinte:
Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria .
Engenharia
Aeronáutica.
.
Serviço de saúde militar
. . . .
• Serviço de administração
militar.
Secretariado
militar
. . . . . .
Guarda nacional republicana
(infantaria)
Guarda fiscal . . . . . . . . . . . .

Ministério

so
10
5
3
.2
1

1
8
3

...
<)

da Guerra - 2. a Direcção Geral - 3.8 Repartição

64) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados
que, nos termos do decreto-lei n. ° 28:404,
de 31 de Dezembro
de 1937, transitam
pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Coronel
de infantaria
Luiz Emílio Ramires,
36.000$.
Tem 42 anos de serviço e 34 períodos.
Coronel de infantaria
Henrique
de Jesus e Silva Escudeiro, 36.000tS. Tem 39 anos de serviço e 18 períodos.
Coronel de infantaria
José António Castilho, 36.000;5.
Tem 41 anos de serviço e 14 períodos.
Coronel de infantaria
Henrique
dos Santos N oguoira,
33.84%60.
Tem 33 anos de serviço e 19 períodos.
Ooronel de infantaria
Jaime Pires Cansado,
36.000;$.
Tom 39 anos de serviço e 18 períodos.
Ooronel de infantaria
Bártolo Afonso Simões, 36.000:>.
Tem 38 anos de serviço o .20 períodos.
Ooronel de artilharia
Francisco António Real, 37.200;$.
Tem 36 anos de serviço e 22 períodos.
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Ooronel

de cavalaria

N. o 8

'I'eodorico

Ferreira
dos Santos,
e 51 períodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Romano Maximiano Rodrigues,
18.376620. Tem
30 anos de serviço e 16 poríodos.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Manuel de Freixo, 13.234580. Tem 21 anos de
serviço e 21 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
António
Augusto
de Sequeira
Mendes,
19.266$60.
Tem 34 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de picadores militares Eugénio Artur Candeias Pereira, 20.400t$. Tem 38 anos de
serviço e 10 períodos.
Tenente de infantaria João de Barros Amado da Cunha,
13.324~20. Tem 28 anos de serviço e 11 periodos.
Tenente de infantaria Francisco Pires Júnior, 13.725MO.
Tem 28 anos de serviço e 29 períodos.
Tenente
de infantaria
Artur Teixeira,
13.06G!$20. Tom
28 anos de serviço.

36.000J. Tem 44 anos de serviço

(5) Pensões anuais com que passaram tL situação de
reforma os oficiais ao diante nomeados, conforme
despacho da Oaixa Geral de Depósitos,
Crédito e Providência publicado
no Diário do Govêrno n. o 120, 2. a série, de 25 de Maio de 194,2:
General,

na situação

de reserva,

António

Baptista

Justo,

46.53615.
Major do serviço de administração
militar Raúl Vito da
Mota Cerveira, 25.920;3 ..
Capitão, na situação de reserva, Vergílio Cipriano de
Mendonça, 21.013aSO.
Capitão, na situação de reserva, Henrique Martins Galvão, 20.6531550.
Capitão, na situação do reserva,
Armindo da Cunha e
Moura, 19.789B20 .
. Capitão, na situação do reserva, Mário Coelho da Silva,

16.708,660.
Capitão, na situação
16.630680.

do reserva,

J osé Diogo Lourenço,

Capitão, na situação de reserva, Ernesto Xavier de Carvalho, 9.979620.
Capitão, na situação de reserva,
Manuel Feliciano
da
Costa Bandarru,
9.830,$40:
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Tenonte de infantaria
Lniz Gamito Dentinho, pensão de
separado do serviço, 8.797 {>70.
Tenente,
na situação de reserva, António Vaz da Silva,

17.791680.
Tenente,

na situação

de reserva,

Henrique

José Lopes,

14.8716.
(6) Pensões anuais com q uo passaram à situação de
reforma
os oficiais ao diante nomeados, conforme despacho da Caixa Gorul de Depósitos,
Crédito e Previdência publicado no Diário do Gooêrno n.? 146, 2." série,
de 25 de J unho de 1942:
Coronel de infantaria Manuel Fernandes da Costa, 34.560;5.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro espepecial, João Boavida, 17.255t555.
Capitão de cavalaria
Rafael Augusto
Alves Loureiro,

14.4296.
Capitão, na situação de reserva,
Teles, 22.8095.
Tenente, na situação
de reserva,
Machado, 13.504lH:l0.

António

Maria Falcão

Manuel

de Figueiredo

67) Rectificada se publica a pensão do reserva a que
passa a ter direito desde 7 do Junho de 19-i2 o oficial
ao diante nomoado, om substituíção
da quo lho foi atribuída pela Ordem do Exército n." 22, 2." série, de 1940:
Tenente

de infantaria

Pompeu

de Figueiredo

'I'orres,

7.3085.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

(8) Foi fixado em sessenta
admitir tL matrícula
na Escola
ano lectivo de 1942-1943.

Geral-

t.a Repartição

o número de alunos a
Central do Sargentos no

Instituto de Altos Estudos Militares
69) Terminaram
o curso do estado maior com a classificação que vai indicada, cm harmonia
com o § LOdo

2." Série

artigo
ciais:
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Capitão de artilharia
António Augusto Tavares - Distinto.
Capitão de engenharia
Manuel Alcobia Veloso - Aprevado ,
Capitão de engenharia
Carlos Miguel Lopes da Silva
Freire - Distinto.
Capitão de engenharia
Mariano Augusto Lopes PiresAprovado.
Capitão de engenharia Afonso Magalhãis de Almeida FernandesDistinto.
Tenente de artilharia Joaquim Manuel da Costa JúniorAprovado.
Tenente de engenharia
Alberto de Andrade e SilvaAprovado.
Tenente de artilharia
Alfredo José Ferraz Vieira Pinto
de Oliveira - Distinto.
Tenente do artilharia Afonso Lopes Franco - A provado.
Tenente de artilharia João António da Silva-Aprovado.
Tenente de engenharia
José Ferreira
dos Reis .. - Aprovado.
Tenente
de cavalaria
Augusto
Casimiro Ferreira
Gomes - Aprovado.

Obituário

1942
1- Capitão, na situação de reserva, Júlio Henriques Mendes Ribeiro de Almeida.
»
5 - Alferes reformado João Luiz da Costa.
Maio
1- Tenente, separado do serviço, Pedro Maria dos Santos Caio.
»
11- Alferes reformado Henrique Gomes.
»
21- Alferes, na situação rle reserva, Eduarrlo Proença da
Silva Pereira.
.
»
2·1- 'I'eneuto-coronel, na situação de reserva, António ;\1aria Pinto Cardoso Salgado.
»
29 - Tenente miliciano médico, licenciado, Gil Serpa Scrrão de Carvalho.
»
30 - Tenente (lo serviço (le administração
militar, licenciado, Raúl Augusto da Silva Guardado.
»
31 - Coronel reformado Luiz Veríssimo de Azevedo.
Junho 2 - Capitão, na situação de reserva, Gaspar Maria do Nascimento.
"
10 - Tenente-coronel
rcforjnado João António Lopes Saldanha.
Março
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13 -

Tenente miliciano médico de reserva
reto de Sousa Alvim.
Tenente farmacêutico,
com a patente
quadro, Mário Coelho Teixeira.

2." Série
Francisco

Bar-

de capitão,

no

Rectificação

Na Ordem do Exército n.? 7, 2." série, do corrente
1. 30.', onde se lê: cc Vaz», deve ler-se: «Br az».

ano, p. 341,

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

))il
MINI5 TE~IO Df\ G(JE~~f\

Ordem

do Exército
2 ....Série

N.o 9

Publica-se

20 de Julho de 1942

ao Exército

(-

Ministério

o seguinte:

MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

da Guerra - La Direcção

Geral-

2.:1 Repartição

Por portarias de 4- do corrente mês:
Disponibilidade

~Iajor de infantaria
José Eugénio Santos de Lemos o
capitão do engenharia Inácio Xavier Teixeira da Mota,
adidos, q ue, do regresso, respectivamente,
do Ministério da Economia,
por ter deixado de prestar serviço
110 Instituto
Geográfico
e Cadastral,
o do comissão
civil no Ministério das Obras Públicas e Comunicações,
se apresentaram.em
28 e 13 de Junho de 194~.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com fi nllotn~ilo do nl!.o serem
devidos emolumontos,
1I0S tormos
do decreto uoo 22:~ã7).

Reserva

.

:\Iajor de artilharia,
adido, em serviço no Ministério da
Economia,
no Instituto
Geográfico
e Cadastral,
Vicente Roberto Garcia de Oarvalho, nos termos da ali-

432
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nea b) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31
de Dezembro de Hl37, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de
J unho de 1 94~, e não recebendo pensão pelo Ministério da Guerra por continuar prestando
serviço no da
Economia.
Capitãis : de infantaria,
miliciano, do extinto quadro especial. do batalhão independente
de infantaria n." 19,
António José da Conceição
Gomes 0, de cavalaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, José
Correia Durão Paiàs, nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:.,104, de 31 de Dezembro
de 1937, devendo ser considerados
nesta situação, respactivameute,
desde 29 de Maio e 13 de Março de
194~, não recebendo o segundo pensão pelo Ministério
da Guerra por continuar
prestando
serviço no das
Colónias.
(Vtsnda pelo Trlhunal de Contas, com fi anotação de não serem
devJdos emoJ urneutos, nos termos do decreto

D.

o 22:257).

Baixa do serviço

Majores Augusto Correia do Amaral, João Alberto Pereira de Azevedo Neves, Camilo Correia Guirnarãis,
José de Matos
José Guilherme
Pacheco, e capitãis
Lourenço Simões Peixinho, Rodolfo Xavier da Silva O
Manual Oliveira Teixeira, todos milicianos médicos de
reserva ; capitãis médicos auxiliares
do exército, na
situacão de reserva,
José de Oliveira Xavier e Abel
Basilio Vieira, e tenente miliciano cirurgião dentista
de reserva Eduardo Fernandes
Gulmarãis, nos termos
do § 5.° do artigo 61.° du decreto n.? 12:017, de 2
de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados
nesta situução, respr-ctivamente,
desde 23 de Junho, 12 e 16 de Maio,
29 de Junho, 7 e 2 de Maio, 9 e 2 do Junho, 1 e 25
de Maio e 16 de Junho de 1942.
AspirantE' a oficial miliciano vetorinário,
licenciado,
da
secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar,
João Domingues
Ferreira
dos Santos, DOS
·termos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1037, por te!' Rido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspeccão,
devendo ser considerado
nesta situação desde 30 do Junho de 1942.

°

(Anotada

polo Tribunal

do Contas om 15 do Julho de 1912).

2.' Série
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Por portarias de 11 do corrente mês:
Considerado
apresentado
ao serviço dêste Ministério o
tenente, na situação de reserva, Pompeu de Figueiredo
'I'ôrres, adido, no Ministério do Intorior, por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde 7
de Junho de 1942.
(Visada 1'010 Trlhunal do Contas, com a anotação do não sorom
devidos emolumentos, DOI termos do decreto u.· 22:257).

Adidos

Capitãis, do reg-imento de cavalaria 0.0 2, António Joaquim Ferreira
Durão e, do resrimento de cavalaria
0.0 7, Mário Jaime Machado Faria,
e tenente do serviço de administração
militar, da Escola Prática de
Administração
Militar, Artur Ramalho, por terem sido
requisitados
para desem penhur comissões de serviço
dependentes
do Ministério das Colóuias, os dois primeiros nos termos do artig-o 31.0 o o último nos do
artigo 5.0 do decreto n, ° 13:1W9, de 23 de 1\1arço do
1927, devendo ser considerndos nesta situação desde
7 de Julho de 1942.
Alferps miliciano,
do regimrnto
de infantaria
n." 15,
Inolfo do Rosário, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
nos termos do artigo único do decreto-lei n.? 31:B81,
de 12 de Julho de 1941. devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Julho de 194:3.
(Anotada

polo Tribunal

do Coutas em 15 do Julho de 1942).

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Arnaldo
Alfredo Fontes,
qUA, de regresso
do Ministério cio Interior,
por ter
deixado de prestar serviço lia guarda nacional republicana, se apresentou
em 7 de Julho de 1942.
(Visada palo TrlhunaJ de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumoutos, DOS termos do decreto D.o 12:257).

Oflciais milicianos de reserva

'I'oueutss milicianos, licenciados:
de infantaria,
do regimento de infantaria
n.? 1-!, António Sebastião Spinola
Barreto, do centro de mobilização
de infantaria n.? 4,
Argpntino Herculano
Seixas e, cio centro de mobilização do infantaria n." 18, Luiz Carlos de Lacerda Nnnes ;
de artilharia,
do centro de mobilização 'de infantaria
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n.? 19, João Manuel Vieira Pereira;
de cavalaria,
do
regimento de cavalaria
n.? 4, António Maria Gavino
Simões do Couto; alferes milicianos, licenciados:
de
infantaria, do centro de mobilização de infantaria n.? 2,
Manuel Silvério Gomes, do centro de mobilização de
infantaria
n.? 6, José Pimontol, do centro de mobílizuçâo de infantaria n.? 8, Durval de Morais, e de artílharia, do grupo de artilharia a cavalo n.? 2, Armando
Rocha Lopes da Silva, nos termos do § 3.0 do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de Hl26,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 7, G
e 5 de Julho, 23, 6 e 20 dEI Junho, 7,2 e 5 de Julho
de HJ42, nos termos do § 1.0 do artigo UO.odo derreto
n.? 17:378, de 27 de Setembro do 1929.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 17 de Julho

de 19~2).

Baixa do serviço

Tenente
gusto
tiuo

miliciano de reserva de infantaria
Albano AuNogueira de Sousa, nos termos do § 5.° do arOLa do decreto n.? 12:017, de ~ de Agosto de
1926, por ter atingido o limito de idade, devendo ser
considerado
nesta situação desde \) de Junho de 1942.
Aspirante
a oficial miliciano, do regimento de artilharia
- ligeira n.? 1, Raúl Martins Veríssimo,
nos toruios da
. última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n." 2l:l:404, de
31 de-Dezembro
de 1937, por ter sido julgado incapaz
de torlo o serviço pola j unta hospitalar
do inspecção,
devendo ser considerado
nesta situação desde 25 de
Junho de 1942.
(Anotada

pelo Trlbnnal

do Contas

0111

17 do Julho do 1~j2).

II - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 6 do corrente mês :
(VIsada8 pulo Trlhunal
vldcs omolumontos,

do Contas, com a anotação do serem uetormos do decreto n.o 22:257).

llOS

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado,
.J osé Cabral, contando
a antiguidade
desde 1 do Novembro ele 1941.
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1 de Dezembro

de

1941:
Comando militar dos Açores

Tenente miliciano
tor Serra

médico, o alferes
Carvalho.

Pena

miliciano

médico Ví-

Comando militar do Faial

Tenente
miliciano
médico,
Vasco da Silva Loureiro.

o alferes

miliciano

médico

Regimento de infantaria n. o 15

Tenente
Pedro

miliciano
médico,
José de Ornelas.

o alferes

Regimento de infantaria

Tenento
miliciano
médico,
Humberto Filipe Vilar.

miliciano

médico

n. o 18

o alferes

miliciano

módico

Batalhão independente de Infantaria n,O 18

Tenente
miliciano
médico, o alferes
Manuel Francisco Vaz de Medeiros.

miliciano

médico

Batalhão de metralhadoras n,O I

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano
infantaria Eduardo Alves Viallll.

POI'

do

portarias de 11 do corrente mês:
(Vtsndas pelo Trlhunal
vIdos emolumentos,

do Contas,
nos termos

com a anotação de serem
do decreto n.v 22:251).

de-

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Oapitão, com o curso do estado maior, o tenente de cavalaria, com o mesmo curso, Augusto Casimiro Ferroiru Gomes.
Escola Prática de Cavalaria

Capitfio,

o tenente

de cavalaria Jorge da Silva

OliVOÍl',L

Travussos Lopes.
Dentrn de mobilização de cavalaria n. o 2

°

Tenente
miliciuno
do cavalurin,
Iiconciado,
alferes
miliciano
de cavalaria,
licenciado.
do reuimento
de
Pereira,
cavalaria
11.0 Ú, .T o sé de Oli voira Laranjoirn
contando a antiguidade
desde 1 do Dezembro de 1939.
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Por portaria de 15 do corrente mês:
Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Coronel, O tenente-coronel do corpo do ostado maior, da
30" Direcção Geral dêste Ministério, Manuel Francisco
Marq ues Valen te.
Govêrno militar de Lisboa -

Quartel general

Coronel, chefe do estado maio!', o tenente-coronel do
corpo do estado maior, sub-chefe, Reinaldo Vale de
Audrade. (Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotação de soreru dovidos emolumentos,

Ministério

nos termos do decreto

da Guerra - Repartição

11.° 22:257).

Geral

Por portaria de 25 de Junho .findo:
(Nilo carece de vtsto ou anotação do 'I'r lhuna! de Coutna, nos
termos do decroro-Iot noo 31:t86, de 28 de Maio do 1911).

Batalhão expedicionário de infantaria n.· 15

Capelão, equiparado a capitão, o padre Aníbal Rebêlo
Bastos, natural da freguesia da Sé, concelho de Lamego, em conformidade com o disposto na alínea a)
do artigo 13." da lei n.? 1:9Gl, de 1 de Setembro de
1937, o nos termos do decreto-lei n." 31:270, de 19
de Maio de H)41, s...udo considerado nesta situação
desde 16 de Junho findo.

111- COLOCAÇOES,

Ministério
P01'

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - Reparti ;ão do Gabinete

portarias de 19 de Junho findo:

Reconduzidos por mais dois aTIOSnos cargos que lhes
vão indicados da Secção do Tribunal Militar Especial no
Põrto, desde 19 do corrente mõs, nORtermos do § 3.0 do
artigo 13.0 do decreto-lei n.? 23::?03, de G de Novembro
de 1933, os seguintes oficiais e sargentos :
Presidente - coronel, na situação
J oaq uim de Almeida Valente.

de reserva,

António

2.' Série
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Vogal militar - tenonte-co ronel, na situação de reserva,
António Daniel do Matos.
Doftln!'\orcapitão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro especial, José Maria de Araújo.
Secretário - tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército Manuel Nogueira Exposto.
Amanuense - primeiro
sargento
do extinto quadro de
sargentos
do secretariado
militar Rui Carlos Alberto
de Sousa.
Escrivãis - primeiros
sargentos
do extinto quadro
de
sargentos do secretariado
militar Manuel Baltasar Soares e José César de Barros.
(Visada poto Tribunal ele Contas om 6 de Julho do 1942. Nilo
são de vídos emolumentos, nos termos do decroto n.? 2i:257).

Nomeados para o desemponho dos cargos que lhes vão
indicados
da Secção do Tribunal
Militar Especial
no
Pôrto, nos termos do 3.° do artigo 13.0 do decreto-lei
n.? 23:203, de G do Novembro de 1933, os seguintes oficiais:
Promotor - capitão miliciano de infantaria,
do extinto
quadro especial, Norberto Albano Múrias.
Investigadores
- capitãis: de artilharia António Joaquim
MIranda e do quadro dos serviços auxiliares do exército José Soares.
(Visada polo 'I'ribunal de Coutas em G ele Julho d. tn42. Rão devidos emolumentos, nos termos do decreto
22:257).

0.°

Por portaria de 24 de Junho findo:
(VIsada polo Trlhunal do Contas em S de Julho do 19~2. Nilo são
devidos emolumontos, DOS termos do decreto n." 22:257).

Reconduzido
por mais dois anos no cargo de amanuense
do Tribunal
Militar Especial, desde 12 de Julho do
corrente ano, nos termos do § H.o do artigo 13.° do
decreto-lei
n.? 23203,
de 6 de Novembro de 1\)33,
o primeiro saruonto elo extinto quadro de sargentos
do secretariado
militar Cristóvão Joaquim Freire.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Nomeados
para os cargç>s que lhes vão indicados da
Secção do Tribunal
Militar Especial
em Lisboa,
nos
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termos do § 3.° do artigo 13.° do decreto-lei n.? 23:203,
de 6 de Novembro de 1933, os seguintes oficiais:
Vogaltenente-coronel
de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral.
Promotor - capitão de artilharia
Emídio José Crujeíra
de Carvalho.
Defensor - capitão,
na situaçâo
de reserva,
António
Carlos Amaral.
Secretário - tenente
do extinto quadro de oficiais do
secretariado
militar João Bapti sta dos Santos.
Investigador - capitão de artilharia
Mário N orberto Nunes.
(Visada pelo Tribunal do Contas om 10 do Julho de 1942. São
devírlcs

emolumentos,

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

~.
Ministério da Guerra - 1.'"' Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 4 do corrente mês:
Ministério da Guerra - J.. Direcção Geral - 3.· Repartição
Tenente,
na situação
de reserva,
Luiz Elias Fontes
Veiga, ficando exonerado
do serviço que prestava no
depósito geral de material snnitário e de hospitalização, 1)01' pedir.
I.· região militar
Depósito territorial

de material de aquartelamento

Exonerado
de chefe o tenento, na situação de reserva,
António Maria Varela Soares.
Chefe interino, o capitão, na situaçâo de reserva, Celestino Soares Carneiro.
2.' região militar - Quartel general
Tenente,

na situação

de reserva,

Mário de :JIatOR.

Escola Prática de Infantaria
Conselho admlnislrativo

Capitão, na situação
driguos da Costa.

de reserva,

Distrito de recrutamento
Capitão,
que.

na

situação

Cipriano

Augusto

Ro-

e mobilização n.· 15

de reserva,

João

do Albuquer-
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Hospital militar principal

miliciano, na situação de reserva, Raúl Augusto
Nogueira Baptista do Carvalho, ficando exonerado do
serviço quo prestava na 2.a Repartição da 3.a Direcção Geral dês te Ministério.

Capitão

Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Capitão, na situação do reserva, Aparício de Paula Pacheco, ficando exonerado do serviço que prestava na
3.a Repartição da L." Direcção Geral dêste Ministério,
por pedir.
Presidio Militar

Segundo comandante, o capitão, na situação de reserva,
Júlio Gaspar.
Secretário, o tenente, na situação de reserva, Álvaro
Ferreira Godinho.

POI'

portaria

de 6 elo corrente mês:

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

Repartição

Capitão farmacêutico, da Farmácia Central do Exército,
Jlário Augnsto de Azevedo da Costa Santos.
Regimento de infantaria

n.O II

Tenente elo quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de mctralhudoras n.? 3, Belarmino Matos
de Almeida.
Batalhão independente de infantaria n. o 17
Depósito

Alferes do quadro <los serviços auxiliares do exército,
do rpgimento de cavalaria n.? 8, Aníbal Simões da
Silva Trigueiros,
Centro de mobilização de infantaria n. o 19

Tenontes milicianos médicos, licenciados, da 2.a companhia de saúdo, JIário Fialho Barradas e Vicente Henrique de Mendonça.
2.' companhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, José
de Almeida,
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Regimento de engenharia n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n. o 6, Eduardo Augusto
Fernandes.
Colégio Militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n." 5, José Maria da Silva.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Ministério da Guerra-3.·

Direcção Gerai-I.'

Capitão miliciano, na situação
Maria Ribeiro Faria Salgado.

Repartição

de reserva,

Francisco

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Tenente, na situação de reserva,
çalves Macieira.
Regimento de engenharia

Carlos Alberto

Gon-

n,O 2

Major do engenharia, da 2. a Repartição da 2. a Direcção
Geral deste Ministério, António Casimiro da Costa.
Capitão, do batalhão de pontoneiros, Serafim Cardoso
Pereira.
Tenente de engenharia, da escola prática da arma, Joaquim da Luz Cunha.
Centro de mobilização de engenharia

n.O 2

Capitão, na situação de reserva, José Luiz de Abreu,
ficando exonerado do serviço que prestava no hospital militar principal.
Hospital militar principal

Capitão, na situação de reserva, Raúl Barreto.
Hospital militar dos Açõres

Alferes, do regimento de engouharia n.? 1, Artur Vieira.
Agência Militar

Exonerado do serviço que prestava o tenente-coronel,
na situação de reserva, Eduardo Hipólito de Campos,
por pedir.
Capitâis, na situação de reserva, Manuel da Silva Branco
e Joaquim José Galhardas.
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de Terra

e Mar

Capitão miliciano, na situação de reserva, Armando Ernesto Abreu Rocha, ficando exonerado do serviço que
prestava no centro de mobilização de engenharia n. ° 2.

Por portaria

de 13 do corrente mês,'
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Santos de Lemos.

n.· 7

em disponibilidade,
.

Regimento de engenharia

José Eugénio

n.· 2

Capitão de engenharia, em disponibilidade,
vier Teixeira da Mota.

Inácio Xa-

Por portarias de 15 do C01'1'entemês,'
Regimento de infantaria

n.· 6

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n." 3, Guílherme Margar ido Castilho, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 10, Fernando José Sarmento Pimentel das Neves,
por pedir.
Regimento 1Ie infantaria

n.· 8

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 2, José Augusto Araújo Ramalho.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n.? 3, Reinaldo Gentil da Costa e, do regimonto de infantaria
n. ° 13, Fruncisco Álvaro Ferreira Vila Real, sendo o
primeiro por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? G, Jaime Pinto da Silva Mota, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 3, João de Oliveira.
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n.O 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n. ° 16, Emidio José Andrade
Pereira da. Costa, por
podir.
Centro de mobilização de infantaria

Alferes miliciano,
António Freitas

do batalhão
da. Silva.

Regimento de artilharia

n.O 6

de metralhadoras

ligeira

n. ° 2,

n.O I

Aspirante
a oficial miliciano, do grupo independente
artilharia
do montanha,
Luiz de Sousa 'I'aroucu,
pedir.
Regimento de artilharia ligeira n. ° 3

de
por

Aspirante
a oficial miliciano, licenciado,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 4, Manuel Pereira. Coutinho
Teixeira Duarte.
Regimento de cavalaria

n. ° 4

Aspirante
a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n.? 7, lIeber Campos :Mário Jorge, por pedir.
Regimento de engenharia

n.O I

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de engenharia
D.O 1, Vasco Ventura
Outeiro, Jaime de
Almeida Leitão, Fernando Augusto Soares de Almeida,
Vasco Augusto Peixoto Tuveira, Fernando
Meireles
Guerra, Armando Maria Ribeiro Cabral de Sampaio,
António Pereira Ribeiro, António Wrem Viana, Ale-.
xandro Augusto Pires de Carvalho,
António do Nascimento Louroiro e José dos Santos Martins.
Batalhão de telegraflstas

Alferes milicianos, licenciados,
do ceutro de mobilização
de ongcnharia
n.? 1, Carlos Peixoto Nunes o Sebastião Alves Suufins ; do centro de mobilização de engElnharia n." 2, João de Penha Garcia o Rui ~rário de
Oliveira Pedreira de Almeida;
do centro de mobilização de engenharia
n.? 3, António Pereira Mnrques,
Rogério Augusto
Leito Rodrigues,
Manuel Monteiro
de Andrade
e Sousa, António Lourenço
da Silveira
de Sousa Bual, Ilídio ~Iariz Simões, António Ventura
Santos Fernandes
e Elisiário Luiz Faria Monteiro.
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes milicianos, licenciados,
do centro de mobilização
de engenharia
n." 1, Jaime Antunes Peroira ; do centro de mobilizacão de engenharia n.? 2, Henrique Lapa
Travassos Valdoz, Manuel Ferreira Neto Valente J 08Ó
Joaquim de Matos, Júlio de Nóbrega Rangel de Lima,
Tito Lívio da Cruz Esteves,
Daniel Emílio da Silva
Carvalho
e Fernando
Eduardo Espírito Santo Silva
Moniz Galvão ; do centro de mobilização de engonharia n. ° 4, Luiz Mário Perestrelo
Pinto de Sousa Coutinho e Raúl Brito Freire Lira, e, da brigada n ," 3 de
caminhos de ferro, José Sebastião Porestrelo
Guimarãis.
.

Batalhão de pontoneiros

Alferes milicianos, Iicenciadoq, elo centro de mobilização
de' engenharia
n." 2, Carlos Ferin Cunha; do centro
de mobilização
de eugenhuria
n.? 4, José António
Pinto e Carmona, Manuel Honório de Mntos Viegas,
Henrique
Granger Pinto e António IIenriq nos Nunes
Coelho.
Grupo de companhias de trem automóvel

Allerés milicianos, licenciados,
do centro de mobilização
de engenharia
n.? 1, Mário dos Heis Antunes Vaz e,
do centro de mobilização de engenharia n." 4, António
Manuel Viana. Patacho o Manuel Sárrea Tavares Mascarenhas Gaivão.
Centl'o de mobilização de engenharia n. o I

Tenentes milicianos, licenciados, do regimento
de engenharia n ° 1, Alberto de Vasconcelos
Pais de Figueiredo e António Melo de Arbués Moreira.
Centro de mobilização de engenharia n. o 3

l'enente
miliciano, licenciado, do batalhão
tas, Vicente Temudo de Castro.

de telegrufis-

Por portarias de 17 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral- 3,' Repartição

Capitão do serviço de admirristracão
militar,
nibilidade, António Gonçalvos Coimbra.

em dispo-
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Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral- 2." Repartição

Coronel do corpo do estado maior, no quadro, Manuel
Francisco Marques Valente.
Govêrno militar de Lisboa-Quartel

general

Sub-chefe do estado maior, o major do corpo do flstado
maior, da 4.:\ Repartição, António Augusto de Sousa.
Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Tenente-coronel do corpo do estado maior, do comando
militar dos Açores, José Guimurãis Fisher.
Escola Prática de Infantaria

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 8, José
Silvério Lucena da Silva, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n. o I

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, David dos Santos.
Regimento de infantaria n. o 6

Capitão de infantaria,
fredo Fontes.

em disponibilidade,

Regimento de infantaria

Arnaldo AI-

n. o 7

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Ltzio
Manuel Moreira Oamarinha.
Regimento de infantaria n. o 10

Alferes miliciano. do centro de mobilização de infantaria
n.? 17, Mário Jorge, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 19

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n.? 9, Armando de Oliveira Mira
Saraiva.
Alferes, do batalhão de caçadores n.? 9, Luiz Canojo
Vilela.
Alferes milicianos, do regimento de infantaria n.? 8, Artur Auausto Chambre o, do regimento de infantaria
n.? 9, Silvio Garcia Cervan.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

'I'enente miliciano, do centro de mobilizaeão de infantaria
n. ° 19, Ernesto da Ressurreição
Borges Acciaioly.
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Alferes milicianos, do regimento de infantaria n. o 19,
Francisco Marques Bandeira Duarte e Alberto Graça
Júnior e, do centro de mobilização de infantaria n." 19,
João Baptista Mendes.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n. o 15, Valdomiro Pedro de Freitas.
Batalhão de caçadores n.· 9

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria 1;1.0 8, Silvino Artur de Oliveira
Saraiva, por motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Comandante interino, o major, do regimento de infantaria n. o 5, Manuel Bernardes de Almeida 'I'opinho ,
Centro de mobilização de infantaria

no· 6

Tenente miliciano, do regimento de infantaria n. o 8,
Carlos Soares de l\fagalhãis, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria n.· 15

Exonerado de chefe o tenente-coronel, na situação de
reserva, José Lõbo Alves de Sousa, por pedir.
Regimento de cavalaria n.· 2

Capitão, do regimento de cavalaria n. o 3, Francisco Martins, por pedir.
Regimento de cavalaria n.· 7

Capitão de cavalaria, da direcção da arma, António Vaz
de Carvalho Viana Crêspo.
•

Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão, do regimento de cavalaria n.? 3, António José
Ramalho Xavier, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de cavalaria n. o I

Alferes miliciano de cavalaria, Iiconciado, Mateus Symaria e SOURa, por motivo disciplinar.
Base aérea n. o 2

Alferes miliciano do serviço de administração militar, do
batalhão de pontoueiros, João J oaq uim Sanguinetti
Beirão da Veiga.
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Hospital militar principal
Alferes do quadro do serviço auxiliar do exército,
regimento de cavalaria n.? G, Manuel Luiz Ferraz.

do

Hospital militar veterinário
Tenente

miliciano
Açores, António

veterinário,
do comando
Martens Gomes Ferreira.

militar

dos

Agência Militar
Exonerado
do serviço que prestava o capitão, na situação de reserva, Manuel da Silva Branco,
Capitão, na situação de reserva, Francisco Baptista Semadeiros.
Instituto F'rofissionai dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar
Exonerado
do serviço (lue prestava o tenente,
~ão de reserva, António de Lima Correia.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Por portaria

de

na situa•

Geral _I.a Repartição

2 do corrente mês :

(Anotada

polo Tribunal

do Co nt ns cm 7 <10 Julho

do 19·12),

Exonerado
do cargo de professor catedrático
da 10. a cadeira da Escola do gxército
o major de artilharia
Alexandre
Gomes de Lemos Correia Leal.

IV -

Ministério

CONDECORAÇOES

da Guerra - I.a Direcção

E LOUVORES

Geral _I.a Repartição

Por portaria de 1 do corrente mês:
Condecorado
com a medalha militar de ouro ela classe
de bons serviços, em substitutção
de duas de prata
com que já tinha sido condecorado,
por, segundo deliberação
do Supremo Tribunal
~Iilitar, ter sido julgado ao abrigo do artigo 8.° do regulamento
para fi
concessão
da medalha militar, o coronel elo serviço
do administrução
militar, na situação de reserva, João
Maria Penteado Pinto.
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DECLARAÇOES

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

Repartição

1) Nos termos do artigo 19.0 do decreto de 17 de
Fevereiro de 1895 publica-se a cópia de sentença do
rehabilitação
respeitante ao ex-segundo sargento Lniz
Ramos do Amaral, proferida pelo 2.0 tribunal militar
territorial ele Lisboa em sua sessão de 23 de Junho findo:
«Luiz Ramos do Amaral, segundo sargento n." 3:302,
da Secção de Reformados e de 'Depósito de Macau,.
actualmente eliminado dos serviços do exército e residente em Lisboa, de onde é natural, solteiro, de quarenta e um anos de idade, filho de José Ramos do Amaral
e de Joaquina Augusta Amaral, tendo sido condenado
no tribunal militar daquela colónia, por sentença de
4 de Março de 1940, como autor do crime previsto e
punível pelo artigo 393." do Oódigo Penal, requereu e.
obteve a revisão da mesma sentença por douto acórdão
do venerando Supremo Tribunal Militar de 22 de Maio
último.
O processo de revisão seguiu os seus trâmites, tendo
sido dada vista dos autos ao Ministério Público, nos
termos do artigo 687." do Oódigo de Processo Penal,
que nada requereu, e para o mesmo fim foi notificado
o réu, que se limitou a declarar que prescindia do depoímento do Dr. A. P. Guterres, de Hong-Kong, que
anteriormente havia requerido.
Não foi ordenada para () mesmo efeito a notificação
da parte acusadora, por não se encontrar representada
nesta cidade.
Designado dia para julgamento, a êste se procedeu
com as formalidades legais, conforme se vê da respectiva acta.
O réu mais uma vez negou o crime ,e, na contestação
apresentada, o seu ilustre defensor procura inteligentemente demonstrar que não houve cópula e que a pretensa ofendida não estava privada do uso da razão, não
se verificando, conseqüentemente, () crime de violação,
e que, mesmo quando existisse qualquer perturbação
mental, êsse estado não era conhecido do réu, nem dêle
se podia aperceber um leigo.
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Após as alegações 'orais produzidas
pelos dignos representantes
da acusação e da defesa, reüniu-se
o tribunal em conferência.
Tudo visto e devidamente
ponderado:
Pela sentença que está sendo revista foi julgada procedente a acusação constante do libelo a fl. 246 dos autos, por se ter provado que o réu Luiz Ramos do Amaral, na noite de 13 para 14 de Novembro
de 1938,
desflorou Hélia Beatriz Betournay
na sua residência,
Estrada Coelho do Amaral, 76, da cidade de Macau, na
ocasião em que esta se encontrava
privada
do uso da
razão, doença de que vinha sendo tratada anteriormente
e de que nunca mais 'se curou, e dêste modo condenado
o Amaral, pelo crime de violação previsto no artigo 39~.0
do citado Código, emdezóito
meses de prisão correccional por haver beneficiado da redução da pena, nos termos do artigo 45.° do Código de J ustiça Militar e dos
artigos 94.°, n ." 2.°, e 97.°, § único, do Código Penal.
Para esta decisão condenatória
especialmente
concorreram, podendo mesmo afirmar-se que foram a sua base
. fundamental,
como fàcilmente
se conclue da simples
'leitura
da sentença,
os exames periciais,
as conclusões
dos peritos que intervieram
nesses exames, os atestados
passados pelo médico assistente
de Hélia Betournay
e
ainda as declarações dos peritos, prestadas a título de
esclarecimento
em. audiência.
Sôbre tais exames e os demais elementos que com êles
estão relacionudos
incidiu (mas já na fase de revisão)
õ parecer
do conselho médico-legal,
bem oportunamente
requerido
pelo digno promotor de justiça junto do Supremo Tribunal
Militar.
• Para que se verifique o crime do artigo 393.· do Código Penal é necessár-io que haja cópula, que esta seja
ilícita, contra vontade da mulher, por meio de violência
física, de veemente intimidação,
ou de qualquer fraude
que não constitua
sedução,
ou achando-se
a mulher
privada do uso da. razão ou dos sentidos.
N a hipótese em causa, para a procedência
da acusação, interessa apenas saber se Hélia Betournay,
a pretensa ofendida,
ao tempo de vinte e três anos de idade,
estava em estado de dispor de si, de exercer livremente
a sua vontade. Provando-se
que o não estava, o seu consentimento
ou aquiescência
à cópula, admitindo
que ela
se tivesse exercido, não interessa nem juridicamente
se
lhe pode conceder qualquer valor. d Mas H élia Betour-
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nay estava então atacada de doença mental que a impedisse de compreender
a natureza
e conseqüência
do
acto da cópula? d Os exames médico-forenses,
as demais
diligêncius ordenadas e todos os elementos trazidos para
o processo até ao seu julgamento
em Macau revelam
que H élia Betournay
estava privada do uso da razão
na noite de 13 para 14 de Novembro de 1938, em que
o réu, como êle próprio confessa, passou com ela a noite,
no seu quarto e na mesma cama? d As perturbações
mentais eram suficientemente
manifestas
para não poderem
ser ignoradas de qualquer pessoa l,eiga?
Vejamos:
Dois médicos peremptoriamente
o afirmam no julgamento, diz-se na sentença, sendo certo também que um
dêles já havra atestado (doe. a fls. 7 e 45) que Hélia
vinha sendo tratada de doença mental, diagnosticando-a
ele esquisofrenia
j dois
outros médicos, no relatório
a
fi. 9, ocupam-se, em especial, do exame aos órgãos genitais e a respeito doestado
mental limitam-se
a dizer
que não era normal j outros ainda,
tendo reclamado
o internamento
da doente no Hospital
de S. J anuário
para melhor observação, dizem no seu relatório a fl. 101
que, sôbre um fundo mental esquisofrénico,
se enxertou um estado de melancolia
profundo,
mutismo,
com
choros repetidos,
e .diagnosticaram
psicose maníaco-~lepressiva j mais dois médicos apoiam ainda o diaguéshco de esquisofrenia,
os que elaboraram
e subscreveram o relatório a fi. 252, e entre os factos resultantes
da sua observação salientam
o mutismo absoluto, acompanhado de negativismo
acentuado para quási todos os
actos, oa gestos descoordenados,
a marcha vacilante;
'Ü
por último ainda, mas já na fase de revisão, em novo
e~ame, no qual, em resposta aos quesitos formulados,
tratar-se de demência prechzem os perttos parecer-lhes
~oce desenvolvida
num fundo nevropático.
E de ponderar que antes dêates exames Hélia Betournay havia sido tratada e observada no Mental-Hcspital
d~ Hong-Kong,
onde estivera internada
cêrca de vinte
d:as, e no respectivo
certificado
(doe. a fi. 348) elasSIfica-se de histeria a sua doença, e isto em referência
a~ mês de Agosto de 1938, salientando-se
que a doente
nno foi considerada
insana.
Rsses relatórios
e atestados
juntos aos autos, que
foram tidos como suficientes para basear a 'condenação,
são discordantese
até inconcíliãveis
quanto ao diagnõs-
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tico da doença. Assim o afirma COllU a sua alta competência o conselho médico-legal no seu douto 'e elucidativo relatório de fls. 39 a 53 dêstes autos.
Dêste notável documento, que responde com precisão
às preguntas ':lhás formuladas, destacamos a parte que
maior interêsse tem para o julgador, ou seja, no caso
vertente,
saber se existe o elemento essencialmente
constitutivo do crime - ajn-ivação do uso da razão.
Assim, diz-se:
({Os diagnõsticos
'acima referidos mão só oorrespondern a estados mórbidos inteiramente
diferentes, Idesenvolvidosem
'estados constitucionais
diversos, mas
levam também acon,seqüências
médico legais muito
próprias. A histeria,
por exemplo, não implica verdadeiru wlienação mental e não afecta a responsabi lidade criminal; ({quem desflora uma histérica de maior
idade pode ser réu do crime Ide violação se a forçou
à cópula ou usou de fraude que não constitua sedução
mas não pü1'que 'esta coar,eça da compreensão
das conseqüências do acto ou da vontade necessária para se
defender». Na psicose maníaco ...depressiva, continua o
relatório, «a que no caso presente pode ser tornada em
consideração,
'está perturbado
o estado afectivo, COllU
conservação da inteligência,e,
dada 'a apatia e inibição do Joente, o violência exigirá na maior parte dos
casos a violência».
É na esquisofrenia,
«onde existe
a anestesia dos 'sentimentos -e a indiferença pela situação ambiente, que odesfioramento
pode ser levado a
efeito em con-Iições de verdadeira
alienação mental.
Tratando-se da histeria ou psicose depressiva só estados muito pronunciados
são tomados habitualmente
pelos estranhos
à medicina
corno doença
mental».
A distinção entre a histeria e a esquisofrenia,
entre
esta e a psicose maníaco-depressiva
e entre qualquer
delas 'e a psicose doe reacção (de que soe não falou, diz
o relato ...io) 'pod-e, nos casos pouco evidentes, causar
sérios embaraços, mesmo a psiquiatraaexperimsntados
e com o doente à vista.
:gde ponderar também, a propósito destas considerações, que o conselho médico-legal
opõe justificado
reparo às conclusões pela demência
sem aqueles elementos que a técnica especia.lizada reputa basilares
e essenciais. O easo clínico de Hé1ia Betoumav deve
ser analisado
«situando-o,
como diz o relatório,
no
meio 'em que se gerou e evoluiu, doe baixa moral».
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Asaim é; os autos mostram com notável clareza que
êsse ambiente era bem ·degru,dante: a mãi de Hélia
expiora o Cabaret Lido, freqüentado
por soldados e
marujos, vrvía amancebada ora com um ora com outro,
recolhia a casa a altas horas, obrigava a filha a freqüentar o Cabaret e a dançar ; o sargento Amaral, com
quem a mãi de Hélia esteve amantizada
e com quem
a filha jfí tinha namôro, a.pesar de substituído,
continuou a visitar a casa com intimidade,
pagava parte
da renda e concorria para a alimentação
da sua namorada,
Prosseguindo
na sua -amí.li,,-ee crítica às conclusões
dos médicos que observaram
Hélia Betournay:
«em
relação ao diagnóstico 'uoentão seu médico assistente,
acentua que não há razão para crer que o quadro sintomático se tivesse modificado sensivelnnente depois do
que Iôra observado no Mental-Hospital
de HongKong»; a respeito da junção nesse outro diagnóstico
dos dois conceitos - psicose maníaco-depressiva
ou esquisofreníu tira-lhe,
diz, « todo o valor de classificação e faz hesitar sôbre o valor que deva dar-se ao
significado dos sintomas atribuídos
à doença».
Também não compreende
como há-de conciliar-se
a confusão mental com o mutismo observado durante
? internamento no Hospital de S. Januário, se é pelo
lnterrogatório
que se conclue pela existência da confusão mental.
Ainda, comentando o terceiro relatõrio do exame pericial, onde se alude a mutismo absoluto e negativismo
acentuado, ao mesmo tempo que s·e notam também gest.os ,descoordena;dos,a marcha vacilante, o conselho diz:
«que essas afirmações só podem representar
interpretações mal fundamentadas»
e acentua:
«se existia
mutismo absoluto.. como foi possível verificar-se a indiferença emocional, a ausência de desejos, o desaparecimento doseentirnentos
familiares,
a demirruíção
da
atenção, a ausência de vontade, o estado habitual de
distracção»,
sintomas que os peritos referem e que,
segundo o conselho, só por meio de interrogatório
apropria,do e crítico se pode averiguar.
Mas, se o mutismo era absoluto, impossível era, portanto, a comunicação en tr e o médico e a doente, e ainda,
a propósito de outra conclusão -« desaparecimento
dos
~ábitos da conveniência e do 'Pudor», o conselho, conslderando-o' como um resultado da observação dos pe-
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ritos sôbre determinadas
provas a. que a doente foi
submetida
sob a sua orientação,
também
não compreende muito bem como tais prova,s foram compatíveis com o negativismo
de que fala o seu relatório.
O conselho, após muitas e interessantes
considerações, conclue que o quadro clínico na primeira
fase
da doença não era pronunciado
j a pequena
gravidade
dos sintomas podia já tornar defensável
a tese de que
a doença era susceptível de ser ignorada de qualquer
pessoa leiga, e que os sintomas que a doente evirleuciava a médicos e a familiares
na época do desfloramento - tristeza, crises de chôro, excitação,
fastio ou
recusa de alimentos
e resultante
abatimento
físiconão são de molde a despertar em leigos a idea da loucura:
Por estes fundamentos,
convenceu-se
êste tribunal,
e assim o decide por unanimidade,
em consciência
e
plena liberdade
de apreciação,
de que o réu Luiz Ramos do Amaral não praticou
o crime por que havia
sido condenado
na referida
s,entença,e
por isso, julgando improcedente
e não provada a acuaação, declara
nula e de nenhum efeito a sentença condenatória
e rehabilitado
o réu perante a sociedade,
readquirindo
o
seu estado de direito anterior à condenação
e trancano o-se o respectivo
registo criminal
logo que esta
decisão passe em julg-ado.
Cumpra-se o disposto no § 1.0 do artigo 689.° do C6digo de Processo Penal.
.
Publique-se.
- Lisboa,
23 ,de Junho
de 1942.Joaquim. Eduardo de Almeida Homem, juiz auditorD110rte de Fiqueired o do N ascimento Veiga, coronel Alberto de Castro Arez, tenente-coronel.
Está

- Lisboa, 27 de Junho de 1942. João Colares Cifuentes, tenente».

conforme.

O Secretário,

2) Por decreto de 18 nfl Março de 1940, pnblicado
no Diário do Govêrno n.? 13-!-, 2.& série,
14 ne Junho
findo, foi condecorndo
com o g'rnu de grande oficial da
Ordem Militar de Aviz o coronel, ao tompo na sitnacão
de reserva, hoje falecido, Manuel da Conceição Silva.

ne

3) Chama-se
e não A lherto
mado, inválido

Alberto Homem Pinto da Costa Cabral,
Homem Pinto (Ia CORta, o major rl'fordo guorra, condecorado
com
Cruz Ver-

a
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melha Comemorativa
pela Ordem do Exército
2. a série, de 30 de Junho findo.

n. o 8,

4) Por decreto de 19 de Julho de 1941, publicado
no Diário do Gorêrno n.? 147, 2.11 série, de 26 de Junho
findo, foi condecorado
com o grau de comendador
da
Ordem Militat- de Aviz o major de infantaria
Manuel
Martins dos Reis.
5) Tendo sido agraciado com a Cruz Vermelha de Mérito da Cruz Vermelha
Portuguesa
o capitão de cavalaria l\Iário Jaime Machado Faria, é-lhe permitido usar as
respectivas
insígnias.

6) Por decreto de 19 de Julho de 1941, publicado no
Diário rio Gouêrno n. o 134, 2." sórie, de 1J de Junho
findo, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem
Militar de Aviz o tenente de infantaria
José Maria de
Azevedo Gaivão de Melo.
7) Oondecorados
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, em conformidade
das disposiÇÕl'S do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeaclos:
Medalha de ouro
2." região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro dos oficiais
militar José Martins Ribeiro,

do secretariado

Inspecção das tropas de comunicação

Tenente do extinto quadro
dónio Nunes Goulão.

auxiliar

de engenharia

Possi-

Batalhão de caçadores n.O 8

Major

de infantaria

Pompen

Lõbo de Sousa.

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenente do quadro dos serviços
Belarmino
Monteiro da Cunha.

auxiliares

do exército

Medalha de prata
Batalhão de sapadores de caminhos de íerrc

Tenente de engenharia
de Sonsa.

Rogério Humberto

Alves Machado
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8) Os coronéis:
do corpo do estado maior Alberto
Xavier da França Dória, de infantaria
Joaquim Maria
Neto e Sérgio de Assunção de Morais e Castro, de artilharia Roque de Sequeira Varejão, de cavalaria Higino
Sanches Ferreira
Barata e de engenharia
Júlio César de
Carvalho Teixeira e Carlos de Barros Soares Brunco,
concluíram
em 1 do corrente
mês o curso de altos
comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, tendo
obtido os seis primeiros
a classificação
de «apto» o o
último a de «muito apto», pelo que passam a ser considerados coronéis tirocinados
desde a mesma data, nos
termos do artigo 14.° do decreto-lei n. ° 30:264, de 10 de
Janeiro de 1940.
9) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas quo, respectivamente,
lhes vão indicadas os
oficiais ao diante nomeados,
promovidos
pela presente

Ordem do Exército :
Corpo do estado maior
Coronéis Reinaldo Vale de Andrade e Manuel Francisco
Marq ues Valente, ambos desde 15 de Julho do 1942.
Cavalaria
Capitãis Jorge da Silva Oliveira Travasses
Lopes e,
com o curso do estado maior, Augusto Casimiro Ferreira Gomes, ambos desde 7 de Julho de H142.
10) Contam a antiguidade
do seu actual pôsto desde
25 de Junho do 1942 os majores do corpo do estado
maior João Alberto Pimenta Vilas Boas Castel-Brnneo
e
António de ~f11tos Maia, promovidos por portaria daquela
data, inserta na Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, do
corrente ano.
11) Não foi por motivo disci P liuar a trunsforôncia
do
capitão, do regimento de infantaria n.? 16, Alfredo Newton
Franco, colocado no batalhão índopendonto elo infantaria
n.? 17 por portaria
de 30 de Junho último, inserta na
Ordem do Exército n." 8, 2.:1 série, do corrente ano.
12) Pertencia
ao regimento de infantaria n.? 1, e não
ao regimento
do infantaria
n. ° 5, como foi publicado,
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o alferes miliciano de infantaria Eduardo de Azevedo
Gonçah-es, que, por portaria de 4 de Junho findo, insorta
na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano,
foi colo cad o no batalhão de caçadores n, o 5.
13) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
11 de Outubro de 1940 o major de artilharia Fausto
Uenriq ues Corroia, promovido por portaria de 24 de
J unho findo, inserta na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano.
14) Deve considerar-se efectiva a colocação no grupo
de artilharia contra aeronaves n." 1, como comandante
Interino, do major de artilharia Alexandre Gomes de
Lemos Correia Leal, que, por portaria de 21 de Junho
de 1941, publicada na Ordem do Exército n.? 10, 3.a série, de 30 do mesmo mês o ano, foi colocado naquela
unidade para os efoitos da alínea a) do artigo 46.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de St'tembro de 1929, modificado
pelo decreto n, o 19:175, de 27 de Dezembro de 1930.
15) Por lhe ter competido mobilizar, regressou ao
Ministério da Guerra o ca pitão do engenharia, adido,
em comissão civil no Ministério das Obras Públicas e
Üomunica<;,ões,Inácio Xavier Teixeira da Mota, a quem
se refere a portaria de 4 do corrente mês, inserta na
presente Ordem do Exército, que o colocou na situação
de disponibilidade.
16) Está desligado do serviço desde 14 de Julho de
1942, nos termos da última parte do artigo 15. do de?reto-h·i n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o maJ.,or médico, da 3.~ companhia de saúde, Josb Júlio de
Sousa Santa Bárbara.
0

P 17) Chnma-se Alfredo Pereira de Sousa, e não Augusto
ereira do Sousa, como foi publicado, o major miliciano
lllédico, do extinto quadro especial, a quem se refere a declaraçuo 40) inserta na Ordem do Exército n.? tl, 2:' só1'0, do corrente ano.
18) Está desligado do serviço desde 13 de Junho de
1942, nos termos da última pai-te do artigo 15.0 do de-
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creto-Iei n," 28:40-!, de 31 de Dezembro de 1937, ocamiliciano módico do extinto quadro especial, d.;.t
2.a companhia de saúde, Adelino Duarte Mota.

pitão

o

19) Tem o pôsto de aspirante a oficial miliciano, e não
o do alteres, como foi publicado, O aspirante a oficial milicíano médico Vivaldo Eurico Modesto da Rosa. que,
por portaria de 25 de Junho findo, inserta na Ordem do
Exército n." 8, 2,3 série, do corrente ano, foi colocado
na 3.a companhia de saúde.
20) Chegou à altura para entrar no quadro em 13 de
Junho
findo o tenente farmacêutico,
supranumerário,
António Augusto Castanheira
Samuel.
21) Pertence
ao quadro dos serviços auxiliares
do
e não ao extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde, como foi publicado,
o tenente Álvaro Franco
Nero, que, por portaria do 30 de Maio findo, inserta na
Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, do corrente ano, foi
colocado na 1.3 companhia de saúde.

exército,

22) Chegou à altura para eutrar no quadro em 17 de
Junho findo o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, em disponibilidade,
Américo de Araújo BaStos.

23) Fica desligado
do serviço desde 30 de Junho
findo o capitão, na situação dEI reserva, Joaquim Olegário da Silva e Sousa, nos termos da última parte do
artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937.
24) Passaram
a desempenhar
serviço, eventualmente,
no distrito do recrutamento
e mobilização n.? 14:, até li
normalização
dos serviços do mesmo distrito de recrutamento, o capitão, na situação de reserva, José dos PaSsos e, tenente, na mesma situação, Adelino Teixeira.
2:')) Passa a fazer serviço no comando militar da Madeira o capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, António José da Conceição Gomes, que, por
portaria
de 4 do corrente mês, inserta na presente Ordem do Exército, transita para a situução de reserva.
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26) Passa a fazer serviço, eventualmente, no regimento de infantaria n.? 5, como adjunto do conselho
administrativo, o tenente, na situação de reserva, Alberto Tomaz de Faí·ia.
27) Passa a fazer serviço, eventualmente, no grupo
de artilharia a cavalo n." 2, como tesoureiro do conselho administrativo, o tenente, na situação de reserva,
Joaquim José Saldanha Palhoto.
28) Presta serviço, eventualmente, na casa de reclusão da La rpgião militar desde 7 do corrente mês o
tenente, na situação de reserva, Carlos Fernando Soares ..
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30) Escala a que se refere o artigo 31.0 do decreto
n. o 22:Hm, de ~ de Fevereiro de 1ÇJ33,para a admissão
à matrícula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1942-1943:
Colocação

Pôsto

Nomes

Infantaria

E.P.I.
H.C.3

Primeiro sargento
Primeiro sarg. cad,

B. C.l

Primeiro

R. I. 9
R. 1. 3
B. M. 1

Primeiro

R. I. 7

R.

r. 4

B. I. L 19

E. P. r.
R.I. ;)

B. Cnr.l
B. M.1
R. I. fi
R. I. 7
H. I 9
B. I. 1. 18

B. C. 4

Primeiro

Primeiro

D. M. CoI.
R. I. 14
B. C. 9
B. 1\I 3

r. 10
B. C. 6
R. I. 16
B. T. I. 18
J{.

Primeiro

R. I. 11
R. T. 11
B. Car.1
B. Car.l

R. I. 8
B. C. 3

Primeiro

Fr an cisco de Oliveira.
Clotário
de Sousa Dias
Ribeiro de Carval ho.
sargento
Manuel António
Marques.
»
Luiz Alberto Ruivo.
»
Amador da Silva.
sarg. cad. J o r ge Campos Mascarenhas,
»
Rui António Ventura Rodrigues.
»
José da Horta Veiga.
»
Gilberto dos Reis.
»
António Goulurt
Branco.
»
Armando
Martins
de
Araújo.
»
Esmuraldo Abreu Calado.
sargento
José Gonçalves,
»
Albino de Jesus Gomes.
João António Rosa.
"»
Antóuio
da Rocha Alves.
»
José du Couto Pereira.
sarg. cad. lIugo Rafael
da Gama
Piu to.
»
Pelúe io de Sousa Barbosa.
»
Erne:to Proença Saraiva,
Amândio Ribeiro da Costa.
»
Arrur Mesquita.
»
Rodrigo Machudo ela Cruz.
»
Abel Afonso.
sargento
João .Jo,é Vila Verde.
»
José LtlÍz da Silva.
»
Eduar.Io Segundo de Al»
meida.
Dias.
sarg. cad. Octávio Feruaudes
Alberto
Maria Castel"
braneo Vieira.
Miguel da Conceição Pinto
"
Jüuior.
Di" maut.ino do Nascimento
»
Morgado.
·FOlllando Liége Almeida
Carvalho.
)J
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Primeiro

sarg. cad.

R. L 4

»

R. I. 16

»

R.). 8

»

B. C. 9

»

B. C.4

»
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Nomes

Manuel António Mourão
Vaz Osório.
Luiz Vasco da Veiga Ferreira Pedras.
Alvaro António Pompeia
Xavier.
A rlindo Alberto Trancoso
Poças Falcào.
Aldino Aurínio
Albicindo
Olgarindo Eerreira Pinto
da Cunha.
Vítor Manuel Mimoso Castela.
Jaime Augusto Domingues.
João da Cruz.
António Maria do Nascimento Pombo.
Luiz Prudêncio Pereira da
Costa.
l\Ianuel Ferr-eira.
.losé uorta Monteiro.
Manuel da Costa Valado.
Manuel Resende luocêucio.
Josó António Pernas.
.João Moniz Escomilha.
Machado
Luiz
l!\'rreira
Drumond.
António TIieardo Felgueir as.
o

B. C. 10
E.P.1.
B. C.l

Primeiro

sargento
»

B. I. I. ts

»

B. C. 6

»
»
»

R. I. 12
B. M.l
B. C. 4
B. C. 1
B. J. r. 17
B. r. I. HI

»
»

»
»

TI. I. 8

»

Artilharia

R. A. L. 3
G. A. C. A.l
2." C. T. II.
G. I. A. M.
R. A. L.l
G. A. C. A.l

R. A. P. 2

Primeiro sargento
Primeiro sarg. cad.
»

Primeiro

sargento
»
»
»

G. A. C. A.1

»

R. A. P. 2

»

R. A. C.

»

E. P. A.

»
»

G.A.C.A.2

Jaime Neca.
Fernando Vilas Boas Mousinbo de Albuquerque.
João José Silva Ferreira.
António de Azevedo.
Arruando
Rosa Treichler
Knopfli.
Manllel Uuegués.
Abel do Nascimento Ferreira.
Manuel Josó da Silva Gonçalves.
Manuel da Silva Rebêlo
Júnior.
José Cesário Pinto "ilar
Santos.
Manuel António Cardoso.
Aurélio Manuel da Rocha.
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Pôsto

R.A.C.
R. A.C.

Primeiro

sargento
»

R. A. P.l
R. A. L. 2
B. L D. C. 1
E. P. A.

»
»
»
»

R. A. L. 2
R. A. C.

»
»
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António Pedro Leiras.
Manuel Alves.
João Félix.
Aires Augusto Recto.
.J osé de Melo.
Joaquim
António Calado
Roque.
Manuel Alves da Cruz.
Álvaro Paulo Ruivo.

Cavalaria

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Primeiro

3
6
2
2
2
4
4

sargento
»
»
»

Primeiro

sarg. cad.

Primeiro

E. P. C.

sargento
»
»

R. C. 7

R. C.l

Primeiro

sarg. cad.

António do Carmo.
José Alves Anjo.
António do Amaral.
Serafim Moreira.
Artur Macieira Cerveira.
José Henriques Neves do Ó.
Mário Augusto.
José Francisco Lareia.
Joaquim Dias Valente.
João Branco Baptista.

Engenharia
H. S. C. F.
B. Ponto

P rírneiro sargento
»

R. E.l
R. E. 2
E. P. E.
B. S. C. F.

»
»
»
»

António Carvalheira.
Francisco Augusto 'I'eodósio.
Jerónimo Moura.
António Ramalho.
António da Costa.
Artur Afonso Tição.

Aeronáutica
B. A. 3

Primeiro

sargento

B. A. 3
B. A.l
B. A.i

»
»

Alvaro da Conceição Santos.
Joa luim Francisco
da
Fonte.
João Nicolau Matos.
Guilherme da Costa Santos.

Serviço de saúde militar

3.' C. S.
3.' C. H.

I

Primeiro"sargento

I Agostinho

Águeda.
.Tosé Valente.
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Colocação

Pôsto

N ornes

Serviço de administração

E. P. A. M.

Primeiro sargento

2.° G. C. S.

»

I

Primeiro sargento

2.' R. 2.' D. G.

»
»
»

!lei.

3.·1l. !.' D. G.
1.' R. II.

D.R.M.9
R. M.
Q. G.-1.n
3.' R. 1.' D. G.
Arquivo Geral
R. M.
2.' R. 2.' D. G.

Q. G.-4.·

I Belchior
Maia.
Acácio Homem de F'iguei-

»
»

E.P. I.
1.° T. M. T. L.
2.° T. M. T. L.

»
»
»

}

»

»
l)

»

»
»

Guarda nacional republicana

B. 4-4.'

C.

militar

militar

R. Gab. M. G,
1.' R. 2.' D. G.
Q. G.-G. M. L.
T. M. T.-pôrto

.

redo.
Secretariado

D. R. M. 4

20' Série

Primeiro sargento

António Fernandes.
José Romão.
João Grado Nunes Ribeiro.
Mário da Silva Nazário.
José Romano Barradas.
Rui Carlos Alberto de
Sousa.
Jaime de Almeida.
Francisco Alves Pereira.
Aniceto Rijo Correia Travassos.
José Lourenço Caseiro.
Luiz Adalberto Fernandes.
Amadeu Trigo.
Eduardo Martinho Cardoso.
Luiz Correia.
João da Silva Britu.
Armando António Fernandes.
(infantaria)

António Gonçalves

Mi-

randa .

B. 5-2.'
C.
B. 4-3.'
C.
B. 5-5.' C.
B. 3- 2." C.
B. 5- l.' C.

»
»
l)

»
l)

.João Tomaz Carrajola.
Serafim de Oliveira Brito.
António Geirinhas.
João António Vaz.
Rafael dos Santos Barata.

Guarda fiscal

Primeiro sargento
»
»
»

Joaquim Simão Serote Nunes.
António Maria Baptista.
Joaquim de Amaral.
Serafim da Silva Lopes.

2.' Série
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Não foram incluidos na escala a que se refere o
31.0 do decreto n. o 22: 169, de 2 de Fevereiro de
por já terem completado quarenta e oito anos de
os primeiros sargentos: do regimento de cavalaria
António da Encarnação Pardal, e da guarda narepublicana, J osé António Lagugas e Artur Guer-

32) Por já ter completado cinqüenta e quatro anos
de idade não foi incluído na escala a que se refere o
artigo 31.0 do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de
1933, o primeiro sargento, da 3.a companhia de saúde,
Manuel Gonçalves Costa.
33) Em conformidade com o despacho de 26 de Junho findo, não é nomeado para freqüentar a Escola Central de Sargentos, emquanto se encontrar de licença da
junta e em regime sanatorial, o primeiro sargento cadete, do batalhão de caçadores n.? 3, Clotárío de Sousa
Dias Ribeiro de Carvalho.
34) Perdeu a tolerância a que se refere o artigo 34.0
do decreto n. o 22: 169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primeiro sargento, da 3. a companhia de saúde, António
Marques Proença, por ter perdido em dois anos sucessivos o 1.0 ano do curso da Escola Central de Sargentos e não poder concluir o dito curso dentro do
periodo de três anos.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral - 3.' Repartiçao
35) Pensão
cionado, que,
de Dezembro
Exército para

anual que compete ao oficial a seguir mennos termos do decreto-lei n." 28:404, de 31
de 1937, transita pela presente Ordem do
a sitúação de reserva:

Capitão miliciano, de infantaria, do extinto quadro especial António J osé da Conceição Gomes, 17.37 4tS80.
Tem 28 anos de serviço e 19 periodos.
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36) Rectificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito o oficial ao diante nomeado, em substitutção
da que lhe foi atribuida pela Ordem do Exército n." 8,
2." série, de 30 de Junho de 1942:

-_-

Tenente de infantaria Francisco Pires Júnior, 13.715640.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

I.a Repartição

37) Foi fixado o seguinte número de alunos a admitir
à matrícula na Escola do Exército no ano lectivo de
1943-1944:
Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
Engenharia
Aeronáutica.
Serviço de administração

militar .

65
15
15
10
10
10

VI- ANÚNCIOS
Escola do Exército
Declaração de vacaturas

no magistério

Nos termos do disposto no artigo 20.0 da lei orgânica
da Escola do Exército (decreto-lei n. o 30:874, de 13 de
Novembro de 1940), e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontram vagos os lugares
de professores catedráticos das soguintes cadeiras:
4." cadeira - Armas portáteis. Engenhos de acompanhamento e carros de combate. Tiro.
7. a cadeira - Fortificação. Organização do terreno.
9.a cadeira - Elementos de tática geral. Tática de
cavalaria.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 9

467

10. a cadeira - Material de artilharia.
19. a cadeira - Administração pública e finanças.
20. a cadeira - Tecnologia administrativa militar.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 da citada
lei orgânica e apresentar, até às quinze horas do dia 6 de
Agosto do corrente ano de 1942, as suas declarações
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da
Escola, instruídas com os seguintes documentos:

a) Para comprovação das habilitações cientificas,
os originais ou públicas-formas das cartas dos cursos, sendo estas somente admitidas depois de confrontadas com os originais;
b) Para a verificação do serviço como oficial do
exército, a nota de assentos ou certidão do respectivo livro de matricula;
c) Para o comportamento, o extracto do registo
disciplinar.
É facultativa aos candidatos a apresentação de quaisquer outros documentos abonatórios ou provas da sua
aptidão para o lugar a que concorrem.
Escola do Exército, 1 de Julho de 1942. - O Secretário, Alberto Barbiert Cardoso, capitão de infantaria.
[Pubtlcndo no Díàrío

do Gov~,.,.o n.· 157, 2.' sórle, de 8 de Julho da 1~42).

Instituto PrOfissional dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar
Concurso para professores provisórios

De conformidade com as uutorizações constantes dos
despachos ministeriais de 26 de Novembro do ano findo
e de 22 de Junho do corrente ano e em observância do
que dispõe o artigo 106.0 do regulamento literário dêste
Instituto, aprovado pelo decreto n. o 18:876, de 23 de Setembro de 1930, declaro aberto concurso de provas documentais para o provimento de duas vagas de professores ordinários provisórios, uma do grupo de disciplinas
de português, francês e geografia e história dos cursos
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complementares e outra do 4.° grupo de cadeiras (8.&,geografia económica; 9.&,economia politica, e 16.a, contabilidade industrial e 'agrícola) dos cursos médios professados neste Instituto.
As condições e a documentação exigidas aos candidatos são as constantes dos artigos 81.°,105.° e seu § único
e 107.° do mesmo regulamento literário, conjugadas com
as doutrinas do § único do artigo 50.° do decreto-lei
n. ° 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, e dos despachos
ministeriais de 13 de Dezembro de 1938 e 25 de Setembro de 1941, despachos estes que só permitem a possibilidade de nomeação de oficiais do activo com o pôsto
de tenente, quando não fór possível outra solução ..
A documentação dos concorrentes deverá ser apresentada na secretaria dêste Instituto dentro do prazo de
trinta dias contados a partir do dia imediato àquele em
que o presente anúncio tiver publicação no Diário do
Govêrno e até às quinze horas do último dia dêsse pr.azo.
Instituto em Lisboa, 4 de Julho de 1942. - O Director, João Tamagnini de Sousa Barbosa, coronel tirocinado de engenharia.
(Publicado
1942).

no Diário

do GOt'~Tno n.? 159, 3," série,

de 10 de Julho de

VII- ~DITOS
Conselho

de Recursos

Pelo Conselho de Recursos correm éditos de trinta
dias, a contar da data da presente Ordem do Exército,
citando, por uma só vez, os oficiais a seguir indicados
para, na qualidade de recorridos que são no recurso
n. ° 2:595, interposto pelo capitão 'do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimento de cavalaria
n." 7, António de Sousa Brites, em que recorre da antiguidade do actual posto, que lhe foi contada desde 1 de
Dezembro de 1939, e que consta da Ordem do Exército
n.? 16, 2.& série, referida a 16 de Dezembro de 1939, e
que prevalece na lista geral de antiguidade datada de
1 de Janeiro de 1942, apresentarem, querendo, tanto
êles como os seus representantes legais, contestação,

2." Série
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para o que terão vista do processo na secretaria
Conselho durante o referido prazo:

4.69

dêste

Capitãis do quadro dos serviços auxiliares do exército:
Augusto Bernardo dos Santos, na base aérea n.? 1 ;
Luiz Augusto Cristóvão, no regimento de engenharia
n. o 2; António Rodrigues Carvalheiro, na situação de
reserva; Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana, no depósito geral de material de guerra.
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VIII- BALAM
1) Cofre de Previdência dos Ofl

Nos termos do artigo 45.0 do decreto n.? 22:199, de 15 de
lativo ao 2.0 trimestre de 1942:

Receita
Saldo do anteeedente:
Tltulos de dívida pública (valor de compra). • .•
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro
do Norte de Portugal (valor de compra)
Depósitos à ordem • • • • . • • • • . •
Dinheiro em caixa. • • • • • • • • • • • • • • •

18:907.3331)60
407.9351)00
903.93(1)00
..:1)~4_2.:..(5..:)
20:219.2031)02(5)

Cotas:
Recebidas durante o trimestre

436.176555

Juros:
Dos tltulos de dívida pública
• • • • • • . • • •
Nos tormos do artigo 5.° do decreto n.? 22:199, de
15 de Fevereiro de 1933 • • • • • • • • • • • •
Fundo de despesa de funcionamento
Adlclonah

recebidos

durante

160.023552(5)
3_._57_9..::1)~8_0_

163.603/)32(5)

(a) :
9.(081)60

o trlmostro

Recoítas eventuais:
IndemnlzaçOes nos termos do artigo 28.° do decreto
n.? 22:199, de 15 cle Fovorolro de 1933 ••••••
Por trnnsferêncí
a do grau DO Cofre de Prevldêncí
a
dos Sargentos de Terra e Mar, donde veio . . .
Subsidio fi Jtquldnr,
reduzido à reserva maternátí cn, de um subscritor, que reverteu para o Cofee ,
no, termos do artigo 35.° do decreto n.? 22:199
------~~

,14(91)55
2761)75
5131100
~1~.2~3~98~3~0_
20:829.6301)80

(a)

Constttuído

pelos adicionai.

a que se refere a circular

n.o 8, de 11 de Janeiro

de

2.' Série
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CETES
ciais do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete do referido Cofre re-

Despesa
Subsldlos:
De subscritores falecidos no trimestre.
A liquidar, pagos no trimestre.
Idem, revertido para o Cofre.
Subsldlos

231. 9041l00
24.602800
6131)00

em prestações:

Prestações

pagas durante

o trimestre

.•.••.•••••.••••

3001)00

Rendas vitalícias:
Vencidas e pagas no trimestre
Fundo

1.7781)25

de despesa de funcionamento:

Diversas despesas liquidadas no trlmestre
o gratificações aos amaIl.,uensos reformados
. . . . . . . . . . . . . . . . . •

3.8441)80

Cotas:
Restituídas por terem sido pagas Indevidamente.
Do um subscritor, vindo do Cofre de Prevldêncla
dos Sargontos do Torra e Mar, por trausferâncí a
de grau, levadas a receitas evontuais

720(120

Saldo que passa:
Títulos de divida pública (valor de compra).
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro
do Norte de Portugal (valor do compra)
Depósitos à ordem
. . • . . . . . . . .
Dinheiro em caixa.
. . . . . . . . . . .

18:907.333(160
407.935(100
1:250.4231)00
1)20

20:~65.691,,80
20:829.630b80

1941, da 3.' Repartíção

da 2.' Direcção

Geral do Ministério

da Guerra.

472
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2) Cofre de Previdência dos

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1942, a que se refere
Sargentos de Terra e Mar:

Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior . . . .
Cotas ...••.........
Cotas a regularizar.
. . . . . . .
Juros do depósito na Caixa. Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
Juros de papéis de crédito . .
Lucros em papéis de crédito ..
Receitas eventuais . . . . . .

369.5881P5
4.256620
1.838801
129.126850
575{J85
22.293824

527.678835

7:463.223{J00

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
.
Juros do depósito na Caixa Gera) de Dopósl tos, Crédito e Previdência
Juros de eoopréstlmos.
. . .
Juros de mora . . . . . . .
.Juros de papéis de crédito
.
Lucros em papéis do crédito
Prémio de riICO. •
Receitas eventuais
. . . . .

1:378.863850
2.559849
26.767/i!0
1.0151125
8.191850
7.960825
17.088{J00
1101

63.581{J60

8:905.668{JI0

2." Série
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Sargentos de Terra e Mar
o n, o 20.0 do artigo 41.0 dos estatutos do extinto Montepio dos

Despesa
Cofre de Previdência:
Cotas a regularizar.
. . . . .
Juros de cotas transferidas para.
Restitutção de ~o Las . . . . •
Subsidios a liquidar
. . . . .
'I'runsfeeêucf a de cotas para o C.

. . . • .
o C. P. o.
. . . • .
. . . . .
P. O. E.~

. . . .
E. M..
. .
• .
..

8.055f~70
6.862~65
28.582~30
316.000<$00
17.957~90

377.4581$56

Caixa Económica:
Despesas gerais
Prémio de risco.

19.021~45
4.026~70

. . . . . . .

23.048"15

Saldo para o semestre seguinte:

Cofre de Previdência:
Dinheiro em caixa . • . • • . . . . . . . . • • . . . •
Depositado na Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Pt-evldIlocla . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .•
Em papeis de crédito:
Obrigações do empróstlmo consotídado de 4,5 por coa to .•••••.
Obrigações do empréstimo consolidado de 4 por cento .....•••
Obrigações do empréstimo
consolidado de 3 'I. por cento . . . • • .
Obrigações do cmprésttmo
consolidado de 3 '/. por cento .
Obrigações do empréstimo de 4 por
cento (Centenários) .•.

4.9851$80
100.000~00

1:380.000800
1:200.000800
4: 100.000~OO
100.000~OO
200.0001$00

6:980.000~OO

7:084.985~80

Caixa Económica:
Dinheiro em caixa • • . . . • • • • . . . . . . . • . .
Deposttado na Caixa Geral de Depósitos, CrMlto o Previdência ••..•.•.........
Emprestado
. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Em papéis de crédito:
Obrigações do empréstimo
dado do 4 por cento.
. .
Obrigações do emprústimo
dado do 3 '/. por cento .
Obr ígações do emprésttmo
dado de 3 '/. por cento .
Obrigações do emprústhno
conto (Centenários) ......•.

consoli. . . . .
eousorl• . . . .
consoli. • • . •
do <1 por

8.301,~15
199.000~00
662.874~45

150.000~00
100.000~00
200.000JOO
1_00_._00_0_~_0_0

550.000~00

1:420.1751$60
8:905.668MO
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Obituário

1942
Junho 27 - Alferes reformado inválido Albino de Matos.
»
28 - Tenente-coronel
reformado José Marques.
»
29 - Tenente reformado Carlos da Purificação do Nascicimento Santos.
Julho
2 -Capitão
de infantaria,
adido, Armando Jorge de Oliveira Saraiva.
»
4 - Major, na situação de reserva, Adrião José Afonso de
Castro.
»
10 - Tenente-coronel
de infantaria, adido, Augusto Lopes
Guerra.

Rectificações

N a Ordem do Exército n.O 8, 2." série, do corrente ano, p. 397,
última linha, onde se lê: «Bélio», deve ler-se: «Délio» j P: 427,
I. 13.", onde se lê: «tem 38 anos de», deve ler-se: «tem 39 anos de».

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

11.01

.

MINISTEI\IO

Ordem

Df\ GUEI\I\f\

do Exército
Série

2.-

N,O 10

20 de Agosto de 1942

Publica-se

ao Exército

1-

Ministério

o seguinte:

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Reparti;;ão

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da GUflrra, nomear o tenente de artilharia Mário
Arnaldo
da Silva para ir ao estrangeiro
em missão de
serviço relacionada
com o plano de rearmamento
do
exército.
Além das despesas com transportes,
será feito ao referido oficial, a título de ajuda de custo, o abono diário
de 330:S a pagar peja verba constante do capítulo 26.°,
artigo 659.°, do orçamento do Ministério da Guerra para
o corrente ano.
Ministério da Guerra, 10 de Julho de 1942.- O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Costa.

(Nilo carece

do visto ou anotação

do TrIbunal

Manda o Govêrno da República Portuguesa,
nistro da Guerra, nomear os oficiais a seguir

de Contas).

pelo Midesigna-

ORDEM
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dos para irem ao estrangeiro
em missão de serviço
cionada com o plano de rearmamento
do exército:

rela-

Major de artilharia Ernesto Florêncio da Cunha.
Tenente de artilharia
José de Figueiredo
Bastos.
Além das despesas com transportes,
serã foito a cada
um dos referidos
oficiais, a titulo de ajuda de custo, o
abono diário de 330,s, sendo ainda abouado ao primeiro,
como chefe de missão e por uma só vez, a quantia de
3.H00t5 para desposas de representação,
tudo pago pela
verba constante
do capítulo 26.°, artigo 659.°, do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.

Miuistério da Guerra,
Secretário

de Estado

Costa.

17 de Julho de 1942.- O Subda Guerra, Fernando dos Santos

(Nilo carece do visto ou anotação do Tribuna1 de Contas).

°

Manda
Govêrno da República Portuguesa,
pelo Mi·
nistro da Guerra, louvar HS esquadrilhas
expedicionárias
de caça n.OS 1 e 2 pela muita dedicação, espírito de sacrifício e alta noção do dever militar evidenciado pelos
seus oficiais, sargentos e praças que, não obstante as dificuldades derivadas das circunstâncias
precárias cm que
têm de actuar, nunca se poupam a esforços para se colocarem em condições de honrar as gloriosas tradições da
aviação portuguesa
em todas as emergências.
Ministério da Guerra, 7 de Agosto de 1942. - O SnbSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.
Manda o Governo da República Portuguesa,
polo Ministro da Guerra, nomear os oficiais a spguir designados
para irem ao estrangeiro
em missão de serviço rolacionada com o plano de rearmamento
do oxórcito :
Coronel do corpo do estado maior Álvaro Telos Ferreira
de Passos.
Major do engenharia
Frederico Maria de Magalhãis Meneses Vilas Boas Vilar.
Capitãis de engenharia,
com o curso do estado maior,
Manuel Alcobía Veloso, Carlos :\liguel Lopes da Sil va

2.' Série
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Freire, Mariano Augusto Lopes Pires, Afonso MagaIhãis de A lmeida Fernandes
e José Ferreira
dos Reis.
Capitão de engenharia
Fernando Augusto Soares da Piedade.
'I'enoutes de artilharia,
com o curso do estado maior,
Alfredo José Ferraz Vieira Pinto do Oliveira, Afonso
Lopes Franco e JOfLO António da Silva.
Tenente do engenharia Alexandre
Nobre dos Santos.
Além das despesas com transportes
e representação
da missão, será feito a título de ajuda de custo o abono
diário de 4001$ ao primeiro e de 300~ aos restantes, tudo
pago pela verba constante do capitulo 2G.o, artigo 659.°,
do orçamento
do Ministério da Guerra para o corrente
ano.
Ministério da Guerra, 11 de Agosto de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dos Santos

Costa.

(Não carece ele visto ou anotação do 'I'rfbuna l do Contas).

Ministério da Guerra- Repartição Geral
Nos termos do decreto n.? 16:070, do 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro
da Guerra,
conceder a Márcia Aurélia
Correia Barros de Melo, filha do falecido major reformado António Correia de M'110, a reversão da cota parte
do subsidio mensal no quantitativo
de 140:)09, em virtude do falecimento
de sua mãi, Ludovina Amélia de
Barros e Jfelo, em 17 de Março do corrente ano.
Ministério da Guerra, 1 de Agosto de 1942. - O SubSecretário
de Estado da Guerra, Fernando dus Santos

Costa.

(Visada pelo Trlhunal de Coutas em ó do Agosto de 1942. Não
são dovidos omctumcutos,
DOS tormos do docroto n," 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, do 25 de Setembro
de 1928, manda o Govêrno da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Teresa Pereira de
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Azevedo
e a Madalena
Pereira
de Azevedo,
viuvá e
órfã do capitão Manuel Joaquim de Azevedo, a reversão
da cota parte do su bsídio mensal do quantitativo
de
~38;)54, em virtude do casamento
do sua filha e irmã,
respectivamente,
Sofia Pereira
de Azevedo,
em 5 do

corrente,
Ministério da Guerra, 31 de J alho de 19402. - O SubSec rotário de Estado da Guerra,
Ferna Ilda dos Santos

Costa.

(Visada pelo 'I'r-lbu nnl do Contas em 5 do Agosto
são duvtd os emolumentos,
nos term.os do docroto

de 1!l42. NUo
n.? 22:257).

Nos termos do decreto n." 16:070, de 25 do Setembro
de 1928, manda
Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Sara Nazaré Henriquos Ribas, órfã do tenente reformado
José Luiz da
Conceição Ribas, a reversão
da cota parte do subsídio
mensal no quuutitavivo
de 140W9, em virtude do falecimento, em 2 do corrente,
de sua mãí, Ana da Concoição Henriques Ribas.

°

Ministério da Guerra, 31 de J ulbo de 194~. - O S ub,
Secretário
de Estado da Guerra,
Fernando d08 Santos

Costa.

(Visada 1'010 Tr-l hnu al do Contas em 5 do Agosto de 1942. Nilo
suo devidos emolumentos, nos tormos do docroto n,? 22:251).

11- RECURSOS
Ministério
[>01'

da Guerra ,-1.3 Direcção Geral-

2.a Repartição

decreto de 4 do corrente mês:

Negado provimento
ao recurso n.? 2:592, intorposto perante o Conselho do ReCUI'AOSpelo tenente de aeronáutica Carlos de Pinho Canolhas, contra a sua colocação
na escala dos subalternos
da arma de aercnáutir-a e,
conseqüentemente,
da declurução 44) inserta na Ordem
do Exército n." 8, 2. a série, de 17 do Dezembro do
ano findo, por falta do fundamento
legal.

2." Série
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DE SiTUAÇAO

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 15 de Julho findo:
Disponibilidade

Major de artilharia,
adido, Alexandre
Gomes de Lemos
Correia Leal, que, por ter deixado de exercer as funções de professor
catedrático da 10.a cadeira da Escola do Exército,
por portaria de 2 de Julho de 1942,
se apresentou
na mesma data.
(VJsadn pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de não serem
devidos emolumentos, DOS termos do decreto D.O 22:257).

Por portarias de 18 de Julho findo:
Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Capitão do corpo do estado maior, adido, Daniel Alexandre Sarsfield Rodrigues,
quo, de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias, se apreseutou
em 13 de Julho de 194:2.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com fi anotação de não serem
dovidos eurolumeu tcs, nos termos do decreto u.? 22:2(7).

Reserva

Brigadeiro
de engenharia,
da inspecção das tropas e serviços de pioneiros,
Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimentel, capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e Mar, A velino Gomes e tenentes:
do batalhão independente
do infantaria
n.? 17, José
Marques Correia e, de artilharia,
no quadro da arma,
José Araújo Martins de Sousa N azará, o primeiro nos
termos da última parte, o scgundo e terceiro nos termos da alínea a) e o último nos termos da allnea c)
do artigo 1.0 do decroto-Iei n ," 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, devendo ser eonsíderados
nesta situação, respectivamente,
desde 3 de Julho, 27 e 21 de
Junho e 3 de Julho de 19J2.
(Visada polo 'I'r+buuul do Contas, com a anotação de não serem
devtdcs amolumcntca, nos tormos do decreto n.o 22:2571.
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Oflciais milicianos de reserva

Alferes milicianos de infantaria,
licenciados, do batalhão
de caçadores
n.? 2, António Joaquim Galhardo e, do
centro de mobilização
de infantaria
n.? 1, Fernando
Pereira,
nos termos da última parte do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de A~osto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
12 e 17 de Julho de 1942.
(Anotada

polo Trluullal

do Coo las om 21 de Julho d. 1912).

Baixa do serviço

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, da
base aérea n ," 2, Aloxandro
Jorge Ferreira
Gonçalves, nos termos da última parte do artigo 3.0 do decroto-Iei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por
tor sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta
hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerado nesta
situação desde 15 do Julho de 1942.
(Anotada

Por porta/ias

polo 'I'rlbunul

de Contas

em 2,1 do Julho

de 1942).

de 25 ele Julho findo:
Adido

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
batalhão de cacadoros li. o 9, António 1\1anuel dos Santos, por ter sido requisitado
para desempenhar
uma
comissão do serviço dependente
do Ministério das Finanças,
na guarda
fiscal, devendo
ser considerado
nesta situação desde 15 de Julho do 1942.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contos Olll t do Agosto do 1912).

Disponibilidade

'I'enentecoronol
de infantaria
José ela Cunha Amaral
Pinto Fernandes
e capitão da mesma arma Ernesto
Chi anca da Maia, ambos adidos, que, de regresso do
comissão militar no Ministério das Colónias, se apresentaram,
respectivamente,
orn 18 o 21 do Julho do
1942.
(Visada polo Tribunal do Contas, com II anotação do nllo sorom
dovidos

amotumeutcs,

nos turmos

UOducroto n,o 22:257).
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Reforma
(Dospacho do 21 do Juthodo lü12 da Caixa Geral do Dopósltos
Crôdlro o Prevldêncí a, pub ltcud o uo Díàric do Gouêrno B.O 172;
2.a sórto, do 25 do mesmo mês).

Coronéis Carlos Alberto Ferreira da Costa, António Maria do Couto Zagalo (I António Severino da Piedade
Guerreiro
e capitãis António Pereira,
Francisco
da
Costa Gomes o Albino Augusto Pacheco, todos na situação de reserva,
nos termos da alínea a) do urtigo 2.° (lo decreto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro
de 1937, por torem atingido o limite de idade, dovendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 2, 21, 24, 12 e li) de Janeiro e 7 de
Fevereiro
de H)J2.
Capitão Jordão Abel Rodrigues e tenente Domingos Cardoso, ambos na situação de reservo, nos termos da
alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31
do Dezembro de 1 U:37, por terem sido julgados incapazes do todo o serviço pela junta de inspecção da
Caixa Geral de A posentações,
devendo SOl' considerados nesta situução desde 20\le Maio de 1942.
Capitão miliciano médico <lo extinto quadro especial, da
2.t\ companhia de saúde Adolino Duarte Mota e alferes
do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimento de infantaria n.? 8, Quintino Ferreira
Barbosa
e, do regimento de infantaria n.? 16, Carlos Pinto Malheiros, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, do :31 de Dezembro de 1937, por
terem sido julgados incapazes do todo o serviço pela
. junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respoctivnmento,
desde 13 de Julho, 11 de Junho e 18 do Julho de 1942.
(Não

Por portartas

carece de visto ou anotação

do Tribunal

do Contas).

de 1 do corrente -mês :
Disponibilidade

Capitão de iufuntar ia Artur Volosn Machado e alforss
do quadro dos sorvicos auxiliarfs
do.exól:cito A~berto
Carlos da Conceição Serpa Soares, Joaquim José Carroirn, Alberto Afonso Leito e Mário de Campos, todos
adidos, o primeiro porque terulo deixado do exercer
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o cargo de professor das 6.a e 13.~ cadeiras da Escola
Central de Sargontos,se
apresentou em 24 de Julho
de 1942 e os restantes que, de regresse do Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, se apresentaram em 30 de Julho de Hl42.
(Visada polo Tl'ibunal de Contas, com a anotação de não serem
dovIdos emolumontos, 1I0S termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Capitãis de infautar ia, do batalhão de metralhadoras
n.? 2, Francisco de Boaventura Militão e adido, no
Ministério do Interior, em serviço na guarda nacional
republicana, Paulino José das Dores e tenente do regimento de infantaria n.? 15, Sérgio Augusto dos Santos, nos termos da alínoa a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 19:37, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 14, 10 e 13 de
Julho de 1942.
(Visnda pelo 'I'rtbuual de Ooutas, com 1\ anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do docreto 0.° 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de artilharia n.? 6, Luiz Cota Falcão Aranha, nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto
n. ° 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido
o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Julho de 1942.
(Anotada

pote Tribunal

IV -

Ministério da Guerra _I.a

de Contas em 6 de Agosto do ln42)

PROMOÇOES

Direcção Geral-

2.11 Repartição

Por portar/a de 18 de Julho findo:
Oficinas gerais de material de engenharia

Capitão do extinto quad ro auxiliar' de engenharia, o tenento do mesmo extinto quadro Manuel de Oliveira
, Marques. (Visada pelo 'I'r-lbunul do Contns, com anctnção do serem de-.
11

vidos emolnmontos,

nos termos do decreto n.? 22:257).
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Por portaria de 1 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento
ajudante do extinto quadro de sargentos
do secretariado
militar, da Direcção
do Serviço de
Adminis trução Militar, António Monteiro,
sem preJUÍzo de antiguidade.
Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes
do batalhão independente
de
infantaria
n.? 18, Simeão Inácio Costa e do extinto
quadro de sargentos do secretariado
militar, do centro
de mobilização
de engenharia n.? 5, António da Silva
Cardoso, sem prejuízo de antiguidade.
(Visada pelo Tribunal de Contas, COIU a uno tacão de serem devído s omolumontos, nos termos do decreto JI.o 22:257).

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portaria de 4 de Julho findo:
Promovido
a aspiranto
a oficial miliciano médico, para
o centro de mobilização
do serviço de saúde n." 3,
continuando
na situação de licenciado em que se encontra, o segundo sargento do centro <le mobilização
de infantaria
n.? 5, Adriano de Oliveira. contando a
antiguidade
desde 1 de Novembro do 1939.

PO?'

portaria de 6 de Julho findo:

Promovido
fi aspirante
a oficial miliciano médico, para
O centro
de mobilização
a que pertence, continuando
na situação de licenciado em que se encontra, o soldado do centro de mobilização
do serviço de saúde
n." i), n.? 43/27, José Coelho dos Reis, contando a
antiguidade
desde 1 de Novembro de H)JO.

Por portaria de 1 do corrente mês:
Promovido a a ..piranto a oficia! miliciano veterinário para
a secção de depósito do pessoal.do serviço veterinário
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militar, continuando
na situação de licenciado em que
se encontra, o segundo sargento do centro de mobilizaçâo do infantaria
n.? 5, Augusto
Barreiros
Cota,
contundo a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.

P01' portaria de 5 do corrente mês:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico para o
centro de mobilização
a que pertence, nos termos do
artigo 35.0 do decreto n.? 21:3G5, de 22 de Abril dc
1932, continuando na situação de licenciado em que se
encontra,
o segundo sargento miliciano do centro de
mobilização
do serviço de saúde n ," 3, António Alexandrino
dos Santos Ribeiro, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1936.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 16 de Julho findo:
(Nllo caro ee de visto ou anotucão do Tr-ibunal de Contas, nos
termos do decreto-Iel n.o 31:286, de 28 do Maio do 1041).

Batalhão expedicionário de infantaria

n.O 2

Capelão, equiparado
a capitão, o padre João Augusto
Sousa, natural do sitio do Salão, freguesia da Ponta
do Pargo, concelho da Calheta, Madeira, em conformidade com o disposto na alínea a) do artigo 13.0 da
lei n.? 1:961, ele 1 de Novembro
de 1937, e nos termos do decreto-lei n." 31:276, de 19 de Maio de 1941,
sendo considerado
nesta situação desde 16 de Jnnho
de 1942.
~

v-

COlOCAÇOES,

Ministério

j"

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 21 de Julho findo:
Nomeados para o desompenho dos cargos de escrivãis
da Secção do Tribunal Militar Especial em Lisboa, nos

2.' Série
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termos do § 3.° do artigo 13.° do decreto-lei D.O 23:203,
de 6 de Novembro de 1933, os seguintes sargentos:
Primeiro sargento do extinto quadro de sargentos do
secretariado militar José Mateus Cabrita.
Segundo sargento do extinto quadro de sargentos do
secretariado militar António Dias.
(Visada polo Tribunal do Contas em 28 de Julho de 1942. São devidos emolumeutca, nos termos do decreto D.o 22:257).

Ministério da Guerra -1." Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 25 de Julho findo:
Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Sub-director, o coronel na situação de reserva Henrique
dos Santos Nogueira.
(Visada pelo Tribuual do Contas, com a anotação de serem devidos emo lumeutos, nos tPTIlIOS do decreto 11.° 22:251).

Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitão do corpo do estado maior, no quadro, Daniel
Alexandre Sarsfield Rodrigues.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 4

Exonerado de chefe, o capitão, na situação de reserva,
Albertino de Paula Santos, por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 9

Adjunto, o capitão, na situação de reserva, António Pinto
da Fonseca, ficando exonerado do serviço que prestava no regimento de infantaria n.? 9.
Exonerado, o tenente, na situação de reserva, J osé Loite
Ribeiro, que passa a fazer serviço, evontualmonte, no
conselho administrativo do regimento de infantaria
n.? 9.
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Segundo comandante, o tenente-coronel de artilharia, no
quadro da arma, J OSÓ Guerreiro·de Andrade.
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Agência Militar

Sub-chefe,
o tenente-coronel,
na situação de reserva,
J osé A ntónio Cerveira.
Exonerado
do serviço que prestava,
o capitão, na situação de reserva, José Alfredo de Paula.
Comissão de contas e apuramento de responsabilidades
do Ministério da Guerra

Exonorado
de prosidente,
o brigadeiro
de engenharia
Inácio Manuol de Sousa Freire Pimentol.

P01'

portarias de 1 do corrente mês:
Comando militar dos Açõres
Formação

do comando

Capitão do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, da 2.a Ropurticão ela 1." Direcção Gorai dêste
Ministério, Francisco António Milho da Rosa.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da Repartição
Geral dõsto Ministério,
Bossuet Salvador Henriques
Domingues.
Repartição

dos serviços

de saúde

Chefe da La SOCÇtlO, O capitão módico da 3.a companhia
de saúde, Augusto Garcia.
Chefe da 4. a secção, o capitão médico do regimento de
engenharia
H.O :d, Carlos
Pereira da Silva Costa.
Adjuntos
da 2." secção, os alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do quartel general do
Govêrno
Militar do Lisboa,
Joüo Mendes Duarte e
José Martins.
Comando militar da Terceira
Repartição

dos serviços

de saúde

Chefe da La secção, o tenente médico do regimento de
infantaria
0.° ~ Luiz Filipe Colaco.
Chefe da 2. a secção, o tenente médico do regimento de
infantaria
0.° 6 António dos Suntos Redondo.
Chefe da secretaria,
o alferes dos quadro dos serviços
auxiliares do exército, do batalhão de caçadores TI.O 9,
Juimo Horácio Pinto Guedes.
Depósito

de reabastecimentos

dos serviços

Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do batalhão de caçudores u,° 2, Augusto

de saúde

do exórcito,
dos Santos.
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de S. Miguel

dos serviços

de saúde

Chefe da, 1.II secção, o tenente médico do regimento de
infantaria n." 10 Vitorino Simões Cardoso.
Chefe da 2. a secção, o tenente médico do batalhão independente de infantaria n. ° 17 Abílio Duarte de Macedo.
Depósito

de reabastecimentos

dos serviços

de saúde

Tenentes do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da 3," companhia de saúde, Mário de Jesus Azevedo
e do depósito geral do material sanitário e de hospitalização José Joaquim dos Reis.
Comando militai'
Repartição

do Faial

dos serviços

de saúde

Chefe, o major miliciano, médico do extinto quadro especial, da Escola Coo tral do Sargentos, José Gomes
Et;tima.
Chefe da 1." secção, o tenente médico do regimento de
cavalaria n.? 5 Manuel Dias Costa,
Chefe da ~. a secção, o tenente médico da 2. a companhia
de saúde João José Leite de Abreu Novais.
Chefe da seerr-tarin,
o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do oxórcito,
do regimento
do infantaria
n. o 5 Firmino Guilherme Alves.
Depósito de reabastecimentos

do serviço de saúde

Alferes do quadro

dos serviços auxiliares
do exército,
do grupo independente
de artilharia
de montanha,
Germano Felizes.
Regimento de infantaria

n. o I

Aspirante
a oficial miliciano, do batalhão
n.? 5, José Augusto de Almeida Nifo.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano,
Martins Gomes,

do regimento
por pedir.

de caçadores

n,O 2

de infantaria

Regimento de infantaria

n." 6,

Rui

n,· 5

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores u.? 1, Oscar
Ribeiro Fiiip«, por pedir.
Aspirante, a oficial miliciano, do regimento de infantaria.
n." ti, Alvaro Queiroz de Morais.
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n.O 6

Alferes milicianos do regimento de infantaria n. ° 2, J oão
Carrasquinho
de Sacudura
Froiro Cabrul, por pedir,
o do regimento de infantaria
n." 13, Jorge Eurico Vaz
de Oliveira Fernandes.
Aspirante
a oficial miliciano do regimento de infantaria
n." 13, Naftali Augusto da Silva, por pedir.
Aspirante
a oficial miliciano médico, do centro de mobilização do serviço de saúde u." 2, José do Amaral
Oastilho.
Regimento de lníantarla

Aspirante

n.· 7

a oficial miliciano, do regimento
Nunes Beirão.

de infantaria

n." 15, António

Regimento de infantaria

n. o 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 3,
J050 Rodrigues Catunas.
Aspirantes
a oficial milicianos, do batalhão de caçadores
n, ° 10, Mário Vieira de Sousa Bastos e Luiz Pinto de
Oliveira, sendo ôste por pedir.
Aspirante
a oficial miliciano módico, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 3, Augusto Vieira
da Cruz,
Regimento de infantaria

n. o 10

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 9, Rui Branco Neves, por pedir.
Aspirante
a oficial miliciano módico, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 2, José Carlos Borges
do Nascimento.
Regimento de infantaria

n.O 13

Capitâo do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da L." região militar, Américo Baptista.
Alferes
miliciano,
do regimento
de infantaria
n.? 14,
Leonel Tavares do Canto Taveira.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes
miliciano,
do regimento
de infantaria
n.? 13,
Joaquim Simão, por motivo disciplinar.
Aspirantes
a oficial milicianos,
do regimento
de infantaria n.? 9, Álvaro da Costa Martins (1 do batalhão de
caçadores n. o 8, Man uel Augusto Vasco Costa.
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n. o 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da 3.:1 Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministório, António Pires Tavares.
Aspirante
a oficial miliciano médico, do centro do mobilização do serviço de saúde n." 1, Joaquim dos Reis.
Regimento de infantaria

n. o 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão de caçoadores n.? 1, Francisco Simeão, do
distrito de recrutameuto
e mobilização
n.? 16, José
Gomes Barraqueiro
e, do regimento
de engenharia
n.? 1, Manuel Pereira.
Regimento de infantaria

•

n. o 19

Alferes do quadro dos serviços auxiliarr-s do exército,
do grupo de companhias de trem automóvel Luiz Filipe Pons Dias e, da 2. a companhia de trem hipomóvel,
Secundino Gonçalves de Araújo •
Batalhão

de caçadores n. o 5

Alferes
miliciano,
do regimento
de infantaria
D.O
16,
Afonso Henriques
Ferreira
dos Heis, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Aspirante a oficial miliciano, do rezimonto de infantaria
n.? 1, Gabriel Lino Ferreira
N('grão Ferrão.
Batalhão

Aspirante
n. ° 3,

de metralhadoras

a oficial miliciano,

n.O I

do regimento
Bastos.

de infantaria

.José Luiz }foniz Teixeira

Batalhão de carros n.· I

Alferes milicianos, do rogirncnto de infantaria n." 1, Vinício de Brito Faro o Albuquer-que e, do regimento de
infantaria n." 10, José Carlos Vasconcelos e S{l, sendo
êste por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

Chefe interino, o capitão,
cisco de Seixas Gomes.

na situação

Centro de mobilização de infantaria

Tenente,

Gabão.

na situaçllo

de reserva,

n. o 4

de reserva,

Fran-

n. o 9

Francisco

dos Santos
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Centro de mobilização de infantaria

n." 19

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado,
mobilização de artilharia n.? 4, Augusto
Distrito

Capitão

miliciano,
reira da Silva.

de recrutamento

e mobilização

na situação

de reserva,

2.· Série

do centro
Ferraz.

de

n. ° 6

Joaquim

Fer-

Grupo de artilharia contra aeronaves n.v I
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão de caçadores n. ° 3, H.enrique Fernandes
Nogueira,
do batalhão de carros n.? 1, Amílcar Augusto Pompilio Mnrgarido,
do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, João Duarte e, do regimento do artilharia ligeira n.? 5, José l\Iaria Ferrã.o.
Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administracão militar, do grupo do defesa submarina
de costa,
Álvaro Galrão de Sousa Chichorro
e, do 2.° grupo
de companhias
de subsistências,
Gerardo
Rodrigues

Brederode.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O 2

Alferes milicianos,
do regimento
de artilharia
ligeira
n.? 4, Amaro José Seia, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, Francisco Furtado da Ponte, do rogimento
de artilharia pesada n.? 2, João Baptista Lemos Costa,
do grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, Mário Augusto
Bobone do Amaral e, do grupo de defesa submarina
de costa, Manuel Martinho.
Aspirante
a oficial miliciano, do centro do mobilização
de artilharia n.? 5, Artur Acácio Monteiro.
Regimento de cavalaria

n.> 2

Alferes miliciano,
nuel Gaspar

do regimento de cavalaria n." 8, Emada Silveira o Lorena, por podir.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Alferes milicianos,

do regimento
de cavalaria n." 3,
Henrique Alvos Baptista e, do regimento do cavalaria
n.? G, Gnstão Caracu da Cunha Ferreira,
ambos por
pedir.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Aspirante
a oficial miliciano, do regimento do cavalaria
n.? 8, Francisco Maria Pcrestrelo
Pinto de Sousa Coutiuho.

•
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Alferes
José

miliciano, do regimento
de Vasconcelos
Borges,
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n.O 8

de cavalaria
por pedir.

Regimento de engenharia

n.? 2, Carlos

n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n." 11, Oscar da Silva
Conde.
3.'

companhia de saúde

Capitão médico, do 'regimento de infantaria
de Deus Pereira do Lago e Costa.
Escola Prática

de Administração

Tenente do serviço de administ;ação
do companhias
de subsistências,
mento Carneiro Allen.
Hospital militar

n. ° 8, Abílio

Militar

militar, do 2.° grupo
Eduardo
do Nasei-

de S, Miguel

Alferes miliciano médico, do centro de mobilização
do
serviço de saúde n." 3, Luciano Sorrão de l\1oura.
Oficinas gerais de material

Tenente,
Sousa.

na situação

de engenharia

de reserva,

Farmácia

António

Monteiro

de

Central do Exército

Chefe do armazém geral. o tenente farmacêutfco
da delegação n." 2, João Fernandes
Faia.
Chefe da delegação n, ° 2, o tenente farmacêutico,
da delegação n." 7, José Rocha.
Chefe da delegação n.? 7, o aspiranto a oficial miliciano
farmacêutico,
licenciado,
da L." companhia de saúde,
Alberto Resende Martins.
Depósito geral de material

Capitãis, na situação
e José Inácio.

sanitário

de reserva,

e de hospitalização

Manuel da Silva Branco

Por portarias de 6 do corrente mês:
Colégio Militar

Sub-director,
o major de infantaria,
da escola prática
arma, Armando .das Neves Larcher"

da

(VIsada polo Trlbuoal do Contas, com n anotação de não sorem
devldos emolumontos,
nos tormos do decreto n.o 22:257).

•
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Direcção da Arma de Infantaria

Major de infantaria, Rodrigo AI vares Pereira, ficando
exonerado do cargo de sub-director do Oolégio Militar.
Regimento de engenharia n. o I

Alferes miliciano do centro de mobilização de engenharia n.? 1, José Pereira Zagalo.
Regimento de engenharia n. 2
O

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de engenharia n. o 2, Basílio Francisco José de Magalhãis Freire Caeiro da Mata e Fernando Pereira Sequeira.
Batalhão' de pontoneiros

Alferes miliciano, licenciado, do centro de mobilização
de engenharia n," 4, .Ioão Augusto Uôgo Bayam Júnior.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano, licenciado, do centro de mobilização
de engenharia n.? 2, Pedro Oroner Oelestino da Costa.
Por portaria de 8 do corrente mês:
Govêrno Militar de Lisboa - Quartel general
2," Repartição

Capitão miliciano, na situação de reserva, Manuel Augusto Martins, ficando exonerado do serviço que presta
na direcção do serviço veterinário militar.
Formação

Tenente, do regimento de cavalaria
Pinto Ooelho Martins de Lima.

n." 2, José Oarlos

Direcção da Arma de Infantaria

Capitãis, na situação de reserva, Paulino José das Dores
e Raúl Caldeira Garcia de Andrade.
Regimento de infantaria

n. 2
O

Capitão, do regimento de infantaria n.? 11, Emílio Heitor
dos Santos, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n_o 4

Capitão, do batalhão independente de infantaria
José Tavares Neto Vaz do Rêgo.

n. ° 17,

2." Série
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n.· II

Capitão, do regimento de infantaria n.? 2, Aníbal Rodrigues de Brito.
Regimento de infantaria

n.· 16

Cu pitão, do regimento de infantaria n. ° 4, J osé Vitorino
Pavia de Magalhãis.
Regimento de infantaria

11.· 18

Capitão, do batalhão independente de infantaria n. ° 17,
Carlos Barreiro Pais de Ataíde, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 7

Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e reserva n.? 14, César Augusto Gomes Ferreira Quaresma.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Majores, do regimento de artilharia ligeira n.? 2. Luiz
António Vicente e. do regimento de artilharia ligeira
n.? 4, João 'I'aborda Alves Pereira.
Capitãis, do regimento de artilharia ligeira n. ° 3, João
António Montalvão dos Santos e Silva e, do regimento
de artilharia ligeira n." 4, João Vitorino Fróis do
Almeida.
Teneutes, da direcção da arma, Nuno Guilherme Roriz
Rubim, do regimento de artilharia ligeira n." 1, Carlos
Pereira, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Alvaro José Duarte dos Penedos e, do regimento de artilharia ligeira n. 05, N apoleão Pita Moira de Amorim.
Tenente miliciano, do rr-gimento de artilharia de costa,
José Subino de Carvalho Fontes.
Alferes miliciano, do regimento de artilharia do costa,
Artur Ferrar Henriques Bastos dos Reis.
Agência Militar

Capitão, na situação

de reserva, Manuel Bernardo.

Por portarias de 12 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.· I

Capitão de infantaria, em disponibilidadé,
da Maia.

Ernesto Chianca
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n. o 17

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Alberto Afonso Leite e Mário de
Campos.
Regimento de infantaria

n.O 19

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Joaquim J osé Carreira.
Batalhão de metralhadoras n. ° 2
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Alberto Carlos da Conceição Serpa
Soares.
.

Por portaria de 13 do corrente mês:
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Secção de rearmamento

Capitão, do regimento de artilharia
Júlio Gomes Belchior Nunes.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Pereira Júnior.

ligeira n. o 5, J osó
n.O 3

do Colégio Militar, João Baptista

Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Tenente do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo
de companhias de subsistências, António Manuel Gonçalves Rato.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

11.° I

Segundo comandante, o major do regimento de artilharia
ligeira n. ° 2 Jaime Alberto \' aladas Lopes Fernandes.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel, do regimento de engenharia
Barros Soares Branco.
Regimento do engenharia

11.° 2, Carlos de

n.O 2

Comandante, o coronol do engenharia, no quadro
arma, Luiz da Costa de Sousa de Macedo.

da

Comando Geral do Aeronáutica

Capitão do aeronáutica,
da. base aérea n.? 3, João Maria
Amado da Cunha e Vascoucelos de Carvalho.

2." Série
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Base aérea n.· 3

Capitão de aeronáutica,
do depósito de material
ção, João Henrique Ferreira
do Tovar Faro.

de avia-

I nstituto de Altos Estudos Militares

Capitão

do extinto quadro auxiliar
partição da 1.:1 Direcção Geral
ricio António do Freitas.

Pai' portarias
Ministério

de artilharia, da 2.:1Redêste Ministério, Mau-

de 14 do corrente mês:
da Guerra -

2." Direcção Geral

Exonerado
de administrador
geral do exército
Aníbal CésarVuldez de Passos o SOUS'I.
(Anotada

o general

polo 'I'rfbu n al de Contas em 17 de Agosto de 1942).

Administrador
geral do exército,
interino,
o coronel,
na situação de reserva,
chefe da 4. a Repartição
da
Geral dêsto Ministório,
Artur Josó de
2.11 Direcção
Almeida,
(Visada pelo 1'rlhunal do Contas, com a anotação de serem devídos

emolumentos,

nos termus do docroto 11.° 22:257).

Comando militar

Comandante,
e Sousa.

o general

dos Açõres

Aníbal

Comando militar

César

Valdez

de Passos

da Madeira

Comandante,
o coronel de infantaria,
tirocinado,
chefe
do distrito
de recrutamento
e mobilização
n.? 12,
Sérgio de Assunção de Morais e Castro.
Comando militar

da colónia de Cabo Verde

Comandante,
o brigadeiro
de infantaria Augusto Martins
Nogueira
Soares,
ficando
exonerado
do cargo de
comandante
militar da ~fadeira.
Comando militar

de S. Miguel

Comandante,
o coronel de infantaria,
tirocinado, comandanto do regimento de infantaria n." 9, Joaquim Maria
Neto.

ORDEM

406

DO EXÉRCITO

2." Série

N.o 10

I.' brigada de cavalaria

Comandante, o brigadeiro de cavalaria Carlos Maria
Ramires, ficando exonerado do cargo de segundo
comandante militar dos Açôres.

VI-

AUMENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

2.3 Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 elo Agosto de 1931, desde as datas
que lhes vão indicadas, aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em Que são considerados
nos termos do decreto n," 17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o primeiro aumento
cento sõbre o sOldo:

no oflciatenentes,
Setembro
de 10 por

Por portaria de 2 de Julho findo:
(Visada polo Tribunal
vidos omolumoutos,

de Contas, com a anoração de serem denos tormos do docreto n.? 22:251).

Serviço de saúde militar - tenente farmacêutico, adido,
em serviço na Farmácia Central do Exército, António
Augusto Castanheira Samuel, nos termos do artigo
19.0 do decreto-lei TI.O 28:403, de 31 do Dezembro de
L937, desde 17 de Murço de 1942.

Idem para o segundo aumento
sOldo:

Por portada

de 10 por cento sObre o

de 20 de Julho findo:

[Vlsndu pe lo Trlhunal
vldos omolumontos,

de Contas,
nos termos

com fi anotação de serem
do decroto n.? 22:257).

do-

Serviço de saúde militar- major farmacêutico
António
Borges Sacoto, adido, em serviço na Farmácia Central
do Exército, nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
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n.? 28:403, de 31 de Dezembro
de 1937, desde 9 de
Julho de 1942.
Serviço de administração
militar - capitão José Maria
de Sampaio Mariz, adido, em serviço na Manutenção
Militar,
nos termos
do artigo 19.0 do decreto-lei
n." 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde 1 de
Julho de 1942.

Por portaria

de 30 de Julho findo:

(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação do serem devidos emolumontos, nos tormos do decreto n.? 22:257).

Artilharia - capitão César Pinto Cortês, adido, em serviço na Fábrica
de Munições de Artilharia,
Armamento e Viaturas,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
n.? 28:400, de 31 de Dezembro
de 1937,
desde 7 de Julho de 1942.

Idem para
sOldo:

o terceiro

aumento

de 10 por cento

sObre o

Por portaria de /4 de Julho findo:
(VI.ada polo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotnção de serom denos termos do decreto n," 2l!:257).

Engenharia - tenente Abel Tavares Fernandes,
em serviço nas oficinas gerais de material
de engenharia,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n." 28:403,
do 31 de Dezembro
de 1937, desde 8 de Julho de

1942.
Pensões anuais rectificadas,
nos termos do § 3.0 do
artigo
o do decreto-lei
n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, quo passaram
a vencer os oficiais na situação
do reserva ao diante nomeados:

o.

Desde as datas a seguir mencionadas,
por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por portaria de 31 de Julho findo:
(VI,adas
vldos

Capitão
Julho

polo Tribunal
emolumentos,

de Contas, com a anctsçãc de serem determos do decreto 0.0 22:257).

J10S

Manuel Otero Ferreira,
lG.083I5üO, desde 2 de
de 1942 - 26 anos de serviço.
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Jacques Rafael Sardinha da Cunha, 19.200t$,
20 de Julho de 1942 - 32 anos de serviço.
Manuel Simões Rosa, 14.728t>20, desde 8 de
de 1942 - 30 anos de serviço.
Francisco Alves Vilela, 13.980~, desde 15 de
de 1942 - 30 anos de serviço.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 25 de Junho findo:
(Visadn poJo TrlhunaJ do Contas om 21 de Julho d. 1942. São
devidos emolumentos, nos termos do doere to n.? 22:2ô7) .

•

Concedida a primeira diuturnidade, desd€l 10 de Abril
d€l 1942, nos termos do § LOdo n. o 3.0 do artigo 101.0
do decreto n.? 18:879, de 25 de Setembro de 1930,
§ único do artigo 58.0 do decreto n. o 20:741, de 11
de Janeiro de 1932, e artigo 10.0 do decreto n.? 21:426,
de 30 de Junho de 1932, à professora efectiva do 4.0
grupo do disciplinas do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, Magda Gaudôncia Fernandes Carneiro, por ter completado o tempo de serviço efectivo
necessário para aquele aumento.

VII-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 3 do corrente mês:
Louvado o capitão de aeronáutica Carlos Mário Sanches
de Castro da Costa Macedo pela muita competência e
valor demonstrados no desempenho de missões de difícil execução que por mais de uma vez lhe têm sido
determinadas, nas quais tem evidenciado os seus móritos de aviador de grande classe e uma nítida compreensão dos deveres militares, prestando, assim,'
• serviços que são dignos de ser considerados extraordinários e importantes.
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VIII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

I.a Repartição

1) Por decreto de 18 de Março de 194:0, publicado
no Diário do Gorêrno n.? 163, 2.a série, de 15 de Julho
findo, foi condecorado com o grau de comendador da
Ordem Militar de A viz o tenente-coronel de infantaria
Carlos Alberto Ferreira Henriques.
2) Por decreto de 19 de Julho de 1941, publicado
no Diário do Gouêrno n. o 163, 2. a série, de 15 de Julho
findo, foi coudecorndo
com o grau de oficial da Ordem
Militar de Aviz o capitão de infantaria Pedro Joaquim
da Cunha Meneses Pinto Cardoso.
3) Por decreto de 19 de Julho de 1941, publicado
no Diário elo Gocêrno n. o 164, 2. a série, do 16 de J olho
findo, foi condecorado com o grau de oficial da Ordem
Militar de Aviz o capitão miliciano do serviço de administração militar, do extinto quadro especial, Francisco
Pinto Amaral.
4) Tendo sido agraciado com a Cruz Vermelha de
Dedicação. da Cruz Vermelha Portuguesa, o capitão do
serviço de administração militar Fausto Rosário da Conceição, A-lhe permitido usar as respectivas insígnias.
5) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade das disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha

de

ouro

Ministério da Guerra-3_" Direcção Geral-I."

Repartição

do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, António l\Iaria Romão.

Capitão,

1." região militar

Coronel, do corpo do estado maior, António José Adriano
. Rodrigues.
Regimentode infantaria n.O 6

Coronel de infantaria, com o curso do estado maior,
.T orge Dias da Costa.
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Medalha de prata
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral- 1." Repartição

Tenente

de infantaria

Jorge

Alexandre

da Fonseca.

Regimentode infantaria n. o I

Capitão
reira.

de infantaria

Manuel

J oaq uini

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-

Cândido

Fer-

2.a Repartiçao

6) Deve ser considerado
como colocado na 3. a Direcção' Geral do Ministério da Guerra, e não na 2. a Repartiçâo da mesma Direcção Geral, como foi publicado na
Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, do corrente ano, O
corooel
do corpo do estado maior Manuel Francisco
Marques Valente.

7) O major do corpo do estado maior José Viana
Correia Guedes, que, por portaria
de 22 de Junho último, inserta na Ordem do Exército n. ° 8, 2." série, do
corrente ano, foi promovido a tenente-coronel,
está colocado no Conselho Superior do Exército, e não no Instituto de Altos Estudos Militares, como foi publicado.
8) Optou pelo quadro comum do Império Colonial,
nos termos do § L° do artigo 7.° do decreto n." 30:945,
de 7 de Dezembro
de 1940, o capitão de infantaria,
adido, em servieo no :\finistério das Colónias, em comissão civil, Oscar Freire de Vasconcelos
Ruas.
9) Passa a desempenhar
as funções de director
da
carreira de tiro de Angra do Heroismo o capitão de infantaria,
do batalhão independente
de infantaria
n.? 17,
Alfredo Newton Franco, em substiturcão
do capitão de
infantaria
João Pascal Machado Benovides, que faz parte
do regimento de infantaria
n.? 17.
10) Conta a antiguidade
do seu actual põsto desde 1
de Novembro
de 1937 o alferes miliciano de infantaria
Henrique de Sousa Alves, promovido para o batalhão de
cuçadoros n," 10, por portaria de 5 de Setembro de 1941,
inserta na Ordem do Exército n.? 13, 2. A série, do mesmo
ano.
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11) Conta a antiguidade
do seu actual posto desde 1
de Novembro de 1939, e não de 1 de Novembro de 1940,
como foi publicado,
o alferes miliciano de infantaria
Francisco
Américo VaI dez 'I'omaz dos Santos, promovido para o batalhão de caçadores n." 3, por portaria
de 23 de Dezembro de 1940, iuserta na Ordem do Exército D.O 23, ~.a série, do mesmo ano.

12) Conta. a antiguidade do actual posto desde 1 de
Novembro de 1937, e não desde 1 de Novembro de 1940,
como foi publicado,
o alferes miliciano de infantaria,
actualmente
do regímen to de infantaria n. ° 3, José Ezeq uíel Costa, promovido para o centro de mobilização de
infantaria
D.O 12, por portaria
de 22 de Novembro de
1940, inserta na Ordem do Exército n." 22, 2." série, do
mesmo ano.
13) Por portaria de [) de Maio do corrente ano, inserta
no Boletim .i.llilitar das Colónias n." 5, de 10 do referido
mês, foram promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
nos termos do artigo 7.° do decreto
n.? 31:112, de 23 do Janeiro de 1941, continuando na
situação de licenciados
e contando a antiguidade
desde
1 de Novembro
do mesmo ano, os seguintes soldados
cadetes da gllarniçüo da colónia de Angola:
N.OS 80/41, Flávio Augusto
da Silvtl Andrade,
78/41,
]\fúrio Borges Alexandrino,
162/41, Joaquim Marinho
Bastos, 160,41, António Gabriel dos Santos e Sousa,
16lj-U, Jorge Augusto Ferreira
Neto, 164/41, José
Iriáei« Rodrigues
de Almeida, 166/41, Mário Luiz dos
Santos, 170/41, Amadeu Rossan e Costa, 169/41, António Adriano Aires, 167/41, FernandoIIenriqucs
Goncalves das Novos, 168/41, Jaime Pires, 163/41, José
Ven tum Touret e 171j-U, Orlando Bruno da Silva Pinhão.
14) Terminou o tempo de serviço a que aludo a alínea a) do artigo 46.° do decreto n.? 17:378, de 27 de
Setembro
de 1929, modificado pelo decreto 0.° 19:175,
de 27 de Dezembro de 1930, prestado no regimento de
artilharia
pesada n. ° 1, onde foi colocado por portaria
de 13 do Janeiro de l!)·H. inserta nu Ordem do Eixérctto
n.? 1, 2,3 série, elo mesmo ano, e regressou
em 21 de
Julho do corrente ano tl sua anterior situação de direc-
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tilharia, no quadro da arma, Angelo Ferreira.
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15) Freqüentaram,
com aproveitamento, na Escola
Prática de Artilharia, no corrente ano lectivo, o curso
de comandantes de grupo os capitãis de artilharia Gonçalo Artur Pereira Coutinho, Eduardo Ferreira. da Silva,
Francisco José Ilenriq uos Cortês, Lino Dias Valente,
Anfbal Frederico da Silveira Machado, José Júlio Gomes Belchior Nunes, Dímas Lopes de Aguiar e Alfredo
da Silva Barreto de Carvalho.
16) Freqüentaram,
com aproveitamento,
na Escola
Prática de Artilharia, no corronte ano lectivo, o curso
de comandantes de bataría os tenentes Auroliano Sobral Gomos, Raúl Simões Cabrita, Carlos Luciano Alves
de Sousa, Francisco António Gonçalves Cardoso, Alfredo Ferreira Gonçalves, José António dos Santos Monteiro, Artur de Jesus Feruaudes, Fernando da Silva
Ponce, Manuel Coelho da Silva Ferreira, Carlos Vidal
de Campos Andrada, António Joaquim Alves Monteiro,
Carlos Duarte Capote, José Monteiro do Sousa Leitão,
Alberto Corioluno Miranda da Costa o Rubi António Marques.
17) Freqüentaram, com aprovoitamento, na Escola Prática de Cavalaria, no corrente ano lectivo, o curso de
comandantes de esquadrão os tenentes de cavalaria José
Costa Gomes, Joaquim da Cunha Frazão Pereira, Fernando Cabral, Abel António, Jaime Filipe da Fonseca,
António Sebastião Ribeiro de Spinola, José Félix Alves
de Carvalhos a e Francisco António Venceslau.
18) Frcqüentaram, com aproveitamento, na Escol a Prática de Cavalaria, no corrente ano loctivo, o curso de
metralhadoras o engenhos os oficiais do cavalaria a seguir moncionados:
Tenente Aurélio da Silva Banazol, classificado instrutor.
Alferes: Joaquim dos Santos Alves Pereira, Joaquim
José das Dores, Carlos de Moura Cardoso, Viriato
Mamede de Brito, Fornando Rodrigues de Sousa Costa,
José J oaq uim Colares Vieira Serra Peroira e José David Baena Nunes da Silva, obtendo o 1.0, 2.°, 3.°, 5.°
e 6.0 a classificação de instrutores.
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19) Conta a antiguidade do seu' actual posto desde
a data que lhe vai indicada o oficial ao diante nomeado,
promovido pela presente Ordem do Exército:
Extinto quadro auxiliar

de engenharia

Capitão Manuel de Oliveira Marques, desde 27 de Junho
de 1942.
20) Freqüontaram, com aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, no corrente ano lectivo, o curso de
camuflagem e defesa antigás (1.0 turno) os seguintes
oficiais:
Infantaria

Alferes Manuel Pereira Espadinha Milréu, António Pereira de Santana, João Maria da Silva Delgado, Leonel Pais do Oouto, Ernesto António Luiz Ferreira de
Macedo, Carlos Alberto Goncalves, Abílio Manuel
do Tavares Rosado do Sacramento Monteiro, Luíz Canojo Vilela, Heuriq ue Manuel Ribeiro da Cruz Antunes e Carlos Barroso Hipólito.
Artilharia

Tenonto António Luiz Tadeu.
Cavalaria

Alferes João Pedro de Almada Saldanha o Quadros
Gouveia, Carlos Emiliano Fernandes, Miguel Fernandes Moreno e Alexandre António Baia Rodrigues dos
Santos,
Aspirante a oficial Rodrigo do Melo Tudela Laranjeira.
Engenharia

Tenente Vitório Serafim de Assis.
Aeronáutica

Alferes de infantaria Urbano Adolfo Ferreira de Castro.
Serviço de saúde militar

Tononto módico Manuel Dias da Oosta:
Serviço veterinário

militar

Alferes Gilberto de Almeida Mendes.
21) Ohama-ae Vergílio Serafim Cardoso Pereira, e não
Serafim Cardoso Pereira, o capitão do engenharia colocado no regimento do engenharia n." 2, por portaria de
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2~) Chegou à altura para entrar no quadro em 24 de
Junho findo o alferes de engenharia,
supranumerário,
Armando
de Brito Subtil.
23) Chama-se Vicente Henrique de Gouveia, e não Vicente Henrique de Mendonça, o tenente miliciano médico
que, por portaria de 6 de Julho findo, inserta na Ordem
do Exército n. ° 9, 2.a série, do corrente ano, foi colocado no centro de mobilização de infantaria
n.? 19.
2,1) Está
nos termos
n.? 28:404,
quadro dos
de infantaria

desligado do serviço desde 18 de Julho findo,
da última parte do artigo 15.° do decreto-lei
de 31 de Dezembro
de 1937, o alferes do
serviços auxiliares do exército, do regimento
D,O 1(>, Carlos
Pinto Malheíro.

2;)) Foi nomeado fiscal do decreto D.O 14:525, de 26
de Outubro de 1';:)27, na La região militar, o coronel,
na situação de reserva, António Marcelino Monteiro, em
substiturção do coronol, na mesma situação, António Joaquim Almeida Valente.
26) Chama-se José Guilherme Pacheco de Miranda, e
não J osé Guilherme
Pacheco, o major miliciano médico
de reserva
que, por portaria
de 4 de Julho findo, inserta na Ordem do Exército n. ° 9, 2. a série, do corrente
ano, teve baixa de serviço.

27) Passou a desempenhar
serviço, eventualmente,
no
regimento
de engenharia
n.? 2, como comandante
da
companhia de mobilização,
o capitão, na situação de reserva, Júlio Maria Pereira Bote.
28) Ficam desligados do serviço desde 20 de Julho
findo os capitãis, na situação de reserva, Francisco
António Viegas, Frederico 'I'amagnini
de Sousa Barbosa e
António Tornaz Elói, nos termos da última parte do artigo 15.° do decreto lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937.
29) Passou a desempenhar
serviço, eventualmente,
no
distrito de recrutamento
e mobilização n. o 14, até à normalização
dos serviços
do mesmo distrito de recruta-

2.' Série
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mento, O capitão, na situação de reserva, Alberto Fernandes Nogueira.
30) Fica desligado do
corrente ano, nos termos
do decreto-lei n. o 28:404,
o capitão, na situação de

serviço desde 27 de Julho do
da última parte do artigo lã.o.
de 31 de Dezembro de 1937,
reserva, Miguel Cardoso.

31) Fica desligado do serviço desde 30 de Julho findo,
nos termos da última parte do artigo 15. do decreto-lei
n.? 28:-104, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão, na situação de reserva, António J oaq uim Fabião,
0

32) Passa a desempenhar serviço, eventualmente, no
conselho administrativo da 3. a companhia de saúde, o
capitão, na situação de reserva, Pedro Dias.
33) Fica desligado do serviço desde 22 de Julho
findo, nos termos da última parte do artigo 15.° do de·
creto-Iei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão, na situação de reserva, Júlio de Oliveira Brandão
Freire Tt'mudo.
, 34) Foi nomeado director da carreira de tiro de
Agueda o capitão miliciano, na situação de reserva, Arnaldo Armindo Martins, em substituição do capitão de infantaria Artur Velosa Machado, que foi colocado no
quartel general da 2.:l região militar.
35) Fica desligado do serviço desde 30 de Julho
findo, nos termos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:"*0"*,de 31 de Dezembro de 1937, o tenente, na situação de reserva, Manuel Dias de Vasconcelos.
36) Passou a fazer serviço, eventualmente, no regimento de infantaria n." 12, como encarregado da carga
de todo o material de guerra, fardamento o oficinas, a
cargo do respectivo batalhão de mobilização, o tenente,
na situação de reserva, José dos Santos Pires.

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

37) É Augusto Herculano de Morais Alvim, e não Domingos Herculano de Morais Alvim, como foi publicado,
o nome elo aspirante a oficial miliciano médico, do centro

506

ORDEM DO EXERCITO N.· 10

2.' Série

de mobilização do serviço de saúde n." 1, promovido a
êste põsto, por portaria do 12 de Maio último, inserta
na Ordem do Exército n.? 7, 2.1\ série, do corrente ano.

Ministério da Guerra - 2.3 Direcção Geral-

3.~ Repartição

38) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Brigadeiro de engenharia Inácio Manuel de Sousa Freire
Pimontel, 48.000t$. -Tem 40 anos de serviço.
Capitão de infantaria Francisco de Boaventura Militão,
21.000t$.-Tem
35 anos de serviço.
Capitão de infantaria Paulino José das Dores, 21.600:$.'I'em 32 anos de serviço e 98 períodos.
Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Ave
lino Gomes, 20.400$.-Tem
41 anos de serviço e 11
períodos.
Tenente de infantaria José Marques Correia, U.466,5GO.Tem 31 anos de serviço.
Tenen te d e i n fa n tu r ia Sérgio Augusto dos Santos,
14:073;)60. -Tem
29 anos de serviço e 23 períodos.
Tenente de artilharia José Araújo Martins de Sousa
Nazaré, 7.000!$20.-Tem
15 anos de serviço.
39) Rectificada se publica a pensão de reserva a que
que tem direito o oficial ao deante nomeado, em substiturção da que lhe foi atribuída pela Ordem do Exército
n." 7,2.1\ série, de 25 de Maio de 194:2:
Tenento dEIcavalaria Artur Ferreira,

14.191640.

40) Pensões anuais com quo passam à situação de reforma os oficiais ao diante nomeados, conforme despacho
da Caixa Geral do Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do Gocêrno n. ° 172, 2. a série, do 25 de
Julho de 19..1,2:
Coronel, na situação de reserva, Carlos Alberto Ferreira
da Costa, 28.939680.
Coronel, na situação ele reserva, António Maria do Couto
Zagalo, 2G.926é80.
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Coronel, na situação de reserva,
António Severino da
Piedade G uerrciro, 30.08615,10.
Capitão,
na situação
de reserva,
António Pereira,

19.990620.
Capitão,

na

situação

de reserva,

Francisco

da Costa

Gomes, 10.631680.
Capitão, na situacão de reserva,
Albino Augusto Pacheco, 6.936fiJ.
Capitão, na situação de reserva, Jordão Abel Rodrigues,

23.266,$80.
Capitão miliciano médico, do extinto quadro
Adelino Duarte :\lota, 1G.33.Jr>40.
Tenente,
na situação
de reserva,
Domingos

especial,
Cardoso,

17.014,$80.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
Quintino Ferreira
Barbosa, 1:3.<37215.
Alferes do quadro dos. serviços auxiliares
Carlos Pinto Malheiro , 9.8568.

do exército
do exército
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Obituário

1942
Maio

20 -

Capitão médico auxiliar do exército, de reserva, AIltónio Alves Moreira de Azevedo.
Junho 16 - Alferes miliciano, de reserva, dc infantaria Manuel dos
Santos.
»
18 - Major, na situação de reserva, Pedro Caetano l\r ariu
de Portugal CoI aço.
)) 25 - Alferes milici ano, do serviço dc administração rui litar,
licenciado lIernani Ferreira de ..'IIiranda.
»
28 - Capitão, reformado, Alberto Nunes Rascão.
Julho
8 - Capitão de infantaria,
adido, José Vieira da Silva.
8 -Primeiro
oficial do Miuistór io ria Guerra, Arcádio
José de Sousa.
»
10 - Coronel reformado, inválido de guerra, Carlos Honorato de Mendonça Perry da Câmara.
»
10 - Tenente, na situação do reserva, David Paula Assis
Cortesão.
»
14 - Capitão miliciano médico, de reserva, Leonel António
Vieira Gomes Carcloso.
»
14 - Tenente, na situação de reserva, José Gonçalves Rogado.
»
30 - Capitão de infantaria,
adido, João Marques Ferreira
Braga.
Agosto 12-Coronel,
na situação de reserva, José Eduardo Moreira Sales.
I)

----Rectificação

Na Ordem do Exercito n.v 16, 2.' série, de 1941, p. 739, I. 17.',
onde se lê: «Fernandes», deve ler-se: "Fernando e,

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

1.10
MINI5 TÉf\IO

Ordem

do Exército
2.-

N,O 11

Publica-se

DF\ G\JEf\f\F\

Série

10 de Setembro

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS

Ministério

de 1942

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Mande o Governo da República Portuguesa, pelo Minístro da Guerra, nomear o capitão de infantaria Amadeu
Soares Pereira para ir ao estrangeiro em missão de serviço
relacionada com o plano de rearmamento do exército.
Além das despesas com transportes, será feito ao referido oficial, a titulo de aj uda de custo, o abono diário
de 330&, a pagar pela verba constante do capitulo 26.°,
artigo 659.°, do orçamento do Ministério da Guerra para
o corrente ano.
.
Ministério da Guerra, 15 de Agosto de 1942.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando dos
Santos Costa.
(Xão carece de "isto ou anotnção <lo Tribunal do Contas).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Xos termos do decreto n. o lô:070, de 25 de Setembro
do 1928, manda o Govêrno dá República Portuguesa,
pelo :\linÍstro da Guerra, conceder a ~Iaria de Jesus
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Correia e ao seu filho, menor, Augusto César Alves
Águia, viúva ,e órfão do capitão, reformado, Augusto
César Alves Águia, a reversão da cota parte do subsídio mensal, no quantitativo de 238~54, em virtude de
seu filho e irmão, Joaquim Alves Águia, respectivamente, haver completado dezóito anos de idade em 21 de
Julho findo.
Ministério da Guerra, 19 de Agosto de 1942. - O SubSecretário de Estado da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de .\gosto do 1942. Não
são

devidos emolumentos,

11- MUDANÇAS

Ministério da Guerra _I.a

nos termos do doere to n.o 22:257).

DE SITUAÇAo

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 8 de Agosto findo:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Luiz Gonzaga Grego, que,
de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias, se apresentou em 7 de Agosto de 1942, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos terroos do decreto n.o 22:257J.

Quadro da arma de cavalaria

I'enente de cavalaria, adido, José Félix Alves de Carvalhosa, que, de regresso do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, se apresentou em 7 de
Agosto de 1942, preenchendo vaga no quadro.
(Vi.ada pelo Tribunal de Contas, com a anotaçAo de não sorem
dovldos emolumentos, nos termos do decrete n.o 22:267).

Disponibilidade

Capitão de infantaria, adido, Carlos Manuel 'I'eixeira
Malheiro, que, de regresso do Ministório da Economia,
no Instituto Geográfico e Cadastral, se apresentou em
3 de Agosto de 1942.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação do não sarem
devidos emolumentos, nos tormos do decreto n,? 22:257).
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Reserva

Tenente do batalhão independente de infantaria n. ° 17,
José Vaz de Oarvalho, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação dosde 30 de Julho de 19"*2.
(Visada polo Trtbunal de Coo tas, com a aootação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto o.· 22:257).

P01' portarias

de 15 de Agosto findo:
Adidos

Oapitãis: do regimento de artilharia ligeira n.? 1 Joaquim
Pereira Monteiro de Macedo e do regimento de artilharia de costa Fernand o Júlio Roseira; tenente do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1 Horácio
Emílio Perez Brandão, e alferes do regimento de artilharia ligeira n.? 4 Dagoberto do Ooito Graça, por
terem sido requisitados para desempenhar uma comissilo de serviço no Ministério das Oolónias, o primeiro,
terceiro e quarto nos termos do artigo 5.0 do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, e o segundo nos
termos do artigo 14.° do decreto n.? 29:2"*"*,de 8 de
Dezembro de 1938, devendo ser considerados nesta
situação desde 11 de Agosto de 19"*2.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 21 de Agosto do 1912).

Tenente do serviço de administração militar,. do 1.0 grupo
de companhias de subsistências, Artur Pinto Bastos
Júnior, por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério da
Economia, no Instituto Geográfico e Oadastral, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Agosto de 1942.
•

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem de.
vidos emolumentos, n08 termos do dooroto
22:261).

11.·

Disponibilidade

Major de artilharia Francisco Freire de Matos, capitão
de cavalaria Alberto Jóice Oardoso dos Santos e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
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Luiz Macedo Pereira, todos adidos, o primeiro por
ter deixado de exercer lIS funções de professor ordinário provisório do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mar, o segundo que regressa do Ministério do Interior por ter deixado de
prestar serviço na policia de segurança pública e
o terceiro que regressa do Ministério do Interior
por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 23 de Julho, 11 e 1 de
Agosto de 1942.
[Visada polo Trlbunul de Contus, COIll fi auot ação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Major de aeronáutica, do Comando Militar dos Açores,
Fernando Carvalho 'I'úrtaro e capitão médico, da
3. a companhia de saúde, JIiguel António Cerveira da
Silveira Costa Santos, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 7
e 13 de Julho de 1942.
Capitão de infantaria, adido, no Ministério das Colónias,
Manuel de Abreu Ferreira de Carvalho, nos termos do
artigo 4.° do decreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, por se ter mantido fora do serviço militar por mais de dez anos coasecutivos, e sem direito
ao abono de pensão por ter optado pelo cargo civil
de governador de provincia do quadro comum do Império Colonial, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1938.
(Yísadas pelo 'l'rlbuna! do Contas, COIII a anot aeão de uâo serem
dovldos omolumontos,
nOS termos do decreto n.o 22:257).

Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano de neronáutica, do centro de instrução
e treino de pilotos-aviadores milicianos, José Adriano
Pequito Rebelo, nos termos do § 3.0 do artigo G1.° do
decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de H)2G, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 2ó de Maio de 1940.
(Anotada

polo Tribunal

de Contai

em 1 do Setomb,'o

do 1~42).

2.' Série
P01'

ORDEM DO EXÉRCITO

N.· 11

51;í

portarias de 22 de Agosto findo:

Expulso do serviço do exército, nos termos do § único
do artigo 31.° do Código de Justiça Militar, o capitão
miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, no
mesmo extinto quadro, Horácio Lopes Gonçalves,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Agosto de 1942.
(Anotada

pelo 'I'r-lbana.l de Contas em 1 de Set ombro de 1912).

Adido

Major, do regimento de cavalaria n." 4, Alfredo de Castro Antas, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 5.° do decreto
n.? 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1942.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Setembro

de 1912).

Reserva

Major, do regimento de cavalaria n." 5, Francisco José
Cardoso Cabral de Quadros; capitãis: de infantaria, do
regimento de infantaria n. o 8, Artur da Silva Lameiras e, adido, no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, António Paula Santos, e tenentes:
do regimento de infantaria n." 8, Fortunato António
Ferrinho e do batalhão independente de infantaria
n.? 17, João Duarte Casquinho, o segundo nos termos
da alínea b) do artigo LOdo decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, e os restantes nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei citado, por terem atingido o
limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 5, 6, 10 e 12 de Agosto e
19 do Junho de 1942, passando o terceiro a receber
pensão de reserva pela guarda nacional republicana,
emquanto ali prestar serviço.
(Visada polo Tribunal de Contas, eom a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decroto n,? 22:257).

Oflciais milicianos de reserva

Capitãis milicianos médicos: do regimento de cavalaria
n." 1, Cândido Lopes Santana Marques, do regimento
de cavalaria n,°3,.T oão da Silva Figueiredo e da 1.:1com-
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panhia de saúde Alfredo Rocha Pereira, e tenentes milicianos médicos: do batalhão independente de infantaria n. o 18, Tomé Emílio Pires Coelho, da 1.a com panhia
de saúde Aureliano Nazaré dos Santos Pessegueiro,
da 2.3 companhia de saúde João Carlos Vaz da Cunha
e da 3. a companhia de saúde António Maria Ferreira,
todos licenciados, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0
do decreto n. o 12:017, de 2 de .Agosto de 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 7 e 5
de Julho, 16 e 21 de Agosto, 10 de Julho, 16 de Junho
e 4 de Agosto de 1942.
(Anotada pelo Tribnnal

de Contas em 1 de Setembro

de 19J2).

Baixa do serviço

Tenente miliciano veterinário, do hospital militar veterinário, António Martins Gomes Ferreira, nos termos
da última parte do artigo 3.0 do decreto -Iei n. o 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Agosto de 1942.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 1 de Setembro

de 1942).

Por portarias de 29 de Agosto findo:
Reforma
(Despacho de 22 de Agosto de 1942 da Caixa Geral de Depôsltos, Crédito o Previdência, publicado no Diá,'io do Govêrno
n.o 198,2." série, de 25 do mesmo mês],

Tenente-coronel Manuel Rodrigues da Cruz, capitão João
José Vinagre e tenentes Francisco Maria Queiroz da
Silva, António de Oliveira e Miguel Figueira, todos
na situação de reserva, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem sido julgados incapazes de todo
o serviço pela junta de inspecção da Caixa Geral de
Aposentações, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 2 de Março, 10 e 14 de
Janeiro de 1942 e 29 e 29 de Dezembro de 1941.
Capitão, na. situação de reserva, José Pedro Canelas,
nos termos da alínea a) do artigo 2.0 do decreto-lei
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n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Janeiro de 1942.
(NAo carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Separado do serviço
(Despacho de 22 de Agosto de 1942 da Caixa Geral de Dopôsítos, CrMito e Prevldllncla,
publícádo no Diário do Govêrno
n.· 198, 2." série, de 25 do mesmo mês).

Oapitão miliciano de infantaria do extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, António Maria de Sousa
Pinto, nos termos da alínea d) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o
com 60 por cento da pensão de reforma, nos termos
do artigo 9.° do referido decreto-lei n.? 28:404, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Maio de 1942.
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Baixa do serviço

Alferes miliciano do serviço de administração militar, da
3.a Repartição da 2.& Direcção Geral dêste Ministério,
Francisco de Ataíde de Almeida Vasconcelos, nos
termos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Agosto de 1942.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 1 de Sotembro de 1942).

Por portarias de 1 do corrente mês:
Oflciais milicianos de reserva

Capitão miliciano farmacêutico, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, António da Silva Guimarãis Júnior, tenente miliciano médico, da La companhia de saúde, António Augusto de Castro Henriques
e tenente miliciano cirurgião dentista, do centro de
mobilização do serviço do saúde n." 3, Alexandrino
Rodrigues Passos, todos licenciados, nos termos do
~ 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,

ORDE~1 DO EXÉRCITO N.· 11

518

2.' Série

devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 11 de Julho, 31 de Agosto e 10 de Julho
de 1942.
(Anotada polo 'I'r-lbunnl do Contas em 7 do Sotombro do 194~).
Baixa do serviço

Majores milicianos médicos Carlos e Elísio de Azevedo
e Moura, capitãis milicianos médicos Serafim Pedrosa
de Araújo,' Guilhermino da Cunha Vaz e António da
Costa Ferreira e capitão miliciano veterinário llenrique Edmundo de Sá Viana Conte, todos de reserva,
nos termos do § 5.0 do artigo 61. o do decreto n. 012:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 17 e 30 de Agosto, 23 e 25
de Julho e 14 e 19 de Agosto de 1942.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia, do grupo de
companhias de trem automóvel, Fernando Nobre Ribeiro Gomes, nos termos da última parte do artigo 3.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de Hl37,
por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação dosde 27 de Agosto de 1942.
(Anotadas

_._~polo TrIbunal

de Contas

em 7 de Set ombro de 19J~).

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Por portaria

de

Geral-

2.a Repartição

8 de Agosto findo:

(Visada polo Tribunal
vidos emolumentos,

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

Centro de mobilização de infantaria

n. o 15

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Francisco Pereira,
contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de Hl41.

P01' portarias

de 15 de Agosto findo:

(Visadas polo Tribunal do Contas, com fi anotação de sorom dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Alfredo Ferreira Gonçalves.
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Regimento de engenharia n.O I

Coronel, comandante, o tenente-coronel, comandante interino, Pedro Carlos Alexandre Pezerat.
Hospital Militar Prlnclpal

Capitão médico, o tenente médico José Carlos Moreira.
Adidos

Capitãis, os tenentes de artilharia, adidos, na fábrica de
munições de artilharia, armamento e viaturas, Aureliano
Sobral Gomes, Carlos Luciano Alves de Sousa, José
Bento Borges e Francisco António Gonçalves Cardoso.
Capitão, o tenente de artilharia, adido, na fábrica de
cartuchame e pólvoras químicas, Raúl Simões Cabrita.

Por portarias de 22 de Agusto findo:
(Visadas polo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotação do serem da
nos termos do docroto n.o 22:257).

Regimento de infantaria

n. o 17

os tenentes do infantaria IYo Guedes da Silva
e Joaquim da Silva Rebêlo.

Capitãis,

Batalhão de caçadores n.O 7

Capitão, o tenente de infantaria
Silva.

António José Pinto da

Regimento de cavalaria n. ° 2

Capitão, o tenento do rogimento de cavalaria n.? 7, Álvaro Bossa de Aragão Ferreira.
Regimento de cavalaria n. o 4

Major, o capitão do regimento de cavalaria n.? 2, Luiz
da Costa I vens Ferraz.
Regimento de cavalaria n. o 5

Major, o capitão oe cavalaria, adido, mestre de gimnástica da Escola do Exército, João José Francisco Xa vier
Freire de Meneses.
3.' companhia de saúde

Tenente miliciano médico, licenciado, o alferes miliciano
médico, licenciado, José Epifünio Saraiva Alves André;
. contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941.
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Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, Arlindo Rodrigues Freixo,
contando a antiguidade desde 1 de K ovembro de 1941.

Por portarias de 1 do corrente mês :
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com a anotação de serem devidos emolumentos, nos termos do decreto 11.° 22:257).

Comando Militar da Madeira

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Mário Martins Canelas, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.
Regimento de infantaria

n.· 3

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Fernando Marcelino da Encarnação, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941.
Regimento de infantaria

n.· 4

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico J oaquim Ferreira Rés, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1941.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

P01' portaria de 13 de Agosto findo:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico para a
unidade a que pertence, nos termos do artigo 35.0 do
decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1932, o segundo
sargento miliciano da 3. a companhia de saúde Joaquim
Pais de Figueiredo, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1936,
Por portarias de 15 de Agosto findo:
Promovidos aos postos adiante indicados os seguintes
cadetes alunos da Escola do Exército:
A aspirantes a oficial de infantaria:
Para o regimento de infantaria n. o 1, Adalberto Júlio
da Nóbrega Pinto Pizarro, Fernando Ermida, João
Luíz Freire de Almeida e Salvador de Jesus Abreu.
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Para o regimento de infantaria n. ° 2, Manuel Ferreira
Nobre Silva.
Para o regimento de infantaria n. ° 3, Júlio Jorge Bernardo.
Para o regimento de infantaria n.? 4, António José da
Costa Pinto.
Para o regimento de infantaria n.? 6, António Dias Machado Correia Diníz, Manuel Carlos Pereira Alves
Passos de Esmeriz e César Cardoso da Silva.
Para o regimento de infantaria n.? 7, Carlos Rodrigues
dos Santos.
Para o regimento de infantaria n. o 8, Armindo Martins
Videira, José António de Sousa Magalhãis e Luiz Viegas do Carmo Neves.
Para o regimento de infantaria n." 9, Altino Amadeu
Pinto Magalhãis.
Para o regimento de infantaria n." 10, Camilo Augusto
de Miranda Rebocho Vaz, J aimo António Tavares Machado Banazol e Júlio dos Santos Batel.
Para o regimento de infantaria D. ° 12, Manuel Leitão
Pereira Marques e Orlando da Silva Andrade.
Para o regimento de infantaria D. o 14, Orlando José de
Campos Marques Pinto, José Leitão Fernandes de
Carvalho e António José do Amaral Balula Cid.
Para o regimento de infantaria n.? 15, José Pinheiro
Salvador Assunção,
Sigismundo Gonçalves da Conceição Revés e António da Anunciação Marques Lopes.
Para o regimento de infantaria n.? 16, Mário Duarte
Ferreira Pinto, Jacinto António Frade Júnior e Jovelino Moniz de Sá Pamplona Côrte Real.
Para o batalhão de caçadores D.O 2, António de Almeida
Nave.
Para o batalhão de caçadores n." 3, Jorge Rogado Quintino e António Adelino Antunes de Sá.
Para o batalhão de caçadores n.? 5, Henrique de Oliveira Rodrigues, Nuno Freire Moniz Pereira e João
Afonso Teixeira Henriques.
Para o batalhão de caçadores n. o 6, Manuel da Conceição Matos e J OSÓ Guardado Moreira.
Para o batalhão de caçadores n. o 7, Alberto Abílio da
Costa.
Para o batalhão de caçadores n.? 8, António Mendes
Baptista e Abílio Gonçalves Dias.
Para O batalhão de caçadores n.? 0, Alvaro de Moura
Kock Fritz.
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Para o batalhão de caçadores n.? 10, Fírmelindo Coutinho David.
Para o batalhão de metralhadoras n. o 1, Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão, José Manuel Ferreira de
Lemos e Fernando Godofredo da Costa Nogueira de
Freitas.
Para o batalhão de metralhadoras n." 2, José António
Rodrigues, Joaquim Augusto Rosado Cabral e José
António Monteiro de Oliveira Leite.
Para o batalhão de metralhadoras n.? 3, David Teixeira
Ferreira, Joaquim Fernandes, Adolfo Monteiro da
Cruz e Cassiano Diego da Silva.
Para o batalhão de carros n." 1, António Jorge da Silva
Sebastião c Cesário dos Santos Miguel.
~~ aspirantes a oficial de artilharia:
Para o regimento de artilharia ligeira n. o 1, Manuel
Marques Peralta e Manuel Rosado Carmelo Rosa.
Para o regimento de artilharia ligeira n." 2, Mário Augusto Barbosa dos Santos Leite.
Para o regimento de artilharia ligeira n. o 3, Ernani J osé
Estácio Costa Branco.
.
Para o regimento de artilharia ligeira n. o 4, Nuno J oaquim de Oliveira Birne o Abílio Santiago Cardoso.
Para o regimento de artilharia ligeira n. ° 5, José Leite
de Resende e Amândio Augusto Trancoso.
Para o grupo de artilharia contra aeronaves n." 2, Celestino da Cunha Rodrigues.
Para o grupo de artilharia a cavalo n.? 2, Artur Relva
de Lima.
A aspirantes a oficial de cavalaria:
Para o regimento de cavalaria TI.O 1, Bernardo Raposo
Botelho do Sá Nogueira, António Augusto de Sampaio
e Melo Pereira de Almeida e João Herculano Rodrigues do Moura.
Para o regimento do cavalaria n. o 2, João Carlos Craveiro Lopes e António da Câmara Leme de França
Dória.
Para o regimento de cavalaria TI.O 3, Luiz Carlos de
Abreu de Barros e Cunha e Luiz da Silva Rodrigues
Pena.
Para o regimento de cavalaria n. o 4, Óscar Manuel de
Freitas de Matos de Sampaio Nobre e João de Mouta
Domingos Araújo.
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Para o regimento de cavalaria n. o 5, Alexandre Mendes
Leite de Almeida, Luiz Clemente Pereira Pimenta de
Castro e Francisco José Falcão e Silva Ramos.
Para o regimento de cavalaria n.? 6, Alberto da Silva
Banazol, João Abel da Costa Barros de Magalhãis
Cruz Azevedo e José Carlos Sirgado Maia.
Para o regimento de cavalaria n." I , José Maria Carvalho Teixeira, Joaquim Maria de Facco Viana Barreto
e Manuel da Fonseca Pinto Bessa.
Para o regimento de cavalaria n.? 8, António "Manuel
Pinto do Amaral e Mário de Lima.
A aspirantes a oficial de aeronáutica:
Para a base aérea n. o 2, Raúl Hernani J otta Toles Grilo,
Feliciano Gomes e Floreano Lopes Gagean.
Para a base aérea n. o 3, :Manuel Chitas de Brito e Manuel José de Barros da Costa Navarro do Andrade
Bolmarço.

POI'

portaria

de 17 de Agosto findo:

Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário,
para a secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, continuando na situação de licenciado,
o segundo sargento cadete do centro de mobilização
de infantaria n. o 11, Herculano Jorge Freire Nunes
Pimentel, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1939.
P01'

portaria de 22 de Agosto findo:

Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário,
para. a secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, continuando na situação de licenciado,
o segundo sargento cadete do centro ele mobilização
de artilharia n. o 5, Luiz Navarro Brasão, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1937.

Por portaria

de 3 do corrente mês:

Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário,
para a secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, continuando na situnção de licenciado
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em que se encontra, o segundo sargento cadete do
batalhão de metralhadoras n. o 1, Leopoldo de Almeida
Amaral, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1941.

IV-

COLOCAÇOES.

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor

portaria

l.a Repartição

de 1 de Agosto findo:

(Vlaada palo Tribunal de Contas, com a anotação da não sorom
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério da Guerra-a.'
Serviços cartográflcos

Direcção Geral
do exército

Chefe de equipe topográfica, permanente, o capitão da
Escola Prática de Cavalaria, Manuel Ferreira Peixoto
da Silva.

Por portaria de 15 de Aqosto findo:
Govêrno Militar de Lisboa - Quartel general

Tenente, na situação de reserva, João Pedro Nunes Pacheco.
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
Manuel Henrique Gonçalves, por pedir.

n.? 15,

Regimento de infantaria n. o 9

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 8, Luiz
Mendes Lopes Cardoso, por motivo disciplinar, e do
regimento de infantaria n.? 13, Aníbal Agripíno Soto
Maior de Araújo Rêgo, por pedir.
Regimento de infantaria

n. 12
O

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores
tónio José dos Santos Soares, por pedir.

n.? 2, An-

Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. o 3 Vergilio Calado Cortes.
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Batalhão de carros n.' I

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. ° 5, Júlio
Carlos Mayer Caldas Botelho Moniz, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 15

Tenente miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n.? 7, Joaquim Leal de Oliveira, por motivo disciplinar.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.' 7

Alferes, na situação de reserva, António Jorge, por pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
2.° grupo de companhias de subsistências, José Borges
Machado.
Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Capitão, na situação de reserva, J osé Júlio de Andrade,
ficando exonerado do serviço que presta na 2.a Repartição da 1.& Direcção Geral dêste Ministério.
Agência Militar

Capitãis, na situação de reserva, José Gonçalves Losa
e Francisco Pereira do Barros.
Exonerado do serviço o tenente, na situação de reserva,
Benjamim Dias Raposeiro.

Por portaria de 17 de Agosto findo:
Regimento de artilharia

ligeira n. ° I

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de artilharia n.? 1, José Rebêlo Vaz Pinto, Filipe
Martinho da Silva Pêra, Fernando Jorge de Moura
Dias, Mário Augusto Temrido Barata, J osé Reis de
Sá Pessoa, António Sacadura Ribeiro de Albuquerque
e António Albino Prado Douwens.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de artilharia n.? 2, António Nunes das' Neves, José
Luiz Rodrigues Martins, Manuel Diniz Jacinto, António Pedro de Matos, José Teles Limão, Sérgio Valentim Camacho, Manuel Augusto da Silva, Abílino
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Vicente, João Augusto da Fonseca e Silva, Leopoldo
de Faria Gouveia, João Maria Castelo Branco de
Almeida Pinheiro, Edgar Maria da Silva Antunes de
Oliveira, Augusto da Cunha Guedes Carvalhal e Francisco da Silva Cardoso.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de artilharia n." 3, Augusto Vieira Põrto, Manuel
Orvalho Teixeira, Lniz de Oliveira Mendes da Costa
e Sousa, .Alvaro Martins da Silva, Filipe Malta da
Costa, Carlos Manuel Pinto da Fonseca Lima de Sousa
Rõgo , Rui de Sá Viana de Alvarenga fi Manuel Gonç-alves Ribeiro de Almeida.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de artilharia n." 4, Mário Paula, Gabriel Junqueira
Rato, Jorge Alcântara da Luz, Orlando Vieira Rodrigues, Fernando Martinez Moutinho de Almeida, J osó
Coelho da Silva Gil, Luiz Alberto Castelo Branco
Almeida Pinheiro e Jaime Barreto Pereira dos Reis.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
de artilharia n.? 5, Joaquim Pereira da Fonseca, António Guedes Barjonu de Freitas, José Gomes Pereira
Dias, Francisco Manuel Campos Trocado, António
Marques de Sá Couto, Francisco Carvalho Jacinto,
Altino Dias Farinha, João Alegria Martins, José Paulo
Lencastre Ribeiro da Silva, Inocêncio Loureiro Queiroz,
Raúl de Lima Aires e Fernando José Faria Amorim.
Regimento de artilharia pesada n.· I

Alferes milicianos, Iicencíudos : do centro de mo bilizacão
de artilharia n.? 1, Manuel Carlos Correia Ferreira
Tôrres, Munuel Brito de Bivar Gomes da Costa \V oínholtz, Cláudio Ferreira Marques de Campos, Mário
Duarte Morgado Lory, António Balbino Ramalho Correia e Francisco Gonçalves Cego; do centro do mobilização de artilharia H.O 2, Acácio António Almeida
Amaral, Sérgio Pereira da Silva, (Alfredo Fernandes
Martins fi José Vilhena Borrego, 0, do centro do mobilizaç-ão de artilharia n.? 6, Hornani António Gomes
de Oliveira.

2.' Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 11
Regimento de artilharia

527

pesada n. o 2

Alferes milicianos, licenciados: do centro de mobilização
de artilharia n. o 5, António Jorge de Oliveira Maia,
Abel Alegria Martins, Alberto de Serpa Ferrão ReMIo, Jorge Abreu Teixeira, Rui Rocha Leão Sá Pinto
de Abreu Soto Maior, Neftali da Costa Fonseca e
João José Cabral Soares de Albergaria, e, do centro
de mobilização de artilharia n.? 7, Alfredo Eugénio
Sampaio Alves, Cristiano Jorge de Lima, António
Gonçalves de Faria, Custódio Gonçalves Palma, Armando Coelho Pereira Serra, António Queiroz de Vasconcelos Lencastre, Sílvio Arnaldo Diniz Morão, Luiz
Manuel Barroso Coelho da Silva, João de Deus Meneses Pimentel, Tálio Sobral Moreira e Manuel Furtado
de Antas Martins.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Alferes milicianos, licenciados: do centro de mobilização
de artilharia n. o 4, Humberto Gabriel Mendes, António
Pereira de Meireles da Rocha Lacerda, João da Fonseca Jorge, António Teixeira de Sampaio, José da
Costa Martins, Jorge Barradas Correia e Manuel Augusto da Silva Vieira, e, do centro de mobilização de
artilharia n. o 8, Gonçalo Velho Maria Henriques de
Lencastre e António Fernandes Lamas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Alferes milicianos, licenciados, do centro do mobilização
de artilharia n. o 4, Manuel Alexandre Madruga, Emílio
Maria Faria Durão, José Nicolau de Oliveira Goulão,
Carlos Duro Contreiras, José António Almeida, Bento
Maria de Meireles Leite de Castro, Paulo António
Arrôbas Crato, Armindo Cândido Santos de Almeida
o Francisco Maria Feio.
Grupo de artilharia

'3.

cavalo n.· 2

Alferes milicianos, licenciados, do centro de mobilização
do artilharia 0.0 2, Eduardo Abranches de Magnlhãis,
N uno Ângelo Rodriguos Valente, Alberto de ~rorais
Cerveira, António Serra, Francisco Augusto Rosa,
Alfredo da Fonseca, J osé Soares Orêspo, Fernando
Augusto Soares Seixas, Lourival Ferreira Vilela e
João Manuel da Rocha Cascarejo .•
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portaria de 20 de Agosto findo:
2." região militar - Quartel general

Chefe da 2.& Repartição,
o capitão de infantaria, em disponibilidade, Artur Velosa Machado.
Regimento de Infantaria

n.O I

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Carlos Manuel
Teixeira Malheiro.
RegImento de infantaria n.O 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Luiz Gonzaga
Grego.
Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, José Félix
AIves de Carvalhosa.

Por portaria de 22 de Agosto findo:
MInIstério da Guerra - 2." Direcção Geral
Conselho

FIscal dos Estabelecimentos

Produtores

Vogal eventual, o maj or miliciano farmacêutico, do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
Alfredo Marques Canário.
Regimento de infantaria

n. ° 10

Tenente miliciano médico, do contro de mobilização
serviço de saúde n.? 2, João Machado Levita.
Regimento de infantaria

do

n.O II

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 3, José
Casimiro Lopes.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 9, Artur Durão de Saoadura, por pedir.
Regimento de Infantaria n.O 12

Alferes miliciano, do regimento
Antero Augusto Sobral.

de infantaria

n;? 3,

Regimento de infantaria n.· 15

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 2, Carlos Augusto Mendes Martins, por pedir.
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Batalhão independente de infantaria n.· 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliaras do exército,
no quadro, Simeão In~cio Costa.
Batalhão de caçadores

n.· 5

Alferes milicianos: do regimonto de infantatia n. o 6,
Noéde Freitas Albuquerque, e do regimento de Infantaria n." 16, Mário Cupertino de Oliveira, sendo o
primeiro por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n." 2, José
Luiz Fernandes Mendes, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos: do regimento "de infantaria n.? 8, Luiz Pinto de Oliveira, e do batalhão de
caçadores n.? 3, Vítor de Castro Monra, sendo êste
por pedir.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. q 15

Exonerado de sub-chefe o tenente-coronel, na situação
de reserva, Francisco Grilo Fevereiro, por pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Capitão de artilharia,
reira Gonçalves.

no quadro da arma, Alfredo Fer-

Grupo de artilharia

contra aéronaves n. o I

Majores: do regimento de artilharia ligeira n." 1, Alcino
Miguel Pereira Rodrigues, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4, João José Guerreiro Pacheco e do
grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 2, Luiz de
Sousa.
Aspirantes a oficial milicianos: do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, Vasco de Campos Fidalgo, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4, José da Costa Nunes e do
grupo independente de artilharia de montanha, António Gonçalves de Almeida.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Capitãis: de artilharia, da escola prática da arma, Luiz
Falcão Mena e Silva, do regimento de artilharia ligeira
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n. o 4, Artur Elias da Costa e da Escola do Exército,
Manuel Martins de Oliveira.
Tenente, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 1,
Frederico Alcide de Oliveira.
Alferes: do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1,
Celestino Bonucci Veiga, e do grupo de artilharia a
cavalo n. o 2, Fernando Ferreira Valente.
Aspirantes a oficial milicianos: do regimento de artilharia ligeira n.? 1, José Maria Duque da Cunha; do regimento de artilharia ligeira n." 2, Arménio Soares
da Cruz Sampaio Nunes, Sérgio Augusto Vila Verde
Bacelar, Eduardo Monteiro Nunes Prudente e José
Joaquim Fernandes do Rosário ; do regimento de artilharia ligeira n. 03, Parcídio Campos Rodrigues Costa;
do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Manuel José
Morgado, e do regimento de artilharia pesada n.? 2,
António Pinto Canedo de Morais.
Regimento de engenharia n.· I

Capitão, chefe de banda de música, do batalhão de caçadores n.? 9, Francisco Pereira de Sousa,por pedir.
Regimento de engenharia n. o 2

Alferes miliciano, do batalhão de pontoneiros,
Henriques Nunes Coelho.

António

Centro de mobilização de engenharia n.· 4

Alferes miliciano, do batalhão
Ferin Cunha.

de pontoneiros,

Carlos

2.' companhia de saúde

Tenente miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização de infantaria n." 19, Mário Fialho Barradas.
Agência Militar

Capitão, na situação de reserva, Joaquim Pedro de Magalhãis Gama.
Depósito geral de material sanitário e de hospitalização

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
Repartição Geral dêste Ministério, António Joaquim
Cândido Ferreira.
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de 29 de Agosto findo:
Escola do Exército

Ajudante, o capitão, do regimento de artilharia de costa,
Jorge Dionísio de Jesus.
(Visada pelo Tribunal de Contas, com fi nnotasllo de serem devídos emolumentos, nos termos do decreto n. 22:257).

Regimento de infantaria n. ° 10
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 16, Fernando Barbosa, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.O I

Capitão, na situação de reserva, José Lobato.
Centro de mobilização de infantaria n.v 14

Exonerado de adj unto o tenente, na situação de reserva,
Teófilo António Saraiva, por pedir.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, do regimento de artilharia ligeira
Gonçalves Rocha.
Regimento de artilharia

O

D.

4, Artur

ligeira n.O 4

Comandante, o coronel de artilharia, chefe da 3. a Repartição da direcção da arma, José Mac-Bride Fernandes.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão, do grupo independente de artilharia de montanha, José Gomes Martins Calado Júnior.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Alferes miliciano, do regimento de cavalaria n. o 1, José
Júlio da Costa Júnior, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n.? 1, Fernando Alberto Santos Verissimo, por pedir.
Comando Geral de Aeronáutica
Secção técnica

Capitão, na situação de reserva,
donça.

J osé U anuel de Men-

•

•
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Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, do regimento de infantaria D.O 10, João Carlos Borges do
Nascimento.
Transferidos para as unidades que lhes vão indicadas
os aspirantes a oficial do corpo de alunos da Escola do
Exército, ao diante nomeados, que no ano lectivo findo
terminaram o respectivo curso:
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 3

Aspirantes a oficial de artilharia
e Manuel Freire Temudo Barata.
Regimento de artilharia

José

Pires

Simões

pesada n. ° I

Aspirantes a oficial de artilharia Filipe J osé Freire
Temudo Barata e Mário de Carvalho Andrea.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirantes a oficial de artilharia Manuel Andrade Beires
Junqueira e João Manuel Tarujo Nunes Correia.
Grupo de defesa submarina de costa

Aspirante a oficial de artilharia
xeira Lemos Mendes Arnaut.
Grupo de artilharia

António Joaquim Tei-

contra aeronaves n.· 2

Aspirante a oficial de artilharia Francisco
celos Brandão Soares Parente.
Grupo independente de artilharia

Xavier Bar-

de montanha

Aspirante a oficial de artilharia António Francisco Neto
Parra.
Grupo de artilharia

Aspirante

a cavalo n. ° 2

a oficial de artilharia J osé Póvoas Janeiro.
Regimento de engenharia n.O I

Aspirante a oficial de engenharia Fernando
de l\1orais Branquinho.

de Gouveia

Regimento de engenharia n.O 2

Aspirantes a oficial de engenharia Silvino Silvério Marques e Eurico Ferreira Gonçalves.
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Batalhão de telegraflstas

Aspirante a oficial de engenharia
Oliveira Júnior.

Francisco

Aires de

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Aspirante
Braga.

a oficial de engenharia

Rui Duarte Moreira

Grupo de companhias de trem automóvel

Aspirante a oficial de engenharia
redo da Cunha Pacheco.

PaI'

portarias de 1 do corrente

Fernando

de Figuei-

mês :

Colégio Militar

Instrutor de equitação e comandante da formação, o capitão do regimento de cavalaria n. o 2, António Carlos
Garcia de Oliveira Reis.
(VIsada pelo TrIbunal
vidos emolumontos,

de Contas, com & &ootaç!to de serem determos do docreto n.· 22:251).

DOS

Ministério da Guerra - 1.' e 2.' Direcções Gerais
Conselho administrativo

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, António da Silva Cardoso.

do exército,

Escola Prática de Infantaria

Segundo comandante, interino, o major de infantaria, da
direcção da arma, Rodrigo Álvares Pereira.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão de infantaria, do Colégio Militar, Álvaro de La
Cruz Quesada Mendes.
Regimento de infantaria n. o 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da La companhia de trem hipomóvel, José Casimiro
Lourenço de Abreu, por pedir ..
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Regimento de infantaria n.O 12

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n." 7, José
dos Reis Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.O 19

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Luiz de Macedo Pereira.
Distrito de recrutamento e mobilização n. ° 12
Chefe, o coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 3, Amândio Machado, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Tenente, do regimento de artilharia
gusto de Jesus Remigio.
Grupo de artilharia

pesada n.? 1, Au-

contra aeronaves n. ° I

)fajor de artilharia, em disponibilidade, Francisco Freire
de Matos.
Centro de mobilização de artilharia

n.O I

Exonerado de adjunto o capitão miliciano, na situação
de reserva, Augusto César da Silva Pereira, por pedir.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 7, João Cecilio
Gonçalves.
Regimento de cavalaria n.O 3

Capitão de cavalaria,
Silveira Freitas.

do Colégio Militar, Décio Tito da

Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes, do regimento de cavalaria n, o 5, Augusto Eduardo
de Oliveira Ferraz de Noronha e Meneses Freire de Andrade.
.
5.· inspecção do serviço de saúde militar

Capitão, na situação
Carmo Azevedo.
;

l:

l

de reserva,

Caetano

Alberto

do

2.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n, o 2, Alexandre Leite da t;il va,
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Alferes miliciano médico, licenciado, do centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, Fausto de Melo
Serrano.
Instituto

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra

e Mar

Secretário, interino, o capitão, na situação de reserva,
Avelino Gomes.

Por portaria de 5 do COlTente mês:
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n," 3, Carlos dos Santos Cácima, por pedir.
Batalhão de carros

n.· I

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 9, Alberto Nunes da Silva, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n." 5, Manuel Eduardo Gonçalves Costa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Dúlio
Norberto Franco Simas.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Alferes miliciano, do centro de mobilização de cavalaria
n.? 2, Cristiano Carvalho de Almeida, por pedir.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 20 de Agosto findo:
Exonerados dos cargos da Escola do Exército que lhes
vão indicados, a partir do dia 31 de Agosto findo, os
seguintes oficiais:
Coronel de engenharia Luiz da Costa de Sousa de Macedo, professor catedrático da 7. a cadeira.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar
Francisco Gonçalves Velhinho Correia, professor catedrático das 19.11 e 20. a cadeiras.
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Major de infantaria Jorge Henrique Nunes da Silva,
professor catedrático da 4. ~ cadeira.
Major de cavalaria Humberto Buceta Martins, professor
catedrático da 9. a cadeira.
Capitão de engenharia Inácio Francisco da Silva, professor efectivo da 25. a. cadeira transitória.
Capitão médico Augusto da Silva 'I'ravassos, professor
efectivo da extinta 3. cadeira transitória.
11

(Anotada pelo Tribunal

Ministério
P01'

de Contas em 25 de Agosto de 1942).

da Guerra - Repartição

Geral

portaria de 31 de Julho do corrente ano:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 do Agosto do 1942. São
devidos emolumontos, nos t01'11108do decreto n.? 22:257).

Considerado professor ordinário efectivo do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar
e da disciplina de tecnologia metalo-mecânica e máquinas ferramentas do 2.0 ano, órgãos de máquinas
(parte prática) do 3.° ano e organização industrial do
4.° ano do curso de máquinas e electrotecnia (C. M. T.),
nos termos dos artigos 82.0 e 83.° do decreto n." 18:876,
de 25 de Setembro de 1930, o professor provisório do
mesmo Instituto, tenente-coronel, na situação de reserva, Raúl Ferrão,

Por portaria de 14 de Agosto findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Agosto do 1942. São devldos emolumentos, nos termos do doereto n.o 22:257).

Nomeados professores provisórios dos grupos de disciplinas do Colégio Militar que lhes vão indicados, nos
termos do artigo 3.° do decreto n.? 30:773, de 4 de Outubro de 1940, e artigo 2.° do decreto n.? 26:341, de 7
de Fevereiro de 1936, para exercerem as respectivas
funções no ano escolar de 1942-1943, os seguintes oficiais:
1.0 grupo - capitão, na" situação de reserva, José Maria
Caeiro.
9.° grupo - major de infantaria João Alves Ferreira.
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Por portaria de 22 de Agosto findo:
(Visada polo Tribunal de Contas em 29 de Agosto do 1942. São
devidos emolumontos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Nomeados professores provisórios dos grupos de disciplinas do Colégio Militar que lhes vão indicados, nos
termos do artigo 3.0 do decreto n." 30:773, de 4 de Outubro de 1940, e artigo 2.0 do decreto n. o 26:341, de 7
de Fevereiro de 1936, para exercerem as respectivas
funções no ano escolar de 1942-1943, os seguintes oficiais:
2.0 grupo - capitão miliciano de artilharia do extinto
quadro especial, em serviço na Direcção Geral Militar
do Ministério das Colónias, Mateus Martins Moreno
Júnior.
7. o grupo - tenente de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Artur de Jesus Fernandes.

v-

AUMENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS
DE PENSAo

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantagens de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data que
lhe vai indicada, ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência
no otíclalato, desde a data em que é considerado
tenente, nos
termos do decreto n,O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessário
para o terceiro
aumento de 10 por
cento sõbre o sõldo t

Por portada

de 3 de Agosto findo:

(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas, com a anotação do serem deDOS termos do decreto 0.0 22:257).

Serviço de administração militar serviço no Instituto Geográfico
Pinto Bastos Júnior, nos termos
creto-lei n." 28:404, de 31 de
desde 1 de Agosto de 1942.

tenente, adido, em
e Cadastral, Artur
do artigo 20.0 do deDezembro de 1937,
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Pensões anuais rectificadas, nos termos do § 3.0 do
artigo 6.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passaram a vencer os oficiais na situação
de reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por' portaria de 25 de Agosto findo:
(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotacão de serem devidos emolumentos, nos termos do decreto n ..o 22:257).

:\Iajor Manuel Caldeira Caiola Bastos, 14.300840, desde
14 de Julho de 1942 - 31 anos de serviço.
Major Eduardo Pimentel Maldonado Pelen, 25.114620,
desde 4 de Agosto de 1942 - 33 anos de serviço.

VI-

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

I." Repartição

Por portartas de 26 de Agosto findo:
Louvado o grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1
pela forma exemplar como, em limitadíssimo espaço
de tempo, procedeu à orguniaação de importante número de batarias anti-aéreas que tomaram parte nos
exercícios de defesa terrestre contra aeronaves que
em Junho de 1942 se realizaram em Lisboa, procedendo por forma a que todo o pessoal so preparasse
devidamente e as batarias ocupassem, na melhor ordem,
as posições que lhes tinham sido designadas, trabalho
êste que, pela forma como foi executado, denota muita
disciplina, espirito militar, hábitos de ordem e perfeita
organização.
Louvada a bataria de especialidades do regimento de
artilharia de costa pela eficiente e muito útil colaboração que prestou aos exercícios de defesa terrestre
contra aeronaves que em Junho de 1942 se realizaram
em Lisboa, fazendo em muito curto prazo a prepara-
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ção de todo o material foto-eléctrico e respectivo pessoal da unidade e do grupo de artilharia contra aeronaves 11,° 1 que, para a realização dos exercícios, lhe
foi fornecido, contribuindo desta forma para a rápida
e eficiente organização das unidades de referenciaçâo
que naqueles exercicios tomaram parte,
Louvado o major de artilharia Luiz Gonzaga Bressane
Leite Perry de Sousa Gomes porq ue, como segundo
comandante e comandante interino do grupo de artílharia contra aeronaves n." 1, onde se conservou até,
a seu pedido, ser mobilizado para fazer parte das fõrças expedicionárias, serviu sempre com muito zêlo e
dedicação e revelou qualidades de bom senso e de
saber dignas do maior aprêço, contribuindo assim,
pelo seu esfôrço, para o bom nome de que a unidade
justamente goza,

Por portaria de 28 de Aqosto findo:
Condecorado com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por ter sido julgado ao abrigo da
alínea a) do § 2,° do artigo 8.°, com referência à última
parte do artigo 10,° do regulamento da medalha militar, o capitão de aeronáutica Carlos Mário Sanches
de Castro da Costa Macedo,

VII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra - f. a Direcção Geral-

I.a Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com
a medalha de Mérito Militar, com distintivo vermelho, o
major de artilharia Augusto Dantas Pimenta Serrão de
Faria Pereira, é-lhe permitido, em conformidade das dísposições do regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias,
2) Por decretos de 19 de Julho de 1941, publicados
no Diário do Govêrno n." 185, ~.a série, de 10 de Agosto
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findo, foram condecorados com o grau de comendador
da Ordem Militar de Aviz o major de cavalaria António
Francisco Palermo Leal de Oliveira, e com o grau de
oficial da mesma Ordem o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, Manuel Pedro Rodrigues
Pardal.
3) Tendo sido agraciado com a medalha de La classe
da Cruz de Malta o capitão do serviço de administração
militar, Mário Afonso de Carvalho, é-lhe permitido usar
as respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de
Mérito da Cruz Vermelha Portuguesa o alferes miliciano
de infantaria, em serviço na guarda nacional republicana,
Perry Correia Gomes, e o primeiro cabo corneteiro
n. o 31/41/E, do regimento de infantaria n. o 17, Franklim
Bottenconrt da Cunha, é-lhes permitido usar as respecti vas insígnias.
5) Condecorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade das disposições do regulamento aprovado por decreto de 28 de
Setembro d~ 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Batalhão de telegraflstas

l\faj or de engenharia Vergilio António Gomes Ferreira
Quaresma.
Medalha de prata
Regimento de infantaria n. o 2

Tenento- de infantaria Francisco Rafael Alves.
Base aérea n.O 2

Capitãís de aeronáutica Diogo Rogério dos Rois Temudo
e Manuel Pinto Machado de Barros, O tenentes da
mesma arma Fernando Machado Soares de Oliveira e
Sousa e Tito Lívio Félix Pavia,
Escllla do Exército

Tenente de artilharia Carlos Fanha Vicente.
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6) É interino o exercício das funções de comandantes
militares da Madeira e de S. Miguel, para que foram
nomeados por portarias de 14 de Agosto findo, insertas
na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente ano,
os coronéis de infantaria, tirocinados, respectivamente,
Sérgio de Assunção de Morais e Castro e Joaquim Maria
Neto.

7) Deixou de estar suspenso das funções de serviço,
desde 21 de Agosto findo, o tenente-coronel de infantaria António Acácio da Cruz.
8) Deixou de estar na situação de adido, em serviço
no Ministério do Interior, na policia de segurança pública, em 12 de Agosto findo, continuando, porém, na
situação de adido, masom serviço no Ministério das
Obras Públicas e Comunicações, como director dos serviços de policiamento do pôrto de Lisboa, desde a referida data, o capitão de infantaria, Adriano Augusto de
Figueiredo Dores.
9) Faleceu em 1 de Julho de 1942, e não em 2 do
mesmo mês, como foi publicado na Ordem do Exército
n.? 9, 2.a série, do corrente ano, o capitão de infantaria,
adido, Armando Jorge de Oliveira Saraiva.

10) Contam a antiguidade dos seus actuais postos, desde
as datas que, respectivamonte, lhes vão indicadas, os
oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente
Ordem do Exército:
Infantaria

Capitãis:
António José Pinto da Silva, desde 12 de Janeiro
de 1942.
Ivo Guedes da Silva, desde 3 de Junho de 1942.
Joaquim da Silva ReMIo, desde 14 de Julho de
1942.
Artilharia

Capitãis :
Aureliano
1942.

Sobral

Gomes,

desde 22 de Abril de
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Raúl Simões Cabrita, desde 9 de Maio de 1942.
Carlos Luciano Alves de Sousa, José Bento Borges,
Francisco António Gonçalves Cardoso e Alfredo
Ferreira Gonçalves, todos desde 11 de Agosto
de 1942.
Cavalaria

Majores:
Luiz da Costa Ivens Ferraz, desde 4 de Agosto de
1942.
João José Francisco Xavier Freire de Meneses,
desde 5 de Agosto de 1942.
Capitão Alvaro Bessa de Aragão Ferreira, desde 4 de
Agosto de 194;,2.
Engenharia

Coronel Pedro Carlos Alexandre
Julho de 1942.

Pezerat,

desde 3 de

Serviço de saúde

Capitão médico José Carlos Moreira, desde 13 de Julho
de 19-12.
11) Foram nomeados para freqüentar o curso de
comandantes de batalhão, que tem inicio no dia 28 do
corrente mês, além dos constantes da declaração 9) da
Ordem do Eo-ército n. ° 6, 2. a série, do corrente ano,
mais os capitãis de infantaria a seguir mencionados, devendo todos ser mandados apresentar na referida Escola
na véspera do início do mesmo curso:
Guilherme de Faria Correia Monteiro, no batalhão de
metralhadoras n." 2.
Adelino Ferreira Fresco, no regimento de infantaria
n.? 12.
António Azevedo dos Reis, no batalhão de caçadores
n.? 5.
João Pascal illachado Benevides, no batalhão independente de infantaria n.? 17.
João Guedes das Neves Sacadura, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
António Correia de Pinho Júnior, no batalhão de carros
n.? 1.
Américo Pinto da Silva Oliveira, no batalhão de metralhadoras n." 3.
.
António Pinto das Neves Ferreira, no batalhão de caçadores n.? 9.
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Vasco Godfroy de Abreu de Lima, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
,
Augusto José Machado, adido, no Ministério
as Finanças, na guarda fiscal.
Dario Tamegão, no regimento de infantaria n. o 6.
Alberto de Oliveira Sousa Machado, adido, no Ministério
do Interior, na polícia de segurança pública.
João Xavier da Costa Pina, no regimento de infantaria
n." 15.
João da Costa Virtuoso, no regimento de infantaria
n .? 11.
Henrique Lopes Gonçalves, adido, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal.
José Tuvares de Lima, no regimento de infantaria
n.? 6.
António da Silva Pinheiro, no batalhão de metralhadoras
n." 3.
ê

O~ três últimos foram nomeados em substitulção dos
Carlos da Silva Carvalho, Pedro Joaquim da
Cunha Meneses Pinto Cardoso e miliciano do extinto
quadro especial António José da Conceição Gomes, em
virtude de os dois primeiros não virem freqüentar o referido curso e o último ter sido colocado na situação
de reserva.
capitãis

12) Terminaram o curso de mecânico-auto nas oficinas
gerais de material de engenharia, com a classificação que
lhes vai indicada, os seguintes oficiais:
Infantaria

Alferes José Francisco dos Santos, apto.
Alferes José Manuel Castanha, apto.
Alfpres João António Afonso de Oliveira e Silva, apto.
Artilharia
Capitão

muito
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente
Tenente
meida

Henrique José Xavier Martins de Figueiredo,
apto.
1}. rtur de Jesus Fernandes, apto.
Alvaro da Silva Carvalho, apto.
João Lidio Ferreira, apto.
António Pedro Saraiva Júnior, muito apto.
Vítor Maria Santos de Moura Coutinho de Alde Eça, muito apto.
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Tenente Vítor Novais Gonçalves, muito apto.
Capitão José Teles da Silva Palhinha, muito apto.
Tenente Augusto de Jesus Remígio, muito apto.
Os dois últimos oficiais não freqüeutaram
o curso, mas
fizeram exame nos termos do artigo 35.0 do respectivo
regulamento.
Cavalaria

Capitão Carlos Alberto da Oosta Botelho, apto.
Capitão A ntónio Vasco da Costa, apto .
•tIferes Abílio de Oliveira Ferro, apto.
Engenharia

Tenente José Fortunato Paulino Brandão Freite Temudo,
muito apto.
Tenente Kaulza Oliveira de Arriaga, muito apto.
13) Freqüentaram,
com aproveitamento, na Escola
de Engenharia, no corrente ano lectivo, o curso
de sapadores (2.0 turno) os seguintes oficiais:

Prática

Infantaria

Alferes José Herdade Telhada, Mário de Jesus Ferreira,
Serafim Moutinho Neves, José Alves Moreira e milicianos Vasco Anes Vasconcelos da Costa Corte Real,
Joaquim dos Santos Gomes, Bemvindo Passos Reis,
Fausto Gonçalves Ventura, Manuel da Oosta, José
Bento dos Santos, Silvino Augusto Leitão, Adriano
da Cunha Mendes, Francisco Palma Leal, João da
Luz Bourgard, João Martins Belchior, José Antunes
Marmelo e Ricardo Cláudio Correia Mendes.
Cavalaria

.\ lferes José Luiz de Pinho Oanelhas, Fernando Maria
de Fontes Pereira de Melo e Mário Abrantes da Silva.
Serviço de administração militar

Tenente Estêvão de Jesus Calado.
14) Foi autorizado a usar o nome de Alexandre Gomes
Ferreira Possolo o alferes miliciano elo infantaria Alexandre Gomes Ferreira, devendo, portanto, ser escriturado nos respectivos registos com aquele nome.

2." Série

ORDEM

15) Fica desligado
nos termos da última
n." 28:404, de 31 de
nel de artilharia,
do
Gonçalves de Sousa

DO EXÉRCITO

N.· 11

545

do serviço desde 2 do corrente,
parte do artigo 15.° do decreto-lei
Dezembro de 1937, o tenente-coroComando Militar dos Açõros, J 0110
e Costa.

16) Continua na situação de adido, mas em serviço no
Ministério
das Colónias, nos termos do artigo 14.° do
decreto n." 29:244, de 8 de Dezembro de 1938, desde
11 de Agosto findo, o capitão de artilharia Eurico Castilho Serra, que prestava serviço no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral.
17) Chegou à altura Ilara entrar no quadro, em 11 de
Agosto findo, o capitão de artilharia, em disponibilidade,
Francisco
José Henriques
Cortês.
18) Terminou
o tempo de serviço a que alude a alíneu a) do artigo 46.° do decreto u.? 17:~378, de 27 de
Setembro de 10~9, alterado pelo decreto 11.° 19:175, de
27 de Dezembro de 1930, prestado no regimento de cavalaria n." 3, como segundo comandante,
onde foi colocado por portaria
de 20 de Março de 1941, inserta na
Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do mesmo ano, o tenente-coronel
de cavalaria J 0110 Pinto de Almeida Ribeiro, pelo que regressou à sua anterior situação, na 4.a
Repartição
da 2.3 Direcção Geral dêste Ministério,
em
27 de Agosto de 1942.
19) Freqüentarum,
com aproyeitamento,
na Escola
Prática de Cavalaria,
no corrente »uo lectivo, o curso
do informacão
o observação,
os seguintes
oficiais de
cavalaria:
Alferes
Eugénio
Carlos
Castro Xascimeuto,
Alfredo
Leão Tomaz Correia. Joviano Aloísio Chavos Ramos.
António Maria Rebêlo , Manuel Maria Pereiru Coutinbo Correia de Frditas, António Pais Andorinho Romão, Joaquim
Rodrigues
Alho P. Emanuel
Xavier
Ferreira
Coelho.

:!O) Conta a antiguidade do sou 1u'Jual pôsto desde 1
de Dezembro do 1030, (I não desde 1 de Dezembro de
104.0, cumo foi publicado, o tenente miliciano, actual-
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mente do regimento
de cavalaria
n." õ, André de Mira
Correia, promovido
para o centro de mobilização de cavalaria n.? 2 por portaria de 17 de Dezembro de 1941,
inserta na Ordem do Exército n.? 19, 2.a série, do mesmo
ano.

21) Chegou à altura para entrar no quadro,em
3 de
Julho findo, o tenente-coronel
de engenharia,
cm disponibilidade, João Alegria dos Santos Calado.
. d,
22) Chama-se Renato Vitorio Serafim de Assis, e não
Vitório Serafim de Assis, o tenente de engenharia
a que
se refere a declaração
20), publicada na Ordem do Exército n. o 10, ~.a série, de ~O do Agosto finJo.
I

23) I'assa a vencer o segundo aumento de 10 por cento
sõbre o sõldo desde 8 de Julho de 1942, e não o terceiro, como foi publicado na Ordem do Etcérciu: n." 10,
2.a série, de 20 de Agosto findo, o tenente de engenharia Abel Tavares
gerais de material

Fernandes,
em serviço
de engenharia.

nas

oficinas

24) Chegou à altura para entrar no q uadro , em 13 de
Julho findo, o tenente médico, supran umorúrio, Manuel
Pereira Rodrigues
Clarinha.
25) Chama-se João Carlos Borges do Nascimento,
e não José Carlos Borges do Nascimento,
o aspirante
a oficial miliciano médiço, q ue, por portaria
de 1 de
Agosto de 1942, inserta na Ordem do Exército D. ° 10,
2. a série, do corrente ano, foi colocado no regimento
de infantaria

n." 10.

26) Conolulrnui, com aprovoitumonto,
no corrente ano,
o curso técnico a que se refere a alínea b) do artigo 23.0
do regulamento
da Escola Prática de Administrnção
Militar os capitãis
do serviço de administracão
militar
Augusto
dos, Reis Antunes,
Manuel Augusto Edmond
dos Santos, Alvaro Manuel Humberto Roiz Cepeda, António Manuel Bruno Machado, José Ferreira l\Iarques da
Cunha Júnior, João Coelho Lopes, Albino Amílcar Rodrigues de Soure, José Biscaia Rabaça e milicianos do
extinto quadro especial Francisco llermenegildo
Calado
~ Artur AI \'es Caetano.
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27) Relação dos oficiais que no terceiro quadrimestre
do corrente
ano se ofereceram
para servir nas colónias, nos termos do decreto n. o 13:309, de 23 de Março
de 1927:
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes
Alferes

António Henriques
Feliz Rebêlo.

Cardoso.

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Tenente

:Miguel Augusto

da Silva.

28) Ohama-se Francisco Simão, e não Francisco Simeão, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército,
que, por portaria
de 1 de Agosto último, inserta na Ordem do Exército n." 10, 2.:1 série, do corrente
ano, foi colocado no regimento de infantaria n. o 18.

29) Está desligado do serviç-o desde 3 de Julho último,
para os efeitos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o tenente picador do extinto quadro de picadores militares,
do regimento de cavalaria n." 8, António dos Santos.
30) Fica desligado do serviço desde 10 de Agosto
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-leí n." 28:404, de 31 de Dezembro do Hl37 \ o coronel, na situação de reserva,
Gastão da Silva Teixeira.
31) Fica desligado do serviço desde 20 de Agosto
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão, na situação de reserva, José do Nascimento Santareno.
32) Passa a fazer serviço, eventualmente, no regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, como chefe da secretaria,
o
capitão, na situacão dr> reserva, Gaspar ~Ialheiro Pereira
de Castro.
33) Passaram a fazer serviço, eventualmente,
na Escola
Prütica de Infantaria
o capitão, na situação de reserva,
António
Duarte Franco.
como chefe da secretaria,
e
tenont«, na mesma situnção, David (la gncarnação
Cruz,
no conselho adminif:trath'o.
•
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34) Fica
findo, nos
decreto-lei
o capitão,
Barros.
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desligado do serviço desde 28 de Agosto
termos da última parte do artigo 15.0 do
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
na situação de reserva, Daniel Pinto de

35) Fica desligado do serviço desde 31 de Agosto
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o
capitão, na situação de reserva, Raúl Roque.
36) Passou a fazer serviço, eventualmente, no batalhão de caçadores u. o 7, como chefe da secretaria do
comando, o capitão, na situação de reserva, Abel Antunes Teixeira.
37) Passa a fazer serviço, eventualmente, no regimento de cavalaria n. o 3 o capitão miliciano, na situação
de reserva, Augusto César da Silva Pereira, como oficial encarregado da escrituração da secretaria regimental, cumulativamente com o serviço de material de guerra
e aquartelamento.
38) Fica desligado do serviço desde 10 de Agosto
findo, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão miliciano, na situação de reserva, Manuel dos Santos Baeta.
39) Desempenha as funções de acljunto do Presídio
Militar o tenente, na situação de reserva, Francisco
Raimundo Rodrigues Senão, colocado no mesmo Presídio.
40) Passa a fazer serviço, eventualmente, no batalhão
de caçadores n.? :1, como chefe da secretaria, o tenente,
na situação de reserva, Serafim Gomes de Queiroz.
41) Completou 29 anos de serviço em 15 de Julho
findo, e não 30 anos, como foi publicado, o tenente, na
situação de reserva, Francisco Alves Vilela, a quem, por
portaria de 31 daquele mês, inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do corrente ano, foi rectificada a
pensão anual de reserva.
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42) Contam 11 antiguidade
dos seus actuais postos,
desde 15 de Agosto de 1942, os aspirantes
a oficial de
infantaria,
artilharia,
cavalaria
e aeronúu tíca, promovidos por portarias
de 15 do referido mês, insertas na
presento Ordem do Exército.
43) Havendo só um primeiro sargento de infantaria
da guarda nacional republicana
em condições de admissão h frequência da Escola Central de Sargentos no ano
lectivo de 1D42-1943, são admitidos quatro primeiros
sargentos da arma de engenharia e três da guarda fiscal,
ficando assim altorada a distribuição constante da declaração (3) da Ordem do E.l'h·cito n.? 8, :?a série, c10 30
de Junho último.
44) Não são nomeados

para a froqüência da Escola
de Sargentos
no próximo auo lectivo do Hl421943, por não satisfazerem às condições legais (10 admissão, o primeiro sargento cadete do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 1, Fernando Vilas Boas ~Iousillho
de Albuquerque,
o os primeiros sargentos da guarda nacional republicana
João Tomaz Carrajolu,
Serafim de
Oliveira Brito, António
Geirinhas,
.João António Vaz
e Rafael dos Santos Barata.
Central

45) Desistiram da freqüência da Escola Central do Sargentos, nos termos do artigo 33.° do derroto n." 22:169,
cle 2 de Fovoreiro do 1933, os prjmoiros sargoutos do
extinto quadro de sargentos
do secretllriado
militar, da
Repartição
do Gabinete dêste Mínístério,
António Fornandos, o da guarda fiscal António Marin Baptista.
-!ü) Em conformidade com o dospacho do ~9 de Agosto
de 1038 não foi nomeado para a froq üôncia da E~cola
Central de Sargentos,
por completar
quarenta
o oito
auos de idade durante o curso normal da Escola, o primeiro sargento do regimento de ongonharia n." ~, António Ramalho.
47) Rolação elos primeiros sa rgon tos 1l0Ill;latlos para
a freqüência
do primeiro ano do curso da Escolu Central de Snr;;entos no ano lectivo do 1042-1943, nos ter-
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22:169, de :? de Feve-

Nomes

Pôsto

Infantaria

R. 1. 12
E. P. 1.
B. C. 1
R. L H

R.

1.

3

B.1\1. 1
R.1. 7
R. I. 4
B,I.1.19
E, P. L
R. 1. [)
B. Car, 1
B. 1\1. 1
R. L ri
R. I. 7
R. I. 9
B. L 1. 18
B. C.-!
D.1\1. CoI.
R. 1. 1-!

B. C. \)
R.
R
B.
H.

I. 5
L lO

C. 6
1. 16

Manuel de Deu, da Loura,
Francisco de Oliveira.
Manuel António Marques.
Luiz Alberto Ruivo.
. Amador da Silva.
Primeiro sar g. cad. J o r ge Campos Mascarenhas.
Rui António Ventura Ho»
drigues.
José da Horta Veiga.
»
Gilberto dos Reis.
»
António Goulart Branco.
»
A r m a n d o Martins
de
»
Araújo.
Esmt'raldo
Abreu Calado.
José Gonçalves.
Primeiro sargento
Albino de Jesus Gomes.
»
João António Rosa.
II
António da Rocha Al\'lJ5.
»
José do Couto Pereira.
»
Primeiro sarg. cad. Hugo Raf'a o l da Gallla
Pinto.
Pelágio de Sousa Barbosa.
II
Ernesto Proença Saraiva.
»
Amândio Ribeiro da Costa.
»
João António Alves.
Prillleiro sargento
Primeiro sarg. cad. Rodrigo Machado da Cruz.
Abel Afonso.
Primeiro» sargento
João José Vila Yerde.
Primeiro

sar gento

»
»
»
»

I

Artilharia

R. A. L. 3
2.' C. T. 11.

Primeiro sargento
Primciro sarg. cad.

K eça.
I .laime
João .losé da

G. 1. ~\. :'lI.
R. A. L.1

Primeiro

I

G. A. C.\. 1
R. A. P.:3

snr gcn to
»
»

»

U. ~\. C. A. 1

II

Silva Ferreira.
António de Azevedo.
Armando Rosa 'freichll'r
Kuopíli.
;\lanuel Gtlt.ÍgUI:S,
Abel do Nascimeuto
Ferreira.
l\Ianuol .To"ü da su. fi 0011çal vos,
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Colocação

R.

À.

P. 2.

Primeiro

Nomes

Manuel da Silva Rebêlo
Júnior.
José Cesário Pinto Vilar
Santos.
Manuel António Cardoso.

sargento

R. A. C.

;)51

N.· 11

»

E. P.A.
Cavalaria

R. C. 3

Primeiro

R. C. 6
R. C. 2
R. C. 2
R. C. 2

António do Carmo.
José Alves Anjo.
António do Amaral.
Serafim Moreira.
Artur Macieira Cerveira.

sargento
»
»
»

Primeiro

sarg. cad.
Engenharia

B. S. C. F.

Primeiro

António Carvalheira.
Francisco Angusto Teodósio.
Jerónimo Moura.
António da Costa.

sargento

B. Ponto
R. E. 1

»
»

E. P. E.

Aeronáutica

B A.3

Primeiro

sargento

B.A.3

Áll'aro Lia Conceição Santos.
Joaquim
Francisco
da
Fonte.

»

Serviço de saúde militar

3.' C. S.

I Primeiro

sargento ' Agostinho

Serviço de administração

E. P. A. 1\1.

I

Primeiro

sargento

Secretariado

2.' D. G. 1.' R;
G. 1\1. L. -

Q. G.

2.' D. G. 2.' R.
D.R. M.4
T. M. T. - Pôrto

E.P.1.
1.· T. l\l. T. L.
2.· T.:\1. T. L.

I Primeiro

sargento
»
»
»
»
»

»
»

I

Águeda.

militar

Belchior

:\Iaia.

militar

José Romão.
João Grado Nunes Ribeiro.
:\lário da Silva Nazário.
José Romano Barradas.
Rui Carlos Alberto
de
Sousa.
Jaime de Almeida.
Fraucisco
Alves Pereira.
Anieeto Rijo Correia 'I'rav assos.
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:-J. 11

Põ~to

Xomo s

Guarda nacional republicana

I Prrmciro

B.i

2.' Série

O

sargento

I

I

(infantaria)
António
rauda,

Go u a lvc s
ç

xn.

Guarda fiscal

1I.:l

: Primeiro

B.3
B.3

sargento

Seroro :-Ju-

I·JO~~~;illlde

Amaral.
Ser nfim da Sih a Lopes.

»
»

I

I .Ioa quim Simão

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

.

48) Pensões fi uuais que com putom aos oficiais a SI'g'ui I'
moncionu.los,
que, nos termos 110 decreto-lei n.? ~8:404-,
de :)1 de Dozembro
<10 1\);\7, transitam
pela presente
Ordem riu Exército para a situucão do reserva:
dn cavalaria Frnueisco JOHI\ Cardoso Cabral do
(luad rOR, ~7 .(lOÜB.
:\fttjoi' do uerunánticu
Fernando
Cnrvnlho
'I'árturo,

1f:ljOl'

3~.4UO:5.
Capitão cio infantaria
António Paulu Snntos,
Capitão .le lnfunturia
Artur da Hil\'a Lamoirns,

Capitão

médico

~Ui005.
17.7933.

:\fil-rl1el António

Cl'l'\'eira
dn f;ilveira
Costa Santos, 1:L:!llO:5. Tem :2~ anos (le serviço.
Tenente
do infantaria
.T osé \Taz do Can'alho,
t ti.1:.! r;.
'I'o n on to elo inlautarin
Fortunato
António Forrinho,

t [).B8()~)..W.
Tcncnto

de infantaria

.Ioão Duarte

'l'om i3ü anos do serviço

C

Cusquinho , 14.3~!1;5:!O.

t·t períodos.

-1-9) I'onsõcs anuais coru quo passar.uu h situação do
reforma
os oficiais 110 diante nornondos , conforme do s ,
pacho da Caixa Gernl dn I )1'pÔHitoH, Uródito o Providõucin ,
publicado
no IJiÚ,./o rio UOP·tl'?1O n." t \)0,
série, de
:?-) elo l\gORtO do l~H~:
~.II

'1'011011t('0('orOI]('I, nn situação
gllP~

da Cruz,

:?7A;~(I..S~().

do reserva,

:\lallu!'I

Boell'io

ORDE~

~.' Série

Capitão,

na

DO EXERCITO

situação

dr reserva,

N.O 11

1\1\3

J oito .José Vinagro,

~2.615~~SO.
Capitão, na situação de reserva, .JOSl~ Pedro Canelas,
~4.451t520.
Capitão miliciano do infantaria, (lo extinto quadro especial, António :'Iraria de Sousa Pinto, 11.37:!·~70 (pensão
de separado do sorv i<,' o).
Tenente,
na situacão do reserva. Francisco Maria Queiroz d,1 Silva, 17 .940·~.
Tenente,
na situação de resorvu, António de Olivoiru,
lf>.279t5.
Te n (' n te, na situnção
(1<, reserva,
:'figuel Figueira,
lG.208MI.

---

Plin.stério

da Guerra - 3.~ Direcção

Geral-

I.~ Repartição

°

jll) I'nhlica-se
plano da distributção
dos curso s a
realizur no próximo ano lectivo do H)4:?-HI.J-:~ pelo Instituto de Altos Estudos Xlilitures :

Cursos do alto:" comandos;
Do :\ de Xo\'(~mbro do 10.!2 n :~Ode Junho de 19·i:~.
incluindo a viagem do gonorais.
Cur o de estado maior:
1)(' i (Ie Ontuhro
d<' H)4~ a Hl de Julho de H1J:~,
incluindo tis missões, trabalhos no cumpo e exa1l11'S

Curso

ti o pnssugom

do ano.

para a P remoção a -oronol ela' nrmns :
DI' 1 do Fevereiro fi :.?~) !lI' j[nio !l" I !HH, Incluindo os trabnlhos no campo.

Curso para

promoção a major da armas :
X ovombro do W4:2 fi :30 dp J aneiro de 1!)-iB,
incluindo os trabalhos no cnmprl.
li

[)0 :~ d(,

Curso para a promoção a major dos servicos :
De 1 <1(' )Iar~() fi :.?~l dl\ jlnio fIfi 1943, incl1lindo os
trr.bnlhos no campo.
~>1\ Lista do :ql1lranwllto (\ ('la. ificu('i(o tinal do,> uspirantc'
a oficial. alnnos dr ge cola do E.'{'rcito, qlif\
concl1lirnm O ('urf;O dI' t ngr'nhnria. n01l termo
do dccl'üto-kZ n.o 1:.?:70..t., <10 ~5 de Outubro de 1921i, com ns
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2.1 Série

rectificações
do decreto n." 16:750, de la do Abril de
1929, e alterações
do decreto n.? 18:tl83, de 27 de Setembro de 1930, no ano lectivo de 10-U-1942:
~';;
..:.:<J",==

8.,2 ~

e

E

-:l

198

19!í
196

197
4

•

20

Cota du lllJ.rito durlní t ivo

NUIlW!

.,,,""
~"..,
..,,""
~
O

Si! viuo Sil vério Mnrques
Eurico Ferreira
GOll~·al.
ves.
Fcrnnndo
ue Figueiredo
Cunha Pacheco.
Fr anc isco .\ ires de ou.
veira .lúuio r.
Rui
:\f o r e ir a
Duarte
Braga.
Fernando Gouveia de Morais Hr anquinho.

1
2

J(),l (d,~za;sris e um},
1G (df'7.as-;(!is).

ii

15,6 (quinze

-!

11,5 (catorze e cinco).

[)

11,:) (catorze

G

1:1,:3 (treze e t rõs).

• o
"'1:1

:r;.;

e seis).

e tri·s).

b:?) Lista do apuramento
B classilicação
finnl dos alunos da Escola do Exército que conrluírnm
o curso. nos
termos do decreto-lei
n .? ;30:874, do ln do Novembro
de 1\140:
o o

~'"
~~

-"
."~~

COLI do

" o

Aspirantes

mértto

dol1nitlvo

a oficial

Curso de artilharia
17;;
1!l2

José PIres SillliiL's .....
_\[auueI Freire 'I'CIlIUrlO Ba-I
rata.
.
1S!) Filipe ,Jos/' Fr eiru 'I'emu.lo
Barata.
António .Iuaqu iru 'I'ei xei ru .
201
Ilu Lemos Mnndll!'\ Aruallt!
1!l1 .'Ianuel Andrade de Bl'iws
,rul13ucira .
~()2 .10.10 ~ anuel 'I'nrujo :\11111'~
Correi a.

I

i

~

l!í,!í (I.JuinzL' e rinco).
ln,:! «,luillzt' e dois).

iI

I:; «~llim.,·).

I

11,7

:;

11,H ( 'atorzc

l'

(j

11,:; (Cntcrzu

c clnco),

« 'ator xo (' 8C'tC).
~ch)

2.' Série

555
~.
v.;;
;:,,,

C c
~ c,

"'=

'":: e~

""'" ...o
e~

~()Jl(_'';'

"

.;.-.0
'",

Cota de mcrltu de ân lt lvc

e "

;::""

-

'1

l!IO
HJI

J osó ró, O(U, .1aueiro . .
:'Ir árío dI' ('an alho And rea
Francisco Xavier de Bar·
colos Hr audâo '-oare" Parente ({).
António
Francisco
Xe t o
I'nr ra,

S:l
(j~

I

í

14,4 (Catorze o quatro),
14,1 (Catorze e um).
13,2 (Treze e doi ).

8

~

10

13,2 (Treze

(' dois).

cadetes
Curso de infantaria

11'1,)-;

í7 I I Icur ique de Oliveira Hof
drigu.· ...
1 Adalberto
.ft'di,) <1.1 Xó~ broga l 'ir.to Piz arr o.
1Ul ~!arlUeI ,Ia COlicci~·ãu Mato (a).
~51 David Teixeira
Ferreira
25 Joaquim Fernandes (a) ..
!l7
~ uno Freire -'Ioniz
1'('reiru.
I!) Camilo Augusto
.le ~Iimuda ltubocho
Vaz Ia).
Jos Pi n he iro !:i:d\'adul'
Assunçâo.

~

Mnuue l Le r t ílo Pe r e l ru
~7U

57
~56

10
li
II

I

e o ito ).

U,i t"atorze

o sutr-}.

:: . 14) t('atorze

7

13,7 (Treze e etc).

10

11

I

11111 /.

14,1 r Caturze e 1111.).
13,8 (Trez!; e OItO).
13, (Tro.zp.e oito).

\1

I

c

4

é

.\Iargut·
Adolfu .\1on feiro da Cru z la)
~(\gi uuuulu (,oo\'alvo' lIa
COrh!lli~·;[o 1: C\·Óq.
Cassiano J>ieglJ d:l ~ih'a(l!)
\ltillo .\Ir.a,leu Pinto Milgalb is (u).
Carlos
~1anuol \'nz tIa
Costa IIt·iriio.
Ferllundo E rrnilb (a) •
Arlllilldo
:-'1:utin Videira
.\ 11 t Ó 11 i" .\1 (> II d e 8 B a pti ta (a).
~Ib(rto Abílio .1a Co ta
Ah'81'l' de ~Iollra Kock
Fritz.
.\nlóIlIO
.lorp:Q da 'il\'l'i
~ehastiilo
Jo'c (;ullrdlldo
'Ioroira(a)
Orlalldo ,Ia Si!YI1 .\nilradc

(Catorze

1:>:7 (Tn,ze

t'

13,(; (Trezo

6

etc).
eis).

1:1,;) (Treze l' ei IICO /.
1:1,5 (Treze: e cinco).

1~
13

13,a

14

18',3(Tnz:u c trl' ).

15

13,2 t'!'foze

1(\

('['1'1:1.('

e tr['s),

13,3 (Treze (' t ft· ).

('I doi,).
10,2 (Tr z(· e doi,)
(Trez,).

17

la

1•

I\}

13 ('I'nze).
13 (Tr('z~ I.

20

13 (['reze).

21

12,9 ,( )Ol.l' e no\ e l.
12,\) ([)oz l' 110\'(' I.
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"
~';;
-;câ

.g
e ~..
'" "
""""
E

I

('ota ,la nruri tu defl m t vo

I~

Juí ure António 'I'uv a res
Machado Banazol.
Manuel
Ferreira
No b ro
102
Silva.
de
115 .José ~falluel Ferreira
Lel1los(a).
Antúnio
da Auu n c ia ção
272
Murqucs Lopes.
A n t ú n i o .!(' .\lIlU; i .1 :L
2t
~a\'e (a).
23 António Lii a s ~lachat1o
Correia Din iz,
154 ,Jo[\o Luiz Freire de .\1moida (n).
2~7 J\Jário Du a rtr- Fl'neira
Pinto.
Godofredo
da
268 Fernando
Costa Nogueira (I,> Fre i113

í

_+----_._-----

23
21

2.· Série

N.o 11

12,()

(DOZ0

e

110\'0).

112,9 (Doeo () nove

i.

1

2;)

12,8

(110.1:1'

('

oito

1•

12,8 (UO~() e oito).
27

12,7 \ Ilozc

28

12,7 (Doze () sete).
12,G \ l íoz«

.. ,,'te)

L'

,eis

I.

:30
31

ta, (II).
\)8

Jacinto

António Frade .1;1-

j

2,5 \ !loze " ci11CO).

11101' •

1ilO
15ti

275
2liG
2li7
101

8(;
51
15
7G
11

21;0
:\0

;1:)
,Jus,', .vutón io H(J,lrigue~(a)
;14
Júlio dos Sautus Bntel .
A hilio n ouçnl vos I )ia; .
Manuel Car-los Pereira Alves Passos ,lu 1':sme riztn )
,To:;,'· António de Sousa ;\1a- 37
galh1iis .
•Ioaquim
Augusto Ho,ado
Cabral.
l"irme!ill,lo
Cuu t i n h o
Dnvid.
lO
Car-los Ro.lr igues dos Santos.
·11
C",úl'io Santos ~Ijgllel
C'(!s:\l' Cardo'o da Sil vn (,!) ·l'.l
.Iorge !togado INilltiuo..
·13
~alvnd()r
de .','sus .\hn'll \ 4·1
,\lItÚlli"
.'o~ .., ,la Cu<;ta
.I.i

,:il1'~')I.

12,5 (1Ioz,' e
1:l,5 (f)UZI' e
12,4 ~I l"ze,'
12,:1 (!)OZL' e

ci nco ).
quutro).
três)

12,:3 (Doze

I'

três),

1'.l,3 (I lo/"

II

trLh).

12,:1 (])oz,' (' três),
12,:i (Doze

e 1.1'\0 ).

12,:3 (I )07(' II tri·,).
12,2 (Ilnze o ,loisl.
12.2 (Doz,' e .lois\ .
1'.l.:l (J)"z,~ l' d'li, I.
12,1 Illoz,' " 1I1T1 '.

I'illlo (I! I.

lIifí

•Jo"'· ,\lItúlliu
,\Iollt"iro
de
01 i ni ra L"it",
()rl:lIIdo
.10 ,', .I,' C:1II1I'O;
.\lar'lUll~ l'il1toll/) .
.'os,·' t,·it;io FCI'II:llIde' ti
,lo:io .\t'OIlSO 'I'eixl·jr!l
ri <]111".

li

12,1 (J)oz,~ " 11m
I II,g (l)llz'

fl 1I0\'l')

'148

(':11'\,:11110.

120

Iti

lIpu-

,1\1

11.'1

(\II1Z,'

c

110\"').

OIWE.\l

no
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gXI~:HCI'ro ~ .• 11

.. '"

o o

.. !;

e ...
.~.g
"

Co t.r de mór-i!o dotlu l rtv o

-----------11 rl\J

Luiz Viegas do

I

armo. 'e-

\'0" III).

I

50

11,

I Unze

o oito l.

11,8 (Onw u oito)

António .Iosé Jo Amarnl
51
I
Bnluln Cid.
,) .......
António
52
Ade l iuo .\ utuues
_I'
de ~á.
;):1
~ü:~ •1Mio .Iorg'l' Hernardo
157 .lovelino .\Ioniz de Sá l'am-I :ii
;
ploua Côrte U(·al.
:!

11.:' (Onz e c oito

i.

1 Ui ~OHZ!) e eis) .

1(1 Onze c quatro I.

Curso de artilharia
70

1""110Birn..Ju.

5"

4nilll de Ol iveiru

.".
2

Leit« dl'){
enio
..
Erllalli .l osé Est::ieiu ('o ta
Branco.
50 , \mandJO
.\ll~u to 'I'r auJosé

f);;

I

1-l,~1 ( 'n turz e l' 1101

I

1 1,7 ti :lturz!' c de).
14,1 Catorve II 11m I.
13,5 {Treze c

I'IIICIII.

co o (aJ.

mI I ~Ilíri()

;,

fi:!
.t I
51

li 113,4

Au ru tu llarbosn
dos Santo Lei te.
Artur 1:,·11a do Lima
.\hilio.
alltia,'o
Cardoso
(' ,It, t ír,o da Cunha Hodri'1I(,~

ÜO
1 \J:~

t')

7

13.5 (Tn'l.e

(Treze c quatro).
1:1 (Trnze l•

Ia),

-'lanueI
\I IIlIlI

~

.\lar'II1·' Peralta
1:0 ado Carol ·Iu

c ciuco l.

lO

no a.

1~,9 t 1l01.l' o

llOI'O)

1~,!J (I luze C 1101'01.
12,fí (!lOZI' e ( iucu I.

Curso de cavalaria
2iG
:17
2il

\Iu rtu di Silla lIan:lzol
António ~laJl1l!l Pinto ti
,\ mal' l.
,lo. é .\laria

l'arvallto

Tei-

1
2

I

::;I

11!) (( 'ator7.e e ouve).
I i,i' (C tor:.~() c oito).
H,

(

torz

1 ,2 (Cato'z
Iii"

12

e loi ).

torzo a uw)

2 O
2 I

e t rl' ).

uml.

«'a.torzt
lU' '

.

MíS
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Cu tn dl\ ru ér r tu (](_\f1l1ltivo

);Ul1h.'S

1:!2

lG3
lI\!
12;'

2.' Sério

N." 11

Antóuio
Augusto de Srun() I 13,7 (Tr ez«
paio (' Melo Pereira de
Almeida .
.João Hercul ano BOllrigulls t lO I 13,2 ('1'rl'I.I'
de Moura (a).
Mário de Lillla
11 I 13,2 (Treze
João ,\ bel da Costa Barros
12 113,1 (Trrze
de l\Jagalh,ii'l Cruz ~\z"vedo.
•Jorro 'Carlos Crnveiro Lola ,13 (Treze) .

o sete).
e dois).
e dois),
c 11111).

pes (rr).

214
:!22
11·1

Francisco
.losé Faleão c
Silva I!amos.
,J o ~ tÍ C a r los S i r g a II o
~Iaia.
Luiz da Silva Rodrigues

14

1:~ (Trozr-}.

15

13 ('1' reze},

lG

I 12,8 (Dozn

Pcua.

U,() (Doze •. nove).

.I o a q u im ~Iaria
1,laecol17
« pito).
Viana Barreto.
António da Câmara Leme
18
l:!,fi (Doze c cinco).
de Fran~'a Dór in.
1~1 .12,·' (Doze e quatro) .
.João .I., ~Iollta Domingos
A raüjo.
Mauue!
ela FOII coa Pinto
so 12,3 (Doze II três).
Bcssa.

!

I

lO:!

i

Curso de aeronáutica
Uair] lfc l'II ali i Jottn '1'l'I"5
Orilo.
282
r..la~II.c1Chi,tas .Ie Brito (a)
2·1:3 l' ulicinuo (.0Ille5 •...•
274
.\lanu,1I .Iosé de Har rns da
Costa Navarro
de Andrade Hehuarçu.
2-U
F'Ior iano Lopes Uage·:\n ..
:!rí;'

1

is,c

2
:l
t

1:3,5 ('I'rele
Iil,!i (Tn'zc
1~,.j (flozo

fi

11,7 (Ouzo cote).

('1'1'('1.11 e seis).
e ciuco).

e ciueo ).
IJ

quatro).

;>3) Puhlicu-so
a 1'I'Ial,'1Iu dos nlunos da I':~('ola do
1'~x<"1'cito prorniudos
no .anu lectivo dI' l!Hl-1 \I·t?, t'm
harmonia com o dispo. to no § :1." do artigo 10. da~
ulttlrllc:ões :t introdu7.ir IlOS t:l\pltulo' III t' IV do regula0

DO EXltnCITO

OIWIOl

2.' Série

:\.0 11

mento da Escola tio Guerra (Ore/em do Erército
1. série, de
de Setembro de 1920):

'*

3

11.° 0,

Prémios

,",omos

- - - -- ~-----1---1--------Engenharia
.4.0

nno

1\18 Silvino Silvório :\rar'llle~ .•.
lO;' Eurico Ferreira C:oIl~'ahc5 ..
1Uli Fer nundu de Figueiredo Cunha
Pacheco.
·1 H ui Duarte :\Ioreira BraF,'a .
1\17 Francisco
Airca de Oliveira
Júnior.

16.5 I'ecuu iár io c1l' 2ü0;6.
1(i,4 1.0 pn"lIlio honorífico.
1fi, 1 2.° prémio houorítlco.
1fi ,fi a.· pr éiuio
!.'í,fi ,1.0 prémio

honorülco,
houor íflco.

17,1

(lu :!OO:).

;:;.0 n uo
1ti l l e n r ique Perl r o Daniel
do
I )u:ut" Silva v .\ rnnda,
1j Cario' :\Iari:\ da 'Sih a lirallato
:i António Adrinno Faria Lopes
dos Santos.
:!!) !,IOa(IUilll d(~ Freitas
:\forais •.
31 Vasco Guilherme
do Castro
...l'cvc!=\.

1·1 Fil ipo
I

Feli mino

Ministério

110

1).4-) Rolução
ano lectivo

~unc

Pecuniário

I

' r;
t U,,)

io, I

It.

,

o
premio
:!.o pré.uio

1(;.:11 ;1.0
t !i,i

is.a

honorüico.
houor ífico

fi,o prémio

l.onor íilr-o.

0

do Colégio Militar premiados

l!oslll""çiu
dos
1'.6111108

Por aplicação

Ilteraria

2.0 11710:
100, EI!uardo

Pin to.

Geral

tl,*1-1\)-i~:

XOIOOI dOI alunol

~.o

honnr ítl ;»,
houor írico.

prémio
prémio

11.

da Guerra - Bepartiçãe

dos alunos
110

Palet

I

Alfredo

.\!nrtin~

tia • ih a

ORDEM

DO EXERCITO

N,o 11

Dusi~lla~ao
Nomes

do s alunos

dil
prúm!o

//," ano :
_'.0 l1R, i\lanllel
,', ~()l, Pedro
Carvn lho.

:\lal'Ía

Mi ru Dorus

Paulo

\Ji<.:hc],cn

...
(·areia

de

I." alio:
10, Carlos EUi:('nio Soares <le Ol iv.irn
Chab) .
•••
,.
,T. ~;IG, Emí<lio Lan derset Cadima
• '.0
O

l\l«dnl lia ,lt: ou roo
.\ledalha
de ouro.

.\II',lalk\

ele prata.

\Iedrl1ha

<l.. prata .

i\!cdalh'l

de prnta.

i\!...!alha
.\Ie,lallia

,ln pratn.

.>.0

ano:
171, António
Afonso <le Sousa
Casnis.
:!11, l rurval S<'rrano de Almeida
1',0 :!\)li, Vasco dos Santos Viegas

H ibei ro

,T.O
T,O

,II' prat

1.

0.0 ono :
,',o

:113, Tiago

do

nscimcnto

de So

isn Cunha

Por aptidão
:.1.0 ano :
100, E,lual'llo

'\."
Pi
'.0

Alfr cilo

.\lartill

'o ouro.

~!I',I'dha

físlca

da Silva

Palmas

.\Inrques

1,011\'01'.

ti

p rntn,

IItO.

~:13, Huhi

,10,,'

Alfre.Io

'Io\lr:io

;/.0 ano:
',. (;0, ,\I\'aro Cort.
<II' Mcrnis . , •...
." 11il, .\111I1If'1 .\Iarh .\lire I )orl's , . , ••
• ',', 10\), .l o ,\ Pc.lru Ul iv eira d,' Va <:011(','10

1." alio:
." 28:1, ('arlos ,\Iherfo
rlos Suntos \ndrt
," II, .10"" I'..<lro ,lu)"l!t1 Gh,lVl'S Vieira
Fon._t C,J.

••
da

l'all'l;1S d,· ou ro ,
PalIlI1l8 d, I'r.\I'I.
I ,OU\ 01'.

l"dIIl:\~ de prata,
Lou\'I>r.

/j.c' ana :

n
• '0

l:n,
(1.

0

.v

I' llr.IUS ri

\!varo .\11"'11 tI) FOll 1'(':1. aho
1:\, J'ranci eu ,lo "\I.!rfill
F"rr,.ir
(lU()

f)\), ,\

f>r,lfa •

1,1111\"01',

:

l,'xantlr'

d' .\Iato

1<"'I'Ilalld·'

IIIl'lrf..

l'alm'ls

,I"

lllll'O.

~ih:l,
7.° nno:
• ," )()!I, (;('rard
11'10 Lf)f'l~,

:\l,lri'l

.10"í I '\ '1'1'1 de C'a -

I r 'mi" pc
d,' ;iO

lllli

irió

2.'

t.11 i1

C;;fÍl'ie

Obituário

1\141
1\1uo

31 ~

TI'lIlI

r.te rr;li( ia.io

de

reserva

d"

infar

UHi.1

.To~{

CUrlO';,

:'IL.o

:.17-Capitão,

reforma Iv, EU~t""io AI'gllstO

'I'av.ires

tio,>

lll!l~.

.li lho 13- :'Il:lj'J1",reforma lo, Ge rmano .\lI~I.~tO ~forl'ir:l
,11111,0 !l - Capitão, reformado, Fruuci scc .losó :'Iraria de Lemos.
»
20 'I'(>II1'ldc, nfornado,
.Ioaquun 'fartill~ !lrar.rll.
~3 - Capi+Jo, roformado, António EstC\'L 'j nõcs .\I.-rq
»
~;t- ~Iajol', rr-fo rmado, ~Iallud ria ~ih'a ,"\III",
A gosto I) - '1'('11 "r, te, na !;i tuaçâo de reserva, Autúnio :II ir i'1 V [1"1'1.1
Lope .
7 - Coronel, refor m ulo, .Io é Guedes Vilhcgns (~lIillholll'~
dro ," atos Cabral.
)) lO - 'I'Crll'II!.I-cOrOI!(!!, reformado, João Forjaz Pereira de
Sampaio
»
10 - Major farrnacõutico,
supranurr.orário, Antóni ) I riouísio
Gnr ras.
I!l- (~apitfío. reforma.lo, ,10só de ,Ie us I'pixoto,
:!2
C..l:-,itão miliciano, na sitLll~'5I' de l't ,(>1'\':1, (':'\1'10'
• 'ulles dt Cnstro Paiva.
»
2:1- ('apitão
na situação ,II' r e: (na, ,\lIt',ilio ~htar...
»
24 - Tr ue: tI' rui li iano médico dr resvrva .Th':' !Javlol h
::-i \"01 1'" tarja,
I,)

I)

I)
I)

Rectlf1cac;:êo

• 'a ()rdem do E.rérCl'() n,O 10, ~.' sIri.', ,lo ('.)rr·'hll .lhO, p 5Ofi,
11.",ondo
L Ir,: «Tem
3~ .:u.o de er\içon,lc\'C
ler-" '"I'rnl
~t
aro, I" serviçoD,

António de Oill'eira .. alazar,
l~stá cotlforml',
Il \jllllillllr.

General,

Ir . ....
u.t
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30 de Setembro

Publica-se

ao Exército

de 1942

o seguinte:

i- DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - Reparti;l\o do Gabinete
Manda

o Govóruo

da República

Portu ruosa, pelo ~fi-

tro tia Guerra, rc conduzi I' 1'01' mais dois nuos 110 cargo
do vogal do Tribunal
Militar E pocial, de do :!J do corrente, 1I0S termos do § 3.° do artigo
1:3." do decreto-lei
n." 2B::?03, do 6 de Novembro de H\:33, o coronel, na .;i-

11i

tuação

do re .erva, Joaquim

'\1ini'tt'"rio

Socrotúrlo
Costa.

tia Guerr«,

do Estado

-:

Inácio

do Barcelos

Júnior.

dI.' HH:?

-OHllb-

eh Setembro

da Guorru,

Fernando

dos

i.

tantos

(Y! ,da pote 'I'rl JU1 I~. Cont
IR <'c 'OIOU "r~ do DI'. N~o
.r.o do\·ld,. omcl"Ul'nt"
• nOI tor'~JS do decrete n.o 22:257).

Mnnda 0 Governo da n"pú')!:cu I'ortuguo a, pelo :'Irinistro da G uorrn , nomear ()' ofjd,,; o 'urgC'uto a soguir
dos ignn.lo
para irem no ostrungoiro em missüo dl' serviço público rolucionada
com I) pi no do rearmamento
do oxérciro :
do ongouhurin l');~\:o .lo {, ,\ lvuro- dos Santos.
C:tpitão d" ngf"lltUI';a L'liz ,'i úria
l"r:lIlç:t l' ~ou~a.
C'al'it1io tlf' artilblll'ia .\I'ncio ,',..·t!lrn j!pndl's da ('o ta .
•'l'guuJ .. IIr"C"ltn al·til: ',I .\l1t01.·0 Ch. i'ar 001,1,':\1\08.

Major

nl'

fíli4

2.' Sé-rie

Além <las despesas com transportes,
será feito a cada
um dos referidos oficiais, a título do ajuda do (,1I~tO, o
abono diúrio do :330;$ ao sargento 1lO~), sondo ainda
abonada ao primeiro, corno clu'fo do missão o por lima
só \'OZ, a quantia (lo 3.HOOiS para desposas do reprosentação, tudo pago pela verhn constante do capitulo :?ü.o,
artigo G59.o, do orçamento do Ministério da (Iuerra para
o corrente
ano,
(1

:\Iinist(~rio da Guerra,
10 do Sotombro dn HH:? O Sub-Secretário
do Estado da Guorrn, Frrnand« dos
Sa uios Costa,
(Nno carece do visto ou anot nç'lo do TrlhuHnl ,lo Coitns).

da Ropública Portuguosa,
pelo :\Tio segllndlJ sargonto n.? :!~:!;E
do regimento do artilharia Iisrcira n.? ~). .Jouquim Alvos,
para o desomponho dr) cargo de oscriv 110 ria socção de.
Lii;IJO<l do Tribunal Militar I<:'!pl'('ial, nos termos do ~ ;~,o
do a1"ti/o 13.0 do decreto k-i 11.° :!:3:~m~, de' 6 do NO\C'mhro til; 1033, om substitutção
do segundo fargf'nt,)
do
extinto quadro de sargentos do secroturiudo
mi.itar AntÓI::O Dias. t]lh' l~ oxonorndo
do referido cargo.
Ministório da Guorrn, lO d0 Sotombro d0l9·t.!.
O Subf;('cntário
d" Estado ,h Guorru, Fernau.to do, "x''1. .tos
L'oeta.
.\. ad, pai, Trl "'la' '" ('~:ct~.
o~ <Ir <;clo,nhro ~" Iq~'. ,<'io
:\fanlla

nistro

O Governo

da Guerra,

nomear

C',

devidos

II

1'01' p(n trtrirt

erllolU:llonto5,

MUDANCAS

de Ir) úo

L JS

t

'fl)10a

uo doercto

n.o 2";;!!..ilt

DE QUADRO

mê,q:

rul'/'ellfp

1\:/I' 1':1 u"", 1Il no (.i.ufI(lro dl' oficiais !IrilicillllO.' nw lico
II :11ft ;'(. miiicilluo d(1 Íllfn ..tllria, do reginJl'hto dl' ilif'\,ll;pr,
H.o 4. Alfrf'l]o r'i,n nta B.'Jn àf:tl(III(I~ (; ...1(1:·~·1O. P li' ':jl' (I!l('ontr,.l' hahilitado
com'" curo o lh> I H.!
Ilil';l". roudiçito oxigj,: 'I 1'1'10 dl CflltO ll,o :.n::lt.i;-l, ti ~ :.!~
,10 ,\bl'i' do 103:!, l'ontrtlldo n nnti'!l:dnd(l rlPRt!r 1 d(\
NO\C11ll0rO
dn HHO.
{YI :'ltll pelo rrlh,..;:~:.h ,:0 (_ontr com .. ~ ~,.~nÇn()le n!\o
du\'lJ"s emolun.. nto!l, Cu!) t 'fUlO' :1,) I.h..,·roto n.') J~l ~7).
I

lU
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Ministério da Guerra _La
Por portru'[as de
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DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.a R~p8rtiçAo

do corrente mêe:

.A prp. entado

no serviço déste Ministério,
por ter deixado
de prestar serviço no Mini tório da Colónias, o to·
neutc. na situação de reserva,
adido, Isidoro Lopes
dos 8[.l1t05, 11mendo ser considerado
I1l' 'ta situação
desde 1 do J ulho do HH~.
(\'lnd.1 noto I'rlb ll': ':"C~"t" •• CO.l a anotnçlo do nllo serem
duvídcs emo un.eutos, ~... t, rmos do doc'elo n.· 2~,l~7j,

Adidos

Ma c r do batr lhão 11(\ metrulhudoras
n." :!, Ricardo do
Àndradl';
('"pitão do rl'?im('ntll
de ir.fanturia
n.? 1
f'rl'lt'ricl)
PI<XOto Cheda
(' alferes do rI gilllPntv do
infantcria
n.? 1 Ernesto
tro (I Fornunrlo :\[ullupl

.!(\

cr'I:"r!Ol'"

.k

batulhllv

Fontoura
Gur('~
Garrido
Borgos,

:!, Carlo-,

de L~'II(:as·
,:' hutalhão

('UIllPO" f Olive'ru,
11.° 1, Ferro,'1 ..:., ('<tr:os
Toixoiru ci'l Cãmurn Lon P :110 I' Ce rloe Eduurdo Campp;o d, .Andra 1(\ lhr '(_lira rio Lirra
da 1', C'lJ!' Prá·
tica dl' ('~valaria,
ElIgt'll'O ('nrlos
tI'O ,"fiO; 'imp11to,
po: tlrw.
.i lo Tl"tli t'.!fI
pu:'\ d0 I' u,' 1,la)' 11I1W
con'
:ro tl(l Pr\ içv d, P"ld II tI', o ~"Ul"':0
.: tin.o,
do ~rir'. t{'r;ú ,1" Illtprior, ,Ii ~ual'd[
nll'(luu'
a'pu·
~/·,·.lll·l('>
rI' +; '}+
')
:\ra t.'ri.. '" ('016Iin,
no 'l'IUO'
do a:I",
~). di, di I'l'l'>" 11,° 1:~,:,q~\ d('
:!') ti ' • far'_(I ti', 1 tl27, ,1('\ lIdo
('(II
(!t'l'. Ir r. ta
it .at;*o, o ;,~·il.1 'o t t r, ("'0 d it, 3·J dI' \ '1·o;t0,
')
'). 1111 Iv .1(' do 1 ,II
'pÍl'ilbl",
o (/~. \'0 ti h! ti
~'f't mhr) ,I .. r.' t.o·
de, dt ~.) dI' \~ .. ti (I€' H'!~.
r,

à~1 Costa

de II ('t~/l:'.",l()ru·

ea

°

~(lr

(A

uõ

l-

1.

I

l

~

Di pon,biUdadc

:\[ajll'

tI

ih-

:'

hfantar1il,

f·r.~O,

Jl,r,'C

IIp l'i'PI' .."I.

'.

III.

pr·r tE'l' tI rmill do i ti rt,'I'C'S dI' }':",f,
o' ('a·
t. irltti.·u da .!,i! c: .11':1' ,(lU E I'IJL tio E '0rcit"
d(l·
\('11.1.) s r l'OO jlkra.lo
la' t'l ";tll'lç.iu ti· ,1.' 1 dI'
cI

I,

m'ro

do

H14:...
(\'laad
i
' TrI
d vido cmolumc

1 do (' , t I, CoDl II a .0'
t, , n» torro
o do rI o

orom
~. 2 '; -7\.

OIUlE;\1

5ü(j

no

E:\:l~I{CITO

~,o

12

2.- ~édo

Reserva

Capitão de infantaria,
do coumnlo militar dos .\çGres,
Agostinho
Bl'guro Pereira, nos termos da ulínea b)
do artigo 1.0 do .locreto-h-i n." ~b:·IO-1-. dI' :\1 dl' Dozcmbro de lD:n, por ter sid o julgado incnpaz do serviço ar tivo pela ju n tu hospitalar (1(' in~po('\~o, devendo
SOl' cousidorndo
nesta situação desdo 'i de Julho do
lü-l~.
(Ylsadus pote T'rlhu n.u dú
com n uuo t açâ o du
COlltilS,

dO\"j,!oS

POI'

portarias

omotumemos,

nos

tormos

de f2 do correuie

IIliosonH[t

tio

üucro to n.G ~2:2.)7).

IIIrs:

Adidos

Tenonte do 1j1l1l!11'O dos serviços nu xilinros do exór.-ito ,
do bat~llhi'to lh' cuçudoros 11,° 7, ~Iál'i(j dll Mutos QuL'Í.
roz O nlfen's do mesmo qua.lr o , do batalhfto cip .cuçndores n." 10, .Iosé Auausto elos ~il!ltos, jl'"lr torem sido
requiaitudos
pa1'<I desempenhar
uuui comissão
J(I ~(Irviço dl'Pt'llllt'Tltt' do :'linist(·l'io do Lntorior-, nu I!uarda
nncionnl n-publir-ann,
dt'\ ondo sr-r considcrudos
1H'5ta
Hitua(;i''to. l'l'sl'l'rti\":llllf'lltl',
des.lo ;) (' (i do •'t,tolllbro
ri li 1!l-t.!,
(Anotadu pelo Trll,unal do Contas om 25 de ~ot":nb,o do 1~(2).
Disponibilidade

'l'L'nont(' cOl'onl'l do st'l'\'i,~() <1('\ ndlllinistr"',:io
lI~ilitnr
Francisco (;oll(:ah'cs \'l'lhilllto
COlTf1i:l, ('"pitão Hll'!li<:o
Augusto da Sih"u '1'l':tYa!':;o~ o :llft'r(,5 du quadro dos
SPI'\'iços auxilial't,g (lo l'xérl'ito
lTel'm()g(lIH''i .\mitnrio
Fer!laII<10~, todos adidos, o ]I l'illlPiro , ]101' t('r sido
('xonf\ra.Jo d,' prof('~!'or ('a t('d I'Ílti('ü d 11S Hl, II !' !!O,a
eudt'il'a..; tI;1 j':s('o]a do F:x(!l'l'ito, O ~l'gIIl1l1I' pur tl'l'
si(lo ('\xo!ll'J'lldo das fUllc:ões d(' prllfl'SSOI' l,f('('tinl da
:La eadl'ira dn referida Eseola o o últiJOo, por tor dl'ix;u]o d" pl'(';;tar SOITiço na j'orlll<IC:l'lo do ('olll:lnclo daqll010 t'stahnlL'eimontu,
d(l,"(lndo Se'r ('oILir!erllc!os Ilesta
'itll!\ç-flo <ll:'s,l" 1 dll SI'tl'll1bro do I \).!~,
(Visada pelo Trlb\llln.l 110 ('ont:1I, 1':0111n nnotntAo do n~o SiHt'm
dO\';doH ofllolilmonto8, nos 'arlllOIl do doereto n." 22:2.57).

Rllserva

~lujoI' do oxtintv quadr'(I dll ofi('i~ds llo s '('r tllriritlo m'litllr, do qllllrtt'l gonürul do gt)\"(~rllO ndlitul' do L:o.;boa, .AntúlIi(l JVSt' d<' .'ousa, tonontes do .t'r\"iço do

GG7

2," Série

admiuistrnção
militar, da ~,n compnnhia
.lo trem hipomóvel, .Ioão ~Tlln\.'s Branco Pardal e do quadro dos
serv ícos uuxiliaros ti o exército, do batalhão (II.' carros
11,°
1, liufucl dn Paz Vivu, o-s dois primoiros,
nos
termos
da ulínoa a) 110 urtigo 1.0 do decreto-lei
n.? :? ':-10i, de aI de' Dezembro de H)37, por torem
atingido o limite dI' id ade, o o último, JlI)S termos (la
allnea !J) do artigo
1.0 do mesmo decreto loi, por ter
sido jnlgado incapaz do serviço activo pela jnnta hospitalar ('e inspecção, dov endo S(\1' considerados
nesta
situução, ros pectiv amonte. Jt,.,dc 14, lG e 2n de Agosto
do ] ~,q,~,(\"sn.1a poJo Trl'I1lr.BJ 'o t'ontn , co-n n an<tnçno II 0505 -rem
dcvtdos omolume ••los, nos ter-uos t. ae-reto

11.°

22:25i).

Oflciais milicianos de reserva

Tenente- milicianos tll' artilharia,
(lo rE'~irnC'nto de artilharia de costa, :\Iúrio 1..(150 Dória Mounior, do centro
do muhiliz ação (lo artilhnria 11,° 1, Carlo da Fonseca
Toixeira,
rio cr-ntro dL' mobliznção
tIL artilharia
n.? G,
Júlio A rala Pinto e do cnzenhnr.a, do centro do mohili7'l<:ão dr engonhnria
n.? 1, Y'alentirn António CMdoira t' alferes miliciano de artilhnriu, do 1'1'g:'11onto do
artilharia
do C'ostn, Haúl .Jalp'l GUlmllri.:f', todos li(,0nciud,,',
110.
trrml)~ do ~ ~,o (I-! art::.!:. (',1.0 do (1"(,1'('to 11,° 1~:()1"j, do 2 di" .Agosto di' lD:?li, por t(\rom
ntingirl" I) limito do iJ:ItI(>, dl'Y~;ndl) . (r C'oll",i,lern· !()s
n(' t: l'itlia~ào,
rt's]lcctÍ\amcntE',
d(' d0 :?:? (\ :?:3 do
.\gosto,
lO (I 9 d(l f'etomoro o :?:3 dl' .\gosto til' 19 i~,
(Anotada

polo l'rJbunnl

,~e COD\ • om _ J do 'h:

"tio

19~2),

Por portarias de /9 do rOl'rente mês:
Adidos

Ullpit1ii : do re~imento
do infantaria
!l,o 11. Domin!!os
.10.é dI:' Freitas (\ do bntalh:'o dI' C"u:.. dl)res n, o n, Llliz
Cu tl·lo Lopps;
\l'nl'nte do en'iço dfl admini:tl'llçl'lo
militar. do dl'pó:;ito de material de aquartl·lnml'nto,
..\lIt61io Hodrigl:es
(ardo O j a}j(>rt'~ do regimento de
infantaria
n,o~) 'arlo Barro. o lIipólito. nlfl'res milil'iaulI do regimpnto
de infllntllria n,o ~ Jo {. _\ntónio
F(·Ii.' .AnnclC'to (\ alfl 1'C" do IllHl,lro d()s rrd<;o'i auxilirm·; do C':,.(·rcito. do batnll.lto tl(lll1 trall,ndora.
n,o:?,
.Jos\~ EnL'dio :(\rrCll.lO, por h,'l'l'm , ido 1'C'(!ui itado pam

5G8
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de empenhar comissões de serviço dependentes,
o prie o quarto, do )linist<'rio das Colónias, no' termos do artigo 1,Lo do docroto n." ~\l::!44, de ti do
Dexemhro do 1D;~8, o s(~gUll(lo e sexto, do .Jlinist'~l'io
das F'inanças, na gunr da flscal, o tercoiro, (lu :\Iinistório da I':dllctlc,:ão Nacional {\ o quinto, do linistório
das Colónias,
nos termos do artigo 5.° do decreto
n.? lB:BOD, de ~~I de Mar<:o
1\l:.!7, devendo sor considerados
nostn situação, rcspr-ctivamento,
desde 10,
4, 18, 10, 10 o ~ de SetC'llIlJro do l!J-t.!.
Tenento do serviço de administrução
m ilitnr. do batalhão
de motrulhad oras 11_° :>, António Liudo rfo Ribeiro Bo rges dI' Castro S('ahra (I., Albuquerque,
]lor ter sido
nomcad o ]la ra [l1'06t1l1' serviço lia "lmllI tOI1<::1o~Iiiitnr ,
devendo sor cousirlerndo
nesta sittlH<:[lo dos.lo :!7 do
Agosto de 194-~.
meiro

.l.~

(Anotadas

polo T'rlbuna;

do 19a).

d. Coutns em 2,"\de S~teml'"o

Disponibilidade

Cupit!io do serviço do ndrninistrnção
militar, adido, .Iosó
:\fHria de Sam paio )l:1riz, 'lue, por tOI' deixado de prostal' serviço na :\f~U1llt{ll1ç'ão :\filitar, so apresentou
om
30 do Julho de Hl.J:3.
(\'lsnJa pulo ",Iht:nnl
do Contas, com a anota~fio uo ulo serem
duvldol omo!uluolltost Côii turmos tio dl,ereto n.o 2~h257).

Reserva

:\fajor do n'giu1l'llto do inf:lIlturia D.o 1), Fl'1111('il'C'O 111lilhel'lllO I~lhlillg Leal, tl'lllll1t0. do infantaria,
no quudro
da [trlllfi, .João ~Inria ~illlt\(,S Pnl'l'll'a tI(, Hrito o ulfl'fl's
llo quadro dos SN\'iços lllilTtnl'Os do nXt',rcito, lo batalhão do e:u;adoros 11.° '!, .João Fialho, o primeiro o
torcoiro !lOS t"rmos da alinpa li) do artigo 1.0 do docroto-lei !l.O ~8:.104, do :31 UO ()ozf>lllbro de lfl;;i, o o
segundo !lOS tl'rmos da l.n parto (la nlínC'n c) do artigo 1.0 do mesmo d(lC'I't'to-Ioi, dovondo ser con idorados nosta sitllnçii.o, r0s[lN:ti\'nrnr!lto,
(10sd(' 2 do atembro, :!() (10 .Janeiro o 2H d(' ...\gosto de 194:.!.
f-

(Vflnda 11010 Trlll\lunl do ContnA, com a anotaçJto
devidos nmolUIllOlllv., Da. lermos do doervt ..

do ano serotn

o.· 82:2:>1).

Oficial miliciano

de reserva

AlI' res miliciano do rtginwnto
d0 ongolllwria n. 1, Armando Maria Riboiro Cabrlll • lIm[mio, lHlH termo do
§ H.o (lo artigo (;1.0 do dli>('roto TI.O 12:01i. ti ~ do
O

no
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Agosto do H12G, por ter sido julgado incapaz do ser"iço activo pela junta ho pitalar do inspecção. dovr-ndo
ser considerado
nesta situação de 'do 1(3 de SeteIllbro
de 1942. (.\notada ""lo 'rrllJUDal do Cont". em 2~ do S.lAl.mbro do 1\J.l2).
Baixa do serviço

Alferes ID llicinno do rvghncnto do engenharia LI.° 2 .J osó
00ll1r5 • lvarez e aspirante
fi oficial miliciano
do regimente do artilharia
ligoiru n.? 3 \\\>I>er do Oliveiru,
nos termos da última purto do artigo ;3,0 do decreto-Iei 11.° 28:-!U4, (lo 31 dEI Dezembro de 1937, por terem
sido julgados incapazo
de todo o serviço pela junta

hospitalar
nesta

do inspecção,

situação

desde

(Anotadn

devendo

14 do Setembro

pelo Tl1',nnalll~

Por portarias de

2:: do

or considerados
do 10-!~,

Co nt as em 25 do Selaml.,.,

do InIZ).

corrente mês :

Reforma
(D.spa~bo de IS do 6tolnl. v d. lIH:! da Cal:tm G .ral ri. Dep6 •
• ítos, Crédito O Provldêuera,
publlcaJo DO Tsiàrto do Gor!rt.o
D.o 221, 2," sõrto, do 21 do mesmo mês e ano).

'I'enento-cornnel
do artllharia,
do comando militar dos
Açõres, .Ioão (lonçuln:fi de>S'IU 'U e Costa, nos termos
da ultn=u li) tio artigo 2.0 do decreto-lei n." :?R:.W4-,
dr :31 do Dezembro UI' lH37, por ter ido julgado incapuz do todo o serviço pela junta hospitnlar
do inspocçâo, devendo 5('1' COIl. iderado
:! do Sotcmbro do H142.
(SAo caroeo

do ,'Isto

nesta

ou anotação

situação
do Trlbuual

desde
do Coutasl.

Separado do serviço
(D r-~rho d 18 d ,.tem~.ro
e 194! da C, • .:a Gcn' .i~ Dopó.
~1tos, ('\'eJl!o
o Pr'Ol"'idl\nci, , íH,IbJleadlJ n" Diarljl
ri') G1Jl,;trM
n.°:t21, E," sôrl", tio 21 do m smo
o auo\.

lU"

Tlopnto picador, do extinto CJuadro do picadores militares,
do rflgimonto do ra\'alaria
0,° ~, .AntÓnio do
~l\nto~,
110
tonHOS da aliu 'a d) do itrtigo ~,o cio d('cI·rto·l(\i
n.O 2S:4(4) de:31 do !)(lz(\muro de 19:37, ('om fiO por
Cl'oto ~la ponsão dl' roformll) nos terroo: do artigo ~).o
do ref(\rido dC'cl'eto-I{li, dO"Elndoer
coo idorndo [lesta
itu<I\:iio dosdC' ~ (!C' Julho
H142,

•

I~('

( 'lo caruCó d .. ,loto

OD

auotaçlo d. Trlbunol

do I'onl .. ).
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IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

de /2 do corrente

Por portarias

2.a Repartição

Geral-

IIlPS:

(VlslH!<1S pelo Trl unal rlo Ccnt as , com n nnotn,;§o do S rom dovíd(JS omolumuntos,
nos rermoa do do ~rtto n," 22:2~7).

1.' re!lião militar - Quartel gene"al

Major do extinto quudro do oficiais do socrctariudo
militar, chefe da l ." nf'partiçfio,
o capitão do me mo
extinto quadro Josó Bernardino Tôrres Júnior.
2.' brigada de cavalaria
Capitão

litar,

do

(1.

tinto quadro

o tenente

do mo

do oficiais do secrotarindo mi1110 oxt'nto
quadro Viriato

Egídio.

Por portaria

de 22 do corrente

mês :

posada noO 2

Regimento de artilharia

Tononto-coronel,
sogundo comandante,
Poroira Castilho.
(\'Isnlln pol T bunnl
v ldo s omolumeutos,

O

major

elo tino

<"o ('001 \O, cOJU n nnulaç~o li serem
IloS termos do tlocroto n.o 22: 57).

Por portaria de 28 rio corrente

de·

111t'8:

Quadro 'da arma de cavalaria

Brigadeiro
do cnvaluriu, o coronel (lo ca\ alaria, tirucinado, inspr ctor intorino dn nrmn (I cavalaria, l ligino
Santlw Ferreira Barata.
Quadro da arma do engenharia

Brigudoiro do !'ngúnhnria, o coronel do n~ nhariu,
cinudo,
do Instituto
Prof sional dos Pupilo
Exórcitos do T 'ITa
• lur, .Ioão 'I'amagnini
do
Barbo ·a. (VI'Atln p lo Trl \1. ~l ,1 ('''''ln., com" anotacão d.
vldc

emoturn ntQ ,

IlU

t

110

011

cr lu

11.012:2.,1).

tirodos
ti n
r PI d

OHOEM
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Ministério

no

ExtIWITO

x.- 12

3.a Repartição

da Guerra - I:' üireeçãe Geral-

Por portaria

de 8 do corrente

mês:

Promovido
a aspirnnte
a oficial miliciano voterinário ,
som prejuízo de antiguidade,
parn a secção de dl'PÚsi to do pessoal do S('T\ i~() veterinário militar, o furriel
do centro de mobilização do cavalaria n.? 3 José Caldoira Areias, continuando
na situação do licenciado
em que se encontra.
Po/' portaria de 29

,II)

corrente

mês:

~[uln o dA nenhum efoito a parte da portaria do 1:->de
.Agosto findo, publicada n .. OI·cll!ll~ elo Exército n.? U,
~.n ~ 'rio.
do corr -nto uno, que promov . a aspiranto
fi oficial
de artilhurir
o cadete aluno da Escola do
Exército ;J!unllol Rosado Carmelo 1\0 'U, por o mesmo
ser ja aspiranto a oficial.

v-

COLOCAÇOES,

Minstério

EXOIlERAÇOES

da Guerl a _La Ili-ecçãe

J>01' portaria

E TRANSFER~NCIAS
Geral-

de 5 do corrente

2 ,a Repartição

mês :

Govêrno militar du Lisbo:1- Ouartel general

Chefe cio e tudo maior, :'lterino,. o tononte-coronel
do
corpo do estado maior, da 3.11.Dir 'CÇ1'lo Goral dêsto
~[jni tório, .lo l' da Cvstn Pereira g tnço do Sacndura
Botl OOrt(1 Real.
Comando militar dos Açõres

Chefe d.) p stn.Io maior. o coronel do corpo do estado
maior, chote do l' tudo maior do go\' 'roo militar (lo
Li 1)f)J, Hoina!·lv Viii I do .\adrade.
J>or J!fJrt,., ria de

12 (lo cor/'eu' e mê :

Ministério d. GJerra

2.· Direcçllo Geral

CO'llISSdO do conlencloso

('r ttidQ, I) t('1I ntC',
0.0 Lim'l Co!'r ia.

la

mtlllar

i unçllo d

1'0 OI'\'U,

António
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Govêrno militar de Lisboa -Quartel

Tononte,

nu situação

2,' Sér le

N." 12

general

do I"IIS0rVa, Cornólio

.Iosó <10 Cur-

valho.
Regimento de infantaria

n." 6

Vspirnnto

a oficial miliciano, do serviço de administração
militar,
do batalhão de tolegrutistas,
Or lundo Francisco da Costa Capela.
Regimento de infantaria

n. o 9

Aspirnute
a oficinl miliciuno, do serviço
militar, elo :!,o g-rll]lo do compunhius
João da Silva Guerra.

dü ndministração
do suhsisténeias,

n. o 15
'Tenente miliciano
médico, do rogiuieuto
n.? 7, António Augusto Fnrinhote.
Regimento de infantaria

Batalhão de caçadores

de infantaria

n. 5
O

.Alfl·r0s miliciano, do batalhão do cnçnd oros n." 8, Pedro
G onçalvcs O II i marãis, por po.lir.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 19

a oficial miliciano módico, licenciado,
do regimento do urtilluu'i« Jigl1irll u.? 2, Abel Figuoír» do

Aspirante

Araújo.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano, do centro de mohiliznção
n." -I, .lono Cristino Amarnl Fernaudos.
Reginlento de ongenharia

do artilharia

n.· 2

Alferes milicianos,
(lo batalhão
do telografistns,
Xlontoiro
(lo And nulo II Sousa O Sehustião

Munuol
.\I\'N!

Snnlins.
Hospital militar da Terceira

Alferes do serviço do udministrnção
militar, .10 rogim
do infuntnria n.? 0, Ferunudo d(1 :\Illtos Ferreira.

uto

Hospital militar do Faial

do SO!'\'.iço do aduriuistraeão
men to do infun taria u. ° 6, .\ rmnndo

,.\lfl1rl's

militar,
(1onçah'l's

do regiPires.

Colégio MUitar
Tenonte
do oxtinto qundro Iluxili.nl' do artilharia,
da
1.& brigada de t'llvnlaria, :\[nuul'l Hodriglle'
C:\rvnlho.

2.' lirie
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i a-Duela Soares»

Capitão, na Ituação do rosorva,
til' Quadres.

Ernú. to 'ardo

o

ahrnl

Asilo de Inválidos Militares

I'~xon(\f[ldo de comandante.
o rap'tão.
na ituação do
re (,I'\'U, .I oüo do Almeida . !TU. por p dir.
Comandunto,
(J major,
na situação J(' re '(ln' . Xlunnol
Moreira Cardo '0.

Por

jlo/'tariCl,]

dr Ir) tio corrente niê«:
Manutença

Militar

'I'on nt do sorv i<:v J(I admini trução militar, do l,atnlh1'lo
do metrnlh: dorn
n.°:3 .• \nlónio
Llndorfo HiLI'Íro
Borges ele a tI'O Soare dt' Albuquerque.
pum o lug r ti gerente da tn se do m IDO
tabelr cimento,
no I' rto, d CJ u- truta o II uadro ano o ao decreto
n, o 1 ';()j • do 11 de ~1 r o do

umo.

(\,. da r lo Tribunal d C nt .... eom a a ota<;lo do sorem dovldos omolumeu o • nos t rn.os
d erato n,· 22:2~1),

Regimento de InfaAtarln n.· II

Aspirnnto a oficial miliciano
lharia a cavalo n." :",.Jo
do
nt

médico,

do grupo

Luiz Domingues

Regimento d Infantaria

n," 12

T monte miliciano, (lo centro d mobilizaçâo
riu n. o 15, .1oaquim Leal do li, ira.
Centro de mobilização de Infa tari

Chef
o major, na it'lllçiio de r!'
lhNm
Elbling L aI.
Centro de mobiliznçlo

D.o

l'

l'viço qu
1 .
itu çllo d r

de artiFerreira

de infanta-

n,O 6

na, Franci

('o Oui-

de infant ria n.· 14

no r
1'\ 3 ••

mtlcar Afon o P r irn
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Distrito de recrutamento

Sub-chefe,
Augusto

o major,

2,' Série

12

e mobilização n,' 12

na situação

(lo reserva,

Joaquim

Goraldes.
Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 3.
Cambozns.

3

Repartição,

o coronel

(lo artilharia

:\fúrio

Quadro da arma de artilharia

Capitão,
Afru

do regimento

(lo artilharia

Regimento de artilharia

Aspirnnto
ligoirn

ligeira

n." :\ Auíbul

Nuzes.
pesada n." 2

a oficial miliciano, (lo regimento de artilharia
n." lJ, Agostinho
CerqlH'ira Costa, por pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.' 1

Capitão, do regimento do artilhurin posada
Cordeiro Dias.
Alferes do 'l und ro dos serviços nuxiliuros
do Colégio Xlilitur, Josú Maria da Silva.

n." 2, Antão

(lo exército,

L' IJrigada de cavalaria

Adjunto, o (,:lpitflo do regimento
Baptista Lúcio da ~il\':t.

dI' cavnlnria

Regimento de cavalaria

n.? 1, Firmo

n,· 1

C:tpiWo (le cnvular iu, adjunto da l ." hrigu.la
ria, Joaquim
.)US(' Frudiquo,

ti t' cavula-

Regi.!'ento de cavalaria n.' 7

Alfl'l'('s,

do regimento

vier Ferrt-iru

(!L, cuvalnria

n.? 1, 1~Ill!lnllel Xa-

Coelho.
Regimento de engenharia n," 1

Alferes miliciano, do r!').:;illlo!lto do ('llgpllhul'ia
tônio Poreiru Iiebêlo, por pedir.

n." !!, An-

Regimento de engenharia n,' 2

miliciunos, do r!'~iml\lIto d(· I'llgpnharia
n." 1,
Fernun do :\1('irt·I('~ Guerru I', (to batalhão do tolegrníistus, Hui :\Iúrio Oliveiru l'odreiru (ln Almoldu, ambos

Alferes

por pedir.

2,· Srrie
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Direcção do Serviço de Administração

Militar

milieiunn,
do serviço <10 udministruçâo
militar,
de mobiliznção
do administração
militar 11,° 1,
Folrcinno do J ascimonto.

Alferes

do centro

.lo

Centro de mobilização de administração

militar

11,°

2

Alferes miliciano <lu serviço de administração
militar,
direcção do mesmo serviço, Manuel Piros Xc,·C'~,
Depósito de material

da

de aviação

Capitão de acrouúutica,
da base aérea 11,° 3, .Ioão José
Iiibeiro Fort eira, por motivo disciplinar.

Por portarias de 21 ,I" corrente

1lI~.~:

Centro de mobilização de infantaria

n.> I

'I'cnonte miliciun», do ri g.mento do infantaria 11,° 1, Luiz
Joaquim dos Santos,
Alferes milicianos. do regimento de infantaria n.? 1. João
da Conceição Parreira,
Júlio Franco Lima, Manuol
Emílio Romão (-JoUles LC10, Hui 1[f1nr;(1'1O Gonçalves,
Vasco 1iorning.rs Xavier, Alfredo Dias Catlll'ino, Fruncio co ~[HmH'1 Gonçulves de Almoidu, Joaquim João cio
()Ii, l'im Neto Pruta , Henrique )[I'ndl's .Rolão, :O;ôrgi(!
Azovodo dos Santos, Artur do .. ousa (Jliveirn, Vasco
Francis co ){ol',gado Florindo, .J osé JIUl'q 1108 de A lmoidn,
Cnrlos Gomes, ~l11nll('1 Poreir« Coutinho, Munuol (10
Alm -ida Hino Júnior, António Gorn S Souto e )Iário
(!ll Cn tro ~[<'Ildl'. ~,do rl'riilll<'!lto do infantaria 11,° l~),
Alvaro

Cohen

Pope.

Centro de mobilização do infantaria

n. o 2

Tenento !l iliciano , do hatnlhiio do caçadore-s n.? 1, AIbórico 'l'C'ixC'i.'/I d~ .\lmpidn,
Alft'ros mili('iallos,
du rt~gill\l'llt,) do infantaria
n.O :!,
.Joaquim dI' F'rc·itlls, .\nt6nio Jlorgndo
II, Tito Lh'io
\fachndo ..'ihn, Joãu ('nrlo
.i0. 'ousa Hoehll, à[ílrio
~Innllt'[ • TppOIllU(,CIlO ~rurfl, .\Jlll-rico •'unps, LMio Vaz
de Sousn, Ant6nio Lorco l'\lrinh'l, Alfl'l'do dl\Oli"oira,
?\1!llluol .A h'l's d.' \ '<11'\ ai ho, llo l'('gimen to (Il' iII f antarin

no.
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n." \l, Adelino Muros Rosa, do bntalhão do cnçado rcs
1, António 00111('5 Barrento
Honriquos,
J·'Jorindo
Eugénio
:\[adeim,
António Maria 'I'avares,
António
DUl'iLÍs Correia, Arleliuo do UUl'Ill0 Brito Júnior, Josú
Godinho Canário (\ António José Mendes Teixeira da
Fonseca,
do batalhão
do car:ador('s n." G, Constante
António
Pinto, Aloxandro
António Veiga da Gumu
Vieira .. 1\Iullllel Vicente U~ptu, .r()SI~ Rodrigues Ribeiro
1\f a rq ues, Lco narrlo Fornan dos dos t-'an tos Ilhilo, ,,\ ntónio Mendonça Hijo, Agostinho Ribeiro e Francisco
dos ~alltos Pinto,
11,°

Centro de mobilização de infantaria

n,O 3

Alferes
milicianos,
do rogimon to <1(1 infantariu 11,0 :J,
Eusébio Esteves, Armando Nunes Diogo, Augusto dn
~il\a Iiois Góis, Alvaro Diniz CallJpos Amures, ,10"('
(tomes de Hrito Barbosa, Artur Br-nevidcs
(h, \foIQ,
Armando Celorico Drapo, JOf'.Ó Leonardo do ~ousa
Carvulho , \' ('rgílio de \' ilhonn
Poros Santos,
Luiz
Acácio Pereira Dias Henriqu. s, Ern.'sto Fernandes
Pinto, Uogério l-ires Pores, Munuel Meudonça Bailnrim
Júnior, C!l.Ddido <1(\ Oliveiru Pombeiro. Fernando 1<'('1'roirn C<lrWS o I~'1'anci~1(,o Xu,il'r do ~I0nC'sos ROS'I,
Centro de mobilização de infantaria
'l'O[J(\nt€'.

milieiuno>l,

Jo'w Ha~'l'l'~O
!{oc hn.,

110

J)lttal'lií.tl

ti II

nllm . :-;'lllelw;, ('

n,' 4
(';11.'1~,1ol'es

!l,O

L

Va~I'O '!A Alm('ida

Alf('l['ps lllili(':anl 'I, tlv r f,il!<l'nto d(l inf.'rt:'1';' .1 4, J.,:\"ar,) dos Shr.to"', ~r'lllul'l
H 1>(\;('0 (_"t1 ,'m, HO' ~ro
lTeit,Jr lh 1'1IiX:"'IO, ,P;('() (tI'
I-Brnlh'O p I'jOll
,!,>
Fl'«tns (' Carlos Filir'(1 ;)i:.to P['liHltc1, 110 hüt'llld'io de
C'[lç'ldol'(\3 n,o ·t, ~l11Il;:t'l H ",I'" P'r(li['l', .\utúli.,
J )n'.:p!,
.To;6 . Porherto da S:[,'u .\.., i....
Ar,tt'Jnill Ih ('ollcoi"ilo
(li!. .10. é ~lall.l(II FI'!''1"r:..
I )liUl't0, .To',c. L 1I""no
Vi(lil'[I Ho.l!'iglws. F(l1i":.prt,, As<,(.w,t) dr. f4ilva JI.·t('lv,
Cil'Í"leo Dll.m:,.io da T'l'in(helt'(, .Tuiio Al1t6nio Hl'bol'l'do,
0

C0ntro de mobilização de iofant r .. n,· 5

mi:iciIlLO, do l'tr-ill ('uto do :ínfllnt'lria D,O;>, .Tose
Martins ~[I\"q ll'>S F(,l'reiru.
A]fl1rfls milidanos,
do rt'gilrH'nto U(I inÍ<tntul'ia n,O .), (1011çulo Anjos Dil1iz, .Jo.~é IIC'll!'iCJ.llOS ]'\'l'l'pll'a .TctO •• \1'til!' du Cunha AIH'", Am(;rÍl'o :ih illo Palma, l:mlI.i
'l'ellflntl\

2.'
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' .• 12

Falcão, Eduardo

Curado

Ui-

beiro, .Iouquim Rosa da Paixão, João Arnaldo Lobo
Vilel«, Jo l ~Iullurl da Silva Xavier. Frederico Gui-

lherme

[unos 'I'cixoir .•, Armando

Alfredo

Auzusto

Xlartlns do \. ale o

Ferreira.

n.O

Centro de mobilização de infantaria

6

...\lferr,;

miliciano , do regimento (1(1infantaria n." 6, Jusé
:-'ou.11. Dia, Arlindo Fernandes
ti, '<ln'nlho,. \ntónio Rodrigues
Pinclo, JOtil' da Rocha I'oixoto )[n~a1hfii.', João António Correia de Faria e António
Marqu
de Sonsa <>, do batalhão rio motralhudorns
1l.J 3 F rnnci sco 'pi!;u
Ramnlho Ortigão, Eugénio Pereiru Furtado, João António '{'I'i.-p:ra d·, 'OIlS[, ,'('rO\~i'l . .Ioão <ln ~"l\'a Guin.urãis, António Albino Pereira,
António L'uia da Costn Bncclnr, Jorge Evolino Ohveira .b Cunha, Jo {, Vitorino
~L chado e .Iouquiui
Viuuu d: rOI1 ccu,

dI'

Centro !lo mohillznçãe

n.O

de infnntaria

7

H(' , Jo: '1'lim lor( ir,.
Luiz DI I .\ 1'Ce. tro de moi ii zaç o de Inf

l'<li

·i'lIl I,

do b • lrl,

l'

J

n.O

t

ia

S

CI

~adon.

.o

~),

U \_,
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Centro de mobilização de infantaria

n. o 9

Tononte
miliciano,
do J'('gillll'nFU dI.' infantaria
n.? D,
Constantino
Froiro 'I'órres.
Alferes milicianos, do regimonto (!t' infantaria n.? Ü•• João
Üorroia 'I'avarcs, Joaquim Pinto I'inhoiro. José \lanllol
do No vai« ~antus
illaiol', Jos« BacIa Cardoso
(lo Vnlo, .Iosó Pinto ~Jorais da Cruz, N olson da Si! va
Poroiru, Carlos Ferreira
Puncntol, Antóuio Pinto Simões, Fruncisco
António Mnrtins, João Duarte da
Sil\'11 .I únior, Luciano
1I111tllWl Dominguos.
Rcnnto
Mousinho da 01'11<;11, Manuel de Saldanha
da Gama
Nunes, Luiz Correia d(' Xoronhn, António do Oliveira
Santos, .T O~(', Lopes e .10::;6 do Carmo de Carvalho
DUIIIl o Lorena.
~()t()

Cell.tro de mcblllzaçâu de infantaria

n. o 10

Alfore« milicianos,
do regimento
de infnntnrin n." 10,
Amílcnr I'oroira do SOUSIl Bt'unl'a, Celestino Lopes da
Rosa ~(1tl). Amilcar (lo Carvnlho Grijó , António .Iosó
de A lmoi.lu, Manuel .J oaq tlim :\1nchurlo Teixeira HUL'ln,
Frnncisco da Costa Serrão .1únior {I Adclino Pessoa
dos Santos.
Centro de mobilização rle infantaria

n.O II

Tenente
mllicinno,
do rogirnonto
110 infant-iria
n." 11.,
Manuol Teixeira Mnlhoiros.
AlfNC8 milicianos,
do nvimr-nto di' infnntaria
'1.0 11,
Manuel Fuschini Mng-alh:"is Vilas Ilons, 1\1111111(·1 ..!('pomucono Ll'itfl d li Cruz,
úJio 00 .1,,')us 71!nrtin l' (I uiIhcrlOo Gonç'nh0s dos SlIllt(,') Batalha.

.r

Centro de mobilização de infantaria

n.O

12

lIIilicinnos. (lo hat,tl!Jl'Io (k 11llltrnllwdorus 11.° :?,
~11ll'ia Oonçal\"(ls () .João rIu- Sih',1 ('llntlltriro .
.Alf('f0S
rnilil'inll()s. do regitl1C'lI(o d(l illfnntul'lll 11.° 12.
Pedro NllJwjo (le ('1\ 11'0 Pillto Br 1\"0, ('ado· do FigU0in'!lo ~Tllllf'S, .i\lYlITO dI' 1\1('1" ~\tafd(,0 (~Ol'gll, Fnu:-;fo
da Urflça Barata,
Edllurdo Alhnrto CôrtC' }\e·tl. [!enriq Ilf' Pt'. soa Lobato (ior·tC's~io .1úlio }) tal't(l Rodl'i·
p;uC's Pa\'ill 0, do bntnlld'lo cip IlictJ'nlhndoras
11.° :?, .Josó
.Jol1(luim Gomos, Alfl'(lc1o riu Siha
)\!lIrnwlo,
.rOsl'
GOllll'S ~Ior('il'n,
Artur ,,\h(,!i dn C'o tu, .lo-{o .\1b rtu
'['Ol1l'nt!'s

Anlónio

(I

I

ORI>F.\1

2," S 'ri"

no

x-

LX';W'I'IO

12

V'cento I'al'Í1, JO:C' Alv. 'i Fura, ('.\sn1'
u-ies Poro ra do :\1010, ,,\ nnnn.lo Marq uos, Xlanuo; da
COSI1, Albuquer
'U(\,
Idu vlo U ) 1)" do t ', rvall ", João
Jo ' .lp 'lato., Boti(,f,
Cnrd o o Hal ro I'uvoirn,
Ricardo Uar~'ia de Oliv e.ru o I l'rIH1'111) .Alborto ~Io
rl'lra 1."1'" ,
:\f'l\'[I, . Iannel
~ T

\T[

'('(I

C<lntro de mobilização de lntantarl,

n,· 13

'I'ononte
, li-iano , do "1t Ilhã.) ti nn;r.l()r('~ 1.. ° :3,
l leur ,1.(\ GI1:1hPrI11€1 ca ~ h-a o Crist'r I,) Ad olfo Soabra V.:.., "li: C', do 1.<, nlh1') d
'ado!" " {O,.J~ 'mo
.Io ' 1 ',Iav,
l{al'il Ihpti t: do •'ant , (\ ~L I, H\: Vi(,(''1tl' liodriguos
I'iro •
Alf'l'(
m.Iic'nuos,
do r cimor >0 (., ir f, ' ti"
r ,0 13,
Luiz Vanz -lor de jhr
10 d. Cun'u (', I·i,
.\~rr. ido
Onn,.\
For>',
.rv'Vt
Ar>ur (i
iro
I-irt'u
• Iário
• '(', LO[l<' , Fr ( ~) Jo ,r rt i 1
\'.r'l,
.\'1·mio H'lo 1\ .\' ,:.1',
.I r''l .1 ~l'
jf r.1\"
.\rtul'.1
Aln, \i :'1(', nbra ['r. l II \1
1<'1'1', ir.!.
Ali ou t
lrainl. f\·i 'ot), .\'f('( ,., T. '11'\' L· ln, Jo ó
• faria l'
~t dI< .(l, ~r lU 0! G lU 1)"1'>0 fi "1'
('<l("I

t,

I

J

l'it lO,

h , 11'"

.\nt{

lia II nr'

l\1\

I

.'1'''

n"

d

\.[:]l).
1'\ t'.
Ar, ré' I .'ih
(~dntl' 'I .\Jt):1'O
fI
I 1
I' , ,1.,10 I " UI") Lil. l. ra 1 (') B ,r I ti ('ar
"ai h " ,..\rmindo \p II', 1., (' • 'ih', , ,lO 10 (' 1 l,ir<L do'
H i ~hh l' ";0 o{, Firrnin
. h~tin
Ihpti t Fur'a,h
"<.tt,lllâ!.o til' r'l~ntlor('
11, ~~, D ui·:.
.\.fol'
B 1',
ro') C'. llo II talhtjo <l,.. ('aç. 101", n, lu, L'li!. [!lúcio
Ho Irigl(' , '[.nll(\1
Eluarll(\
OOIl.'1 \1 , .hn <'I dp
\'u eOIl' lo
Torodlil ~[('nl' .... Jo." ti ,
auto H)·
dl'll-"lIt , ('arlo
(':1 tI'O
'ih" Bill r,.
Llliz [n'h':o
~r!'Il.II\
Fl'l'Ilan 11" Leopoldo (tU'I!' r (,lt)[;.ll • I ; ,'o
Arr,'1llo
.}\ Ihl'ros
'·'(\rtl<llHj(>°
l' .\.II'II"no
E.tl'\jO
Pui P~i 'oto Ta\' 1'.',
U'

( .

'1'

rl) ••

l

CC'Itro de mobilização de infal'itn~ia n,· 14

'l'C\n€ll1h\' 'niliri:uo',
do I'I'~ill(\,lt,
dl'
I '1 ia "o l.l,
Luiz Filip '1\\10 COl'rl\h Baro'.'to (1.\ n 'Jlji, 1) 'g,o)"
<', do hflwllHl0 d cnç'ldor(l
I" j,.\ ntll'lio IlollI€lIll
H b lo Júnior,
Alf(lro' II ili('iauo"
do r(\~imlrlt'J
do) infu'ltill'Ía
1.° H.
Ant61,;o Luil de Alm ida Corrcin .• \ntónio ( o<lho do
Lpmo , ,\go tinho 'Jlnrque
do • unto, Jo Ó .AlIgll to
'lO

°
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l\fagalhll.is Sociro, Albertino
Duarte de Almeida Faúlha,

Ferreira,

Augusto

N.o I'!

dos Santos ::'I1at;«,;, ()scur
Amândio Ribeiro da CI"UZ

~{E'nd(jnc,:a

II

Pinho

~:l

Osório , An-

tónio Jesus dos ~ autos liochu, José Catanas
Dior-o,
Delfim de <ousa Iiarnos o Fornamio
dll '{pIo V;piru
Poncc de Carvalho (I, do batalhão de caçn Iores ,1.0 7,
Antero do Aridrndo, Luiz Augusto Pissarra Pimentel,
Xlanucl Pires Gomos, .TOSt· Hodrign"'s o Silva, .Iosó
das Novos Policarpo, Horúc'o Froire Beiriio, Candido
Augusto JI' .1·'sus, António :\lontl1il"O da Fonsocu, Carlos
Alberto
'\1: I" [nos, .I o..,{. I'il'C'S df' Campos,
Luciano

Lnu e.ras, J010 Manuel do ~Íl Osório d€' Andrado, .To>;{' 0011\:[.1\'(18, Arnllcar Simão Sr.ruiv-i, José
Diu«, .10"[. Faria Rib .iru de Almeidu, António Bc·rnardo
da Silva, Auulcnr 'I'eixeirn dos Sn ito (1 António Jonquiin COl"tt~s Lima.
GOIlOS

Ce.,tro de mobiliza;iro de infantaria

n.O

J;

m ilici II 110, do t1atallHo do caçadores u .:' :!, Luiz
Augu ;·0 Pinto Garc:u.
AI ff' l"di militÍtmo4,
00 r(lgi:lJI ntú
dl' infantari,
n. 15,
Jú: io da ~il\'a ". ogt1l1irll Pe"eirn do :\htOfl, Fl'l"ll 1'](10
A llJIIStO gstO\ (I~, A lI)(~rto J':10: Bor;"C's ( ,I !"do u, ~rnnuC'l F(lrnallt1o Brm~ 'T'cixeira, Alflx<llldro ('Hrl,)" Pin~l;
dr ';\1nf'rlll"nhns,
l}dll!lrdo
dll. 0unha S€li.·u'"i "Ti varro
do Cat:-o, Rog~l'io Pil~to, António
FOl'tIlUi>+O HO('!H.
(~l1nr(l'iIIla, ~1ário .lntón:o
HÚllrL til"'! (L "'Iika lhptibÜl, J<'ir.llillo do'! ")!Int.)s (Jonl(l", Allwrto I>Í'l 1'6'·oas . .To.'lquim Olivoir:-. dl1. Silva ,Inn., n Jo~(' ~antn,'eno do Sousa dn Cunha Pifnatt'lli, Saúl O:in<r'l, .João

T0!ll.'llt€l

lh'nr:iue

Caldeira

B~tt,'nl'ou.·t

da

Oful1ul"n.

{'<trio.·

Vítor

Pon('f' Ah'ure7 <', do ontuihiio 11(1rnc:udoJ"(
:1.0~,
Am{'ril'o do Amar, I Fprr(·irn, Albino Nuno!'; Aln.!; do
:\IlI.tos, Jose :)['l"(\jo, ~[n!luol Brandiio rll' Rotl , ~fontoiro, .João Llli/.· l\llg'n:tlJ Piat, dn Hoehll, .lr:"iuim
Bapti..,th ~nlJino (' ('o'ita, I~míli() FOrl"t'im I'lllt'l (\ Joaqllim dr. ~il\'a Oah,.,iM .Tt1nior.
Centro

de mobilização

de infantaria

n.O 16

Alfen's mlicillJlos,
dó l'ügimputo ti illfuJltnl'Í1l H,o li1,
\rcrgflio dCI '-.,OUSH .\ndrnd\I.
~IHnil()1 f)uHrto dI' .\8 unção, .\nt6Hio JUllCJllilll de :nn ilIbo Bnpti~h, .T.) :, da
~jh:\ L ·il " .\ut/Illio eln l'::ObtlL ], iguoiru, 1'~dHJbt 1'10 di'
~Intos • ii'!l, Fernaudo
1, pcs Bun'lIc1n. o Milrío ('lU-

2.· Série
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sado de Carvalho
e, do batalhão
Fruncisco
Diniz Cluro Delieado

ti
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do caçadore
n." 8,
Frederico
Fartado

J[ol"galo.
Centro de mobiliznção de infantnrin
'I'cncnto
jlvrio

n.· 20

miliciano. do batalhí'o de mctrulhad
Emí.i» Ca ai, Ribo.ro •

orns n.? 1,

•\lfl·res milicianos,
do butalhuo de cnçndorcs n.? i), 1<'('1"naudo I'oroira da 8;'\<1 Surdo, I'cdro Eugéui ' •~l'rciol'
Marquos, Hui Araújo v'« PÚdU.l, Francisco Alberto do
Almeida Chichorro, Rieado Jorge' Ilodríguos, :\fatNls

J 0'i0 d,' Arriug«

Xavier

da Costn.

Ernesto

Aguiar

da

(Fomos da ;-;il\ a, jliÍrlo Guilherm- Vieira
d» :i;\'<1 Carvall.o Cumpo , Uouirgos
Rib ....iro ~o(>ir .. ,
l',.rlo
Ct",I~;()
',111('
Gúi
Mota, Jos« Bl'rwl'Ili:1O
I )l1arl(1 I,'i~ll(\ir(1r1o. ~nl_,r:,ti~lO Gustavo Ilodl"Í,!!III\', José
OI.SlI1aO
l lnratn €' Orhndu Vnl do Rir) Paiva , do hatalhão vie mp+ra~h[;df),'a IA. 1. JO:IO Pedro HO('hu Cn·,,,,t.),
Fernando
Paixão n·Ifl·f>h. ,\blli,
d~ ('011('( i<:~lO
('.I~tU. Jo,(\

Hflll ~

gU(\SI

Puula lh
lho ){orai
1',)
\ II

,\oton;o\
b ran "''I :\rl'~hlp~. Hog.'r· ú .Iosl'
Arlindo {, , (:al\l',\ Rpi~, _\nt'l.lio Bote·
(I l'r:ll1ri,,('(}
~hllllel l', Cc) hatalhal) d,' t'a!'-

'tl)'I,

!l.' I, .To:io C· "ln,
C'ollL'plos.

\n~"'I,h nr~"n

Centro do mobilização da cavnlarl

lI·t

Pp, ta na de

n.O I

Tf'11 'ntC'H milil'Í:I;JOs, do rC'~ill1"ljto
0(' ('11\ :d,·ri.l n.O G,
Eduar 'o tio Lima nügo ~Inc'hado e Ed'lI,rdo JOl'g(l ,la
Horha L"ão Ja B.oeha !.nit(l.
Centro de mobl!izaçilo de cavalaria

n,· 2

Alfpr, ~ IIIiIiciallos. ,lo rl'giUH1il t~J c! e,'l\'ularin I.. ::>, MnL; l'~ ~Iurl]ll(ls da :-;anl 'o:lres e Diogo dr> OliH'ira.
H(· 'o ('haH\.."
(I

Centro de mobilização de cavalaria

n.' 3

J(I C'Ll\'alnr:n n.O :~,
Alfrcdü ('ort(l, :-:imõe l' Luiz HOC'hll da Trind~ld(' .
•\!I~'l'c' 11Iilicialll's. dI) rt'gim '1 to d' i'tl.' nl/lri~ 11.° 1, .\ll·
t '),Iil) .\rlin,1
Félix !'.li\·a " Fr:HII·i. co .' :n;Pl' Barreto
'aldoira {':I t I·Branco, do r(lgiownto dI' ('Il\Ulllria
n.O ~~, .\lItúnir, ?lIaria dl~ "iIas Botl Pote. e. cio regilil('nt) cI !'nntlnrin
n.o j •. \lbf>rto Gonçal\'(~'
.' arTl'I:I\lltf'S miliciano.,

ci o.

do )'pgimpllto

ORDEM DO EXERCITO
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de 20 .to corrente

portarias

POl"

Comando militar

Alferes,

N.o 12
mêe :

dos Açõres

do J"(\~im(lnto do ongonhnria
Repartição

2." Sério

do serviço

n, o 1, Artur

Vieira.

de saúde

°

Chefe.
tonontc-co ron»l médico João Ferreira
da Silva
Couto Nobro.
Cl.ofo ela 1.8 secção, O capitão médico, do comando ruilitar do Fuinl, Mário Paxiútu (' (lH.lnn.
Chefo da ~.a t;(lr,çfio, O ca: itao farmu-ôutico
Hilário do
Lima.
Ch -fo da 3.u [;(,(,(;ll0, o capitão miliciano módico, graduado, Carlos Horácio Gomes dr Oli, eirn,
Chefe d[l 4.n socçto,
capit'lo módico .ht~ustu
Carlos
Mirn lia ~il\', ..

°

Coma. do militar

da Terceira

Rl.>pnrtlçao do ser-vlço

Chef'v, o coron

1 n:{' :i<'o, nr sit-iaçlio do rosorva,

d,~ ~()nw :\[(\')("'1;'8.
C'H'f,' 'a 1. ',l'C io,
~n:l~
(, 1,1<'

(ie saúde

(J

ca:'[

ao

}L,'lU

'1

p('JI'O ria ({,wha

médico

)~

d

~.II

Sl'('(::

o,

(1

tenor.to

miliciar o módico

Jor

Jacinto Cutileiro.
Comnndo rrllitar de S. Miguel
Flc lt r I.,ao co

<

rvir o oo

J ide

l.R·'l"·(,'<lO,

l'!l<,j, ~n
O tl' l'ut·,
I H...t<'O, do 'J;,hll.ilo .lo
ln >~r t\:I,,,loras
11.0~.
:\htias Dll'll't.\ tios R(,i .
Ull('fe da 2.D s"cção, O tl'IlCllt(\ 11I (1.1 i<.'o, do rrgil1lpnto dl)
idll TItaria II. oU, .T ()S0 Liul'l'ato [<'olTaz P('I'C'i 1'11:\lont ('11'0.
Comando militar

do Faial

Repart'Q 'o do serviço

de s~údo

Cli.·fp, O mnjul' milkial'o lD(\dic", tio f'xtÍlto QUll(lI") l'S·
]1C'I':al, .T o til! (} Ollll'S I';stirna.
ChL·f(l da 1.' s('('çi'ío, o tllllL'lltl' 1ll('dicll, tia rl'p:trti~ii() (lo
l'ipl'yiço
,lo saúul' do (:oll1nndo lllilitllr <lu 'l'ol'cL'il'a,
Antóllio dos Santos HotlonJll.
('1101'(' da ~.n !;(ICC;rl,), O tl'DC'ntu Illilieiallo Ill(.dico Yasco
da Sih'fl Loureiro.

OIWE~I DO Exf:HCITO

N." 1:.!

583

Direcção da arma de infantaria

o gl'lll'rul

Director,

Ernesto

Francu

comandanto

da s.a região

Regimento de infantaria

n,· I

a uficial miliciano, do re.rimcnto
n.? iJ, l'~rn('sto Cochat Osório.

Aspiranto

da repartição

militar

do serviço

da Torcoira,

de infantaria

n.· 8

Regimento de infantaria

Ten -nto médico,
C,'IUtIl1UO

militar,

~I(>ndC's Machado.

Luiz Filipe

de- saúde
Colaço,

do

n.: 9

Regimento de infantaria

te- mil'cinno, do butalh:
1)(' cuçalorcs
n. o 10, Hogl'rio do' Santos.
Aapirunto
a oficial mili iuno mé :('0, do regimento
elo
infuntaria LI.' 17, .Ioaquim dos Hch..

TC!lPD

(l

Regimento de lnfantarla n.o la

:\fn.~l''', ti I !'f',~'1F'
de \[(>1') Cabral.
Tenente m \,fi,.·"

comando
doso.

militar

1°0

(1.1

d \ infurtrri.,

II." :~,

:\1alllwl ...\llgtl'lto

l'q)·t ..t:(·~ú do
n:çu ,li s {,di' do
i,· :-:.. 1; "1-'), Vitorino Simões Car-

n. II
A,,: ·ir~nt(\ a oficia' -nilicir •.lu, d" haOalh,.,) dr caçadores
~." 1, Gonçalo Luiz ~lara vilhns (' -rroia C'al.leirn Coelho.
Rc:irlCllto

de hltaria

Regimento de Infantaria

O

n,· 17

Tenonto médico, dn ropnrtit:iw
JI) sorviço
,I' 'iall', • do
comnulo
militar ti . ~. :,\[i""III'), .\bllio J)urtrt!.' ,li' -:\1n('('do.
Rcohr.ento de infantaria

n.·

la .

A piranto n ofil'iul mili"iilll I n:{ J'('(), dr r(\;"illl('nf<.1 cio
lnfantnr:rt
!1,' 11, 1'1'1111(': ('o .1(,:10 di' Oli\'C'ira
Fr,t7.ILO.
Batal~ão de

Alfll'OS

milieiano,

G:!ç

lie('n,.iado.

n." Ui, Fali. tfJ OU11t:; 1\'('

dores n. o I

do r,,,·illll nto ,lo infaJltnrin
\""'Itura,

I'"r llloti\"fJ

disl'Í-

Idinar.
Batalho o de metralhadoras

n.· 2

'relll'ut(,
miliciano
lilÍ·dirl), do r..~iílwnto
n.O lU, .Tono ~bcltndo Ll,\·itn.

d" irjfnntnriu
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Centro de

Alfere

ehi izaçãe de inf ntarla

elo re ....imento

miliciano,

N.~ 12

11."

2.·

'ri

9
n." 9, .Io é-

de infiu taria

;'\[arcl'10s UUArra.
Regimento de

rtilharia

pesada n. o 2

Major, do regim nto do ir tilhariu ligoira n. 5, lborto
do Almeida
:\rarqll~\'; Osório,
om di p ndio pura a
Fnzondn Nacíonul.
,centro de mobilização de engenharia n, o I

milicianos,
licenciado , do 1'(',;in1!'uto de engen.? 1, J01 o :'Iraria Barreto Forroru do Amaral,
Adulbcrto
• UllO dr ,'ih'a TOrro,
Luiz U uinapo 1< 0rouhn
.To Ó Duart do Sousa V niado 1 mo ~ rnr u .

Tenontes
nharia

T

Centro de mobilizaçao

'l'cnentos

miliciuuos,

de

engenharia

licenciado

nharia n." :!, Fernando
Bonovillo Frnnuo.

n.· 2

, do regimento

do ln

(1(' enge-

tolo Branco

o

rtur

Centro de mobilização de engenharia n.O 4

'I'oncnto miliciano, licon ·i· do, do batulhilo
ros, .Iuão luelTciro .'um'!'.

do pontonei-

3.· companhia de saúde

Cap:tilO nédico, dn rcpurtiç
o do "l'l'\'j<;o d suúdt
«omundo militar do Ac:()l'c Aucusto Garcia.

do

I

Hospital Milit r Prlnclp

tllpitilO, nn

ituação

d(> 1'e ( r v

Hospital militar

Ton ntl' miliciano módico,
infantaria !l.° 1 ,AutÓlli
Hospit. I

"I

I

l'orcuto

I'atrício.

do S. Miguel

do batD.'hüo indt'p ndente
,.' ogu ira (I uo l' .

d

ilitar do F i I

apitão mMico, <.lo rerrirnl'l to d infant
nio d .Av,o edo 1 il'l'I(>s do •• ltO.

ri

•o

1, .\ 11tó-

Depósito ger I de m t ria I de tr n lI1issõe

rapit1io (lo (I tinto Cjutdro au. iIi l' (1
girnonto ti !'ngenh'lri \ H.o~, .10 -

ng nhari
lItUIIO

do r .
ah a 101'.
I

2.. f;érie

OIWEM
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Por portar/a de 30 do corrente uiê«:
Comando militar dos Açôres
Repartição

de contab iIldade

Capitão dll sorviço do administrução
bilidude . .José :'traria de> Sampaio
Grupo de artilharia

militar, em disponi-'
:\Inriz.
n.O I

contra aeronaves

Alferes do quadro dos serv iços auxiliares do exército,
cm dlsponibilidado, Hermogenes Amândio Fernandes.
lnspecção

da arma de cavalaria

Inspector, O brigudeiro do cavalaria, no quadro da arma,
Higino ..' anchos Ferreira Burata.
Inspecção

das tropas e serviços

de pioneiros

Inspector,
o brigadeiro
J(\ ,'n;!rnharia,
no 'luadro
arma, João 'I'amngnínl de SOl!'~ Barbosa.
Direcçiio do Serviço de Administração

da

Militar

Chefe da 1.:>' Repartição.
o tenen to-coronel do serviço de
admini trnção militar, ('111 disponibilidade,
Francisco
(~oIl~~ll \'1'· Velhinho
Oorrein.
Escola do Exército

npitão médico,
Travn ·OS.

em di ponibilidad

, Augusto

da • ilva

HOSpital Militar Prfnclpal

.A~pirnnt· .1 oficial miliciano médico, do centro ele mobili:luç:lo do serviço de . aúdo n.? 3, Autónio Alexandrino do Santos Ribeiro.

ministériO da GueM'a - 9.~ Olresçno Gerai _I.A

Repartição

Por portarías r/e 20 de ~1!Joto (indo:
~ omea.los profe ·OfP int 'ri no. do 1." grupo d matériu
do curso do
tudo mi. íor. no nu» lectivo do

DO EXtRCITO

(JRDE\I

U\t?-1~li3,
mnior :

~.• Sér io

N.o 12

O·

Co 1"0!I 1'1 ~I'ifl,l('l Frnncisco Jlar!jllP<; Valente.
Jf ajo!' II umberto ela Silnl I )('lgudo .
• Capit,[" !.'I;Z Maria da l'fLllltlra Piiin,
,\',

j

1,1

""110

c o

:-';\'lt.:S

l'n":lilal

110 eJllt;g

omotu.uout..s,

HOS

(111;

J

tio

101'm

).l

C:.J

I

Ç;:

do,'

01·.1

1.°

1,l) H'I.t!?
,?:Z::';;Jl) •

• T()f:J('."l'J,~
1'!'ot'P";SOI'f'''
i: terin-rs do :?o ~rll' () d· mati'rias do curso d,) (''''LIdo ni.ri«r 0-; SI',~lI:lIn" .,~i{'l<1i~tio
corp« di' ""t;,do mnior :

Jlnjol' ,Htlil' (','1"" .\I\'l'c, Di, Butt':ho
Cnp;tào Adelino Alves Ver lssimu.
L

1
HJ
f-"ir, T tbunal ,1e Cnnt,l! eru ~~,IC ~(I.
'"'. u do\. '"t \.1.1v:tn,,·:~to . uos t .rnos I:o!·e

\

" ouu-ados prof .. SSOI'C''; evr-ntuaimoção

a .uujor

os seguictcs

j[uil;/..

':'1'1

crnus,

11)

o \1. l~t:~.
.) ...;._!t7).

'I

o

dos cur-«.s para

:1

pro-

ano l-crive de H\I~-19J3,

olir-i-ris :

JLljor dn infnnturi-t .Iorre l Ic nri-juc L'UlW:; da Silva,
acumulando
coin o serviço f[lH' presta 1:11 r\'gimcnto
olp infuntaria n." 1.
Capitâo
do inf ..ntaria EW;l'lIiu OOllçalH's (1(\ :\[llg'aiLuis
FigUl,jrc·do. Hrun,l1lando (,01,1 o S,)I'\ÍI,'o <[l)O !'!'(1sta !lO
bntalh:1O lIo Jl1ptl'alhndoras
11.° 1.
ClIpitiio J(\ iufa~,tarill
.loiio Cado!') Ba~to '!L' Lima,
aculliulantlo
com o S(il'l ir;o quo prcgt~l 1,0 Instituto
Profi:-;~iollal Ju' Pupilos dus Exén'itos d.· I'l':'1'1I :\far.
:\[~Ijúr li\' idulltnr:a
IInri'll1C'
..\ugm,t) 1\'J'C','tl'l'!o da
Sih'a, UClllilllhndo rom o s(\J'\'iço quo prC'f:h no Instituto l'rotissional
dos Plll'ilos do::! Exército!':> d,\ Terrn
(\ :\ 1<11'.
Crlpitflo dl\ infantaria
Jos{. Xo~ul'ir" ~ourL's ,J'lIIi~)r, ,lo
rl'gimf'llto d(. infantarin
ll.o li.
Jlr~jor J., Hl'tilhari;:
João ela ('üstn T(\ix ..irn Pinto,
acumulando
('om o f';C'l'\'iço qill' prc8t'l Ill' 1'l'P.illll'llto
d(_\artilharia
lig'(·ira n.O 3.
Jfajor
:l.oronÍLlltÍea Vario .1\ Ug'llstO :\11'10 ,ln Oli\'l'iru,
HcnmuIando
COIll o ('argo di' profl\ssor
t!n Escola (lo
Ex{·rrito.
(I

tI(1

(\',

a,ln p,·lo Tdhllnnl
do ('OU180 um 5 .10 ~"tc,,·
~ ,U CllH'ldol
mO~u.lnolltoIJ
11011 torlllo!l do d. CI'U,i,

.. da 1012.
:!.;;l~7).

tl,"

20
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SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS
DE PENSAo

Ministé"io da üue-ra Co ice lidas

DO I<:XERCITO N." 12

La

Direcção Geral-

vuntu.rons

'IS

do

2.a Repartição
t,,,,Í'l o decreto

·,11

0.° 21).:!n. d :!! JI' Agosto d« HliH, desde a data quo
lho vai

n licadn,

no .. fieial em soguid.

moncionado

:

Por t !' complotado o t mpo de permanência no oflcialato, d sde u dat e'11 cue e considerado tenente, nos
termos do decreto n.v 17:378, de 27 de setembro de
1929, r »cessar+o para o prlrnerro aumento de 10 por
conto sôbre o sOldo:

,

h

v..

l

rolo
__ 'um

L.

"

to,

110S

("4onl,
»uc

"01
I,)

("nota~~o de IIh.. -om ducrero noO 2~:~J1).

u

Enqeuharia
. cnpitã» c10 e: til to quadro au.•iliar c'A (\!lgl',,1 urra ~lnl1ut'1 tio 01.\ ir. ~Ltr I( ,0!il
f\L'\ iço nas
(fi in I ~"-rais ,1(1 n ••tl r; ••! cl 'c hC' 'iar], nt ' • -rmos
do arti~d UI. do decreto 1(', II. 2 :', .~, '~tl '11 J, 1)0ze nliro J 1017, ,I JI :.., cl, .\Jo to dr lU4:!.

VII

Min

se io

OECLARAÇOES

d G"~-r _1.:1 Di ecçãc

G a _I.'

Repartição

1, r n lo i·, ar-r ici-i lo }lIo,Oo
'ruo Alerr.Io com
a ('ruz; dl\ ~I('rito da ()1' 11 II .\:..: li'l .\I(>lnü
'L'f1r('(iiro
Grau o lapitao nâlieÍ'lno
dl• 'f: l+arin " t'.'f,.to
CJuadro
(' 'II> 1';'11 Jo (., da L'r II( i. lO .'"
I i~a Hu,~,
'111(1 p0rmítido, (\11. C'ol.l'ormiJac!(I
''1
d']lo ';I;ur' d" I'Pg: d.lmE'nto
da t>r<l II' Portu::,u! :IS, ül'(iit r 1U0111 I!,('('l'~ (1 li ar as
r !l(>ctinl
ill f~lliu',
:! I Prd·
r,' t,) ti t ti JIr.r~o ti H)4U. pu hl ieado
no ]Ji'úif) do (/ott'rno n, :!OJ.:!. "{'l':(l, d(' :? do I'OI'r(1Ilto

me· • I'oion 1(' 'urado 1'1,,1l () 71'< U d C'U\, 1(>11'0 la ()I'c!l'm
?Ililitul' ti .\vil. () t 'ncn+ ti • 1'~ilh. ri-! Cip.-ialO .\Ifr(\do
lc'outef';.

2,· Série

:3) Por decretos <lo 10 (10 Julho do corronto ano, publicados no Dián'o tl» OO'l:~fi!On.? :?Of), ~.n série, do ~ do
corrente mês, foram coudecorudos
com o grau do (,0!l10Udador da Ordem ~[i!it:tr de 1\ viz o teneu to-cor onol do
infunturia José tia Cun ha A mural Pinto Fornnndos, e (,O!l1
o grau do cavak-iro da mesma Ordem o tonouto do extinto quadro de oficiais (lo socroturiudo
militar Delfim
das Neves.
4) Condocorndos
com a morlalhn militar da elusso do
comportamento
exemplar, (>D1 conformidndo dMS disposiç~os <lo regulamento aprovado por der-reto do :?~ do Setombro de 1017, os oficiais ao diuute nomead os :
Medalha
Distrito

de ouro

de recrutamento

e mobilização n. o I

Coronel

do iufantnria

Tenente,

na situ açâo do reservn , Toófilo António

t<\>rnnndo

Sobrinho

Centro de mobilização de infantaria

Toscano.
n. o 14

Saruiva.

Regimento de cavalaria n. o 6

~fa.iur <lo cavulariu

.Torgo do Faria Machado Vieira Sam-

paio.
Medalha

de prata

Inspecção das tropas e serviços de pioneiros

'I'ononte

<lI' ongonharia

Domingos

Cabral

do )[010.

Base aérea n. o 2

Tenon t<, do aorouáu tica G li ilherrne

a

--

Teixeira

Ministério da Guerra - I. Direcção Gcral-

Dias Costa.

2.a Repartiça~

5) l)twe considerar-se efectiva li COIOC1H~nO no regimonto do infnn turin 11.° 1 do major dn infantaria .Jorge
Llcuriquo
XUIlf'S da Silva. que, por portaria
dI' :lO ti
Junho último, publicada
na Ordem do E.rérdto n.? 8,
2.a série, do corrente uno, foi colocado naqu ln unidnd .....
pura os efeitos da 1I1ín0-U (I) do § único do nrtigo 4f). o do
decroto n. 17::17~, dl 27 dE' .'l'tombl'O dl' !~):!~,modifi('ado polo (1"l'l'I~t()n. o 1~):t 7:>, de ~7 d('I!)('zom "1'0 de Hl30.
O
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-6) E'StÍl desligado do erviço dosdé 7 do corrente mês,
para os efoitos da última parte do urtigo 15. o do decreto-lei 11/ 2~:-tU, do 31 ,lu D07-e!D)rO dl' 19B7, o major de
iufnntaria,
da direcção da arma, Filipe ela Conceição
liodriuues.

7) ('hf'ganUtl
:L alturn
pUTIl
entrar
no quadro, rospectiv amont. orn no de Ago ·to findo o 2 elo corrente
mês, os majores do infantaria,
em disponihilidade,
J usá
Eugénio do>; 'innto' do Lemos e Jorge Henrique Nunes
da ~ih a.
t\) ('hegaram
li altura para ontrnr no quadro, respectivamente
em 7 do Julho (1 fi de Agos to findos e em
1 I' i do corrente me'), e' cnpitãi« do infunturin, em disponibilidade,
Arnaldo .\lfn·Jo
Fontes, 1'~flIP'ito Chianca
da Mnin, Artur Y olosa Machado e Carlos Mnnuol Toixoirn
Malueiro,
~)1 ::-;=io rectificadas
as :.uti:..;uidadl's rios S0U<; actuais
po,,\to' utriouh.us polu f}1'1{ ln
Erér-ito n.04 8 fi 11,
2.8 '{>ri(\, do corrente
ano. aos ('~\l itãis do infantnria ao
diante nomeados,
para as que bPguirlullH:'l1te lhes \ ão lnd:('" ln'i:
II)

Artur

da Silvu Lamciru

David

I'rntus

da Silva,

, (1(' do :3 do Junho ele 194~.
desde

13 (lo .Iunh»

de 194.2 .

de .'011 .n Cunha. desde IR d·• .J unho de 194:!.
l\-o GU"dl'l; da ~ilVIl, <1.. .,·10:'!O ele .Ju.lho do HI !2.
• Torb=rto

ln) Fl'('q!il'l taraln,
com npro\'l'itnml'Jlto,
na I<~sC'ol~1
Prúticn ,,, lnfanturiu,
1:0 CulT(lutO alw h'ctivo.
o ('urso
do ob €'nat;ão o informação
:?o tnrno), os ofirir.i'i do
inf:1ll t aria 11 pguir n encionud os:

CaI,itiiis .\lt"rc·(lo dc> A11.ei(b Barros da Silva I~amo',
.João \'itorino Soarp!> ,113.~ ,"elar, Jo é .Jo~\lluim do AI1O('idu, I':duurdo Pinto Barradas E:', mili('iano do l'xtinto
ql1aJro eSl'('('ial, .JoAo 1\fnrqlws da ~ilnl o nlf('rcs
Duarte do A7AJ\edo Pinto Coelho o milil'ialiOS Zllunuol
~oarl" dn Co. ta, .10, é O. Ól'io Tl\bwira LI'ihl0, Teodósio Hok'rto J)unrtl' ~il\"ll, .Jo o Casimiro LOJll'S, .ruime
• ~UllP"i da ~il\'a,
Tiagu Adalborto dL' Brito. ascimoJlto,
.\1>(11 ~nl:;llllo 'auto (I Cario. Fernando Lucorda 130mgOQ.
T
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11) Froqüentar.nn,
com aproveitamento,
IIn Escola
Prática do Engenharia.
no eorrouto ano lectivo, o curso
do camutiagom
o defesa llntigú'5 (2.0 turno), os "'cg-llill-

tes oficiuis :
Infantaria

AlfAl"l'" .los,'

Ilcrdade 'I'elundo, "\Urio <10.JL\StlS 1<\\I"I"l\i1',',
Serafim ~loutiu!to Neves o José Alvos Moreira o milicianos Bomvindo P;tSSO~ Heis, Fausto Gouçnlvcs Vontur a, Manuel da Costa,
Marti.is Bl,lehior.

João

da Luz B,lurgard

e .loüo

Cavalaria

..:\lfM0S

.losó

de Fontes

Luiz (10 Pinho ("m -lhus, Feruando 1Lrin.
I'creir .. do :\11'1,)(I J[üio Abrantes dn Silva.
Serviço veterinário militar

r1\\I1(111te Artur Rios Nunes
..:\1. nines Vioiru.
1~) Foi nutorizr.du
n
~,ntús llonl'dio
80ba.'tião

~aln\dor

o alferes

.\m<:,ll'u

() ro,lI'
d0 B"llÍf(,,'io dos
o alferes milíci.mo de .ntn.rtndovrn :v, porta.ito, i or inscrito

li 11'

ria Bo nifúcio do.">Sr ntos
nos rospoctivo-, I'pt"-istos eom aquolo

nOI1W.

13, C'Olit.. [. ant:['uitlwl(\
do R"U uctunl posto (h\"d" 1
do Novr-rn'iro ,ln lU ~(I () alfl'l'~fI miliciano, r.ct.ir.Imonte
do 1'C'g-inll'lto dll infantariu 11.° 4, António
1'~Jllal'lo r,'1I1cão Bar osa, prom ivido par-i o Cl'ntro do m.)J.i~·"v:l1o
do infa'l+aria r.. '·L !ln!' :10I't:\:'i t d(\ ~ do .\:..:o-;to .l(\ HH1,
insol'::t tl'\ O/'d,'1I1 ti,) 1~."'!I'cit,) 11.° 1:!, ~.~ ~/,rif\, !r) l~' mo
ano.
1~) C<lntam fi '1ntivui bll" '~u"
c!"!'H!P :\11 Jatas <1110, rÜ'lp(\ctÍ\l1rnent("

otit-i:1 is no diantl'
Ordem rio R;rfl'ciro:
OH

IlOlllI'Hlloí',

artuaifo. ]lo tus
Ilu'l; \ i'io illUil'udllS
prOl:1O\'itlpg : ,e)n "a',\~('nto
g'\llfl

Artilharia

'1'ononto·corolll'1
('n!L'stino
~(lt"lllbl'o
do lO,!:!,

Pt'l'l.ira

Uastilho,

dr dt' :! do

Cnvalal'ia

Bl'iga,lpil'o

Iligino

San,'lll':_;

H(,t"Il1bl'o dr lVi:!.

F0rt'l'ir;!

Bnl'nta, d(,8d0 :!(i til'
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Engenharia

Brigadeiro
ti ,'('t(

João

l'['llll1;:"l

:n' de Rr)Us:. Barbosa,

desde ~()

do 1f14:!,

III bro

Extinto quadro de oficiais do secretarladn

militar

:\lnj)l' .J é Bern ur din I Tr rro
Júnior, desd o 14 do
A c':, o to do 191:2.
(1•• ~~L \TO, iato 1'/,1', • II.. 1(' 14 dl' .\g, .to do 10!2.
I

:.>

[. altur.
rllru or.trar .•0 ' uadr o, (:111~ do
o major d" artilharia, om disponibilidade,
(10111('
,}(' L(lIr~CJ Correia Leal.

J1\ ;:01.

I (

n, '''',

CO:TIl!('

A:('.

a

<ilid.l'

1('

Foram

1.01

'1,.0

I'

\IU

,

I

~liLta'l
~l'ltl

ci

i:

('

,'qd

(I,

...

dP\1 II

inicio do

1:0

(I)':,

.Ali,

I."mE'~Hlo Jl ra '\ fr('qüAn··:, do cun.o rara
a major rl'Jl' li '\1 +~ r .ulci.i. n» tlir ::> ,;., No"r('~ t" • r" no r titu o d AI·n :,,~u,l<JS
ser mnr.Iudos
c Ir

,

m.ro Anta:·

Cill'it.:is

n

L ..

~("l'(l;r

.Iin

lU'H·

:

Iii)

,TO

L, no r,
i ~'ltU til' 'l,!ilhar:" ri, (O .ta.
to da .'i \" 1\, t:UH,
' 1." in 'p('rç: o Jü

('nr;

I'

uu
a." II, mu.

~r4'1l111

.\

C, rI"

.\~ .orto c!t' AJa''!,'',
3.
.h· 'lll da l\. ta

i

I.

n« rt'írilllr'nto

,lo artilharia

no rl'gill., nt ..

l1.

'l, T II.

•\~ t ).

IIr'

I

"11'..[I ,o..

1.~'1I

lI)

o'l'upira

•

artilburia

+.\
_,

PI' 'ta' a

no rl'~;:nC'l1to dn artilharia

:.!.

]jrJ'P: 1·4.\ 0.°

.10. , Bapt:. ta d,' .\ntl1· d(' Barro;
110 r"giuH'nto
d(\ ar·
ülll ri" lip:.,ir~L n,o 4,
('úlddo
.\lI u, to Hi .piru, no I' giml\uto
de artillHlria li·
Y

~(.; r:t \l.

:3,

Artur

(iOI.<;.du

I\r ira ( outilll!O, na 3,11 DirC'c<:ilo Gl'ral

dll ~lll, ,táifl ,Ia (iurrra,
~l:\",.r;
.li.'Hndn, lO rl'~il;H'llt(·
Lili; .\ 'lt.'ilio • 'imUl\, l'alldt\iu

liv,;ir,"

dt ar ilh'u'ia li~oirn n.O 2.
rl';!imC'nto d(l artilharin

,110

11° :~

'lig\l(·l :\10111(l:ro L,hóri(., 110 quadro da nrmn,
I," t!(' tacaJII('ntll tia P(loba ti' Frul1r;-a .
.lo .. \u~lIst I \'j"ira h Fon ('('noJúnior, adido, pl'oC'ssor
do ('01 "gio \lilitar.

.\lItÚI.·

..

ORDEM

no

EXÉRCITO

N." 12

2.' Série

Eduardo
Ferroira
du Silva, adido, no ~linist6ril) das
Obras Públicus e Comuuicaçõo«.
João Carlos Guedes Quinhoncs Portugal da Silveira, 110
rogirnonto de artilharia ligeira Il.Q ~.
Frnucisco .J086 Honriquos Cortês, no regin.onto (lo artilharia ligeira n.? b .
•\.ntónio Cirn« Iiodri.rues Pacheco, no regimento til' artíIharia ligC'ira n." ;J.
Francisco Vitorino Fólix C~lti,o, no grupo ele artii'jlJ'in
a cavalo n," :.!.
Nuno Avidcs do Ehl'Íl'ito Santo, no recimcnto de 11"tilharia
pesadn n.? :.!.
Eigenharia

JOS0 ('<,dano \'il,ir'l Lisboa, 110 rogirnonto Jl' ('II?t'llh~lr a
n.? ~.
.
Oaotnno Mariu da Cunha Rp;s, na Direcção ela Arma de
Engl'n hnria.

Manu(-\l (la Conceição (;onw'l, adido. no ln titir» Proissionul dos Pu nilus do" !';x(rl'Íto" do 'I'erra " \Iar.
Iiaúl Burboso 1<'(\1"r.,iraVidiznl, adido. no lJ,!'<tlt'l+,) PI'Ufissionul do s Pupilos do Exérc'to
(lo '1\'1"1"11 (1 :\hr.
Mnuuol Braz Mnrtins, no uatalhi'io do telq~ra~c;t~I~.
Aeronáutica

Carlos Cirluco Fcrroira
•J oão IIonriqu(I
lI.O

da Sil va, na baso :lprp;, n.' I •
Faro, na L'l n n'rea

FI'l"l'(I:ra do 'l\wur

3.

IIun,:Il'r o
da Cruz, lJa '1)118(' uC'roa !l.o ~.
HllmbOl'to Paio; :\lartil,~ d.;s ;:;untos, adido, ua r...
'0:-\ di)
F:x('rci to.
('udos l\lurill SandH'S lIa Costa '\Iac0tlo, na .E'lcob Prúticll t!(\ Aoroll:llltica.
Diogo. Ru~édo dos Reis 'ramudo, IlIL baso !tén'll L. 2.
•\ntúnio llonzn~a Pillto, na baso :t0rea 11.° 1.
t

17) Xuln o de lH'uhuUl l'f~ito a part(\ da. port~lri I do 5
do COITOlltl~ m.~' fi UE) colocou no gru po (1(1 artilh" l'!;1 (ontm <LnrOU;L\'I.'Sn. ~ t o tl'Uf'ute do }"C'f:'Ímcllto de nrtil'll' ria
li~('ira ll.(' a Dú:io ~orlJ(\1"tu !·'r,weo Silll:l .
1 "I l'iell S0111 ofoitJ., a pnrte da portaria
.1(' li (10
Ago to último, ins rtn na O,.d,m d,) E.:uln·üo II.o 11,
2." f;("ri!', do ('UI'I"\ !lta nno, '111(\ ('I)loca no rpgiml nto de

l)Rf)EM

2,' éric

no

E\.ÉHCITO

~ .• 12

artilharia
posada 11. n 1 o filfores miliciano
Manuel Curlos Cor rein Forroirn 'I'ôrres.

f>93

de artilharia

lH) Couta

a antiguidade
110 sou actual posto desde
do 1V3 i. I' nvu desde 1 <1(\ .. 1ovombro do
19BÇ\. como foi puhlicudo , O alferes miliciano d- artilharia I h cio Humano Ferreira
f~
Hll\'ll, I romovi.lo
por
I,ortal'ia de :!J de .I unho de H.tin, inserta 11" Urde»: do
Exercito n.? I·L j.a sério, do mesmo ano.
1 de

i'

20

ovembro

Conta

dI) ~1\1I actual posto desde
d(\ lH~7, , nao desdo 1 U(' Novembro
foi publicado,
o alferes miliciano de
Custo.iio Uou\'l\ia. p1'I.';1I0\'iuo por p")r~larc:o ,10 lU:\Ll, iuserta na Ore/em do
séri , do m '. mo ano.

a antigu dide

1 do <~ovl'mt)rO
do 19:1K. como
nrtilhariu
Fi:ll'l'
taria di 111 do
Eorército n.? ~,

z.a

~l) t 'onta n
de Novembro

do S('lI nctual ptl~t,) dr-ade
nao t!psd' 1 -lc Novombro
do 1\1 ~~l. corno foi pIII)I.l'l:,1u. i, alferes miliciano d,· artilh:l'ria .\;·mard,)
ctt' A:J1"j,h ('1. ""''li ~f·l-had.), ~ ;OllIOyid) I' I" ~ ol'tada (; ~",
:\laio dI l~l I), iI't:{lfta na
(JrdOJl do f;.x I'cito li. lO,:?
{·:i,>, do IUt''ilUO ,1.0.
1l1Iti~ld.}a.}l'

i' UU7,

I'

Ih \ ""j er l'nn, i", rndo,> el)Jno trttll 'ti. ridos da Esdo F ·('reit ... )10' ;'(/1 t: riu cI,· 1;) J(1 .\~.,"t-> fillJo,
I)
:1 I :rrlnh
a 01''''; , di <iI,till r:" l' ror prll' :lri.( do 1
d" co.'n'l,t
mi'.
o • p:l'ilI,t
t~
i i:tJ d l'ng-mtwria
qU(' ('ouclllÍr 1.lI. \In~ 'OIIU"(,,,
curo o (I"<,ollll' no uno
1 ('Ih'o Ih' lPJl-H1l::?,
l' .lhO
por pOl'tnl'itl d ~v do
('Ol',(;Dt
li l' • polUO f, ,i pu i, il'ndv na uI'(icm rio E,t"('/'c'ito
n.o 11. :!.~ b0ri".
("'1','('1.1(' ano.
:'2

i

('o),

1.1)

~ •..IJ

('h

~ou

('orn'nt

Hill

Alblrto

Júit'e

1\ altura
I)

'I.' quallrú (lm I:! do
110 l'[IvlI:uriu. em dif<p()llihilirlaJI',
(} tio ~allto8.
P' I'a lIntral'

e'\l'it:lo

Cardo

~i ('l'l'~()n:
1I1tnra pura pn','ar no I(u IdI'O l'ln 11; do
1l1'-'~ o c:ll'itü" dp t'n'" 'lllltlri:l, ('om I) curso cio
estado llwi<J1', ,'ul,r;'Hum"pirio,
.\.bf'rto ÚI' ,Anul':t,l(\ o

('ur!' 'utl
Sih·:t.

~JJ Il \. c(11' J'(lctiliC':I,la no: rp p0cti~ os rpg'ic tUl' de
matl'jrllla para 7 dl' .Jurdl'J dI' 1!11:~a dntn do lIUSCiml'nto

5() l

2 • ";é rio

do tenente

dr engenharia

José João Ilonriquo

de ~alL's

Grado.

!.?G) Nul«
11 do Julho

(1

do r.onh.nn
último

Açõros, o alforos
Artur Vieira.

efeito a parto da portcria (J(1
colocou no hospital militar dos
(lo regimento
do onl!:l'lllia:'in r..' 1
q\0

~7) Concluiu ('011' qll'o\','itüInllnto
o 0:;t[,~'io 't rue I'
1'0fer~' O artig o lü.? do rl'~uhmento
do h"f l'itnl militnr
vet -rinário (\ nrtir:o i3~,l elo docroto n.? :2G:fjjtl, ':" 19 d(\
Novombro de 19:3fl, o :.11111'08 veterinário Carlos Co rdoiro
PMe

1':"

28) Foi t!0t'rll' nado por s. h x. tl o ~ 1.11-"I(\('!'p::I,'io eh'
Estudo, VH' (; spncho d, 7 ,10 corronto, qlt' (' i-ji.nnto
houver cuudidrto- aprO\?'l:
81 "r .. L udnis-ão ti, il'f :'L'
,(It(\!""úrIJ"
do ' ua,lro ~ P;IP'lIll1nt0 não {I , it- rizidc 1
nborturu 110 eonc'urso 1'I:tlin'trio para novov candidatos.
:2D) Prcquontarnm,
CO,11 uprox l'ltamon~o,.o
COl';IIlÍl'
ano o curso do instri.toros
dr. condução auto, fJlI' f'1I1cionou no l'l'lIpO do compnnhins
,~c' trem ; utornóv.}, or;
tonontes do H'.\ iço ti' :l(lJr:ristra~ho
militar .\' tt'lI.io
~a!guf1iro MúximO (' Elluurclo NIlSCiLll'nto (lu'lll'il'o .\ .lCIl,
30, De\'(1 801' con~iJ(lI'lI,lo
na ~ituaÇrlO tio adi lo, no
:Mini~t(Írio dar; CO]ÚIli'lS, d(1'd0 :3 (lo Muio de I!) ~1, n~o
d0Sdo 2, romo ron8tn (b ponnria dt' lU cip ?lluio tIl' l\IU,
insl'rtn na Ord°nl do For"}'( [to !l.O 8, 2,11 bt~ri(1, do '11('~IllQ
aDO, o h\Dento do 8C\1'\iço do I tlministfll<:uo
militar AIyaro do ()liveÍrll.
I

31) Uhl'gnrmll à 1,1tura para (lntrar no (!u;,rlrv, oS (lois
prinll'il'os
('m 29 J0 .Ago~to fiildo, o os r('~ tantes, roJ!(lctivnnH'It!I', ('lll ~, rl o 6 do COl'l'nn!n ll1(\s, 0;-, 1Ilf0res
do quadro dos s(\l'\'iços ltllxilill!:I'S do ex{'rcito, t m JispOlliIJilid::df1,
Alhrl'to (',lrlos di( (1Ilnc0iç-iío ~(ll'pa Hoar(ls,
Joaquim
.To.é Cnl·l'('il'n. Lui/. ~1'lcl'do I'l'rC'ira, Alborto
Afolltio L(\ite e \l:ll'iu Ul' Campos,
:~:.!) 1"Íca desligado
do srW\'Ít:o de"d(\ 14 cio ('orr(\lItt'
m0s, nos t0rmos da ú!tima p:lrt0 do artigo 1;),0 do dt't'J'llto·loi n." 2~:40.J., do :n do J)ozellll)J'o dc\ 1D:17, o

2.' Série
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tenente do oxtinto quadro auxiliar do artelharia, do regimento do artilharia
do costa, António
Custódio de
Sousa Faria.
;33) Continua pro stnudõ serviço como chefe da 1. Repartição do quartel goueral do govêrno militar do Lisboa, depois do passar à situação do reserva, o major
do extinto
quadro
tia oficiai do secretariado
militar
António José tio Sousa.
11

34) Fica desligado
do serviço desde 10 do corrente
mês, nos tNIllOS da última parte do artigo 15.0 do decroto-loi n. ° ~ : íO-i, <lo 31 do Dezembro do 1a:~7, o capitão, na situação tio reserva, Rodolfo dos Santos.

:1;» Continua prestando serviço nos Açõros, como mobilizado do butalhão d metrnlhadorns
n." ~, o capitão
do infuntarin Francisco do Boavontura ~[ilitfto, que, pelu
Ordem do Eeéreito n.? lU, 2." série, do 20 do Agosto do
corrente ano, passou li. ituação do reserva.
3G Continua prestando
erviço, eventualmente,
no batalhão de mohilizaçiio do regimento do infantnria n , o 1,
depoi de pa sal' à situação do reserva, o capitão daquolo
regimento João T 'odoro Caldeira.
I

~7)

do cargo do escrivão
genernl do govêrno militar do Li boa o- capitão, na itunção do 1'C' erva, Manuol Augu to Martin , que, pela Ordem do Exército n.? 10,
:!.11 série, elo 2{j elo Agosto findo, foi colocado naquele
q unrtol general.
DO

1)

tina-r

ao de' empenho

erviço do ju tiça no quartel

3 ) Dosemp nhn, ovontualm nte, o cargo do chefe da
secretaria
rogimental,
om outra acumulação do serviço,
o capitão miliciano, na ituação lo r sorva, Augu: to C'tÍsal' da 'ilnL Per ira, cm erviço no regimento do cnvnIaria 0.° :L
B9) Fica d ligado do
rviço d sdo 10 do COl'l'ontn
Ines, no tt'rmos du última part
do artigo 1:).° do decroto-lei n.o ~. :404, do 31 d noz mbro do HJ37, () capitl10 miliciano
na ituação do ro 'en'lI, .J úlio r aria Pereira
BOto.
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-10) Continua desempenhando
serviço na 2. companhia
de trem hipomóvel, depois de passar :\ situnção de reserva, o tenente do serviço do administração
militar .Toão
Nunes Branco Pardal.
11

-11) Devo sor roctiíicnda para ;~O <lo Junho de 1\')-12 a
data da passagem :\ situação do rOS01"\'a do tenonto do
infantaria J osó \T az do Carvalho, constante da Ordem do
Exército n." 11, ~.a série, do corrente ano.
-12) Passa a dosemponhar
serviço, eventualmente,
no
regimento
do infantaria
n." 1-1, como cholo da soeretaria do batalhão de mobilização,
o tenente
do reserva, Gonçalo Forrciru da Silva.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

-13) Pertencia

ao centro

n.? 3, o não ao centro

Geral-

3.& Repartição

do mobilizução

de mobilização

na situação

do artilharia

do artilharia

n."

;>,

como foi publicado, O uepiranto a oficial miliciano, voterinário,
Luiz Navarro
Brasão,
promovido
ao actual
põsto por portaria <lo ~~ de Agosto findo, puhlicadn na
Ordem do Eirército n." 11, :!.a sório, do 10 do corrente
mês,

4-1) I;~ nomeado

para freqüentar
a Escolu Contrul de
do 194:!-lü4B, 110S termos do
artigo B 1.o <lo doeroto 11, ° 2~: HiD, do 2 dn Fovorci ro d<'
1H:3i3, por ter regressado
do comissão
militar nas 1:016nias, o primeiro
sargonto,
cio regimento dll infantaria
n," 15, José Marques, () {I oxcluído da lista <lo!'!n lunos
nomeados para a fn'qilên('ia da mesma 1<~s(!ollL,con ·tallto
da declaração
47) da Ürden! do 8.I'h·('ilo n." 11, ~.a sério, <lo 10 do corrnntc mês. o primeiro Hargonto, cio 1"1'gimonto do iufnntaria !l.O 1l3, .João .JosÓ Vila \'I'I'(h.,
Sargontos,

no ano lectivo

-1:)) Chama-so A nt6nio .J oa,! ui 111 FOl'll:lndos, (I nüo .J naquilll Forn:lIldos, como foi Pllhli<:ado, o tlSpil"lllltO II olicial do hatalhão do Illlltralhadora~
11,° :~ prolllo\'i<lo
a
ll~t(l posto
[l01' portaria
do 1:) do Agosto últilllo, publicada na O/'rle/Il do E.I·él'citu n," 11, ~,II st'·ri<., do !'orrcnt
ano.

2." Série

f)!')7

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.~ Repartição
.iG) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
nomeados IIue, nos termos do docroto-loi
11.0 28:404,
de
131 do Dezembro
do 1937, transitaram
pola presente
Ordem do Exército para a situação
;\fl\jor

de infantaria

Francisco

do reserva:

Guilherme

1~lbling Leal,

:!4.G.t.lt540. Tem :32 anos do serviço e 17 períodos.
Major

do extinto quadro do oficiais do secretariado
militnr António José de Sousa, :!:J.800;$.
Cu p it o do inf'a u t ar ia Agostinho
Sc g u r o Pereira,
ã

:!1.4f)~;$·W. Tom :34 anos de 51.'1'\'i<:0 e 35 períodos.
Tenente
dn i ul'nntnria ,J oão ilIaria ~illlõos Peruirn do
Brito, 1f>.:m0;5(iO. 'l'om :!!) alio. de 5e1'\'i<:0 e 7tl porlo.los.
Tenente do serviço de administruçâo
militar .Ioão Nunes
Hrunco l'nrdul, 11.1l\)3:$JO. Tem ~;) nnos do serviço c
1 perlotlo.
'l'enonte do quadro

dos serviço
auxiliares do exército
Rafuol da ['IIZ Viva, F>.GOLl:$.Tem 3G anos 110 ser\ iço o 10 períodos.
Alferns do quadro dos orviços auxiliaros (lo exército
João Fialho, 11.;:>3· 60. '1\\ID B~ ano do ierviço.

4i) Pen .õos anuais

COID que pa saram
à situnção do
ao adiante norncndoa, conformo dospaeho ela Caixa (1 eral 11 DI pósito " Crédi to e Providôncia publicudo no Diárto do Oootrno 11,° :.!~1,
série,
do :!l do otcmbro do 194:.!:

reforma

os oficiais

~.&

I

'I'enonto

coronel

dI) artilharia

o Costa, ~9.05~6
TI)Il(>n te picador .A n tónio do
til' «pnrado

do s rvico i.

Joüo
'anto:,

Gonçalves

do

ousa

G.480-,60 (pensão

5\)8
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Ministério
48) Publica-se

o plano dos tirocínios,

da Guerra - 3.a Di
o cursos

cstúgios

Arma de

'I'Ir oclntos,

IJlfc10

ost ág lo s ou cursos

Of!
Estágio

de coronéis

Curso

de comaudnu

Cu

de comnndan

r60

tirocinnut-s

tos de companhia

elos aSjlirnnt.l'J

ao curso

1 (umn) semana

7- G-l~J.I:1 G (seis) semanas

toa do bntallião

Estágio elo candid.rtos
estudo muio r.
Tirocínio

;)-7 -lDla

•.

do

1.0 turno
8 (oito) semanal! cada
turno.
2:1-:3 -I DIa
2.° turno
~;í-;,-1 ~1·1:1
scmauas .
1- G -1!)I:3 ,I (quatro)
28 (\ intc

a oticí a l

l'

orto)

crr.a-

1l:1~

Curso

de oticinl

Cu rso de

8:1 pado

de informação

rcs, cumu tlagem

c

d"l"es:1 antJg:ís.
do IIlc...Lnic:l-anto
(parn
el,: todns as arnrns}.

Curso

11-

h.rl t crnus

Curso
dI]

dl' tr:ln"llIiS"ul'i
Ipari oflcinis
infantaria, ra valaria e artilha-

ria).

L') turno
1-2-1!11:1
~.o turno
;)- 7-1!l1:l
1.0 tUrIJO
;)-·1-1\)1:\

3 (t fI-'
turno.

J

IIII'

os c a d a

10 (dez) semanns.

..

10 de Outubro de 19·12
li 1;' de .lu !Io do
In iii.
1.) turr.o
1:1 (trol.(')
scuianne
1!1-1O-1!112
«a.la turno.
~ .• turno
17-;) 1!11::

10-1O-I!H2

Sar

2.' Série
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recção Geral-I,a

DO EX:I~HCrTO :\.0 1~

Repartiçãn

para oficiais, sargentos

O

praças no ano lectivo do lUJ~-19-!3:

infantaria

I

FroqOOncJn

Local

Dlsp,

ondo funcIona

-------

ltlio Iug al em

'IU8

60

hasola

1--

ciais
noz!' coronéis
Vinte e cinco
pitãis.
S,'!;!;cn ta

•I

t enun-

tes(a).
1luz,

capi tãís
subalternos.

Oll

Seis aspirante,
otlcial.

a

E cola prática
infantaria.
Escola prática
infantaria.

de

Escola prática
infantaria.

de

I E cola

prática

de

II.·

do

,infantaria.
I

Cincot)IJtn capiLiis
ou subaltcrnosjr)..
\'into c quatro
balternos.

Ordem do Exército n.· G, L' 8'~ri", 1\'~13(dccrrto n ," 2~:1(0).
Ordem do Exércüo II.· 1li. L' s(:r ie, lU2!J (decreto
17:3i8,
artigo 44.°).
Ordem do I~,rército n." 1!'5,L' sÍ!ri (I, 1\)2(1 (decreto !l.0 17:37"
artigo .Wo).

su-

Sois subalternos do
quadro
perrn a-

neuto,
Trinta cap itiris ou
su ba Iternos
do
quadro
permanente (d).

I

I

I

I

Escola prática
infantaria.

de

Es,:ola prâticn
inf. utarin.

de

I;. cola I)rá~ica de
cngen iarra,
Oficinas gerais ele
material de cngoIlharia.
Escola de transmis-

sões.

I

i

I

Ordem rio E.r,Irclto n.O 1, 1.' sório, 1910 (decreto n.O 30;2G4,
urtigo ~( .0).
Ordem do Exército n.O 10, L' Súrie, 1(140 (decreto n.O ;;0:871,
artigo 43.°).
Ordem do Exército n,· 7, L' Rf)rie, lU35 (portaria n.· 8:181).

II.·

Ordem do Exército
7, L' s/'rie, la27 (decreto li." 1:1: !iI,
art igo
,0).
lu truçõcs
provi óriu para!1
instrução do exército metropolitano, parto li, artigo l7G.o
Urdem elo Exército n.O 1!'l, l.' st·rie, 1\).;0 (decreto 11.° 1~:77.'í).

gentos
Trinta e dois ~llr-I E cola prática
~(>!ltos ou furinfuntarla.
1 ril\i .

de

1111

truçõcs

provi órias. pnra li
do exército mutrupolitalJo, pJrte II, artigu 1.'í7.0

iII trução

onusxr

000

Tirocínios,

K.0

DO EXÍo:nCrl'O

es tág los ou cursos

l~

Inicio

Curso de sapadorc .. camuflagem
defesa anthr[l

e

2." Série

•
llllrnção

L" parte
(Hapadorl's)
fim da

110

escola ,le
c a b o s d,'
cada tur!lO dI' cne o r p o I';t\';'\0.

2." p:ntc
1. o turno
17-fí-H)4:~
2.0 turno
:lG-7 -HJI:1

Curso

de mouitorus

de coudução-

.[ (quatro)
semanas
cada turno.

(fi)

o

1.0 turno

1.1

(seis) semanas

-auto,

Cur-o de vagueme-tre-

.•....

4- 5-1'11:)

(!J

u

at

"ada

ro

)

sum

~UI

a

s

('11'110.

~.o tu ruo
1'1- G -1!J·I:1

:1.· tu 1'110

Gur~() ,I,'

1I10IlÍtOI't·,

de e.lucaçâo

fí-

13-7 -1!JI3
1-2-1r113

sica.

Praças
Instrução
dore-,

complementar

dl'

,:11'3-

Nofilllda,·,-'
cola dn c.i-

I)

(seis)

1'11.

alia

cada

turno.

hos dI! cntia til 1'110
.I,. em-or1101':1',';10.

(I) 80 (trinta) em cada turno.
b) AlllOcipndll
)lnrn lH do Agolto 1111HH2.
do Curso de tnw&lIllnl\lIs.
2.~1 (viut
o 1~ltlco) OD1 cnd" turno j os
~ r) 'RxJgo n III'ccedl'"cln
suba ltnruos 110"0111 'UI" do qutlllro pormauoutu
o mtlidllnO&.
(ti) l~ ('111111:1:1\) 011\ rndu turuo,
(t) 1'!JlI dnia nu-nos parn uuquud r.unnnt o do- ti:lIu\llnrl\jII Instrllhlol 110 2.° tllrll(J do oncor
purui:1'iu du 1~1t2o nu 1.J mrn . (i 1~H3.li (cloz.u!Ssoto) surgento.
ou furrlóls om cudu turno.

ORDE,\I
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Preqüêncl

DO

Escola prática
infantaria.

Trinta
e quatro
sargento, ou furriéi I J \.

Escola pr:\ tíca
cngcnhaeia.

'I' r i n t a e q u a t r u
snrgonros 011 fur-

Batalhão

do

de

rióis (11).

Doze sargento,

ou

de

Iust.ruções

provisó riu-

instrução

do exército

rio l~;l'h'ci(o

rie, 1927 (decreto
ar ti ,'o 8, .0).

E r-ola pr'Ltica ,I,'
a drn iu is t.ruç ão
militar.

Iust ituto

()/'lh~1II

.10 c rros

pnra

a

metro-

I

11.°

7. L" ,é-

n.? '13:8.11,

ln truções
provi ória s par;l a
instrução
elo exérci to nu-tropol itauo, parte ll, artigo 1;'7.0
Instruções
provisórias
para a
iust rução (lo cxérci to murropulitanu, parte II, artigo 1;;7.·

Fí-

Urdem do Exércit» II o :!, L" kr'·rie, 1!11O (docrl·to n.O ~O:27U)

de

!lo pncho

Xacional

do Educaçâo

furriéis.

I

pnli t anu, parte u , artigo 157."

qun.lro

perm:lII en te.
Trinta
e q un t ro
sargcn to' ou fur-

(jOI

12

IHsposlçrlO loglll cm que so hasuln

Local onde funclonn

a

Trinta e quatro sarI:"( r n t uso II furriéis (e).

rit':is

sxsncrro x-

sica.
de pré

Toda

ti

praça de

pr é, p r s o u t e
nas fileira. , c [1('"itlIL~ada um sapndore
na Mr ima e cola de
recruta>; (i).

E col a prática
infantarit

.

,lo 1R <ln ,Julho

de

1:.140.

(fl DON .or (roqUontado
polo s largonto s que obttverem
aprnl'oltnll10nto
n" L" parto du
cura o \snpndoro
). 17 (dozn"olo\
.~rA'ollto. ou Currhll. om carta terno.
(g) A lUar pe.a dlroc<!lo da anua do ln (nnlnrla,
0110 dOI·ondo cOlocldlr.,
ou fUlIcluna·
monto com a olcolns do recrutAS.
'1) I.· 1,,"110,I~ (doze), ~. lurno, II (onze) ; 8.· lureo. 11 (on20) •
•) ~:m doll lurnOS:
um para a 2.' onco'1'cnçüo
do 1942 o outro parl\ li I • O:lcorl'u·
raç II de 19~:l.

1
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i'l'.o 1~

Arma

Tirocínios,

ostágios

Durução

Inicio

ou cursos

de

Of!
Estágio

de coronéis tirocinalltcs..

Curso de coma-ulautes

Ile batnr ia

Estágio dos cnn.li.lntos ao ('\I rso do
estado maior do r-xércit o.
Tirocínio (los nspirnntes a oflcial . .

Curso de instrutores

de tulrrnetr is-

1U-7 -IU13

1 (ullIa) semana

2G-7-1U13

3 (três) dias ..

1-6-10·13

8 (oito) semanas ••

1-7-10m

-t (quntroj semauas .

Anteeipa,lo
para 16-81\)i2
1- 8 ~HJ43

2~ (vinte c oito) somalia...
-1 (quatro)

semanas.

tas.
Curso de mecânicos

Curso

do instrutores

electricistns

.

llo cuu.luçiio-

l-\! -H1J:) 3 (três) 1III'ses ..•.

((I)

G (sels) semanas

.

-auto.
Curso ,lo trausmissfics (para oflcinis
r11l infantaria,
artilharia
o cava-

laria).
de sapndorus, c.uuuílugem e
defesa nutígás.
Curso dI) mecânica-auto
para oílCurso

ciais

8U bal

1. o turno
1!l-10-1!J12
2.° turno
17-5-1\).13
2.° turno
26-7-1UI;\(c)
lO-IO-l!)12

13 (treze)
semun a s
cada turno.
·1 (quat ro) semnnas ,

to

.]1'

Outubro

,11.1
1012

a lfí de Julho

ternos.

Estágio para ofleinis superiores
arma d,' artilharia.

do

1f113.
[uma) semana

1!J-7 -I ()·1:1

do

.

Sar
Curso de transmissões
ligaç:lu.

Cur o
-auto.

110

mouitoros

o agentes

dr

de condução-

12-7 -1\)·13

(d)

lO (dez) scn.nnas

li

(.eis) semana

•..

12

2.' Sér ie

artilharia

L cal ondo funciona

I'r qnGnclll

J)l 1'0 lção legal em que se unsola

clais
Doze coronéis

I)

li

t nentes

II.·

•

Doze capif'íi
ou
subalterno
.
Vinte,
pir m to
lIL li subalterno
Quatro

. •

ubalterno

Oito subalterno

".

., 'I

Doi

ub al troo

l'into

sul! !terno

Quatro oficiais
p riore .

E cola prática
de I Ordem do Exército n.· u, L' éar-tilhar-ia.
.
rio, lUa,1 (decreto II.· 22:4(0).
( entro ,Ie iII trução , III truções provisórias
para a
in rruçao do exército metrod o artilharia
coutra aeronav e .
politauo, parte Ir, artij;o 176,·
E cola prática
de
Ordem do E:r.ército
1.), L' s{'nr t.ilhar ia.
rio, 1!\2~ (doer to n.U 17 :37~).
Escola pratica de
Ordem do Erército 11.° 1,L' séartilharia.
ri , lutO (decreto 11." 30:2lil).
E cola prática de Ord m do Bxél'citu n.· 10,1.' s6artilharia.
ric, t'J40 (decreto n.O ;;0: '74).

1I-

C sntr o (lu

t slumetri ta
d artilharia,
Bataria li e P ciaIidade
do regim TItodonrtllharia de costa.
Hegirnento d art iIbari
p cs a d a
n.· I.
I: coi
de

coi prátic
cng nharia.
Icin
g r i
material
d
vcnhaTla.
E cola prática
artilh ria.

Tn truçõc
in trução
politano,
ln truçõe
in truç
politano,

provi úrias

para ti
rio exérci to metropnr te II. artigo 17G.·
provi órias para a
o do exército metroparte II, artigo t 7G.·

ln truçõc
provi ória parti a
in truçâo do cército metropoli no, par! II, art ig o 17G,o
Ordem do Exército 11.° l:l, L' Sórie, 1~30 (decreto n.O 18:77:í)
c I pacho d 1 de Maio de
1\142.
Ordem elo Esérrito o,· 7, L' éri , 1~:l7 (dtcn to 11.° 1:1:851).
ln truçõcs provi úri
para a
iII truçii." lo eXlrcito
111'trojlolitano, parte 11, arti 'o 176,0
11~gulam nto da L cola Prática
de Artilharia, artigo 33.·, Orei ln do B.cército 0.° 3, L' érie, 1!J3~.

gentos
io<.'o por regim nto.
Q~ntro por gru po
lutlep IIdetltc.
Deza
i
.rf? nto ou furri~ I •

•'o unida I e e o.:ola pr tic I d
rtilh. ria.

ln truçõe
provI uria
para a
in Iruç 1 ) do c órcito m tropoli tRilO, part II, artigo H:;7.0
ln tru 'Õl
pro\ i 6ri
para r1
iII trução
do ex \rcitu 1I1<,lro1 lit 1110p.rt II ,Irtig t:í7.0

(jOI

2.· ~('rie

ORnEM no EXÍmCl'l'O x.- l:!

lluraçAu
______

1_'l_ro_c_i,_Ii_o6_,_O_s_t~_g_IO_S_O_\l_c_u_r_~u_s

Curso de sapadores,
defesa antigás.

J'_tl_ci_"

1

camuflagem

c

1.0 tUI'110
I" (quatro)
17-5-191:~
2.° turno
~6-7-19,13(c)
1." turno
4 (quatro)
·1- ii -19~:1
:.l.o turno
8-6-191:3

a.o

Curso de
fisica.

monitores

de educação

1

turno

1;;-7 -l\J-ti~
1- 2 -Hl,j;;

I

scmanas

.

semnnns , .

lG (1leza seis) scninnns

I
(If) A fixar puln dl rocção du nrrnn do nrtflhar-lu, uno tloYOrttl0 cotuchltr 08011 funcionamonto
com as escoras do rucrutns.
(b) Trt\g om cnda turno.
(c) Só (roqnoutnrn a ~/' par u, tio curso (camuüag ern o ,1tl(osa nnug ás), quo tom lulcio lias
dat e s indicadas.

Arma

'Lh-oc lu íua, Qstúglu5

ou

cursos

Inlc!o

de

J)l1rll~iio

Otl
Estágio

<lo coronéis

tirucinantes

.

7-

(j

-191:1

1 (uma)

somuuu

.

Curso de comandantes

rIc grupo.

17-;) -Hlm

li (,('is) ~CII1ana' .

Curso de cornruulantes

de e. qU:i,!I'ão

17-!í -1 U·13

(j

Estágio ele candidatos
ao curso do
estado maior do exército.
Tirocínios
dos aspirantes
a oficial

(~éi~) scmanns .

1-2-1013

4 (quntr«)

SI'lI1rLII(\ll.

(II)

28 (vinte

c oito) se-

manus.

Curso de mutralhadorns
Curso

dr: instrutores

e !ill~l~nhos

1- :1-1 !J.l3

,Ie condução-

(b)

de equitação

1-11-1\112

10 (dez) semanas
6 (sl'is) semana

-auto.
Curso

,Ia

111

trutores

U (nove)

mese. .•••

OI{[)E~I no EximclTo

2.' Sér iu

x-

12

1
I

I'roq!!3ncla

Local onda runctoun

DIsposiçllo

logal em que se base",

-

-

Ordem do Erérclu: 11.° 7,1.' ,,:rie, 19:H (decreto !l.0 13:S;ít).

Quatro
sargento,;
ou furriúis (e).

Escola prfltica
cl1~ellharia.

Quatro
sargentos
ou furriéis (j).

E'('ola prática de
n d m iu ist r açâo
mil itar,

Instruções
iustruç.Io

II! ti tu to • ncionnl

Ordem do E.cército 11.° 2, 1.' 6':rie, 1910 (decreto n o i)O:~7(1).

do

I

Sei"

snrgeutos

011

turr iéis,

provisórias
para a
do nxéreito metropolltano, p-u-te II, artigo l:í7."

de EdllC'.içãú I"1-

sica.
(d) A lixar pala dlreeçno da arm, do nrtllharln,
nlo deveudo
00111 na osculnl de recrut as.
fe) Dois em cllda turnu.
(I) 1.0 turno, 1 (um), 2.· turno, 1 (wn); :l•• turno, 2 (~ol ).

o sou func.unamnnt

o cu luc hl i r

cavalaria

FroqMllcln

I

I .cal ondo funclonn

-I

111 poll,ll.

log ..1 em que se lJase.a

-,

ciais
r )oze coronéi

• : E cola prática

Urdem do 8drrilu 11.° li, I,' ,;rie, IU~3 (decn-to H.o 2:!:.lOO).
Cinco capitâis
do I Ordem do Exército II." l:í,·1.· SLorio, HI2!J (decreto
17::1(8).
. cavalarla.
Ui Io tcuentes .
I; coI prática
de , Ordem d» Exército II,· 1fí, 1.' slL
r io, lü2~ (decreto 11.° 17::3(8).
cavalaria.
Dozn I'apirãis
IJrdl'llt rio Exércitu II. ° I, 1.' b'\Oll
E~cllla prática dll
cavalaria.
ubnltl'rno .
ri", 1!>10 (decreto 11.° aO:2Hl).
E~cul[l prática
,lo Urdem dI) B.drcito
\'inte
:I piro ntc
10, 1.' écavalaria.
rie, 1940 (dl'creto n.O ~;o:87·1).
:\0\'0 cllpitãis
ou E cola prática
d
Ir•.truçõe provisórias
para a
subaltt·rnos.
cavalaria.
iustruç:io do Cldrt'ito Illl'tropoli t3no parte II, -ar ligo l7G."
,-ove capitfiis
ou E cola prática de
Instrllçõ.
provisória
para a
cavnlaria.
iII truçllo do ('X~ rei to mC'tro1Ibaltorllo •
jJolitano, parto II, arlij!() 171:."
1.0 Dlló-einco
u- E quadrão .10 "CJlli- Ordem do l~;ârcjt() II.· 1.1,1.' série, 1\)21.1 (,Iecrolo n.O i:l~)I).
taç50 do dcpo itil
bal tcruos.
~Qano
-(c).
dercmoota-Maln truçõe
pW\'i órias para 3
fra.
initruçil.o do oxéróto lJIotro·
poli lano, pa rto II, artigo 171;."
cavalur ia.
. I E cola pr(ltica

de

I

II.·

n.·

60G

ORDEM DO EX:e.RCITO N.· 1~

Tirocínios,

estágios

Curso de sapadores,
defesa antigás.

ou cursos

Inicio

camuflagem

Curso de tr ausmissões
ternos de infantaria,
cavalaria.

e

para subalartilharia
e

Curso de mecânica-auto
(para
balternos de todas as armas).
CUfbO de informação

2.' Série

su-

Durnção

2.· turno
10 (lez) semanas
11- 6-19·13
L· tUrBO
13 (treze) s c m a n a s
19-10-1U42
cada turno.
2.· turno
17-1í-1U43
10-10-1942 DI' 10 de Outubro de
19·12 a 15 de Julho
de 191:3.

:31-5 -lU 13 7 (sete) seruanas •

e observação

Sar
Curso ti!' sapadores,
defesa antigás.

camuílagcm

e

L' parte
(Sapadores)
110 fim da
escola de
cn b o s (lo
('ada turno do encorporação.
2.' parte
1." turno
17-Ií-Hl·l:J

2.·
Curso

de trau

nussocs,

observação

e informação.
Curso

de monitores

10 (dez) semanas cana
turno.
I (q un t r o) s e m a n a s
cadn turno.

turno

21;-7 -1 Ul;~
7- ti -l!H:1 fi (seis) semanas

de conduçâo-

(j

.

(seis) semanas.

-auto.
Curso (lo mon itor es [le equitaçâo

Curso de vaguemestres

Curso

sica.

de mouitoru

.

. . . . . .

<1,' ",Illcação

fí-

l-1I-HJI2

1.0 turno
4-5 -l!14ü
2.· turno
x-Ii-1Ul~
:1." turno
1:1-7 -l!)4ü
1- 2-191:1

!l (nove)

II1CSl'S ••••

·1 (CJ u a f r o) s e III a n n s
l'ada til ruo,

tu

(dez;1 'sci ) "emann

2.' ~érie

ORDE~r

DO EXBRCITO

Loca! onde fundo~n

l're'jfiêllcln

N.o 12

DIsposlçllo

legal.",

607

que 80 base ln

~------x ove
IJO:;

Três
IJOS

s u b a l ter(dj.

I':~cola prá! ica .Iu
engenharia.

s u b a l ter(e).

E rola dcJ transmi -

DcI. subalterno

s::ic •
Oficinal'

gerais

mntcrinl

dI!

ele cn-

gcnhar!a.
E cola prática
cavalaria.

de

:\0\'0
a rgcnto» 011 E cola prática
fur rióís (f).
cavalaria.
E~(ola pr\~ica
NO\'l' sarg -ntos ou
engrnharia,
fnrrié! VII.

de

capit ãis
t.encntcs.

XO\'C

ou

Ordem do Exercito n,· 7, L' série, 1~27 (derreto n,· 1:1:8;)1,
artigo
.").
Ordem do Exército n.· 1:1, L' sérir, lU3U (decreto IJ.O 18:7í:í).
ln truçêcs provisórias
pnru a
instruçâo
do exército
metropolitano,
parte II, artigo 1 ili.o
h truç'ik
pru\'! cr ras para fi
in trução do exército metropolit no, parte II, artigo Iii;,"

gentos

.: Ove snr.rcutos

ou

furrieis.

•. ovo nrgcnto
furri "i
.' ovo

ou

E cc'n pdtic
caval.irln.

de

E cola pratica

.Ie

pro\ isérius par~ ri
do exército metropolitauo.jiarte
II, artigo
157.·
h truçõe: prov isõrias pan a
in tru('lio do exército metropolitar.o, parte II, artigo lG7."
Ir. t ruçõe provi .;ria. pnra a
iIl t rllção do Ilxércí to lfIotroO
politaDo, parte 11, artigo
h trnçil

instruçrio

cavalaria,

arg lItou ou
furriéi

.' O\'C .lI" 'Clto
fUrrJ.l i (II),

(h

ln truçõc
provi crias para a
1I... truç.:ío do exõrci tü metropolitano, p ...rtc 1I,artigo 1fi7.·

E quadrão do cqui-

t. çliQrio dop6 ito

dCrl'lnOllt
Mafr ,
(h
011 t: rola prática
aJnlÍ ni tr çl0

Im.

Orrfm d" F.cérf'tto nO 7, L' .5rit·, 19~7 (decreto n.O 13:851).

milit r.

I'

0\'0 nrp:
furri'i ,

flfú

011 ln titllto • acioJlal
de r..lura.,'ãú Fj-

ica.

Ordtm dv b'cércltú 11.0 3. L' s~rit', Hl40 (dlC'r to
30:270).

II.·

GOb

OIWE;\[ no Ex8HCITO No· 12

'I'Ircc lutoa, estágios

Iu íclo

ou cursos

Série

;.!.a

Duração

Praças

Curso

complementar

tle ~apadol'ef'

Df'pois d as li (seis)
escolas de
c ab os ('III 1
dois
nos co fr c s p o ud cn res :'.5
d u as l'llc o r p or açõcs.

emanas

••

o

tUI'-/

(11) ..\Iltlll'lp.tllo
purn Hi de \~l)sto {to 1tH:!,
(b) Data
a 11.\.:11"pul dirtll'ç'l'iu (la.
!ln
larl
coincidir com :IS Qf;I'olns de r oerutns.
11010s utlclnls
(c) () 2.0 lUIO tio co rso Ó f,'oqfionlado
1.0 n no,
n

nr-m

n

c

avu

n

,

U!'ld

tli'VPlldo

O 5('U funclonnmonto

quo ohtheru::n

npr ovettamnnro

ne

Arma de

l ulcio

'l'l~·ocIlllosJ estaglos ou c crsos

l)ur~lÇnO

011
Egtágio

de ,'urullt'i

til'(ll'ill:llllt'@

E~t:ígi() dus eall!lidnfo,
e strulo m.rinr.

o

31-G-HJt:1

o

1 fi

no curso do

dos a piranu-s

ri

oficial

CIII'<O do Rapadol'i'S, "amltilaguli
o
!lnCes:t allti~"18
L' par to (Sill':ldnrrs ) : 2,' parlo (l;arnllflagt'lll
t'
cld'psa ltlltig,ís).

1

.\lltl'ripauo
para
1-\J-J!ll~
1.0 t uruu
!í 4-IU1:1
2.° turno
L' parto
14- li -l!J·l:1
ado
2Gl!),la

:.l.Ar

lllll'l)

1!118 1 (quatro)

,1- J -l!lta
'I'irouinio

:I

(j I -ri")

. 1'111 :I1lU

semanas

nJI1.\lln~

(a)

10 (dea)
I; (sei
I (quatro,

emana
«manas

omanas.

·1

no

Ol\[)!':;\[

1 cal cede tllnc

I roqnGncJn

x.-

EXJ~HCITO

na

1:.l

Ili I'oslçl!.o lQgal em q '"

ela

58 ",

de pré
Todas
as [Iravas
E cuJa prática
presentes lia ficavalaria.
lcira-, eurn 3 e pcci a l id ade de
apador qlle tivereru acab:ulo de I
concluir
a ills-:
trução
de recru-

tle

I)c paeho
1ft·10.

d,> 1b de .Iulho

d.

ta.

(d) Todos 1111 2.° turuo,
d 1.° turno, 1 (1J:n) t 2° tilrno,';: (dois'.
f) I';m do la rurn , • corre spc« doure
\s duas encorporaçêe
g) l,u '··rll". 5 (ctncoj ; 2.° tllrllo, 4 ( unire).
(II) Trn. em ca~~ tu-no

l

.

engenharia

1 oc, I ond

f.:nelo ...:.

D••"

lç~o I gal <ouque o b

01 \

ciais

II

IJoze capítãi»
-ibalterno

prática

l'·l~t·lll.nrin.

011

(>itu ,'apitãi
Rois Mpirante
oficial.

Q

oe

I

a

Vinte e ci~ ubalterno (b) •
• TO\,
8ubaltçrno !c:
nczaIlo\'('
8ub:dtrilo (Ii).

d

Ordem d') E cercito 11.° I;, L' .,:ric , 1!J3~ (til ereto I •• 22: H)() I.
Es~ula prática
Orrl"/J' do Exércit» n.s 1, I.' Sl~Chgt nl.aria.
ri e, Hl10 (decrc to 11.° lm~lll,
artigo 2. ,0),
E ('0:.1 l,rá~i~a de
Ordem do Erérci10 1l.015,l.' 1'eJl~"1 iarra.
r. , 19~'9 rdecreto 11° 17:37101).
E'I'ola l,r:I~ica di'
OrdCl 1 do Bxército 11.° I (I. 1.' {-er'~'lI larl3.
ri", 1910 (dt>('rcto 11.° 30:8i.J,
I
artigo nO)
.
I
h eoh J rÓIica de
OrdCI.1 d:J Rrc/'citCJ n.O 7,1." '(lICeul :Iria,
ri , 1{127 {.(·creto 11.° IJ. 'iI,
• rti['o
.").
E cola

rezo coronéis

1

E cda
'1"(>

pr ti 'a ,le
lhana.

Gl0

OIWE;\!

110 EX(mCITO

Curso de trunsmissões
para oflciuis
de infautnrin,
cuvular in o artilharia.

,I!.'coronéis

g,t:ígio
Curso

,le

instrutor

no curso elo

tirociuuntes
do

.

Hé rio

Duração

Inicio

T'lrocIuius , estáglvs ou cursos

E~t:ígio dos candidutos
estado maior.

e.-

N.· 1:l

1.° turno
13 (treze)
semanas
lU-l0-1 !J.12
cada turno.
~.o turno
17-5 -!!)I;l
1- 3 -1um
(tr(lR) sernnuas .

13

10-;) -1 !)43

1 (uma)

setuau.i

(f)

G (seis)

semanas.

couducão-

•

-auto ,

Curso de mccâu ica-nnto (para
l.alteruos d!' todas as arums).

bU-

lO-lO-H) 12

10,10 Outubro ,h' 1\H2
fi 1;) de .Julho
do
l!ll.t

Sar
Curso do tillpadol'l",
calJlUflagl'lll
o
.101'1' a autig,ts (2." parte,
camutlag'l'm fi defed;L un tilr:\il, .ln tinada a sal'g,~n to s ou í'urriéis do
todas as armas e r-rvIçcs).
Curso dl~ ('0I1d4 tores de trabalho,
o
obras de ongeuharia.
Curso de IIlolóristas

Curso

do montadoros

Cur so de rnouitore

..

1,1,'ctril'i

tas

,!t; educação

fí-

1.0 turno
17- fi -1!)4;j
~.o

(quatro)
semanas
ca, la tu ruo.

tu ruo

2(j-7 -IU1;\
~-11-1\)12

10 (dez)

:!-I l-I!ll:!

20 (viutc)

22- ~ -104:1

:!O (vinte)

J:l(~l

I

•

mma

•

•

..

sem [la ..

1- ~ -I ~113 IG(dezasseis) emauas

sica.
Curso de vnzucmcetre

Cur o .j., rnun itores
-au to.

de condução-

•

1." t urno
14 (qu atro) seruan
·1-;;-101:\
cada turno.
~.o tn ruo
.' _ (i -1\11::\
.l." turno
IB-7 -I ~II:{
(/)
G ( ci)
em n s . .

2,' Série

OI{[)E~l DO l·:ximcl'ro

Froqnêncin

Local

onde funclonl\

:-i.o 12

Pl.spOtilçl1~ legal

CIO f1'10 50

GH

hnsuí a

,II '1'r ,int a O 110\'0 ca, pitã is ou subalternos (e),

Doz«

ca pi tãis
subul ternos.

Eôcola ,lo
missões.

ou

Ordem do Exército 11.° la, L' fr\ri", 1~3() (decreto n.s 18:775)
f' despacho
de 1-1 de .'(:lio de
1!l42.
Ordem do Exército n.O 1,1.' série. 1:.J10 (d"croto n.s il();~(;·j,
artigo 2cl.O).
Ordem do Exercito li." G, 1.' sério, lU0:J (decreto II." :!2:-WO).
Instruções provisórlns
para a
instrução
do cxérci t o IJI(1tropolitano,
parte II, artigo 1ifi.0
Instruções
provisórias
para a
instrução
do oxé r o i t o 111(t r op o Ii ta n o , parto II, artig-o 176.°

trans-

Escola do
ruis (Jos.

Escola

Doze coronéis

do

missüe ..

Grupo

:;Ct0 subal ternos!yj

dp. cornpn-

n h ia s do trem

automóvel.
Oficinas gllrais do

Vinte o dois aul.alternos (11).

material
genharia.

do

('11-

E~t-oJa I,ril~ira
CI.gCIl rana.

de

Escola

de

gcnlos
('incoenta

t'

cinco

sa r gcn t os
furriéi(i).

Oll

~I'rl'S sargcn tos ou
furr iéi. .
Quatro
'\rgCllto
ou furrh'Is (j),

I

!

Quatro
sargeutos
ou furriói (j).

pratica

engenharia.
Escola rrática
en~c;lharia.

do

E cola I,rátir~
cngPJ1 lnrin.

do

Ordem do Rr:Jrdto 11.° i, 1.' sé'ric
.. ln:!] (dccr('io n.O 1:l:8fil,
arligo " .0).

I

IIlstrll~õ,-~ provisórias
parn a
in trnção
do cxérc it o metropo litano , parte
II, arIlgo 157.°
In truções prol is.ir ias para a
ÍJI trução do ex:('rdto
metropolitano,
parto II, artigo 1~7.o
ln. unções 1'1'0\ isõrias
para a
instrnção
do rxrlrcito
1II!ltropolitano,
parte II, :lrti;;o 11i7.0
Ordr:1II do RxércÍlo n.O 2. 1.' sé-.
rie, 19m (decrcto n.' jO;270).

Iloi

ou

Institub
::\rtrional
de Educação Fí-

Tr~s 'ar",,('I,to'
furrit\is (l).

ou

l~scoJa prática
de
ti d III i o i. tração
militar.

IIlstruçõl" provisórias
para n
instrução
do exórcito
rn,'tropolitano,
pnrto II, nrtiro Hi7.0

!lrgell to ou

Grupo do I'ompanhia
de tI' (qr.
aufomú\·eJ.

lu truçõ s I,rovjsória
para a
in trllçllo
do cxí'rcito
IJI()trol,olitauo.
pflrto n, artigo l'i7.·

argclltos
fu rriris.

sica.

I)oze

flrriói

(m).

G12

ORDErrr DO EXERCITO

Tirocínios,

ostúg ios ou cursos

N.o 1:!

In lc lo

Praças
E.xercidos e trabalhos ,le conjun to
(para as diferentes tr opas de cugenharia),

Curso de monitore
.las ccn trnis do
serviço de águas.

n

(II )

1.0 tUI'110
15-B-IVI3
2," turno

(três)

semnuns

.

20 Iviutl'l .lias
e.ula turno.

20-8-1\)13
(ti) 01\ 1 do xutumb

ru do 1~":!n. 2. Ito Fuve re r o cttl 1~H3.
(b)
sl1halttu"rlOl
110
U Iluis
di) n(!minlstrtlt~o
militAr.
(c) Tcdos tia eavnl m-La , trnq üeu t n m 61;g'uIllullll'ltto
H ~•• partn du ('IIPIII
(ii) ..\11\111 d\ls UOYO s nhnl t cruus do c avutar-tu
qu e truqüeu t aut uI."
pnrt o , lIIaI~ dut s d ... adI
lh nrln , dois do oug en hur-in , dota do tWt"ollltuth:lt,
tluli do 8111'\'1';0 d" saúdo u duf s elo SOrYl;;lI
Vtuto

o

qunt

í

ru

Infantaria

cio

serví

eo

voturtuú r!o,
(r) 1.° turno, '11l1uZLi ItO Iufuntnr!u
, t rüs du ur ulhartu
U UIII 11.1cavntart e ; 2.1l turno, quinze
du lufanlnrIn,
trt\l do uet lh ar ln (I .luls du clwo.lu.ria.
(f) Du tu u f1~11I' pelu d recçãu da arm:t do eug ouh n rlu, ano dove nd, o seu h.1 ,~Ill'. unonto
coincidir COIII nS o:-.eula:i du rucru t na,
(u) Iuctuc dois do florvlt;o du adnilulstraç-ãu
ml l i tu r ,
í

í

Arma

'I'U'nCilliuS,

ostúgi,

, ou CIII' oS

Ju lclu

de

!>ur;\,;nU

Of!
~,I-;, -1\1 I:;
K tágio
estado

do" ('andidato5

no cur o do

2:? .:~ -1U13

de osqua-

7-1-ln;

JIlaior.

Curso dc eoruandalltl1s
drilha.
Tirodnio
,los :l piruhtc

II

oticial

(a)

"i

lojto) s

'mIlIlUS.

(\ iII!!'"

oito)

'llllll-

lia,

('lIr~o

do Sllplld'lrl's,

<lere a antjgá~.

';;Ulllltlagt'llI

('

~."

2ü-

1uI'IJO

,., ('lllatl'l»)

SClIllllI

,

j - 1!JI;;

(b)

I

UIWE~I

2." Série

no

Exímcl'l'O

Local o nde runctoua

~.o

1~

I >tSl1ol:liçr..o geral

em

que 56 hnselu

de pré
Cm batalhão de sap u d o r c s mineiros ; lima companhia mixta dc telegrafia por fios
e sem fio, e uma
companhia
dll

I-:.<.'ola prática
l'np-enhnna,

de

Despacho

.ln 11 ele .lulho

de

H110.

pontonui ros.
Quarenta

Jlra~'as

Oficinas gerais de
lIIatl'ri:d de eu~cnhnria.

Despacho
UlIO.

de 2í Je Agosto de

(h) Rt"Itsdo Jurantnrtu, cinco do artilharl", doz do rR\·"larla o um do ongonharln.
ctnco 110 ea\·u,larln., .toll dA Rrtilharllt, três de cugo ..
(O 1.0 turno, duza.st1ttl tIo infaulnrla.,
nhn.rla e um do ndmtulst raçã o mlhtnr; 2.° turno, dezassere
do lnfant!\ria, quatro (to cnvalarin, dois do nrtllbnrln, trAs de enguuhnr lu o um cio tt.dmlnlstrn.c;Ao mUltar. l~xJge pruce.lêht'llL
lia 1.& pnrt e do curso para os do inntntnrltl,
cnvalart a o admlni traç!\o mttlrar ,
(j) ,lo devem sor sargonto.
ou lIlrrlóll do batlllbâo t1 lolegrn1lllos.
(I) Um snrgcllt<k ou rurrlel em ctllla turno.
\m) Incluo <lois do sorvtço d~ ll,jmlnl.trll~1I0
mlttr ar,
(R) Cnldn<lus
a const ltulr ruedramo
o comríburção
tI"s dlfer,'ntes
unldndee do or.gunha·
oia. InIcio"
tlxar oportunamente
modlRnlu proposta da dlrccçAI> da uma do engonharia.

aeronáutica

Lo"al

ood

funciono

ciais

E ('ola prú iira d,·

11oz,' eoronéi
Dozo c:Ll'itlii~
ubaltcrno".
Dez toncnt., .
Cinco
lluis

011

nspiranto
sub.

!ternos

acroo{l\ltica.
Escola prá.tica
acronáll ttca.
E {'ula prática
a ·ronáutica.
E clIla prn.tic.
a 'Ioobllttca.
E cola pr{,!ica
chgehhnrt _

de
do

da
de

Urdem do IJxél'l'ito 11.·li, 1.' Sl~ri e, 1 '13, (d<;cr to 11.· !l:!:,IO<1).
Ordem do Kârcito O.· 1, L" 8"·
rie, 19,10 (decreto n.· :':0:261).
Ordem do Hxércil() lI.O 1!l, L" 'orie, 1\13i (decreto 11.° 2,d02).
Ord(m do Kr~rcilu
to, L' só·
ril', 1\)11) (,I creto n.· ::0: 74).
Ordem dQ J-.'xército n.O 7, 1.' sóri ,19 ..7 (decreto
1:\: 51).

n.·

li.·

ORDE:\f

GI4

'I'Iruc lnlus, estag;

DO EXERCITO

2.' Sério

N.o l:l

Duraçã»

Inldo

s ou cursos

Sar
Curso de chefes de mrcânicos

...

'

(j·to 11).12 10 (dez)

Curso de pr imeirus njl"·:lI,iC05.

8-1-1!H3

Curso tle segundos

1- fi -I !11:1

mecânicos

HI"ti,'S.

fi (cinco) inoses

:>

(lrL'~) rue

lC';

I

Curso do aperfeiçoamento
diotclcgrcflstas,

par.i ra-

c.to

.Hl42

I,~

(~"i.,) me os

•

!

Praças
Curso elemeurar

Curso

.1" ruecânicos . • •

do ajudantes

Cllr~o elementar
tas.

do mocânicoa

,

I
I

de rarliotclr grnfis-

1-5-1!lln

Curso .Il' l'ilota~cm

Curso d!.' n.etrnlhaduro

-bombnrdci-

" (oito) meses

1 fi -HI4~~ 3 (tr;'s)

rr,CSCJ •

ros.
\tI) Autee lp.ido parn lG "" Ag·> lo I!~1942.
\b) S6 rrcquontum tL 2.1 pflrl·1 <lu cu f!v \camll!1t\({UUl
daI" In"~A,!n.

(" .1,,.r"5tl

rnt·K"s),

il ((J.l&

tnn

in lclc III

ORDE~I

2.' Série

,n

Froqnên

no

EXBRCITO

x-

Ili.poslç~o

Loc al onde funciona

12

61;)

goraI OlU que lO b ase ia

gentos
Sei

argento

E cola

Jlrá.hca

ncronau

(Juiu7.o

sargentos

Quinze furríéis
Oito

.

ar"""to

E

d

uca.

COI.1 pr~tica
aeronau tíca,

E cola prática
aeronáutica.

de

de

L col pd.ti<:a de
aeron uuc I.

I

Ordem do Exérctto 11.°1, L" SlL
rie, 19aG (decreto n.O 2G:51:1,
artigo 1.0).
Ordem do E.,·b·cito n.o i, 1.' série, 1936 (decreto n.? 2G:!í10,
artigo 1.0).
Ordem do Exérciu: n.? 1, 1.' série, 1!J3G (decreto n.O 2G:51:1,
artigo 1.0).
( rdem do 8:r I'f'ill) li • :\, L' ,(ri , 1\:)11.

de pré
'I'r int

e cinco pra-

~a (c ).

g coi
arou

Ir' t ica
utíca.

o do rccrut.uncuto
de praça
fi rn a t pecialidado
tio ervíço a \roo da
arrua de aerunáut icn (( t ril: TIl
do E.r;Prcdo H.O .1, l' éric,

ltcgulnrncnt

I 11).
'I'rintx e cinco praça r.

E rola pr'·.tica
I ron
ruca.

t~llinz'

I:

praça

'ola

prática

a -ron iu uca,

Quinze pr ça

E 01
a ron

1: coI

(1\

((C) 11I.lu
') \ t1x

Ir

1111111r d
opo lU 'An.

pr

ti a d

111 trca.

âo Exéreu» 11.° 1, 1.- é9<1 (dccr to n.O 213:f)1:J,
rtigo 1.0 .
Heguhmulto
do recrut nrn nto
ti praça
JlM3 a II I' cinlid I
do
f\'i~u aéreo da
rrn
de a runáut icn, 1~J11,
rtigo li •
J(('~ulamcutu
do ft erutnnu nt.o
J praç., para a especial id ti
du
f\·jÇII II. reo da
arm de nf!ronálltica, artig-o
_lI.O (Urd 1/1 do Hxerrito n,' 3,
L" 'ril,I!Jl1.
\rtij!o 25.°<10 d creto 11.° _ :101,
1911.
Ordem
ri

ORDEM DO EX~RCITO
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N.o 12

2.' Série
servlço

Tirocínios,

es râg íos ou cursos

InIcio

de adml

Duração

Of!
Curso técnico para capitãis

..•.

Curso técnico par a tenen tos.
Curso de sapadores,
defesa antigús.
Curso de instrutores
-auto.

Curso de metralhadora

I

. .

camutlagcm

e

21- G-1013

() (seis) semanas ..

21- li -HJI3

G (sois) semanas.

1.0 turno
!í-·l -1!l13

10 (dez) semanas

(H)

G (seis) semanas.

.le coudução-

ligeira

8-G-l\I·1:1

·1 (quatro]

semanas.

Sar
Curso de vaguemestrr-s
(para sar:,:ont09 c furr iéis do todas as arlJIas e serviço de admiuistração
militar).

Curso d,·

iuetralhador-n

Curso de sapadores,
defesa antigás.

ligeira
camuflagem

l.0 turno
·1-:i -I \)13
~.o

j'l

tUrJIO

8-G-I\ll:1
3.° turno
1:1-7 -1\)1:3
·1 «(pIa tro) semana

!:)- G-I \),1:\

e

(quatro)
semanas
cada turno.

. .

1.- pal'tll
G (seis) semanas cada
(Sapadorr
)
turno.

Final (1:1

(\S-

cula d,' caho, de cadu turno
d(l eucor-.

furaç3o.
·1 (quatro)
semanas
cada turno.

~.' pa rte

11111íl ag011l I' .le-

(eIL

fesa antig-:is) .
1.. turno
17-:i-1\11:3
~.o turno
2G-7 -1!J la

I

OIWDI

~.• Série

DO EXÉRCll'O

x.• 12

G17

nistração militar

Freqnêncla

Local

J);spoSlçfio

onde fun~lo"n

Iegnl om que 80 basoln

ciais
Dez c a p itfl s do
quadro p er m a-

Escola prática
d i i
militar.

í

a

nen te.
'I

m

n

de

tr

I

I

I

ação

Dois capitãi
milicianos do quadro

Ordem do Exercito
ríe, l(J3G (decreto
artigo 2.1.·).

II.· 7, 1.'

fi~-

n.' 2G:572,

I

especial.

Quinze tenente
Dois

SlI b

Dois

5 li b a

Escola prática de
n d m i n is trnçâo
militar.
Escola prática de

..

al ternos

engenharia.
Ito rn o s
I

Subalternos
dado.

da uni-

I

Gru pu de companhia" d e trem
automóvel.
Xa ur:ic1ade,(b).

Ordem do Ecército n.: 7, 1,' s,jri e, 1~)3(j (decreto n.? 2G:ri72,
artigo 23.°).
Urdem do J;;.r;érl'ito n.s 7. L' s6rie, 1\l~7 (decreto
10:85 I ).
Instruc õos pro\ isórias para li
instrução do cxérci to metropolitano, parte rr, artigo 17G.O
lnstruçõcs
provisórias
para a
instrução
do exército metro-

II.·

politano, parte

II,

artlgo 17G.·

genlos
'inco

tos

n tn 8ar~enfurriéls[r).

0\1

fl furri"·i
da unidarl '.

argellto
furriéi td).

de

ln trucõe

provisórias para fi
do exército metropolitauo, parto II: artigo lfi7.·
instrução

(b).

ln truC;':;l' provrsorrus
para a
in trução do exército metro-

politauo, parte

011

furriéís.

Doi

prática

administração
militar.

unidade

largcntos

I lois sargen to

Escola

011

II.

artig-o IIH.·

Escola prAtic:l d
admini
t rnç ão
militar.

ln truçõr-s provisorí a para a
instrução do exército metropolitano. parte II, artigo 1;5.·

E cola práticn

Ordem elo Exêretto n.· 7, 1.' t.:
rir. 1927 (dcCrL to 0.° 1:1: :;1,
arti '0
.0).

(>ng 'nharia.

de

ORDEM DO EXf.RCITO

618

'I'Iroc lnto s , estúgios

de monitores

Curso

ou cursos

N.o 12

2.' Série

Inrdo

,Ie conduçilo-

(<I)

Duru~no

G (seis) semanas

•

-auto,
Curso de monitores

1-~-t!H3

fí-

de educação

lG (rlez asscis] semanas

sica.
[n) Dnt a a lixar pela dil'oCI;ãu da nrm a ,II' oll~I'lIhariu.
(b) Curso a m lu is t r-ar por um oJlciul da u ntdnde tio Inf.m tnelu m:ds nróx ttun,
(lirec«;!\o du nrmn do lntun tnrtn,

1\ 1I0J1l1Hlr

Serviço

Tíl'u(·jllios,ostagiu

ou cursos

pola

de

Iu ielu
•

------------------------------1

I

Ofl
(;111':;0

t,:enico para capitf is médicos

Estágio

dos capitflis

Curso

té cu ico para

médicos

.•.

tenentes

5-·1-t!Q3

(a)

mé-

;'-4 -Ial;)

1:1(quiu zo] dias ..

li ( eis) semnnas

. . .

Li (quiuzu)

•••

dia

dicus.
Est:ígiu

para tenentes

,1,·

snpn.loros,
,Id,'s:\ an tij!,\ •

('UI'SO

(li

lIu':dicos

e:\ulull:\güllI

()

2.° tUI'110

II

(~,·i) SClllanas.

I (fJuatro)

semanüs

• •

• •

2(;-7 -1\11::
(('1

Sar
CIII:BO .ln ruon itore-, de o,lllca~·;i() fi.

uis)

,1'111(111:1

le:l.

Em loglllc.la a o CU1'"tO tÓCII:'''O.
(b) Il (.IIIAS) somaua
: t (UIII ) na I." llol'"rtlÇnú
O c.:trll nn S.' ltoJlartlç~o ,Ia Tllro.'ç~o.lo
tio f:.;ullIl" :\llIltnr;
1 (ttrlla) Kl'IIPlllh
ua l n 11I"'Çlto do SUrf'tçll 111111iúdo IIlllhur;
1 (uma)
lenl!Ll;n nu 11 pó Jt, gorai <lu mntertnt
':Lll.Lt{lrlo o dó ho plt(lIL~ u;no. O III tru netu. duro n"
(a)

1'r\·It'u

2.· Séria'

ORDE~[

Froqd4ncln

Locnl

Dois sargentos
furr ióis.

DO EXÉRCITO

ando funciona

Dispo

6UJ

12

~.Q

lçiio :ogll

em que .a b ase a

.

í

(;rupo (lo compaln truçõe, provisór ias para a
nhias
de t r e m .
instrução do exército metroau tomóvel.
politano, parto II, artigo 1157."
Instituto
Nacional I Urdem do Húrcito n.? 2, 1.. séde Educa<;!1o Fí- ~ rie, lU 10 (decreto n.O '30:279).
sicn,
I

ou

I

Dois sar l!t:n tos ou
furriéis.

(c) 1.0 turao, dozo do Inranlarla,
um do nrtllharln,
trê <lo cavaturln
e nm de ongonb~r1Il;
2.' turno, .. ~zo do Inrantarta.
um do nrUlhar.la,
três do cavalnera
" 1101 do engonhArla;
3.° turno. onzo do Infantaria.
doi. do nrtllharla,
trÔ do cavalar+n o um do enguaharla.
«I) I';xlgo" procodêncla
da 1.' parto do cu ... o.

saúde militar

Local

D, poslção

cnde ru"cIIlD&

logal em que se IJllSOlll

clais
Seto

cap it ãis

qu a d ro

do

J[ospital
militar
principal.

p e rm a-

ncntc,
Se t e cn pi t is do
quadro
permanente.

(6)

ã

Seis tenentes
médicos do qu!\(lro
pl\rlllancnt •
::iois tenente
médicos do quadro

lIo·rital

militar

prlLlciplll.
Ho pital
milit~r
principal.

j1nfl[Hlnelltc.
Dois

l~.cola prática
engenharia.

subaltoruo

do

Decreto-lei
<Ie 25 (lo Maio dt;
l\Jll, artigo 1 .1.", e instruções provisória
para a instrução do exérci to metr0.rnlitano, parte II, arti150 1IG."
Decreto 11.° 17:!l11, nrtrgo ~!),.
(Ordem do BJ!é-rcito n,v .l,
1.. sér ic, lU:l3), o instrtl~'õe~
provisôrias para a instrução
do exérr-ito
met ropol itano ,
p rte 'U, "tigo l1G ....
In truçêe
provi órins para a
io truçlto (lo c.-.I,rcit? metropolitano, parte II} artIgo 17G.o
ln truçõc
prodsul ia\! para II
in tru~,ão do eXtÍrcito mdropolit:wo, parte II, nrtil;o 17G,o
Ordem do l~xército 11.° 7, 1.. Sl\ri e, 1H:!7 (docreto n.O l:'hJi 1,
artigo, ".0).

genlas

I Trl's

I

argentos
furriéis.

rn

ou
j

tituto xacioaall
d.e Educarão
FiSlcn.

e Ino 4 (quatro) '.mnna
acamulam
COlO o o IAgI
mnnn. no ho pltnllllllllar
principal.
(c) R() froqUonloll
o 2 parto do cur o (oolllull
datalndlcnda.

Ordem do Exército n.· 2, 1.. l'rir, 1010 (decreto 11.° :IO:27!1).

(om

o

I I militar

prlncll,al.

o'~laanllg

), q\l

2 (duas)
10m lalclo

S00

II \

ORDEM DO Exf;IWITO

2.· Série

N.O 1:l

Serviço

'I'Iroclnloa,

ofititglos

veterl

lll{do

ou cursos

011
Curso técnico
nârios.

para capitâis

Estágio

capitãis

para

Curso de sapadores,

vr-terl-

(a)

veterinários

camutlagern

e

K (oito)

2.° turno

defesa antigás.

o()lIl:l11as •••

1 (flua t1'O) sernanas , .

2!i-7-1\llil(I:)

Furriêis
1.0

Escola de ferradores

curso

21 ~v iutu c quatro) 60mauus.
11 (catorze)
semanas

1- a-H)I:!
~.o curso

1- :1-19 1:3
(fi) Em loguldn no curse t,',cnlc;>.
(b) " (quntru) somnnns
dlrocçã o no servlço ""Iorlnlirl"
f'ocç.'lo do .nlulu; 1 (UlOa) b~mt1I1R 110 dopô to do m nterínl
hO'l,itnl mllf tnr volvrluàrlo.

lo"

í

IIIl1ltar;
YOlllrlnnrlo

1 (umn) semana nn ln •
:.! (duns) IIl'IIll\lIaS
110

OHDE)! DO EX~HCIT()

2." Sério

nárlo

G~l

:-l'.o U

militar

I

roqüêncm

,,' ,cai ondo fun"IOil:l

Di pos •.;II" Ieg al cm que

50

baseia

ciais
Trê

capi tãís . .

'1·

Arti;;o

110 pit al Militar
Vcterimlrio.

(b)

Doi

s ubultor

no s

Escola prática

d·

er.gruhar iu.

1CO.o tlu .lecreto-Iei de
do :\Iaio de 1',H1 c artiuo
t7G.o .la parlo
II das
in truçôcs provisôrius
p:lra
a instrução do exército metropolitano
Artigo
17ô.o da parto II das
in truçõcs {ll'ovis(lrias pnr., a
in tr ução
I U l\xc"rcito
met ropolitano C 1.0 do ur tijro .11.0
do decreto 11.° 17:\.111, de·l de
Fevereiro do 1!J:10(Ordem rIo
E-érctton.o~,
1.' .~ri(;,l!J;\O).
Ordem 1~ Exército n.O 7, I." AI:.
rio, 1\)~7 (decreto [I." 10: 'iii,
urtigo
'.0).
;'!;í

e cabos
Hnsp it a I .\Iilitnr

(di

V ctcnnãrto.

.Tlo sp ital ;\hlitar
V cter iuário.

(d)

(e) "'ió troqf'l Ilt:u.
t! l"n hhl :cu.du
(<I) ,\ ind.,"
opo

He~lllalllcnto para n Escol:! de
F rrndorc
(Ordem tlo Ecéreito nO 6, 1." érlc, de ~11d
Julho ,I· 1\.111),

n. 20- parlo do curso (rrll,uutln 0111 e d (
\10'

m "lo 1'.ln 1." Di.oc~~

:l

antigAs"

GerAI do Ml:ll 'ório

dI

qu
(,uO,Tn

t·

ln

lnlclo

nn
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Obituário

1912
Abr-il

9-

Julho
Agosto

30 20-

Alferes miliciano de infantaria,
;'Ilanuel Viana Patacho.
T'eueute, sepnrndo do serviço,
Alferes míl iciauo de reserva
.\ugusto

liccnciudo,

Antóiio

Manuel Canluso.
de cavalaria
:\Iário

dI! Mcndouça.

Co roncl , refor m:ulo, .\Ianncl Tr-Ios Amaro,
Capitão, na situnçâo .I,. reserva, António ,Ie Gou
v t ~ia.
Setorubro 8 - Coronel, rc.furlnaelo, .Iaime Pnrei ra dos Rr-is.
»
Cnpítfío , reforrnadu, Antonio ela Silva Ahr.m te
"
11- 'I'cnentc, separado .lo scrvíço, El'llesto Horácio
Hihei ro de A lmoida.
"
12 - Capitão
de cavalurln,
no quadro, Antôuio l uoc êncio ~Iorc'ira de Carvalho.
11- 'I'CII('lIte, na si tunçflo (lo 1'<\:;01'\'11, Si lvino
ele
Carvalho.
Ui - Tenente, lia situaçâo ele rcsr rvn, Adriano da Cruz.
"
lG ~ Cap itfio d'l enjrenhar in, COIIIo curso elo p tado maior,
no quadro, Mar iauo ,\ ugust» Lopos I'ire ..
"
17 - Major) .refo rrundu, An tÓllio :-;irnõe:; Dias.
»
'I'cucutc
de' infantaria,
110 quadro,
António
Fnr inha
dos Santos,
»
»

31 31 -

u

.lo,",

I)

~a-

Rectificações

Xa Ordem elo H.rircito n.v 11,2.' st"rip, .lo I'orrerh· al.o, a p. fí:!7,
I. 1;\' (I 1-1.', oflde fO lt~: «~r(,I\(,S{'i», dl'vl' ll'r-s(': «,'rend'S»:
a p. 5:l0,
J. 7.', ol"ln se Il\; "Vale'fI to», .10\'(' I..r-~u: «Valt'II):l»: a p . ."d7, 1. 3!i',
ollde u lô: "Antóniu»,
deve 101'- o: <I,\rtllr» .

.António de OUrei/'({ Salazar_
Est:l conforml',
() Ajullantc General,

1 lü
MINI5TÉF\IO

Ordem

DF\ GlIEF\F\F\

do

Exército

2.- Série

N,O 13

Publica-se

20 de Outubro

ao Exército

de 1942

o seguinte:

1- ftlUOANÇAS DE SITUAÇAo
Ministério

da Guerra _1.8

Oirecçao Geral-

Por portarias de 2fJ de

2.11 Repartiçfto

etembro findo:

Disponibilidade

Capitão
gres

do infantaria,
adido, :'![nnuol Dias, quc, (ltl rc(I comis ão militar no Ministério das Colónlas,
se apresentou fim 24 de "tC'mbro do 194~.
O

(Vlsadn 1'010 Tribunal
do .. ldol omolumeuto.,

d- Contai, com a anotaçlo
do 010 lerem
DOI tormo.
do dooreto o •• 22:2~7).

Reserva

Capitão módico, da 3.· companhia d saúdo, Abllio do
Dou Pereira do Lago o Coo ta, no termos da alínea b)
do artigo 1.0 do decreto-lo!
1I.0 2 :40!, do ;)1 (10 1)0·
zornbro I( 1937, por ter ido julgado incapaz do soro
viço activo pela junta ho rpitnlar de' in pocção, devr lido
.or eon iderndo n: sta ituação do d l-t. de Set 1I11>ro

do HH2.

(Ylsada pob Trl \i~al do ('ontno, com" nnolaçlo
dovI10B emolum.nto
, "0 larmo
do ti crOIO

,,~ nAo sorom

o.· 2.:21i11.

ORDEM DO EXBRCITO
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Oficiais milicianos de reserva

3.a

Capitão, da
companhia do saúdo, Alberto .\fue Brido
Fernandes (1 tenen to, da 1.11 com pHil IIia do saúdo, Di-lli m
1\ rnaldo Lecour o Meueses, a m ho s mi licinuos módicos,
licenciados,
nos termos do § ~Lo do artigo G1.° do
decreto n.? 12:017, do 2 do .Ago~t() 110 1fl:W, por terem
atingido o limito do idade, devendo ser considerados
nostn situação, rospoctivamente,
dosdo 11 () ~ do f:ctombro do 1\)4~,
(Anotuda

11010Trl~UDal

do Cont ns em ~ do Outubro

do lU12),

Baixa do serviço

Capit1iis milicianos módicos do reserva .Iosó Gomos !,'errairn da Costa, Adriano Brandão de Vasconcelos
o
Jouquim .1086 ~rurqll(\S da Silva Araújo, capitão ll!("dico auxilinr do exército do reserva Diogo Egídio do
Abreu O touonto miliciano médico do reserva Eduardo
Crísanto Xa vier do Vclez, nos termos do § 5.0 do
al'tigo 61.0 do decreto n. o 1~:017, rlo 2 do Agosto de
H):!(i, por torem atingido o limito do idado, devendo
SOl' considorndos
nesta situnçâo, respectivameuto,
doado
~, 3, 21, 1 €I !:?4: do Setembro de 194:?
(Anotadn

Por portarias

poJo Tdhllnnt do Contas

de 30 ri"

Á

um

Ü

do Out nhrc do 1012).

letembro .fiwlo:

Adidos

'I'onento-coronel do artilharia, no quadro da arma, .Alvaro
Salvação Barreto e nlferos do quadro dos ,(,1'\ iços
auxiliares do pxért'ito, do hOi'ipital militar principal,

Manuel Llliz r,' 'rraz, por Íl'rclll • ido req lIisitad08 pWI'a
d('l)cmponhar ('omissões dI' s(lrvÍ~o, drp<'llt!outes, o primeiro, do ~{inistério da EdllCUC;iioNu('ional o (I s0gllUdo,
(lo ~I inisttírio do I ntarior, nu guurda naciollal repu·
blicana, dovendo ser cousidNll(]OS nesta situnÇrlO, re poctinlml)nto~ tl(lsde 1ü c :?2 do S t~mbro do H)42.
(

Dotnda palo TrILnnal

da Oonl..

ln

O .to Outubro

<lo 1042).

Roserva

Coronel do infl1l1tnria, do distrito du recrutamento
(lUIObiliznçno n.o F), 1·'raneÍscú Sil\'!.' tro\rllJ'oln, nos tl1rmos
da allncn b) do artigo 1.0 do dt'cl'oto·lei n. o :?8:40~: de

ORDEM DO EXERCITO
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31 de Dezembro de 1937, por tor sido julgado incapaz
do serviço uctivo pela junta hospitalar de inspecção ,
devendo ser considerado
ne tu ituação desde 25 de
Setembro do 1942.
ClI pitãis, do regimento do infan turia n. o 1 , João Teodoro
Caldr-ira e, do regimento de infantaria n. 08, Bernardo
Pelicano de Brito o Abreu, nos termos du nlínoa a) do
artigo LOdo decreto-lei n. (\ 28:404, de :11 do Dozombro de 19:3i, lJltr torem atingido o limito do id adc,
devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 11 o 20 <lo Setembro do 1942.
(Vlndu
pelo Trlhn 11;111'10Contas, com II nDolaç&ú de nllo serctn
do, Idos emolumeDtos,
DOI lermos do docroto D.O 2lI:251).

Por poriartas de 3 do ror,.ellte mês:
idorado apre entado no serviço d sto Minietério o
capitão, nu situação de re erva, adido, em serviço
nas oficiuns gornis de material aeronáutico,
Francisco
da. 'ilnl Viegas, devendo er con: iderudo ne ta situação
desde 10 do etembro de 19.!:!.

COIl

(Visada pelo TrlbIlDal d. Contu.
ec m a anot:Jçilo do 11110 serem
dovi ~~ <ruO:UIQ .. 'o , DOS lermo
uo decroto Il.o 2Z:~7).

Extinto quadro especial de oliclais milicianos do Infantaria

Capitão miliciano di' infantaria, 110 extinto quadro ('!!P0cial , adido, .10 r\ ~il\'('stre Rodrigues, qlH', do regresso
de comissão militar no MinUl'-rio da- Colónias. 1'0
apresentou em 2" do ..'('tell1hro d 1\J4:!, preonchendo
v:lga no me:Hno (lxtillto qondro.
(\·Ioalla polo 1.. II>on&( de Oo"t&l, ~om a anolaçAo II nGo Ser,'lll
d vi"""s m(lIUD1~nto'tnOI hr11l01 do decreto n.· 2:l;2á7).

Extinto quadro especial de oflclals milicianos de artilharia

C'apitl'lo milir'inno d(l artilharia,
do extinto quadro e::;f'ecial, adido, .l\(UtllUS ?lfnrtin.' 'Moreno Júnior, que, de>
re~re 50 rio ('omis~ilO lIIilitar no ~lini ·t(~rio das Colóni"s, so apresentou em 1 dr' OutulJro de 10 t2, precnchpndo Yuga no m ·mo (>xtinto qundro.
(VI",," .. pelo Trlloullal d. COlltn., com & aDotaçlo d.lllo
lotom
dovi< 01 emolumonto>,
nos lerU10I do decreto n.· 22:257).

Adld.s

Tonentos:
do Tc-gim('nto dCl nrtilharin lig('ira. n.O 4 .An.
tónio Luiz 'l'ndeu, e, na situlu;iio do ro oryn, Josó Cnrlos Aranto Lop s, por t rom sido requisitados para

G2G
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desempenhar comissões de serviço dopendoutcs, o primeiro, do :\[inistório das Colónias, nos termos do artig-o 14.0 do decreto n. o ~D:~-14:, do 8 de Dezembro do
1938, e o segundo, do :\Iinistl'rio do Interior, na polícia. de segurança
pública, devendo ser considerados
nesta situação, rospcctivamonto,
desde ;?'! de Setembro
o 1 do Outubro do 1V-1:">,
(Anotada

pelo Tt-íbuuat

do Contas

om9 de Outubro

d. 1912),

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Alfredo do França Dória
~óbrega,
que, de regresso de comissão civil no :\linistério das Colónias, se apresentou en: 1 (lo Outubro
<lo 1D-1Z, (\':oalla 1'010 'I'rJIJllllnl do Contns, 00'" a "HotllÇão ,lo o~o sorom
do vldcs

emctumeutoa,

nos te rmus

do ducrut o

11.°

22:2':>7).

Reserva

Tenonto do infantaria,
adido, em serviço 110 Xlinistério
das Colónias, .J osú Poreiru, nos termos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lei 11,° ~K: tu4-, til) iH do Dozombro do ln:37, por ter atingido o limito do idade,
devendo ser considerado
nesta situnção desdo ~() do
~otelllbro de 1V-t.!!, não recobcndo
pensão pelo 11inis·
tório da Guer rn ('lI1q 11:\II to prestar serviço no :\Iillistllrio
das Colónias.
{\ isnlla pole Trihunnl do Cout as, c o-n a nrtotn,;úo
~l'\ll
dcvruos omotumontos,
nus to 1"11101 d o d ocr-ot o 11.° 22;2-'7).

Oficiais mlliciancs

er om

de reserva

'I'enentes
milicianos do infuntar iu, liceneíudos,
do regimonto de infantaria n.? (), Hornur.lino
de Sousa Pinto
(l. <lo contro
<lo lIlohilil.ac)io cio illfantaria n.O 1.J, .\hilio
r~lliz Fl'ITeira, no~ torlllOs da última parto do § :',0 do
artigo 01.° do (b'rt'Ío n." 1:2:U17, do ~ do .A~t)sto do
1a~rj, ]lo I' toreJll atingidll o linlitt- do idad(I, Ill'nmdo
'pr considl'ruclo
l1t'sta sitnac,!i1o, rospel'liv:lIllonh',
(h-sdo
de ~etoJll \'1'0 o :!t) do A;;osto (lo 1 n i~.

a

(AnOLada

polo Tril,ullnl

do Contas

.'111 12 tlo ()ulLl'"

o dQ

1~12)·

Baixa do serviço

Alfêrc
milirinno de re~er\'1l dll infalltaria .Jos{' .:\raria do
:\Iaglllh:1is Pinto Hihl'iro, !lOS tOJ'!lHlS du § ~).o tio 1\1'.
tigo 01." do d'Cl'uto n." 1~:017, dt' :! ti l' .i\go tu do
HJ:.!G, ]lOI' ter atingido Il li III i tI' do idlldt', c!onmelo ·('1'
eDil idol'nuo
nosta situu(:!'to tll\sd :!D dI' l't tembro dl
19-'2,
(.\oGtadn rulo 'l'r1bun ..1 ,lo Coutnl ou, IJ <I. Ou'ulJro d. Ul4t),
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For portarias de 10 do corrente mês:
Nula o elo nenhum ofeito a parti' da portaria
de 1G
de Sotoml.ro
findo, inserta na ()/",II'III do Erército
n.? 1:2, ~.~ série, do corrcnto ano, que colocou na situação de milicinno do reserv n o alferes miliciano, do
regimento ele engenharia n.? 1, ,.\ rrnando Maria Ribeiro
labrul Sampaio, por se ter reconhecido qUI) o referido
oficial devia ter baixa do serviço.
(Anotada

pelo l'rlhunnl

do Contas

em l' d' 0"t1'

'o do 1912),

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Sérgio (Iutineau Barreto
da Cruz, que, (1(' regresso do comi rIO militar no Ministério da Colónias, S0 npr 'lentou em
de Outubro
de 104:?, preenchendo
Yaga no q ladro.
lYloa~a polo Trll)nual do Cumas, com a a!lotaç!o du DnOserem
(luvldo. emolumentos,
DOI termos do decrete
D,o 12:251).

Disponibilidade

CapitüL do cavnlaria , adido', Américo Júlio (la Silva
• Roborodo Sampaio O Melo e Joaquim Rodrirrues Gomes
Júnior, que, de regresso do comis '110 militar no Ministério da Colónias,
(\ apre entaram orn G dl\ Outubro de

19·1-:?,

\'IS4das
pelo Tribunal do (ontlls, com n noota-lo
do 01050ro1ll
dovllos emolum uto ,Lo
termo do doer to o,, 22,251).

Reserva

'I'enont
. do regim nto dI infantnria n.? G, Armindo do
Almeida e, do regimento
<1(' infuntaria n.? 1i, Juimo
l Tune.
Pedro, nos termos d allnoa a) do urtigo 1.0
(lo docreto-loi n. o 28:40 l. do :H M 1)t\ZO!D bro do 1037,
por torem atingido o limiw d idade, don\ndo f'cr con'id0rndo
Ileta situação, re'pC'('tÍ\'am('nt \, d· .ln 1j de
SC'!omuro c ~! de Agosto do lfl'!':?
(\'1 adA pelo Trlh1l0al do CODtu, com a acolnçJi.o do Dlo .orom
dOTldo. ohJolllmolltol, O}I torl O. do d "roto 0° 22:257),

Baixa do serviço

.:\lf,'r0.

mili.-.inno.:

do infnntarin.

do contrú

do mobiliza-

ção do infantHl'ia 11.° ~, JfulluPl <1(1 .'.dJanha
ela (iaUla
•'une
<', dl\ cng(>nhuria,
do r0gimC'pto do ('ng('nhariu

n.o 1, Armando Maria Hib iro Uuhral fo'nmpaio, no
termo~ da última parte do artigo 3,° do d(>('rcto ll\j
n.o ~':.t04, do 31 do I (>z(\mhro d 19:17, por torom
ido julgado
inrapaz("
d todo o
rdço]l
la juntn
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hospitalar de inspecção, devendo SOl' considerados nesta
situação, rcspoctivamentc,
desde () do Outubro o lG de
Setembro do lú4~.
(Anotada

Por portaria

polo T'clbunal

do Contas

de 10 da corrente

cm 1~ do ()utu'lro

do 1942).

?lU'S:

(Visada
polo TrlbuDal
d. Contas, com D ftoota~.lo
roru d avldus cmotumuutoa,
UuR tormos do docroro

do Dilo se11.° 22:2~7).

Reserva

Coronel, do regimento do infantaria n. () 11, A utónio Pais
de Andrade
Bueta, nos termos da alíllC'<l Ii) do artigo LOdo decreto-lei n. o :28:404, do 31 dt' Dozom bro
do 1\);}7, por tor sido julgado incnpuz do serviço activo
pela junta hospitalar
do inspocção, devendo sor considerado nos ta situação desde 14 de Outuuro de 1\)4~.

11-

Mini$tério da Guerra _I.a
Por portaria

PROMOÇOES

Direcção Geral-

2.' Repartição

de 26 de Setembro pudo:

(Visada p.l" TrIbunal
vldot! eruclumeatos,

do C',ntlUl, com • ,')ol~lo
do •• r.m
du decreto u, 22:261).

de-

JloS termos

Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Tenente
miliciano
módico, o nlfores miliciano
módico
.AhTttro JOS!' (lu Cunha Mendes Pereira,
contando
a
antiguidudo JOf;(!t1 1 de Dezembro (ln 1[141.

Por portarias
(Vlsa.IU
vldo.

de .'30 de Setembro finda:
pelo Trll'uDal dll Co ntas, com n ollotat50
du sorom d ••
8U1olnrMDtO!i) nó. rormos do doerete D.ó K2:1f.i7).

Regimento de Infantaria

Capitão,

O

Cnpitão,

I)

tenente

do ínfantarin

Joaquim

Regimento de Infantaria

tenente do infantaria

n. o 6

Augusto

..:Tunes.

n.· II

.Ioão Vioira HClDoxido.

ORDEM DO EXÉRUJ'J'O
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Regimento de Infantaria

Capitão,

o tenente

dI> infunturia

(j29

.\0 1:1
n." 13

Jo 'é Poreirn

da Rocha.

Distrito de recrutamento e mnblliaaçãe n.O 8
Coronel, chefe o tenente-coronel
de infantaria,
terino, Vcrcllio da lilvn Calisto.

chefe in-

Quadro da arma de artilharia

TOll( 11 to-coronel,
co ta, Alberto

O major, do rogimouto d
~fário Cortês dos .. auto

Por portaria de 16 do corrente
(\'1 da ps! Trl' unal delI
,', .
om~IUIIlSI"(), Doa \

ri

artilharia

do

7Il{!S:

'cm" "",I
!lo d
.erú deC do deer to n.i 2~:2li1).

Quadro da arma de Infantaria

Coronel, O t nonto-coronel
de infantaria,
do di trito do
rocrutameuto
\ mobilização n.? ~, Júlio Augusto dn
00 ta Almeida.
Major, o capitão de infantaria,
adido, cm orviço IW
~[jlli té rio do Interior,
na guarda nacional r publicana, Manu 1 coiro de Faria.
I

Roglmento de infnnlarl

n.· I

T nc nt -coron I, s gu, do com ndautc, o m jor d infantaria, d r gim nt d infnnu riu n." Ió Adeliuo Delduque da 00 ta •

•

Ministério da Gmra - I.R Direcção Geral-

3,' Repartição

Por portarta de 2.9 de ..'et{/I1~l'o findo:
I'romov ido no po to fi Iiant \ indicado , DOS termos
do artigo 36/ d d CI' to D.O 21:3 '5, do :?i do Abri] do
19:)~, contando a Illltiguidado
do. d lIde
'O\'(lmhro do
193 I' contiulI nuo nn itunçiio d lic ncindoB (\10 qu o
oncoutrulll :
A n.pirllnto
a oficial milirinno de infnntnriu,
para o 1>ntnlh1\o d motl'nlh dora
n.O 1. o primoiro
nrgC'nto
C d te, do l\: im nt rl iuf ut ri n. 11, Oet' \.j F rnnnd • Diu.
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A aspiranto a oficial miliciano elo artilharia do cmnpnnhu,
para o rogirnon to do artilharia pesada n.? 2, O primeiro
sargon to cadete, do batalhão
do motralhndorns
n,° 3,
Artur Mesquita.
Por portaria

de 2 do corrente mês :

Promovido
ti aspirante
[L oficial
pilôto aviador miliciano
para a base aérea a quo portonco, nos termos elo artigo 6.° (lo decreto-lei
n." ~7:(j:3i, do :3 cio Abril de
1937, continuando
na situação de licenciado em que so
encontra, o segundo sargento pilõto aviador miliciano
da 1a1<0 aóroa n.? 1 Mnnuol Grosclaudo Bl~j:l, contando
a an tíguidadc desde 1 do X O\'OIll bro do 1U:3a.

--~
111-

COLOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

da Guerra - Reparti~ão

do Gabinete

Pur portaria de 2/j de Setembrofiudo
(\'1 0,1" 1'010 'I'rIlJII".1
devfcloli omctumonros,

de

:

Cm :J do Outubro cio lfil2.
termos do decreto n.o 22:2~7).

('OIlIM

DOS

Silo

Nomeado
O sargouto
njudunte cio quadro dn amanuonS(\S
do exército António
Evnngclistn
para o dosemponho elo cargo do escrivão ela 60C.;ão <lo 'I'ribunal
ilfilitnl'
J',sppeilll no Pôrto , nos tNIIIOS do ~ H.'~ do urtigo 1:3,0 do decreto-lei
n. o ~:1::.l():\: elo G do ~ 0\'('111 bro
do lü3:3, om substituição do primeiro snrg(lntn do extinto quadro do sargentos
do secretariado
militar Rui
Carlos Alberto do Sousa, qUG deixa do oxorcor ns roo
feridas fUlIç'(\I.'S por' ter sido nomeado pum frcqü ntar
II Escola
Contrai do ...argeutos.

-Ministério

da Guerra - I.a üirecçãn

Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 20 de Setembro fil/do:
(\'Iuda
vldos

polo Trlbunlll

do Conta.,

OfI)01UlUontOI,

IIOS

tornlus

com • IIl1ola~Kn do sorom de.
do tlocroto JI.o 22,257).

Colégio Militar

Comundnnto
do comp:tllhi:l,
o nlft1rC's milieillllo, do l'ntnlhilO do c'a~ndor('s n.O 8, .Joaqllim Afollso Vaz (lom s.

G31

2.' Série

Por portnria de 8 do corrente mês:
3,' região militar

Comnndante interino, o brigadeiro do cavalaria, da 2.a
brignda do cavnlaria, Fernando Pereira Coutinho.

Por portarias de lr) do corrente mês:
Ministério da Guerra -I.'

Direcção Geral-I.'

Repartição

Exonerado do serviço 1}110 pro tava, o capitão miliciano,
na situação do reserv a, José da Silva Dias.
Capitão, na ituação do ro 01'\'1\, Justino da Cruz.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão miliciano do serviço do administrnção
militar, do
extinto quadro especial, do regimento do artilharia ligeira n.? :3, .\rtur Alvo Caetano, pam os efeitos do
~ ;)." do artigo 44.0 do decreto n.? 17::378, do 27 de
~otOUlbro d HJ:?Q, modiflcndo por decreto n.? 19:17;),
de 27 de J) -zembro do lH30.
Govcr'no militar de Lisboa - Quartel general

Tenente, na situaçüo
Castro.

do r("> rua, José

Luciano

Cubrul o

Comando militar dos Açõros

omandanto
artilharia

dn artilharia,
o coronel, do rogimonto do
do costa, .Iosé do 'armo da Silva Dias.

Serviços

de obras c propriedades

Exonorndo do serviço quI' prestavn,
ção do rosorva, Vicente do Chavo
I.:

militares

capitão, na situaCimbron Borges do

O

ousu ,

Comando militar de S. Miguel
Serviço vcterrnár-lo

Tonento veterinário,
João de Carvalho

elo comando
Mesquita.

militar

dos A~Oros,

Serviço de subsistências

Alf ros miliciano do • orviço ele:ndministracão
militar, da
direcção do 10(' mo serviço, ]- eliciano elo .?ascimento.

OIWE:\I

no

EXERCITO

Repartição

N.o 13

2." Série

de Justiça

Chefe, O capitão do extinto quadro de oficiais do sccrotariado militar, do qunrtol gonorul do govõruo militar
de Lisboa, Joaquim :\lachado I'ortelinha .
. Adjunto, o alferes do quadro dos serviços auxiliares cio
oxército, do conselho administrativo
da 1.11 (' ~.a Direcçõos Gorais dô~to :\finistório, António
da Silva Cnrdoso.
Comal1do militar

de Cabo Verde

Ajudante
do comandunto.
o capitão d« infantaria,
do
comando militar da Madeira, Jaime Pereira do Oarvalho.
Regimento de infantaria n, o II

Capit1io

de infantaria, €'1I1 disponihilidndo
1IfUl1 1101 Dias.
TOI](\n to ln ilieiano môd ir-o, do ('(ln tro do mohil izaç1io do
serviço d saúdo n." 1, For naudo do • A Loureiro Dlas.
Regimento de infantaria

Alferes
110

miliciano de' intantaria,
infantaria n." 18, Homero

n. 18
O

do contra ,1" mobilização
Nunes David, por pedir.

Batalhão independente de infantaria

n.- 18

.Alferes miliciano <ln infunturin , (ln centro de mohilização
de infuntnria n." 18, Arménio Burgos da Mntn Soares,
por pedir.
Batalhão Independente de infantaria

n. o 19

Capitão

de infantaria,
um disponibilidade,
França Dória Nóbregn, po r pedir.
Regimento de artilharia

ligeira

11.0

Alfredo

de

5

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de artilharia, no
quadro da arma, Alberto ~[úl'io Cortês dos Snntos.
Companhia de mobilização de parques

do extinto quadro do oficiuis elo st-crotarindo
militai', da I>ir('('<,'uo du Arrnu do Artilharia,
António
.:\[nriu Xf nrquca Pt~rdigão Júnior.

'1'('1I0Iltl'

Direoção da Arma de Cavalaria

Exonerado
~ão do

do son'iço flue prt'stlwa. o l'llpitüo, na situnI'OSOr\'fi, António
Afonso <ie Cnn'alho.

ORllE;\I

2." Série

no
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X.· 13

Escola Prãtica de Cavalaria
"'\ lferes,

'I'enório

n,o 1, Manuel

do regimento do eavalnria
Caldeira do Üurvalho.

Carlos

Regimento de cavalaria n. o 7
Alferes (le cavnlaria. da escola
de Castro J\ tuírlo Cordeiro.

prática

da arma,

Vasco

Quadro da arma de engenharia

Capitão

do t\ngonhnria,

Pernando

Sales

do comando

militar

dos Açõres,

Lougarcs.
Quadro de oficiais médicos

Capitão módico, do comando
Carlos JIira da Silva.

militar

dos Açõres,

Quadro de oflciais do serviço de administração

Augusto

militar

:.\[ajor do serviço de administração
militar, do comando
militar dos Açõres, ~[anucl Carmona Gonçnlves.

Por portaria de lfJ do corrente mês :
Regimento de infantaria

Tenente

(1(, infantaria,

110

quadro

n.· 10
da arma,

Sérgio

Gatí-

neau Barreto da Cruz.
Regimento de Infantaria

n.· 15

Cn~itão miliciano de i~faIltariu, do oxtint~ quadro oSj)~ciul, no mesmo extinto quadro, .10s6 Silvestre Rodrlguos.
Escola Prãtica de Cavalaria
Capitão

de cavnlaria,

em disponibilidade,

Joaquim

Rodri-

guos Gomos Júnior.
Por portartâs de 17 elo corrente mês :
Regimento de infantaria
Alferes
miliciano, do regimento
}. ernando Bordalo de Andrndo

pedir.

n.· I

de infantaria
n.? H>,
e Sá Donas BOto, por

631
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Regimento de infantaria

Capitão do serviço do administração
do companhias
de subsistências,
Mateus.

N.· 13

2." Série

n. o 2

militar, do 2.° grupo
António do Oliveira

Regimento de infantaria

n. o 5

Alferes
miliciano , (lo rogirnonto
do infantaria
Manuel da Silva 'I'onroiru, por pedir.
Regimento de infantaria

n.? 15)

n. o 8

Tenente

do extinto quadro auxiliar do ongenhnrin,
do
de infantaria
11.° :!, Carlos
.JOSl' l lonriques
Quaresma.
A lferes ll1 ilic ianos, do rt'giUl<'1l to dl' infnn tarin n. o 1G,
Fernando
I'achoco da }<'OIl:,WCll 0, cio batalhão de caçadores n." n, Alberto Cabral I'creirn do Cn .tro Agutão
Lança, ambos por Jll'dir.
regimento

Regimento de infantaria

n." 10

Alferes miliciano, elo hutalhão do ('a<;adures
gio EstJ"(lla do Pinho, por pedir.
Regimento de infantaria

:\fajor do infantaria,
de Faria.

quadro

110

n.? ~, Sér-

n. 15
O

da arma,

:\Ianuel Sooiro

Batalhão do caçadores n.· 5

Alferes miliciano)
do ba tulhão de ('açndor('s
Dagohcrto
('(lÍola TiClI'1I0, pOI' pedir.

11.° ~, .Ioão

Batalhãe do metralhadcras n.· 3

n. o 10, .10.6

.A lfcres miliciano, do regi monto do infantaria
:\fontriro dn Silva, }l0l' pedir.
Distrito de recrutamento

e mobüização

Chefe, o coronel do infnnt.n-iu, no quadro
Augusto da Costa Almuidn ,
Distrito do recrutamento

II.· 2

da arma, Júlio

e mobilização n. o 5

Sub-chefe
o t(lIIl'l1t"'(,()1'OIIlII,
do rogimonto
n.? 1, Caetano Alberto dl' Burcolos.
Regimento de artilharia

Mujo!',

(lo rt'gilllt'lIto
Henriq II('S COIT0in.

ti

I

do infantnria

ligeira n.· 2

Hl'tilll:1l'ia llgoíra

11,°4, Fnu to

no

OIWEM

2,· Série

Grupo de artilharia

Alferes miliciano,
n." 8, Roberto

EXÉHCITO

. ',0 13,

G35

contra aeronaves n.O I

do centro <lo rn o hilizuçâo do artilharia.
Coutinho de Olivoirn Chnrtcrs do

~[anllel

Azevedo.
Depósito geral do material de guerra

Exouorndo
<lo director,
O coronel,
na situação de reserva, Jorto Jsidro 'I'avnres Montano.
Difl'C'ÍOI', o major do artilharia, sub-dircetor,
Fr anciseo

do Paula ~[acedo

do Portugal

o Castro.

Regimento de engenharia

Alferes

miliciano,

António

\rrl'll1

0.°

2

do regimento
de engenhnria
Viana, por pedir.

11,°

1,

Colégio Militar

Capitão miliciano do artilharia,
(lo extinto quadro l'SpOcial. no mesmo extinto quadro, ~[lltl'IlS ~rartills Moreno

.1únior , 1'01' ter sido nomeado
mo mo colégio,

professor

provisório

do

-----

da Guerra - 3.n üirecçãe

Ministério

Geral-

I,a

Repartiçao

Publica-se,
último,

:}O do

rectilicada,
a portaria
do 20 do Agosto
na Ordem do Exércüo n.? l:!, 2.' sório, do
otembro lindo:

insorta

Nomcudos proles Ores interinos

do 1.0 grupo (ln matérias do curo o do estado maior, no ano lectivo do 1~H~1043, o seguinte
oficiai do corpo do estado muior :
Coronel

Mnnuol Francisco

Mnrqnos Valente.

~[njol' Humberto
da , ilva liclgudo.
Capitão Luiz ~Iaria da Câmara Pina.

Capitão

Augusto

Manuel

das Xovo

(Vls.dn pelo TrIbunal
dA ('0111•• cm 5 de otombro de 1912.
de,'ldo. emolumentos, nOI lurmos do docrelo D.· 22:257),

sno

Por podaria de 8 do corrente mês :
Exouerndo de mostr do gimllú tica (Ll lo: cola do ll~xór·
cito o major d cavnlarin João José Franci co X avier

Froir

d

~J(lIIC'S(

S,

(Anotaja

pelo l'rlbun,1

do ('oolU

oro 15 do Oulllbro del012).

,
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AUMENTOS
SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS
OE PENSlo

Ministério

da Guerra - La Direcção

Geral-

2,a Repartição

Coucodidas
as vantngons
do qno trata o decreto
20:24,7, do 24 do Agosto do 19;31, desde a data qno
lho vni indicadn, ao oficial em seguida moncionado :

D,O

Por ter completado o tempo de permanência no ofíclalato, desde a data em que é considerado tenente, nos
termos do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:
POi'

portaria

de

f.')

de

8etf'I/I1J/'O

findo,

de Ccuras, com a anotaçllo do sarem
nos tormos ,10 \locroto n.o 22:257).

(VIsada poto Tr-ibu"lll
vldos umcturucutos,

do·

Artilharia - capitão, adido em serviço, na fábrica do cartuchame o pólvoras
qulmicas, Raúl Simões Cabrita,
nos termos do urtigo l~),O do decreto-lei II,O 28:403, de
31 do Dezembro de 10B 7, desde 1<) rio t:etf\mhl'o cIo19-!~,
Pensão anual reotifieadn, nos termo
do § 3,° do artigo G,o do decreto-lei 11,0 ~8:·!O..!, do :n 'do Dezembro do
H)37 , quo passa :t vencer o alicia! na .,itUHC1l0 do re .erva
no diante nomeado:
Desde a data a seguir mencionada, por ter completado
o número de anos de serviço que lhe vai lndlcado t
[>01'

de 30 de ...tetcmbr» fi/ula:

porioria
(\iln<ln

pulo TrIl,u"

vides omolumuut

'I'ononto nogório Ferroiru
do Sotcmhro do lO..!:?

V-

Ministério
I'UI'

Louvado

d·, Contns,
tOlmos

,:)1)

Proonçn,

:!;)

!U10S

C("1,1

n nnolnçfto

do serem

:,.

da~, c.oro n.o 22.2~7).

l1.l)li~ lO, do d
de erviço.

GOHDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - La Direcção

Geral-1.1l

7

Repartição

portaria, de la do corrente mês :
o tonent

do nrtilhnriu

ros pelo osfOr~o quo t

III fi

•

Daciano Pt'r irtt c!n 13:11"
\'clndo no estudo di' qll

OHDEM DO EX(';nCl'rO

2." Sério

N." 13

ref rentes ao tiro do a rtilharin de costa e pela
muita proficiência com que, por nocessidndos derivadas
da actuais circunstâncias,
dirigiu
n. construção
do
apnrelhngom nocosséria no apetrechamento
dos postos
de comando das haturias do continente o ilhas adjacentes, manifestando
em todus 0, tos trabalhos muita
competência,
sabor e rara dedicação pelo desempenho
dos serviço
[. sou cargo.
tÕ(\S

VI - DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra _Ln Direcção

Geral-I."

. Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Govôrno Brasileiro com
o grnu de Comendador dn Ord0!11 ~ acionnl do Cruzeiro
do ~lll o co rone I '}0 cnvuluri«, (,O!Il o cu rso do estado
maior, na sitnaç ••o de reserva, António Múrio de Figueirodo C ••JU pos, é-lho permitido, om conformidade
das disPOSiÇÕl''l do regulamento da VI'UOUl. Portuguesas,
aceitar
aquela mercê o lI::1:Lras resl)! crivas insiguias.

:!) Tendo sido agi'. cindo pelo Governo

Espanhol com
de Guorru 0 ~{eullhfl do la Cam peün o major do
artilharia Augu to Dautas Pimenta Sorrão do Faria Pereira. (í 1'1" P rmltido, om conformidu.lo
dUH disposições
do regulamen to das O1'J~ns Portuguosas , aceitar aquelas
mercês o 118111'as rospectivns insígnias.
a (\'lIZ

3) Por doer. to do 7 do Fevereiro do 1fl.tl, publicado
~.& sério,
de :30 de :-;etmnbro fin.l.i, foi condecorado
com O grau do CU" leiro dn
Ol'llll!il Militar (lo A\"'z o tenootl .io infantaria Luiz Gou.
zaga Greg"o.

no Diàri.) do Oor~rno u.? 2:.!9,

4) Por dl'('n'to de 10 do .Tull.o último, publicado nü
rio Gur[lru() n,o 2:?U. 2.11 sóril" do:lO dI' Rett'mbro
fin(lo. foi ('ondt>corlldo com o '?rnu 'c!(, c:waleiro da OrdlIm
Militar ti Aviz O t nent('l tlde infantarin S('rgio Ontinruu Bnrreto da Cruz.
Diferia

5) Por portnrh
])lâl'[o

rio Got'Prllo

elo 2
0.0

d

Julho último, publicado no
l-rio, do 16 do,' túmbro

:!19, :?&
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findo, foi condecorado co m a iuodalha do prata, do Coragem, AJmogaçiio o Ilumnnidudo, do Instituto do Socorros a Náufrugos, o capitão do cavalaria
:\!úrio Jaimo
l\Iachado Faria.
G) Condecorado
com a medalha militar da classo do
comportamento
oxomp lur, cm conlor midade com as disposições do regulnmento
aprovado por decreto de 28 de
Setembro do HH7, o oficial ao dinnto nomcado :
Medalha de prata
Regimento de infantaria n.O I
Capitão miliciano (lo infantaria,
do extinto
cial, António do Almeida Abrantos.

quadro

espo-

-Ministério

da Guerra _I.a

Direcção

Geral-

2.a Repartição

7) Coutam
a antiguid.ulo
dos St'IIH actuais postos
doado us datas fJlI<', rl·~Jl(le·ti\'aIlll'llt(',
1l11'~ vão inrlicurlns
08 oficiais ao diante nouieados, promovidos
pela presento
ONtem do E,l'h'citv:
Infantaria

Coronéis:
Vorgílio da Silva Cnl isto, des(ll! ~!) do ~otolIlhl'o
(10 1\.).J :!.
.Júlio Augusto ela Costa Almoida, desde 1,1 ell' Outubro do H14~.
'l'oncnto-eoronol Adolino Dol.luquo da Oostn, desde l·t
do Outubro (lo HH:?
Capitãis :
João Vieirn Homoxido, (1'\SI10 10 ele .. otombro do
1\J.1:!.
JoS() Poroirn dn Iiochn, (10:;(11' 11 110 Sotombro
do
1\H:?
.Ion quim Augusto 'xUIlOS, tJllSdo 20 do Setembro
do
1!l-1~.
Artilharia

'I'ononto-coronol
Alberto ~[{lri(l Cortês <los Santos,
lU do Sot .mbro do lD·!:!.

<1('.(10

2," Série

üIUlK:\I

:\,0 13

1)0 Jo:Xf:HCl'ro

G30

~) ClH'tçllU à alturn parn entrar
no quadro em ~f) (10
;-;otC'lllbJ'o íludo o tenente-coronel
,lo infantarin, om disponibilidade,
.J.) 'ó da Cunha Amaral Pinto Fernandes.

9) Oportunamente
será determinndn
a nntiguídudo a
atribuir 1,0 sou nctuul pô to • o mnjor l~O infnntaria :\[anucl sopiro do Faria, promovido pola pro sonto OI'r/f'1/1
do J:.tlJ,,1ifo,
10, Conta [. anti.ruida-Io do l-5C'U actual põsto d0SdL' 1
d(' Xovombro tio 1030, o não desde 1 U(' Novembro (h
1~l~ I, C "no f(l: puhlicado,
o alferes n.ili -iano de .r.fantnria, do batalhão d metrulhadorns
n.:' 3, Artur Alves
)101'( irn de Pi 'lho. promov ido por portaria
do II de
•"o\('mhro do 1040, inserta na Orde,: do E'1'/rc;to n.? 2:!,
~,n série,
do Il1lSlIlI) ano,
11) Conta n anti ruidade '{lI seu actual pô,to Iles(1p 1
do ." ovem bro do 1U;~8, o não dos.lo 1 dI' ~ ovciubro do
19:39, C0ll10 fo: publicado, o nlfer- ~ miliciano do infautarin, nctunlnu ute na situaç. \) de MIillo, LO '\firá t '1"0 do
Jntcrior,
no. guarda nucioual l'('jlllhlicum,
Y(\rgllio .\'1~IL to Fpl'uul:Ih',_
~(ol't:" Ill'(·mO\ do :'01' r,urtitl'in do ~
dI' ?lfa:o d0 H14'J, iu:(\rta 11<\ (j/'I't,,1 ri I~. ,ll'cilo II, I lO,
:!,II . ól'ie, do Jlil'sll10 uno,
I

I:!) VII'~III
;- alt Ira pfir~ "I t!"lr
:l'tl'l'lll'O
finJo O II'UJül' de nrtilh
dat1(\, FI'IHICi~co F l'eiro '}I' )fnto ,
13) l:~ tam})(":n nO~lC1do pnl"l II
J ara n [lrolllo(,"IO a IlIUjl'~' ~l fJII'

'10

liro 1"11 Hl ti"
pm l1:"ponibi i-

flUI

ri.,

h

'Iü, I:(':a
',r'
[

,l'.

.10 ('111'o
dcrlt.rn-

1· Il!Ihl:CnJ~ IHl Orc1CI/I do H.2U',';(rj
,) l.!. :!,'~ 6ri ,
d(' 3(1 lil' lU', ti hIo. n .'III'tIlO :J iliri' 11)1' nl'!il'l!ll'i~l, (1.)
(I,'tinto qll:\c!ro,
pl'cúd, tio l','gir 'l ~l,) de m't~,l,lri:; lir~rira
11,° i), .Toao ]0'(') 'II, irn",
~ã()

1-1 J lh'ixOll do ,(I' con. idlTlldo n. ,itl.uç:'io d(' ndillo
('omo pl'ofp,', 01' Ja I,. l'olu 110 Exórcihl, dcsdl' 1 llL> ~l"
tembro findo, continunnllo
por('1I1 lia UJf' lIa 'tlla~ão lll'
adido, de,'dl' a 1l11''ililn dat" mI, Nn pl'\'iço no ~1illi '.
Íl\l'io da l'.duC'ar;1\o ..rucional, C{,IllO n i tl'lIt da J,':'l:ul·
dnd do CiOnein do. l"lIh'C'r hIndC' dI:' Li 'bon, I) cnpit:io
do l'ngC'nhal'ia Inneio l"ranri co ou •'ii\"«,
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1ó) Chogou n altura para entrar no quadre
mês findo o capitão módico, cm disponibilidade,

2.· S{rie

em 14 do
AUg11 'to

du Silva 'I'rnvassos.

16) Pertencia ao grupo de artilhucia contra aeronaves
2, e não M grupo U' ar tilharin a cavalo D.O 2, o aspiT.'LutB a oficial miliciano médico .Iosé Luiz Domingues
Ferreira
dos Santos, <[ue, por portaria do 1\) {lo Setornbro findo, insorta 11:1 Ordem do F;;rl:,.l'llo n." 12, 2.n série,
do corrente uno, foi colocado no rcgiuiento de infantaria n." 11.

D.O

17) Cnogon t altura pum entrar no quadro om :J2 do
Setembro findo o alferes do quadro dos serviços auxiliare do exército Ilormógonos
.Amâncio Fernandes.
18) J·:stú dosligndo (lo serviço dos.lo :?fl do Setembro
findo) !lOS torrnos da últim., parte do artigo U·)." do
decreto-lei 11.° ~l">:40·i, do :31 do Dezembro d" 1!1~7, o
major (lo extinto quadro auxiliar dl' artilharia,
dn direc<;1to da arma do artilharia,
Augusto Hui\'o da ~ih a.
lU) Está desligado do BOITi<:o dfl!'Hl\'
elo corrente
mês, nos terrnus
<ln último. pnrto (lo nrti:;\J 1:í.o tio
docroto-loi n." 2H:4U-i, do ;\1 de Bnzumbro de 19;~i, 1)
cnpiUto do oxtinto quadro auxiliar (]0 artilhada, do regimonto (lo artilharia ligoiru 11. 4, Luiz Fr-rroira de Sousa,
0

20) Estí~ dcsllgnd o do Il( rvi<;o dflBdo ;W do Sutombro
findo, 1I0~ fnrIuos da última parto ·do Ilrti,go 15.0 do docroto-!oi 11.0 28:404, do :H do J)oz<lmbro de lU:I7, () capitão, na sitllfl(:ão do resorva
Cipriano Allgusto Ho lriguos da Costa.
:?1) Pnssa a faz r soniço, o\'ontllalrllontC',
na companhia lIe mohiliz:!(:l'io do clop6sito do batalllão Írl<1L'pondclltll
d~ infantaria 11.° 17, (l capiUio, na .Ítunçl1.u til' resol'l'n,
Guilhermo Spillola do :\!lllo.

~:?) Passn a fazer s('T\'iço, (I\,(lnlunlm nt0, 110 hntlllhüo
de cnrros n.o 1, (~omo oncnl'(·('h"1l.do do mnt('riu\ (h gUBIT/\,
o cnpitiio, nn situação (lo fi' (I('vn, Antóni(I , n'(I d
Alml'ida.
:!lJ) Doi
portarin

'011 (le fazensordco na
omi
dI' 12 d M11io (lo 19a ,pura

·!l.onorn nda,1 r
scnlbn (' inflti-
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Gil

lização do papôís oxistentos no Arquivo Geral deste
)Iinistl~rio, o capitão, na ituação do reserva,
A velino
Ferreira Barbosa.
24) R tão desligado
dI) serviço desdo 10 do corr-ente
mês, nos termo da última parte tio urtigo 13. o do decreto-lei n." 28:404, de 31 do Dezembro de 10J7, o capitão
Alfredo da Pledade Saut' A na o o tenente Cornélio José
de Cnn-alho, ambos na situação d re erva.
25) E tão desligado do serviço desde :!4 de Setembro findo no termo da última parto do artigo 15.0 do
decreto-I 'i n/ 28:404, do 31 de Dezembro de 1937, o
tenente,
na situaç: o de reserva, António Pires da Silvn
e Jo 6 Augusto Frazâo ,
2l1) Presta serviço nu companhia de mobilizaçâo
do
depósito do hatnlhão independente de .nfantarin 11.0 19,
acumulando
com o serviço do centro de mobilização de
infunt-rria n.? HI, o tenente, na situnção de resrrv a, Avo·
lino de Aguiar Câmara.
27) I'a RIl a fazer serviço, cventuulmoute, na I~,rola
Centra; do Sargentos, o tenente, lia situação de }"(,SOI"\ fi,
.J086 Flor ,ao qual fica entregue fi in .trução do material do serviço de saúde, no termos do regulamente da
me ma I·~'lcolll.

_._
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2S) Desi til! da frC"lnr'nria do cur O da Escola 0('11tral til' Surgcntos, no'! termo do artigo 33.0 do decreto
11.° 22:Hi0, do 2 de Foverelro de 1933, o primeiro snrgento, do grupo de urtilhnria
a cavalo 11.° ~, João
Baptista Rodrigue .
20) }:; nomeado para frl'(jn"ntar fi Escola Contl'u} de
,1Irgt'lIto
no ano 10ctiYo do 1042-1Ü·tl, n08 tMlnOS
do urtigo 31.° do dN'rNo n.O 2:?:lG0, dl' ~ J(; I;'!wnroiro
de 1933, por tor d i:ado d(' (', tnr do licença fi rurgo lIa
As i tilnria no Tnb(lrculo. o· do J<~"I~r('ito, o prill1nÍro
surp;f'nto cac!eto do hlltalhtio d cnçadoros n. o 3 ClotÍtrio
• ou a Diu· Hiboiro dC'l Car\"ldho, C Ó c. doído <la li ln.
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dos alunos nomeados [)lI!',1 a froqüôncia da mesma E~co];"
constante da declarução 47) da Urdem do E.I'é/·cito n." 11,
2.n série, do 10 do Setembro último, o primeiro sargento
do batalhão do caçadores !I.O li Abel Afonso.
~O) ]~ nomeado pura freqüentar
a Escola Central do
Sargentos no ano lectivo 110 ln.J-2-10-t:3, !lOS termos do
artigo :11. do decreto 11.° 2:?:!(j0, do 2 do Fovorciro
do 103:3, por tor regressado do comissão milita!' nas
colónias, o primoiro sargento do rogimonto de infuntarin
H.O 10, Emesto
Augnsto Antunes,
exc-luído dn listu
dos aluuos nomeados para li frcqüênciu
da mesma Lcola, constan te da declarução 4 i) da OJ'llCI/I do Exercit:
11.° 11, :?Il sério, do 10 do Setombro findo, o primeiro
sargento cadete do rogimeuto dI' infantaria
n." lU nodrigo Mnchado da Cruz.
0

(l

é

__,-Ministério da Gu:"r~ - 2.a üirecçãc

Geral-

3.a Reparbçao

:31) PI'IlSc'\(lS nrunis que com potorn n08 oficiais a S(>~I'"
meneiun-idos,
q,:p, 'lOS tt.'TlIIOS do decreto lei n." :l~:Wt,
do :11 (1(1 D zembro

do

w:n,

transitam
pela
do reserva:

presento

Ordem do Exerctto lHu·[t II situação
Coronel

'I'

infnntnria

António

P"ifi d~1 Andr.ulo

Bnr t.

36.0no6.

Coronel do infnntnria
('ap~tiio ({t' infuuturin

Francisco Sil\"C'tro Vurola, :lú.l)OU·.
13ornul'llo Pl'l!cnno dl' Brito (I .\.b.'lll.

~l.t})O·). '!'('In j) aros

s(ll'\·iço.

CII p tão môdi('o A [)dio do J)l'U" PM0il'll do Lrago 0 Cost",
1~LH(}O~. '1\\01 2:.> nnos dC\ ~€'l'viç().
TC'n{\I'~' dC' infant'.lri,l .\ 1'milldo do AluH'idn.
lG.800
'l'pm ~~():l1108 do 'o)l\rviç'o (I !ln p(wlo.lo'l.
l'mlC'llto dI' inf"ntnriu .JnillH' .'UIIC>S Pl'dl'O, l:!.GUO . 'L\ h
~7 anOs UO SM\"ÍÇO.
3~) P(\n~1.o llnual

que t:oml;t,to ao ol;t:inl

II

f'(,~lIir

1lll'1I-

qUl', nos t(\1'If.O do!:} ~.o do lll'tig\l J().o do ,I ,_
('("cto-Iei lI.O ~H:..jO-i, (1(1 :3 t d(, I )p%l'mbro eI(· 1037, tl'nn .ta
cionatln,

poln

pn\!ll'nto

Urdem do E,l'ért:ilo

pnra

n

l:litU,H:ÜO

til'

I'Ose ITa:
Cnpitnu

do infnn turia ,Ioito 1'oodol'O Cnl,loir,l,

19. (l:! j .'2(1,
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Repartição

3:1} Foi desdobrado
0lU dois turnos
o cu 1'80 para a
promoção
a major das armas, no Instituto elo Altos
E tudos Militares, a que alude a doclaração ;>0) da O/'dem do Exército n, o 11, 2. n sério, cIo correu te ano, devendo
funcionar como soguidamonto se indica:
1.0 turno:

Com inicio em 3 do ...[ovcmbro próximo, corno JU
fõrn determinado,
o coo tituldo pelos capitãis de
infantaria, artilburia (I aeronáutica.
2.° turno:
Com inicio em 15 de Fevereiro do 1943 e coa .tituído
pelos capítãis de cnvalaria I' ongenharia.

Ministério

da Guerra - RepartiçAo

Geral

34) Publica- e n relação dos candidatos clusslficados,
nos termos do artigo iH.O do rogulamonto do Conselho
Tutelar o Pedagógico do Exércitos de Terra e 'Mar, no
concurso
do corrente
ano pnra admi 'SilO no Colégio
lfilitnr:
Marinha
4.· grupo

1 - Hom-iqua 1" rreira Pinto Howell, filho do vico-nlmirante Alfredo Guilherme Howol, já falocido.
~-JaiulO
António ...untos Coutinho Lanhoso, filho do
cupitito-tt'nonte Adriano.
ugusto Gonçalves Coutinho Lanhoso.
3 - Hui ~fnnu(ll Gonçulves de Vilhena Roque, {ilho do
segundo tenente Ruúl ti Vilhena Roque.
4 -Belmiro
do. Anjo
'ika. admitido condicionalmonto, filho do segundo tonout€' Joaquim do Nuscimento Silva, .iii falecido.
5,· grupo

l-Jo

sé Juimo Laru PO!lC(lS di Carvalho, filho do primeiro tenente Jo 6 Jnime de Melo Vieira Pence
do Carvalho.

OlmE~[ no .ExtHCITO N.o 13
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Exército
2.° grupo

l-Joflo Curlos Hangol df1 Andrade,
Artur do Andra.lo, jú fuleeido.

filho do rapitiio

3.0 grupo

I-Jono

Luiz 'I'ouro Pcreiru, filho do capitâo Joaquim
I'ereiru.
2-Afonso
.JoS{I do Albuquerque
do Campos Ferreira,
artigo {)[).o, filho (lo cnpitâo José illal'tilltl dl' Campos Forreiru, j tl fulecido.
rlos Prnzercs

4." grupo

12;34~)-li -

7-

Maria Barroso Branco Ló, tilho do tonr-nto
Rodolfo José Branco Ló ,
Arménio Augusto da ~ilv;l 'l'eodúsio, filho do capitão Juão .A1I~lISto Teodósio.
António
Abel ~rartills l'oroira do Meneses Pinto
Maeluulo, filho do ul íeres António Augusto Pinto
Jfuclwc!o.
I':mídio .Iosó da liocha I'oreiru Ro.lriguoa, filho do
capitilo Alcino :\Iigul'l Pereira Rudrigues.
Francisco
António
Gonçalvos
Cardoso,
filho dv
tenente Frnncisco
António Gonçalves Cunho.
Paulo António dos Santos :\Il'lldp:;, íilh« do capitão
António ),l:tl'in Xlon.les.
Amadeu Nunes I ruurto, llllio (10 alferes António
.TOSl}

Duarto.
8---José Ferrciru Beirão Belo, tilho do tenente Domin
gns Duarte Bolo.
9-J056 Vila do Freitas,
filho do capitão Domingo
.IOSl' do Freita .
lO -I Ioitor Prudôncio dos f'anfos Patrldo, fllbo do ma
jol' Heitor do. Snlltos Patríeio.
11 - ~ Carlos Alherto Blasco GODQlllvl1s, filho do tl'Il(lIlt(1
grnesto .Júlio da drllt;:t <lonçnlvcs.
12- Evnristo Rumalhinho
Dunrte, filho do alferes ,Ioilo
l)uart('.
1:3- Hnfnel (}u(\l'reiro }i'\'I'l'oil'a, filho tio all'ol'C's Joüo
António 1'\'rroil'lI.
14- Vasco Lopo. Pereira Fcrllllndl's, filho do capitão
Armnndo Augusto COlIstuntino dn 00 tn 1" 'rlll\udL'

•
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15 - Carlos Fernandu Vulcnte Ascensão Campos, filho
do tenente Xlanuol ~\S(0nSÜO Campos.
1G - José .Io.iquim Gonçulves Fernandes,
filho do tonente José .Toaq uim Fernaudos, já falecido.
17 - José Juimo Pinto Monroy Clareia, filho do tenente
votorinár io .J osó Monroy () arr-ia.
1t1 João António Duarte Pina da Silva Ramos, filho
do capitão Alfredo de Almeida BUlTUS da Silva

Humo .
Vasco Angu to da 'ilnt Pinto e Simas, filho do
tonr-nto Dú lio Norberto Franco Simas.
::?O- Carlos Cirtnco Furreiru
da Silva, filho do capitão
Curl-is Ciríaco Ferreíra da Silva.
21- Eduardo Tornnz Rua di' Freitas, filho do cnpitlio
Mntia do Froita
Guimarãis.
2~-.
nt6uio Sales Honriquo J6dice (Iuerreiro de Brito,
filho do capitão Ana tácio Guerroiro
do Brito.
23 - Héldio do Lemos Rodrígne Freire, filho do alferes
Gil Rod riguos Freire,
24 ~ Artur Manuel Pereiru da Silva Baptista, filho do
n!fl res Mnnucl Gonçah ('5 Bapti ta.
~õ João Mauuol Bilstoin de Meneses Luiz de 8equ0ira,
filho do capitão Joaquim
IIometério
Adrião do
• «quoiru.
26· JOSl' ~ral··n Mvro Dores, filho do cap tão Adriano
AUl2'lIst,) do Figuoirodo I) )1'0 •
~7
,,\t.1Hrllr QU0rino Bor~(l
'asriro, filho do nlfpl'('s
~lllnu('l .JoHI}llim do ~'lllltOS Cu. oiro.
28 - Eli '~'11 Hodrigllü. Pel'eira, urtigo ()j. o, filho do te·
lll'ntl;} António P r ira.
~Ç)
Luil. Jorg-0 LUlh'S (~omo. ~[urqll(\,
!ll'ligo üi).o,
filbo do capitüo J nquim Fernando da Conco.içito
GOIlJ.es ~!Ilrqlles.
31) -António
MaulI<.'i Mora, nl'tigo 6;).°, filho cio mujo!'
lIt'nriqu(\ ~Iorn.
31-· Rol> rto Ferreira Duriio, rtigo 135.°, filho do t nente-l'o1'oD('1 lücardo :\lalbou Durilo.
19

6,· grupo

l-Jacinto
II nriqu
'J[uchuJo Lop(l, ;00.1110 da :\Iottl,
filho do mujor .10 Ó ~!uria Co lho da Motn.
2- Cario .Jorg da Cunha F rllaudtlS 13'irão, filho do
capitfio ~falllJ('l •'oare Fprnund
Hnirüo.
3 - Hoberto Ferl'pira Dumo, filho do t ncnto-coroncl
HicnrJo ~lalltou I hlriio.

G lij

OIWE;\1 Du

gxímol'l'O

1\.0

1:)
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Oficiais milicianos
6,· grupo

1 - Pt'llro Paulo dI' Carvalho Pimon t» .luclnto, rilho ,10
te-nente médico miliciano Francisco Pais Pimenta
,J ncin to.
Civis
7,"

grupo

1-

Iioborto Ferreira
l lu rão , lilho do i..
-neutocoronol
Ricardo "talhou I.>lIrão.
~
José Xlunuol Carvalho 'I'eixoiru, li:110 do civil Artur
:\[ar!<t 'I'eixcira . .ii! faloeido.
j
.1080 :Unria de Castro SOJ'OIlll'n!to Noronha Feio,
filho do civil .losó Jfarin til' No ronhu Fui .. ,
.J. - ..:\lfrodo Barbosa dos Santos, filho do civi] Alberto
Barbosa dos Santos.
5 - .Iouquim :\fáxilllo ,:0 \'11is do Cal,:a O I'ina, filho do
civil António do ~ousa l' Xlcnesos de Calça G Pina.
:1f» Puhlh-a-se ti relação dos cnudidntos elassifieudos,
nos tl:'1'lI108 do artigo 7~).O do rogulnmcuto do Conselho
Tutelar o Pl)dagó~ico rlos I~xérl'Ítos dI' 'l\WI'H o J[ar, 110
concurso
110 COI'I'('l1t(, :111() pnl'a ndruissão
110 Instituto
I'rolissionnl
dos Pupilos dos EXl\rdtos di' 'I'err, e )[a1':
Oficiais
1,· grupo

1 - (') 'cal' Mauuol d. Lemos .\ lvaros Poroir», filho 11o
capitão llipólit» ,la Hosn Álvares I'oroirn, já
falecido.
~ - José .\lvnro
Cósar do Pinho Hundeirn,
filho do
cnpitiio .\hal'O Cú;ur Pinho BanuC'il'll, jú fldC'cido.
2.° grupo

1-

Fernando
alfflro

:! -Adindo

Síh'io do \lllleida
Amó!'Íro .10, ú da
(largat!"

BlIlTl'uto,

J[llin Bundo, tilho do
ilnt, jú falecido.
lilho do e:lpituo Domin-

go ~[aml'd" Barronto, já fa!t>,·i,lo.
3 - :\[úrio G(JII~al\'lJ' Pirns, filho do nlferl', ~I:hio .Au1;11 'tu Pires, jit falncido.
·t -lo'ernando
Lili? (lOIllPS, íillto do tonClIto .\nt6nio
Luiz Júnior, jú falocido.
[) - .José Erno to LOllrell<;o, filho do L'apitiin Joüo J\IYILl'l'S
LOUr('ll':o, .iA fale(·ido.
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da Silva

Diogo,

~.o

13

filho do tenente

G17

Fran-

cisco António Diogo, já falecido.
7
Fernando Emílio Gomes Martins (lo .\lngEllhili~, filho
do major Bento de Y nsconcelos Meneses do :\fa·
gnlhãi , já falecido.
8 - Arnaldo Augusto do Sousa Loureiro, filho do tenente
Porflrio Loureiro da Sil va, já falecido.
9
Carlos Fornuudo I'oroira da Silva, filho do tenente
~umn Pompeu I'croira da ..iilva, já falecido.
10
Vítor Arruando Rodrigues, filho elo alferes António
J oaquim n()dri~Ii(,5, já falecido.
11 - António .Iosó dt ...\lmeiJa, filho do alferes Autónio
J ouq uim de Almoidn, jú falecido.
l:? --Jain:.t
d Oliveira Machudo Ferreira
elos Santos,
filho (lo capi tão
n ciano 1< erre ira dos San tos,
já fulecido.
1:3- Fernando
Augll to da ..' il \'11, IWIO do alferes .J 0110
Angll to da Silvu, .iii falecido.
14 . Jo 6 do liguoirodo
jlartins
Ferrinho,
filho do tenn,lt' Fortunato
A ntónio Ferrinho.
15 - larlo .• \llgll,>to Pire" dos Santos, filho do tenente
,Antóuio Francisco
Santos.

c:

3.· grupo

1

Ale x andro .10 0 Ribeirinho,
filho do cnpitão Aloxandro José Hib >jrinho, já falecido.
2
Manuel Cunha do Olin·ira Lour(\lu;o, filho do alfol'l'!< l'rllllri!';co
d\· Oli\'pira Loul'nnço, j!l fa!ocÍl!o.
;~ .Jo..,{' Eduardo .Leitl· da .. il\'u, filho do telwnto An[·
bui L(·ito '!'úixoirn da Silva, j:i [-decido .
•j - Y(\r~í"1)
do AndrndCl Leitl' lIa ('unha Júnior, filho
do alfc>ros "f'fgllio d,' .\ndrado
Leito da Cunha.
ó-Ah'aro
Ah'nros Hodrigi((·g ~l'rrão. filho do t(\nouto
Frmwi '('0 RnimuIltlo Hodl'Ígu(ls •'('rrão.
(j
Or~ini Tei:xpira Sampaio. filho do tenr.nto António
Orsini de •'ou n ~nmpaio.
4.·

grupo

~foura OOrt· HoaI (10 Alrnl'ida, filho do
Cll.pitiio Lili;.: (;I)rt(' H(\al do Almeida (n.o 1 pura
ns Yugas do artigo iO.O).
:? -l1t'nriquo .lorgo Yiuna do Alull'icln Tom{', filho do
t 'nt'ntt' Ilellri(!llll AlIgll to Tom~ (n.o 2 para ns
"figa do artigo 70.0).
1 -Halll

Cê

UI'
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Eduardo
Augusto Neves, filho do ulforos Josó
Augusto das i-r eves,
4-Hlli
.l oão For roira das Neves Nogueira,
filho do
~ cnpitâo Isidro Nogueira.
5-.\ngulo
Hui Dias )'~lis0u, íilho do capitüc António
Joaquim das Neves Eli~eLl.
G-Alhorto
7IIanllel Teixeira Lopes, filho (lo souundo
tOTI0.lIte
do marinha M~nlJ(\1 Toixciru Lopes.
7 -Carlos
Alberto dI) Castro Brum da Silveira, filho
cio cu pitão cirurgiFío deutístu J OSÓ Brum da Sil3-Josó

voira Júnior.
.Iosó

Doi Rio MIllldt\s Nazaré,
pitão .losó Ferro: ra :\Iendt's ...T azaró,
Fernando
:\InlIuPl da Costa ]';storninho,

8-Jonquilll

Iilho

do

('li

filho do
.Iosé da Costa Estorninho,
lO-António
Afonso Vieira C:mloso Dias, filho do tenente Pedro Augusto
Afonso Cardoso Dias.
9-

teuento

5.' grupo

1- Joaquim JOIi<.Í DeI Rio ":\lcndes Nazuré,
filho do
cnpitâo .Iosó Forroira .\felld(·s ! [azuró.
:! -António
J\f;)JI~o \'il·i"1\ Cardoso l Ii.is, li lho do tenonto I'cdro Augusto .\I'0I1S0 Cardoso Dias.
Sargentos

e equiparados
1,· grupo

I ~ Dririo Ihstos Martins, filho (lo prf mciro sargento
Arnaldo )furtins, j{1 falecido.
::? -)I:ln uo] Fernandes Pin to, filho do segundo sargento
António Pinto, j/l falecido.
:1 Cnrlos Augul'ito Forroira Camclo , filho do fHgundo
sllrgonto .Justino .lu~n~to CU!D('!o, jfl falecido.
·t- .Joaquim 1\nt6nio Duquo ~rarri~o. filho do fllrriel
J\ ntónio ])lIq U('l ~Ia rric:o, j!Í. fn.krido.
ó- Oipriano (·lolll('s ~flIheiro, filho (To sl'gllndu
snrgrnto ,\ntôni() ~lilllC'iI'O, j:'~ralo('ido.
(i
Afonso Matos dH Cl·UZ. ti!ho do S(lgllllc!O sUI'ganto
do lIIurinbn António .Joaquim da Cl'llz,jri fale ·ido.
7 - Orlundo lo'I'!'IHlnl!f>s <lo Snusn, 1ilho do sargC'nto
. ajll(lante ::';ohllstiüo ,lo Sou a, j{l fui cido.
8-AI\'llro
de OlivE'il'a Lomos, filho do sogundo argento músico dn gllurdn nacional
rcpublicl\nn
Artur do Lomos, .iiI fulol'ido.
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n-

António Marques Mioiro, filho Jo segundo sargento músico António Rodrigues
Mieiro .Iúnior ,
jú Ialccid o.
ln - Vítor Alexandre Mari« Rodrigue Figueiredo Lima,
filho do segundo sargento António Figueiredo
Lima, já falecido.
2.· grupo

l-Alberto
,Jo"ié Granjal, filho do segundo sargento
A lfrt-do Jose, já falecido.
2 Domingos Correia de Araújo, filho do segundo sargente João do Araújo, já falecido.
3
Fernando
Luiz dI} osta Loureiro, filho do primelro snrgento Alvaro Jo Ó Loureiro, já falecido.
4 Manuel Luiz Pereira Júnior, filho do sezundo sargento Manuel Luiz Pereira, ja faleci o.
5
Cu. tódio Rodrigues
J(I J" II A sis, filho do S(,~UII<lo sargento da ~ullr·la nacional republicana
Frunci co de A: . , iA fal cílio.
()- Ileldcr da C'o: ta ,'u don,c , filho do ~€'~undo sar~l'nto • Iannel Gl' .'·i OOIT t' > já falecido.
7 Joaquim Jo {. Barbo 11 d Oliveira, filho do ogundo
sarcento .l o.rq ui 'li Dir.iz do I)li\(>ln, já falecido.
Raúl António
I'inho Leitão. filho do primeiro
sargont» António do Barro
L itãe, jú f~lleeido.
9
A i ~Innll('l Pirt, " !ilho li,) '('gunJu sargento Ali
tt'lnio Pire.
10
Jo ','• .Tprónimo ~Ior(úa. filho .1u cl!un,~o nrgC'llto
~lIh'ndor .J('rvnimo ~Iort·iru.

"0

S.O grupo

1-

OdHlis Luiz do > 'antos Ifiel do, filho do "tiunclo
argento ro!'1 iro Luiz Yiriat() do :U(lnuon(:a Sunto jó fah·eido.
~ .Arrn:nd).
h"c Hodrigu('.,
filho do p, 'undo 'In'gpnto Júlio Vie nt(\ Hodrigu
,jA fui ido.
:1-,10.', FNnandC'l', tilho do
gundo .nrgonto
da
~U1\T(lo fi ('.1 F'rnnci.'co F'('rlll\Udl:~.
4
António Brunl'o 'l'C'i:<'ira, filho do C'~lHHlo 'nrgl'nto da gunrda fi. cfil António T('i.·~irn.
5- -João .ro ó ..~hicu Candeio., filho do sC'l!undo sal'
gC'nh, .To Iljllim C'and"in .
Ô - J O • l'errC'ira d
>lh' irn (' Corroo, filho do gundo
nrgeuto
arlo. Pinto ti Oli"eirn
'nrmo.
I
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7 - Iloklor Durão Ferreira da Silva, filho do segundo
~argonto .Iosé ?lbria Ferroiru da ~ilva.
8 - -Munuol Júlio Lopes Gunchinho,
filho do primeiro
sargento .Iosó ~laI'in Ganchinho Júnior.
ü - Alfredo do HORÚl'io Borges, IiIho do segundo sargento da guur.lu fiscal .Iosó AI\"llro Borgo ..
4.· grupo

1 - Il il.lol.rnndo Vieira Benevidos,
filho (lo prirueiro
sarg(IJlto do mariuhu Fruncisco António BCIH'vides, .iú falecido.
:3 - Eduar(lo Frnzão Pinto Mendes, filho do primeiro
sargonto E(!uardo Xloudos Júnior, já falocido.
Eugl'nio Mariu 'I'ibúrt-io Gaspar, filho do segundo
sargento António Luiz Gaspar, jú fall\('ido.
J-.DOllUldo
Gonçalo do Carmo Duarte, filho do segllnllo sargento enfermeiro
.JO<lO Duarte
Júnior
(n." 1 para as vugns do artigo 70.°).
;)-Hosondo
António I'eroirn Martins, filho do sargonto aju.lanto Fruncisco I'orciru Martin ~n.o 2
pura as vagus (lo ul·tigo 70.").
I) -llui
Cnrlos Alberto Abreu da Silva, filho do segundo surgonto Albano ~lllnllo1 da Silva (n." 3
para as vagns do urtigo 70.°).
7 -.1oüo Al'I'Í gus da Cruz, filho do prhneiro sargento
.10;10 da Cruz (11.04
pum as \'agns do artigo 70.0).
~ -MiLrio da Concoição J[ntn, filhu do primeiro sargl.'lIto m(ll-\ico ~\Ibano Ah'cs dn :'I10ta.
0- .\ntÓnio Gonws Homf1il'o, filho (lo f'oi-Çnndosargonto
Joaquim l~om(\iro.
lU-~\ristidl's
Peixoto Pel·(\ira. filho elo primC1il'o sargr'nto Manuel .Joaquim Poroira.
11- Armando )Iacúrio de Sah's n ,dl'iguos, I1lho do prilIIüiro sar~ollto
FrllncÍfH'o do ~ldos Hodrigues.
1:!- Côsar Augusto l'orl'il'U Antunes Burntn, !ilho do
l'rimoiro sarg'nto
d madnhll. Albano ~lllrquL8
AnhllWS Baruta.
l:~- gl'lH\Sto Torcato, filho do s('gllndo ::;nrg('uto EUHÓhio António.
14 ~.,úlio
Ourrido dn Custro LOho. filho do 8 ·suntlo
Slll'gl'llto músi('o Fl'lLllcisco .Tos ,antllna
do Custro Pcroil't\ LObo.
lá
F(\rnando Lpundro 8allll'aio Carvalho, filho do primeiro sargento .los6 do Samp:lio ('Ilr\'nlho.

a-
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16-

António Amaro de Mutos Mouronho, filho do sogundo sargento
do marinha Mauuol Mouronho,
17 - António de Campos Tavares, filho do segundo sargento de marinha A mórico de Campos Tnvuros.
1 '- Jorge Guilherme
da Silveira Tavares
Dias, filho
do l>('Jundo sargento enfermeiro Joaquim António '1'1' vares Dia ,
19- Armando Mndtr -ira da Silva Mendes, filho do S0gundo sargento Lindolfo da Silva Mondes.
:.!0 Jaime Teixeira da C'o"tn Mirnndo!n, filho do primoiro sargento Eduardo Toixeiru da Costa.
::?1- j[..íril) Di.vid dos Santo . filho drl ...egundo sargento
do marir.ha .José David.
:?2 -lIü:'n.lnio
Gonçulve
d. b'ons= "1, tilho do sargento
ajudanto António GOl'ç'ah t' da l'OIl8€,('1l.
:!3
António Vital :\fc lo do Hl i', filho do '>('t'undo sargento António \ itnl dos Heis.
::?4- - lirncir no de Almeida 8UlLU Loureiro, filho do sarW',uto .ijudanto ?Ir, nur-l dI' Almr-.d» Sousa Loureirn.

:.!5

Manuol da ::1\11 Ollm s, :i:hlJ Jo primeiro sargento
n.ú ico Pedro (;('111(".
:?6
!'''Il ando ['.,. t. ui o J)Olf';'W'I('s Bfl1il) filho do prí1110:1'0 nrgC'nto mil!'ico stlwst:no
H, la,
:!j ~\.\ (\illu Fl rnl\n '.
j[.lroir'l, fil'll) (lo C'gulIdo sargl !lIO da glllll'llu fi (,~ll Munllt'l ?\[orpira .
•·!lre:. o '1\'6filo Pin
LI' ..., , filho do ,eglila!o 'nr
lo> Lto AI tóllÍ.) Eli"
.
:!\J
ritor M·,d. ,l 711. r~"t1o Il'niz. ml:o do f'riml'iro '[11'MInto Jo l~ .h • ih" nini,.
30
• pba ti?io ~I: rq\ll', 1';J( S d~ ,·ou.a, filho do pdm ,il'O
nrgl'llto JOIll)lIim PirC', Bp,lto,
31
J(, l~ 'I,.rir. Cal ;1'0 1'. ('(Jaliuho, filho dI) prillll1iro
~"rt.(lto !\Cun olillo do ~nnt(
PI 'conFnho.
~,~ (' do ln ·(lr.p·l) Ibj,fitn
Rl'i , filho do I rimC'iro
ar[ ('nto .\.nto"io .\l\l
Ui ..
33
J I, • ('npiro ri· lato' .Junr;n. filho do . C'gtlndo sargl uto LourC'lH: I, lato J unc:n.
34 - A .. t(,., ,o .faliu 1 ....la.
F 'rr irn ~Iato,
filbo do
I"llwlo
"r I nto II Ú iro .António L('andro do
.lltO. Júni r.
3;)
J(), .Ihri .10r·· Lu 'u filho doC'gllndo sllrgl'llto
I' I ulll'i co Lul"I,.
3\3 - Armando
F rI' ,ira d "rllújo,
tilho do primoiro
_Irg IIto . funll{ I LOpl
dt' ,Arnllj Q.
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37

Alberto Pompeu dos • antes Pereira O ório, filho
do primeiro surzento .I lorculuno I'oroira Osório.
:38-J osé Carlos Sanches Monteiro de Campos •[orume
Ilho, filho do segundo sargento Luiz V nlontim do
Campos •'oroIrlcn!Jo.
:39 -.Arnaldo
Fcrreiru de Sou fi Guimnrâia, filho do segundo sargunto músico Abílio Guimurãis.
40 - Godofredo Vcrgílio Ilendoiro Pires, filho do segundo
sargento Américo Vergllio Pires.
Cabos, soldados c equiparados
1,· grupo

1-

:\fanllel Alv(\ do f.it, filho do soldndo da gu rrla
nacional
rl'p ublicana .A ntónio ~1Ul'in (h •
jit

n,

falecido.

2 - A bel Gordote Cabaço, filho do soldaria da guarda
fi- cnl .TMó Gnrdote Cubaço, j:í fl,l,'ciclo.
:1 -llat'd António ji;\ nugf'1 istu Vor.lo, filho do 111 II iuhoiro
dn urmada Firruino E\'ullt;olista \. anil" já falor-ido.
4, - ..Ah·HI'O .1080 Vicente
Alvos, filho fio soldado da
guardn fiscal .Jo '(\ Manuel Alvos, jil falecido.
.Josó Ilodriguca
Cavar-o, filho elo primeiro cabo .10')"
Dins Cavaco Júnior, já falecido.
(j - Casimiro
Martlns Camelo, filho do primeiro cubo
.Iouquim )lnrtins Camelo, j{l falt'cido.
7 - Dll\'ill :\!nrqu('s
lImpaio Cúlix, filho do segundo
(,Ilbo da J,{Ullf la fiscllI Ant6nio Jfnl'qnr~ ...l\lllpnio,
já falocido.
<)

2.

grupo

l-.Tos(· Oomos, filho do soldndo Jlunu 1
l1lr:. já
falc0.ido.
2 - A I'ménio Coutada
P(\roir:t, filho c1ooldndo
Frllncif;(,o POl'l·ira, .1 ii falecido.
B ,To '(\ Fornnndo
Vieira, filho do soltlado dll gunrdn
Jlllcional rf'JluhliclIlltl l'ürnllndo Vil irll,.iil falo('it!o.
4 -Jouqllim
Barrento, rilho do soldado .lo~~ Burronto
iú flll cido.
[l-Alfol! Lopps ('lIrdoso, filho cIo soldtHl0 da gunrdn
naciolud r publicnna .J o é Lopes 'unJo. 0, já fal0cido,
u- Francisco da ...ilnl ...
Tunos, iilho do sohbao dI!
guarda fi .lI Abílio ...Jnno ,j:í fnloci lo.

2.·
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7 - .T oâo Fazendas PiB arra, filho do soldudo da guarda
li cal António Fuzoudus, .iA falecido.
···.João António Rodrigue Gouçalve
filho do soldado
.Ioão (;on<:11I\'08,
I

3.· grupo

l-Jos(.

Franclsco
Baptistu,
filho do
Alegria Bapti ta, iíl falecido.

oldudo

João

de

:? - Casimiro

I'elieinao Fernuudos Pereira, filho do }>1'Ímoiro cabo da gll'mla fiscal Joaquim da Cunha
Pereira, j!t fuI id o.
3 - Altamiro Bnrq lJllÍJ'O Vinhai , filho do primeiro cabo
f rrudor Anlbal do I~ pírito Santo Vinhnis.
4- Carlos A lborto Jlúra, tilho do oldado da guarda
fi cal Artur Allgu 'to Mora.
5 ·.Toão António Palha , filho do soldado António José
PnlhA:.
6-AllIikar
.Jo~Ó de (Jllvoiru Surmento, filho do prímoiro

cubo

ri co António

da guurda na .ional
Sarmento.

republica

Fran-

4,· Grupo

1

"?Mlrio Vitorino dos Santos. filho do oldudo da
I!lJu,da ti cal Jlúrío l:xplJ to.
~ Cnrh Jacinto Gouçnlvc . filho do ognndo rabo da
guardn liscul I· ranr-i ...co Gonçnlve .
3 - Frauci 'CI) do
'< r.tos .Jol'~·, filho do soldado da.
gll. da fi cu! J u ri Jor~ll.
4
arlo Alborto Toix. '''a I'\'rr('irn <10 A ndl'lldC', filho
do primriro mHl'inl!"iro IIlÚ ico da arllludll 1'01'nando F('rl' -ira di> .\ n.!rildl'.
5· I~rnl'-;to Oonça;\('8 Hiht>il'o, filho <lo pl'inwil'o cabo
f('rrlHlol' Alpixo GOIJ~nln' .
Civis
'1.' Grupo

1

.\Ib rto d l' tro Brulll da • ih-oirll, filho
do '~Ipjtio Jo {. Brll II di. ii" ira J úuior.
2 - J :tfd l Ilr ~fonr I C rI H:cl rll 1\.1111 ido, IIlho do
('llpitão Luiz ('(')rtl' Bt, tl dI' .\.1lIIC'idIl.
3--.\l1t nio Af< II. \Yi iru (nrdo. o Di-l , 61ho do ton nte P dro :\II~II lO Afuu o :urc!o o Dia.
4 -Ant{lIlio
MlIlIllol do
cimento l;'iblll'iI(~o, filho do
primeiro cubo 1"rr lor António GOlne' l' iguoiI' \ lo.
'arlo

I

:<1
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5 - Carlos dos Santos Corroia,
filho do civil Carlos
.Iucinto Corrt-in,
G - José Carlos Coimbra Coolho da Silva, filho do civil
Carlos Coelho <la Silvu,
7, Fornando
:\lllllUC'! 'I'rnucoso Ro.lriguos rln Costa,
filho do civil Artur tI(, Ol iveira Uosta, jú falociclo.
8-.1os6
Manuel Rêgo Loureiro,
filho do civil Alvaro
Campos Loureiro.
D-Antón:o
.IOS0 Vr.lonto Teotónio,
filho do civil Casimiro 'l'outónio l'orez.
10- António G uilherruo Larcher :Jffll'Ç'HI do A marnl, filho
do civil Alfredo Gusmão do Arnurnl.
11- Fornando
Pires Sohrul 8niago, filho do civil António .I oaq uim Saiago.
1:? - Vicente António da Conceição
Nuno'! I<:sto\,(lS, filho
do civil .I oão Luiz Esteves.
W -.1 não Fernando
Cornles Fernandes,
filho (lo civil
l\ hol Fornaudes.

14-.Jonquim
du Silva Paronto Lopes, filho do civil :'Irauuel .Ionquim Lopes .lúnior.
lo-.JÚlio
da Silva Tavures, filho do civil ::-iil\'0rio .Iosé
'I'avaros.
lG
.JOS') .Iouquim Sampnio Leitão,
filho do civil Carlos
Filipo LpitiLU,
3G) Puhlicu-so
a relação dres candidatas
elas slficudns,
do COI.S lho
termos do artigo 78.0 Jo rogulamonto
'l'utl\lar O I'pdllgÓ{;il'o dL~ I~. órcitos d0 T(IJ'rn, (' ~11l1', 110
eonClll':O du COl'l'(>llt,· aDO parn a,!Jllissüo no Instituto
l.'ominino de Ic:ducn<::Lo l' Trabalho:
1l0S

Oficiais
1.' grupo

1

~Inl'ia

pitão
(1'1(1:;
,)

I<'

Brll~a, .iIi flllC'l'ido.
do Carvalho,
!lio I1l'I'('ubno Diogo do

filho do ('a·
Joiio lUar·

rl'(li a

:\{[lI'ia EIIg6nio :i\l"lltl'iro

pitilO

4

1, 0rnnn,h
Rio l"l'ITC'iru BI'aga,
da ~rllunll1 nn<:ionnl re]lublicann

Eu"{

filha do Ca'ar\ alho, jit

fllI<1cido,
Ma1'Írl do LOllrdt's f-;olcdndo Hodl'iglH'. (1c' Almeida,
filhn tIo lnpitiio Haíd F'i"lIuir do Rodl'igu
d
Ahnoidll, já fal(\cido,
Maria Ct'It'st<' :\[artill
Hogado, filha do tl'lll'nto.To l'
(,onçaln','
HfJgndo, jú f'nlt..l('ido,
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[) - Maria José Peixoto Lopo
dI' Castro, artigo 65.°,
!ilha do tenente médico Amândio Passos Lopes
do Oastr o, já fulecido.
6 - ~Iaria 1':ll1ília Hio Ferreira Braga, filha do capitão
d a guarda nacional republicana
.Ioâo jIar(!lIOS
Ferreira Braga, já Ialoc ido.
2.° grupo

1 - Saru Virgínia do Sou fi Lour 'iro, filha do tononte
I'orflrio Loureiro
da :-::ilva. já fuloeido.
:.? -~laria
l sabel Gramncho
Rodríguos GUJlWS, filha (lo
coronel .louquim Hodriguo» (:OOIC'S, jú falecido.
:3 ~ Xlurin FI rnanda Barbo a Duarte
'il\'u, filha do
capitão Iinúl Duarte • ilvn, jiL falecido.
4 - jInq~nridn Duarte ..~iln1, filha do tenente António
da .'ih'u.
3,· grupo

1-

I~ma Marque
Muchado, filha do ogundo tenente
do mnrinhn Ahllio Machado, já falecido,
!! - Xlnria Alic Sorra Figueiredo, filha do capitão .I orge
Figueiredo, j{l falecido.
:3 =-Marlu do Lourd
Augu ta Carrilho, filha (lo alferes
Domingo
dn Costa nrrilho.
4
Maria F' rnanda
Dia Antunes,
filha do capitão
1, 'rllan lo Dia Antunos.
ú Vitória ElIg{>nia (Iranger, filha do capitão Francisco .lardim Grancer.
l~- Lídia ()r(1stc' Lnsbnrrcre
da ~il\'ll, arti~o (iG.o,
filha ,lo t Ill'Jlt Oresto
PNL'irn da ::3il\'ll, jíl {aIm'ido.
4.·

grupo

1 - ~raria !Iülonn
uintiio dn llmara, filha do eapitrto
.10 6 Quirino da ('flll1'lrn Júnior, já falocido .
.)
. 'li ana Beatriz Lemaitr
da 'linha }<'ujnrdo, filha
do t 'm'nto Pedro (Ju"de da Cunha J"lünrdo Lo~\' Il" dt' ()rtigo a, jú fal -ido.
3
Brnnca I 0:11 ti \rnllpl'(:' LOllroiro, filha du enpitiio
Ihf"al'1 Augll"LO Aht· 1.0111" iro.
4
~rlll·ia Luiz!\ da ('oH<'l'i\ào lln teiro
nmpo, filha
cio tl'n('nt LlIiz 1\\ Iro o dn ,'ilm Jalllpo .
Õ • ~1f1ria do LOllrde
I iro A' i •filha do t('I1 IItt
ornlim • 'i. to d' A i..
U ){lIri I .Jt'llin .'aldnnha
'ha~:t Palhoto, filhn rio 10II 'lIte JO:lqllim
Jo . .'nldanha Palhoto.
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7 - Maria do Carmo Pereira
Soares, filha do tenente
Elias Jnaquim Soares.
8 - Maria Clementina
'I'elo Machado,
filha (lo capitão
Hnrácio César J,fachado.
9 _. Maria da Concoição N óvoa Caeiro, filha do capitão
J osó Maria Caeiro.
10 -Maria
Ilolona Molins Rumsoy Gonçnlves
Pires, filha do major António Gonçalves
Pires.
11- Maria Helena Galvão de Molo o Mota. filha do p rimoiro tenonte do marinha Alfredo ~rotlt.
12- Manuolu
de Alcântara
Santo«,
filha do tenente
:-;(,rgio Augusto dos Santos,
13 -Jovita
La Salotto Cid Lurchor Ovídio, filha do tenento IIermógenos
Ovídio.
14-l\Inria
Inoz Aboim do Barros, filha do capitão Filipo
do Nascituento
Barros.
15
Olga ~foli1l8 Rumsey
Goncalvos
Pires, filha do
major António Go nçulvos Pires.
16 - Maria da Coucoicão Gamoiro 'I'õrrcs Bllptist;I, artigo 6:>.°, filha <lo capitão Alfredo 'I'ôrres Ibptista,
17 - Lour.los
Ferreira
Romana
GUl'cia Hih(,iJ'(), n rtigu G5.o, filha tio alferes Artur Garcla Ribeiro.
5,· g~upo

1-:\fal'ia

da COllc(·ic;iio Gnnu-iro '1\1('1'1''' Baptista,
lha do capitfiu Alfredo 'I'õrres lhjJ tis til ,

fi-

Praças
1,· grupo

Toro u Lajo

l-Maria

sargento

falecido.
!'?-1fnria
Celeste
gllndo
:l-:\lal'ia

4-C:

Fernutulus,

do marinha

Gonçalves

sargento

do <'gllll<lO
Fornuudes , .iIi

filha

Fruucisco

Vnz Vnlcnte,

lIa gunr.lu
já falecido,

lisrnl

Iilhu do

:1'

Fl'IIT1ci!!C'o (;on-

(:al\'o~ Vnlento,
do Lourrh s POSSOII do VII~H'lll}(:( lo , iilhn (lo
prilll(lil'o SlIl'g"nto do IU:lrillha .1uHé d Vu ('011colol\, jfL fall'ci(lo.
ndidn Ah'os :\[OTllt iro, filha do sr.:';lIl1do sargl'llto
da guurda naciol1ul I' \pllblil'lIl1U .lo ó Llliz JIOll'
j!'il'o,

jft fa]P('jJo.

f> - LOOllOl' da . ih'n Chumuol, filha ,lo
dnnto Llliz ChumbeI, já fu)PI'idll.

:rrg(l(ltu

IIjll'

2.· Série
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6 - )Iaria Foruandu Afonso de Carvalho, filha do segundo sargou to de marinha Júlio .AfOllSO, já falecido.
7 - Glicínia Gonçalves dos Santos Xavier, filha do segundo sargento Vergílio dos Santos Xavior, já
falecido.
8 - Alexandrina dos .antes Cochicho, filha do segundo
sargento mestre tio coruetoiros Joaquim António
Cochicho, já falecido.
U - Esporauca
de .J(~SIlS nomes Guimarãis,
filha do ROgundo surg.-nto ferrndor Luiz de Sousa Guimarãis,
jú fulecido ,
10 - )Iaria Jladatenll Samorn Pinto. filha do segundo
snrgeuto Alvaro du Silva Pinto, já falecido.
ll-C'orinn
Susana do Almeida Harthlov
Ferunudes,
filha do pruneiro sargento 'I'ornaz José Hurthley
Fornandes, já falecido.
2,· grupo

1

)Iaria Lucilin Moreira de Castro Lncerrlu Pinto,
filha do sargento ajudante António de Lacerda
Pinto, j{l falecido.
'>
l{O!'\.1 Laura
Ferreira,
filha do "eguudo sargento cio
marinha Munuol Ferroiru, já falecido.
3 - \.delaide do .IIl, U , íilhn do H'glllldosal'gPllto
AIva ro de Jesus, jiL falecido.
Ar liu.ln do .Ie IlS da 'ih'u, filha do sol dudo da
guarlla nucionnl ropublicann
Mnnuel António dn
Sil va, já fulocido.
[>-;\[nl'in .1ú1ítl Landolt oe Sou n Vaz, filhu do primeiro
sargento .Jo~6 Vnz, já Ialccido,
tl- Lia dI} Azumor )ll'ixpil'() Gomos, lilha (lo sogun do
snrg 'O to <ln gounlll. nacionnl republicana
Jusé
(,OIlH'
, já flLlol,ido.
7
~fnl'Íll ,lo JIlSlI Ah'e
d ~fimlldn, iillUl 110 soldllc!o
<ln guurda nacional ropublicana Fl'aJj(~isl:o Peroira
do ~lirnnc1n.

'* -

4.'

grupo

d(~ n Gon~ul\'os, filha do (lgUIIUO
~nrgl'nt(j AmUc'ur Goncal\'t .
()
BrlLncn do ('urnlO lluurto ....abais, filhu do prillloiro
~nl'g ulo de mnrillhn Jo'6 Dia ~nbni.
:l-Jlllil('!
dll DQre ~Iontciro, filha do primoiro I>urgl'nto AntlJoio ,I Alml'id
~lontl,il'() (n.~ 1 jlura
n \"lIga do artigo 70.0).
1

hli.I'lte Aldinn
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4 -Natórcia
[) -

Corroia da Silva Quitério, filha <lo segundo
sargento António du Silva Quitério.
Gracinda
da Encarnaçâo
Fernandes,
filha do segnndo sargento
da guardu nncionnl ropuhlicaua

Manuel Fernandes

do Oliveira,

Oflciais milicianos
6.· grupo

l-~farill

~[argnl'i(la Abrantes ~Iartins Gorlinhn , filha
da alferes miliciano António ,Ie Pádua ~fartin
Go,lillho,
Civis
7,· grupo

:\Iaria Cristina da Cruz Mngro Tõrres Por,.ira, filhn
do civil .Iosé António Severo do Carvalho [,'('oiro
'1'6 r 1'(':-; I'creirn.
2 -l\faria
Guudalupo
Pombeiro
Gomos/ filha (lo civil
.loão :\Iurgado Gouros.
:3 -Maria Guilhorminu OUOI'J't'iro da Cruz, filha (ln civil
D, Antónia Guerreiro
da Uruz.
1-

04>----

VII-

ANUNCIOS

Escola do Exercito
Declaração de vaoa tur-as do magl tório

SOS termos do artigo :?O,o do
lB do Novomhro <I" I!HO, (I para
proviruentos,
faz- O púhlico <1111
lugares do professor ('ntednítil'o
dus scguintos cu.loirn ;
I'rofossor
Elementos
Profi
.1.

cuted rátir-o

dt' táticn
S

ore

7, a cadoiru

n,1 ('nc!(lira:

gerul. '!'ó.ticn do cavalaria.

adjuntos:

cadeirn -Arllltl
nlinm nto
carro

8

da

decreto n.? B();Ri.i, de
ofoitos dos l't's]lp(,ti\ os
o ('II\:ontralll \'U1;(I
(I
o profo 'or<':; adjunto

portútoia.

do combute,

!'~ngN1ho

de acompa-

'l'iro.

Fortif ·UI;ÜO. OI'f;lIl1izll<;1\O do

t rrrcno.

=:--:::--

Para o grupo
di' artilharin

-

coustituído
pelas 10.& cat1('ira-~Iat('riul
; 11.& cadeira - Hullsticu geral; 1~. a cado artilharia;
(\ 1;\.& cadriru - Elementos

{1!.il'lt-'l'iro
do táticn gernl.

'I'áticn o serviços

tio artilharia.

Os candidatos
no rcf rido' lugares devem satisfnzet'
115 condições pres critas nos artigos 1,.° o 1\1.0 do mesmo
decreto o apresontar
na secrcturia
dl'sta I'><:ola, até às

do dia 17 de ~o"crnbro do 1\)42, as suas
(Iludi) C dirigidus ao comun{'OIU os documentos
a que
5(1 roferro artigo
(I cu
único do decreto n.? lH:7G-!,
do 1:1 de .J unho d - 19:!7.
quinze

horus

foitas orn pnpoi
(Iao to da I~ cola, in trulda

(!eclar:I(:()('

a.o

E cola do Exército,
1(J (10 Outubro
<ln lD4:!. O Comau lnnto, António Maria de Freitas Soares, gonorul.
\Puhll,. do no Diário
lubro 081912).

do GUl'lrno o.e 2U, 2.-

~'rle, de 1~ de ()u

6GO

no

OIWE:\I
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VIJI-Cofre de Previdência

Xos t(°1'1lI0S do artigo 45.0
lativo ao 3.0 trimestre do 1942:

decreto

0.0

11.°

BAlAN
dos Oft

2:2:Hl9, de 15 de

Receita
8alilo

do &n1pce'}lIllte:

Titulo.

do <lf\'i,'.,

I'lIhlloa

(valor

Ohrifo(I\çÕIJ8 <ln ( um pnnhln

11.. COlllpra).

dos ('IlTIJlrdI09

do :;"rLo <le I'vrtugnl (vulvr
J)0llt'Hiitos à ordem
I>Jubeíro UJIl C:UXIl •••••••••••••••

• .•

lB:91l1..'l3.16GO

do Ferro

d e cornpru}
0

4()7.!J:I~.s()O
1:2'jO.·'~38 lO
.:"_20_

Cota.:
Hec(·hldss rluT&nlO
Juros

o trimUltre

•••••••••••••••••••

!

!lO" t ltulns tllI dlvlrla púhllcn
••••••••••
Dns olJriguç~e!
.In CI!lupft.llhla
d(,!~ Cnux1nho§ (10
J'OrT'U do XorlO ,Il' PortuJPl
••••••••••
XOI termos
tio (Lrtigo 6.° do th-UNO u.o 22:H.~lt de
15 uu F~verolro d. HI33 •.••••••••••
Fundo do dt pt.lla de I'IlueJoll61aenlo
.AdicJf)flnlJ reevlJJllos
Ilecoltn.

durAute

Q

(fi)

219. G16 ~(5)
10.G5"600
5_.8_1_(1.;;.8_0[_'_

23b.

2.18

1(6)

r

trJJDcltro

••••••••••••••

\1.819600

O\'CIILlLfd.,

]ndoJIoIlIr.açOe8 1105 termos do nrt íg o 23.· ,lo decreto 11,· 22,1if.)

1.120805
211210.8371>82(6)

(<I) Cunst ltuuto

1'0lú5 ndo".ona.o

no.

turmoa

'~a circular

D.· S, do 11 d

Jnnctr o d.

2.' ~hie
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tETES
ciais do Exército Metropolitano

Fevereiro

(lo 19:\;~, publica-se o balancete do referido Cofre

1'0-

Despesa
ub.rdlol.
Uo uI, crllo ..... ralecldos
DO eorrcatc
A lI'IU,aar, p gus DO trim.lIro
Sub,'d'o.

elll pr

Prostaçôo.
Itoodu

113S.lo()()~OO

ano

L022,~OO

tnçGos.

paK'n duranto o trlme ero ••...•••••..••••

,'uali.,I"':

PAgaI dueant e c trltnoltro

•

1.6216111

I,uadc de desposa do funcionamento
I
Or IlllraçOo. pag .• o dh'oro • de pelA liquidada
no trlw' rro ••••••••••••••••
•\olcluoal
re lIlUldOI por png,monto
IlIdo~ldo •
CotltA'
ne Utuldas

por t.rem

.Ido pagas

S.1l103~5
1850

Indovldamente

••••••••••

• Ido quo 1'& la,
Titulo
.10 dh'lda públlea (valor do compra).
• ••
ÚbrlK.l<;r'UI ,III COlupanhla do. ('amlnhus
do Forro
du "ortu do Portugal \,'alor do compra)
I> 1'6 !lo,. ordom
. • • • • • . . . • •
Dlnholro em caiu
.

20:310.133600

--~~~~~

11lH, da 8.' Jtupnrtlç~o

da 2." Illr ..eçBo O.ral

do I>Ilol&l6rio d. Ouorr ••

662
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Obituário

j9-12
.Julho

Ago uo
Setembro
)J

•
"
»

:!'í - Coronel
20 - ('orollel
7-

r..:f<lrlu:\,!o Abílio
reformado
Luiz

neses.
AICores miliciano

de artilharia,

Iuocên-

Iiconcindo,

cio Loureiro Queiroz.
lü - (tcllecal, no quadro, João Carlos Pires Fer r .. ira
Chaves.
27
.\lf't'res reformado,
iuvá lido dI gllerra, .luão Afonso .
28 -

Capitão.

lia .itlltl,,'lI()

do reserva,

,\Imdda,
~U - ('api.t:lo
c,'ll'cliío, na Aitlla~ao
7

I..u iz du Castro

e

.II' rc erv a, Alfredo

d,' Castro.

Augusto

Outubro

Ba .. ta das :'\<l\e~ l larreto •
Cor reia .\('iaiuli dt.: ~l('-

Co rouel reformado

Allt.jnio da t~rnça lcrreirn.

Rectificações

Na Ordem do /<:xérr:i'o

H.O

E!, 2.' sério, do corrente ano,

ri

p. 5~7,

I. ~V', ollde se lê: (1illiHrnre
I,K.', ou.le se li:, "llaetnl>,dl'\p

", .Ieve ler·so: «uuxu iare "; 11 p. f,7G,
lor-se : "Beato,,; li p. ;)j~l,I. 1:),', onde
SI' lê: f ,\Iartlusu,
4fl'VC ',(\1'-,11:
« ,larfilltl1.»,
, I. ;:2.', 011,10
lt:
f \lr'lldei'"
tll'V'P ler-se: .. vltur.ede», li p. l;~~,I, 1.', unde
e lê, -Iuf ntC(I'ia '. d"Vl' ler-se : ..engenharia",

• .IllfÓIIIU

de Olireir« Saürzar.

1~8ríl cOllfornw.
(I

.\jutlalltc

(j~lI('ral,

I

MINISTÉRIO

Df1 G~ERRf1

..

Ordem

do Exército
2.- Série

N,O 14

20 de Novembro

de 1942

Publica-se ao Exército o seguinte:

I - DECRETOS
MinistérIO

E PORTAnlAS

da Guerra - Repartlc50

Ge"al

• TO' termo
do decreto n.? 1G;0;0, do :!E) do Setombro
do 19:! , mnnda o Gov rno da República Portuguesa,
pelo Mini 'tI'O da (} uerru, conceder fi • Iaria Cocílin Bentr
Jorreia I' li Olinda Eufómia B ntes Corroia, órfã
do
major Mnnuol Fernandes
Correiu, a reversão
da cotu
parte do . ubs Idi» 1ll insnl no quantitativo
do 2;18~ f) 1, ( 111
virtude do fu!t'l'inwnto
d
11:\ irmã
Adolaido Lavluia
B nt
'orroia em <! do S tornbro do corrente ano.

~lini tório dn
O 'li h·. \'crl'tllrio
• antes Costa.

; uorra, ~2 de lutubro do lÜ4~. li I~ tudo da ; uorra, Fernando rios

(\'I .. d. pelo Trlbun I do Contu em do Outubro 01 1912. Nao
oao do,ld I omalumrJlIOI, 1101lormo. do doereto n.· ~f:2r,71.
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II - MUDANÇAS

N.o 1·1

DE QUADRO

Ministério da Guerra _1.3 Direcção Geral-

2,a Repartição

Por porturias de 17 de Outubro fiutlo :
(VhulIla pulo Tr lhuuat
duvídos omotumcnros,

do Conl'u;, com a anottlçAo de IIROlerom
nos rermos do ducretu 11.0 22:2~7).

'I'õm passagem
a oficiuis milicianos da arma dn pngn·
nhu ria, nos termos do decroto n ," ~1 ::\()f), dll ~~ do Ahr il
do 1\):~~, por SI' oncontrurom
huhilita dos com o curso de
(,llgonharia:
Alferes milicinno s do infantaria,
do rpgillll'uto do infuutarin n." li, Alberto da Sih'u Guimurâis,
do batalhão
d(\ motrulbudorns
n." B, Alhort» ~1()f1t(,Il(lgro Pinto do
Almeidu Teixeirn l', do contro do mohi lizuçãu do infantaria
n ," lH, ~IÍtrio Soares !,op('s, sendo destinados
os dois priuu-irus II tolllgralistas
I' o último a pionviros,

'1'1 111II passagelll :I oíir-ini milieinuos
ml',dil'o~, nos ter110 del'noto 11.° ~I:;\(i!\ di ~~ di' Abril dll 1\1:12, por
so oncoutrarum
habilitados
COI!l o curso
do II1Nlieil1H:
1

1110:>

Alferes
dora'

m iliciano dll infuntnrin,
do batalhão df\ metralha11.° 1, Autúnio
dll Silva Iiamos til ~Ingnlhn.is .
•\!lpil'l!llto II oficial miliciano
do cnvaluria.
do n'gillwnto
dt1 c:I\'nlul'Í:1 [I.o:!, Luiz Artur 'I'umnguini Barhosu.

III

mUDANçAS

Ministério da Guerra _I.a

DE SITUAÇAO

üirecçãn

Geral-

2.u Rep3rhçao

I 'UI' l)od(lria,~ dI' 17 di' Uttllll)/,o jindo:
Quadro da arma do infantaria
'('011011to
dOI:a

dn illf'nntul'Íl1, Illlido, ~létJ'Ío Agostinho
di ~1('1lFrllz:io, qUI, d( r('gri'~So dI' I'ornis 'iio rnilitlll' no
~Ii!li~tl;l'io <lu' ColbniaH.
I' "I'I"I'scntoll
(1m lfl do
no
tllbl'o d 1!14!.!, prü(,llchondo
\'llgu no ['l'sp<,ctivo quu 11'0.
(VII.d.
poro Trlc,ullI.J do (o,tao, tom
nu I '~~o dn nllo I· rom
<loThl". on:olurnonlo"
110. lormu8 dó <I U lu II 22:2~1).

2.' Série
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N.o 1<1

Gil,;

Adidos

Alferes : de iufantnrin,
da escola prática da arma, 0(',t11vio do Cnrvalho Gaivão do Figut'ircdo o, do cavalaria,
da oscolu práticu da arma, F'ornuudo .losé Percirn
Marquos Cnvalciru, por tPfOO1 sido requisitados
para
dosem ponhnr comissões do serviço dopendcn tes, rospcctivamcuto,
do Mini tório da. Colónia ~ nos termos
do artigo l-I." do decreto n.? ~n::.?4l, do S do Dozernbro <1(1 1!13B, (I do do Interior, lia guarda nacional republicana.
ti voudo
(>1'
cnnsidorados
ne ·ta situação
do. de 14 ( 8 do Outubro do I!) I~.
(Anotada

polo Trlbunol

do Conta.

am SI de Outuheo

cio 19(2).

Reserva

Cllpit. O do artilhada,
da 3 .. ltopurtiçno da 3,a Direcção
Geral d(~ to tllini térío, Eli ou Jo é Pinto Vila Bons,
nos termo'
da nllnea aj do urtigo 1.0 do decrcto-Ioi
0
11. ~ô:4{).t., de 31 de Dezembro
ti 1~:~7, (101' ter atino
~ido o limito da idade, devendo ser considerado nosta
situação de d :3 do Outubro do HJ4:!.
(VI."I.,
pelo TrJlmnal
devldos emotuurentcs,

do GG' tas, eOID a aDotaçAo do 1110 surern
001 t rmos do II creto D,· 22:251).

OHcials milicianos de rc erva

'I'en nte de engenharia,
do contro d,\ mobilizacão de ongl'nharil1. n.? 1, António Mnriu I into 'I'nborda Castelo
Branco, O alferes d· urtillwria:
do r(l~illlflnto do Ilrti·
lhnrin dL' ('o tn, Eduurdo Cíindi<lo Brn\"o )flldail, do
<'entro d(l lIIobilil.<lç1'l0 de IIrtilhnria Il.
.llIrinto Hi.
{·1I.101\f('d(liro <', do ('Pl1lro de mobilizlIçllo dl' al'tilhn·
ria 11.° 7, nini!. Pil'NI ela ~ih'a, todos miliC'iullos, li('ell'
(>indo , no' tNmo
do <' 3.0 do urtigo <H.o do decroto
H.o 1:.?:017. dn:.!
do .l\g-o.to do 19~{i, por t'rem atino
gido o limit ti i.ladl\ do\' '[HI,) or ('on 'iderudo. nosta
itun\,üo, rc p('('ti\'lIownt
,de dl' .! ( 9 d(l Outubro, J7
1(-'~' tomhro o lO d Outubro til 194~.
V

(Anota

Apoio 'l'rlbunal

do Contas

010

:~,

~1 do u"tubro

do 10(2),

Baixa do ervlço

'1' n 'l1t<" do r(\~im(,lIto de urtilhnria
(I co tu, I I. Luir.
Pcr ira
Olltillho
n. pil'uoto a oficial miliciano, do
hntulhüo
do cnçndore
n.o 7. II nriquo
'OOUIO do
•'nuto ,no
t rmo da última )lnrt do nrtigo 3.0 do
do r to·I(,i II. o :! ': tO.!, d :n dI' )) '7. mbro do '1937.

6G(j
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por terem sido j ulgnrlos inca pazos elo todo o serviço
pela junta hospitalar do inspcccâo, devendo ::;01' considorudos nost.i situacão , rospcctivn men to, dcsrlo 8 O 1:'>
do Outubro do 1U42.
(Alloll\da

(1010 l'rlhullal

do CanIna

011.27 do Outubro

de lUI2).

Por portaria» de 2/ {1!~ Outubro .findu:
Adido

Oa pitão, do regilllonto de infantaria n." R, Frnucisco Aníbal Duarte Soares, por ter sido rcqnisitnrlo
para dosem ponhar uma comissão do serviço dopondonto do
Ministério
do Interior,
na polícia do se;_!;umnça públirn, devendo SOl' cousidorndo
nestn situação de. do
17 do Outubro d(1 HJJ:!.
(AllOla.lh

1'010'l'rlbllllal

d. C""lali em 'I do O~lu"ro

d

191~).

Reserva

Coronel, do regimento do artilharia n. '4, José ~[ll(··Br;J"
Furnaudes
(, mujores : rniliciuuo
médico, do ox tinto
quadro <lsIH'<,ial. do comando militar dos Açõres, Alberto Hneta da "(liga, () do extinto quadro au "iii, r dê
(lngllnharin,
do depósito gorul do muterin] nutomóv (\1,
Samuel lI('nto, (JS dois primcir os nos termos <III IIHnea b) do artigo 1.0 do decreto-k-i TI.o ~H:404. do 31 do
J )(,zPlIlbro do 1937, por torem sido julgudos iUC'qHlI- 's
do sorv iço activo Pl1la junta 110 pitnlnr do inspecção,
(I
(I último
nos da 1I1in 'a II) do mesmo urtigo, por ter atingido o limito cio idade, dov (Indo 8(11' cou idorado )1(' ta
~ituut.'iio, rospectlvumcnte,
dos.lo 8, 8 o 11 dI Outul

bro do lV1~.
("hall"
1'010 Trlloun.1 rlo Cotll .... c '111" anolnçno de nllo
duvido •• 1ll0IUm~1l10 •• no. l~rQlO. do lIucruto 11.°1!l!:267).

rum

Roforma
(1)081'aeho 110 21 do OUluhro do 1012 <ln Gal.lll Ourai II. I>opõS1108, Cnldlto o I'r8yldnncla.
puhllr.ulo
110 J)iárlo dD Gor~r1UI
n.o 2111, 2." .Ilr!u, du 2<1.10 mu 1111> mO'l.

~1:1.ioro : de infantaria,

da diro('('iio da nI'mn, l~ilip cln
ConcoiçiLO Hodl'iglH's
do extinto quudro n\l."iliar do
llrtilhllria, da dir cc:1to da armll d artilhnria, AlIgo to
Hlli\'o dn 1-5ih'n; ,tf'llt'ntos:
do oxtinto quadro lIuxi(I

2.' Série
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Iinr de artilharia, do r 'gimonto do artilharia do costa,
António Custódio de "ousa Faria e, IIIt situação do
1'0 erva,
l\Iúrio Pinheiro, nO!1 termos da ullnea b) do
artigo 2.° do docroto-loi n.? ~ :404, do :11 do ()"ZOIll'
bro de HI~~'j, por tor m sido julgados incnpnzos do
todo o serviço, o último polu junta da Caixa Geral d,~
A pOSCll tações o o'{ restantes pela .i unta hos pitnlar do
inspecção, devendo
er con iderado
nesta si tuução ,
re pectivamonto, do do 7, ~9 o 14 de Setembro e H)
do Fevereiro do 194:!.
(~no ear eo do visto ou Auolaçlo

Por portaria,

do Tribunal

ele COlllas).

de 31 de Outubro findo:
Adido

do corpo do estado maior, chefe do estado maior
da La região militar, António José Adriano Rodrigu» ,
plJr ter sido requisitado pum de empenhar uma comissão de serviço dependente do 1rillist{;rio (ln Edllca(:ào
•·llcio[)nl, como prof
or cntedrático
da F nculdadc do
Engonhnrin
da I uivorsidr do do POrto, devendo s r
('011 idl'rnJu
ne ta situação desde ~~ do Outubro do

Ooronol

I

T

H14:?

(Alloladn

(1010 Trlh

Dai do Coula.

OID lO do Novombro

do 1911).

Reserva

Ton -nto-coron I do

01'\ iço do administração
militar, cm
da direcção da 1I1l' mo serviço, Fruncisco Gonçalves Velhinho Correia:
capitãis : do iufantarín, adido, em orviço 110 Ministério da Edlll:uçüo
..·nrional, António Barbo a, O miliciano do cavnlarin,
do extinto quadro C' pecial, do regimento (lo cnvnlnria
11.0 G, .Ion quim António
Ga )lllrj c tl'll nt!' : do infan·
taria, lIdido. em .rviço no Mini t('rio dlls Colónias,
~rllrliniano ~\l1gll to da .'ilvn 1..', d' cnvalnria, do rogi.
mell!o de ('a\ nlllrin n.o 1, HaíIlllllptistn
Lill,io dn • ih-lt ,
o ('~unclo nos torrno
do artiO'o 4.° do dl'creto·lL'i
0
11. 28:W~. d 31 do Dezcmbro
do 1937, l'ID direito
no abono do p 'U ão,
os r('. talltl' no tt'rlllo da alf·
lIoa II) do artigo 1. 110 dt,().l' to I(\i n.o::? :.!O-t,
~1 <lo
DC'1.I'1Il hro do 193 i. por t 'rl'lll litingitlo
o lilll iti' do
idadC', dl'\- n 10 ('r ('on idl'rndo
lI('stn itunC::1o, r 5}J(.\cti\·nm(lntl', de d :3 de Outubro, 9 de I'l\v 'I' iro, ~;)

di ponibilidnde,

ao

OIWEl\1

668
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o 1ü de Outubro O 1l-1dn Sctoinhro do 104~, não 1"0cabendo o penúltimo pensão 1'(\10 àlinish\rio da Guerra
por continuar prostando serviço 110 das Colónias.
(ViAnela pnl o Trlhunul do COllta., com l\ auotu ..li.u do nKo scrom
duvldos emotumvntos,
1108 turrnus elo dueruro 11.0 221257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente de nrtilhai-iu,
do centro do mohiliznção (ln artilharia 11.° [l, .Jo~Ó :\[all\l('1 dos Salltos :-\ilva o ulforos :
do infantaria,
do hatulhilo dn <:a<:adoro:-; n ." 8, Alberto
.louquim Capl'la, (lo cont ro do mohilizaçiio
do infantaria n." 17, Constantino :\lagno do Amnru l .Iúnio r, e, da
brigada n.? 1 do cutninhos do íorro , Augusto Cündido
d(1 Almeidu ; (' do artilharia,
do centro do mohiliznção
tio artilharia
n." 1, Eduardo Ih-m-iquo Kofucher Moser,
todos milicianos, liconcin dos , nos termos <lo ~ :\. do artigo (i l ." do decreto n ,? 1~:017, (lo ~ Agosto do l\I:!(i,
por t(,I'<'1II atingido o limite dtl idade, d< vendo ser vonsidcrudos
néstu situnção,
rt'i'iIH'eti\':Lmonh
dI' df' ~4,
'27, !-i, [) o
do Outubr«
do 1 \).j~,
U

l,

ss

(Anotada

pn

lo

'rrlLlIllul

elo

CoutRA

t'll)

10

do

Xovomb

ro

1'0

HH2).

Baixa do serviço

Alforos
milicinuo , do n'gilllento
dp lIJlgl1nhnl'ill n." I,
Alox:tndrtl .A ugusto l'il'o~ do Car\'ulho o a~pir:tnlll
a
olicilll miliciano
IIllídico, licoll('iado,
do t'entl'U d(l IIlObiliz:t<;ão do st'r\'i<:o d(~ saúdt' 11,° B, .Joi'lo Antt'lnio do
Olivoira ASSlIll<:fio, n()~ temltls dll últilllU parto <lo al'tigo :\." do d(~<:r(lto.lt,i n.o :!.'\:,tI).t, do :\1 dn I><~zl,lIlbro
do 1\1:37, por t"rOIU bido julgados
iIlCIIP;lZ()', n'~p'('ti\'t\lllente, do sor\'ic:o adi\'() ( dt' to<lo () sOl'\'iço pula
jUl1ta hospitalar'
do inspt'ct,':io, dt \'elldo SOl' COllsidt rlldos nosta situlu:ão dosdo :.!ti dI' Outubro dtl t\II:!.
(AuOlndu

j)or ]Jorturlas

1'01" Trlhunal

de 7 do

COllsidorlldo

npn'snrltndo
de, dll ~(j lIn Outuhru

do

('OU

Corrf'u(e
HO

tas

()III

10 ,lu No,'

m1.>ro do 10·12).

7lI~S:

stll'\'i<:o d

tt' .lillist(·rio,

-('01'01101, na
situH<;110 d I rcser\'n,
:Idhlo, t'1Il ~M\'i(:() 110 ~lillist('rio
dns Col(lllins,
rrunndo ,1\ !lgUSlO cunpos do (>lh oira

Pinto.

(lo Uq:!, ()

(\'Isad"
po··' Tribunal
duvIdo. omolulIllll1l0

tf'Il(lnh

do ('opIa.,
com a' apOlaçal! dó Il~O 1O... m
no~ t .. rulo ,lo ti ar to 11,· !2~2[)7).

••

2.' ~érie

ORDEM:
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N,o 14

Quadro da arma de infantaria

de infantaria,
adido, Dario dos Santos Cartaxo,
do rpgrosso <lo comissão
militar no :\Iinistl'rio
das Col ónius, SI' apresentou
orn :2 de Novembro
de
194:.!, prconcheud o \"nga no quadro,

Tenente
qIH',

(Visada
rnm

pelo Tribunal
de Contas, N!U " ftllota~no de nllo 00'
devldos HDlOIUU1outOI, nos termos do ducruto n.o :!2:2!.17).

Adido

Alferes do quadro do serviços auxiliares
da Escola do Exército,
.Iosé Fornundos.
nomeado
para fazer parte da fo rruuçâo
da mesma

tunção

Escola.

do do Hi do
(AOOlada

do exército,
por ter sido
do comando

devendo

ser considorudo

()lIlllhro

de 1~14:.!,

polo 'I'rt .uoal de Conlu

nesta

em 1'1 <lu xovc.nuro

si-

do 1!112).

Disponibilidade

Coronel do serviço do ndmini strução militar, adido, Ae:'t·
cio ~\ IIglI to dl' i\ ruújo ~ egrãu (I 'OUSll, q IIP, por ter
deixado do prestar
. rviço nu Manutunçâo
Milita:', so
nprc entou 0111 1 do • OVCID bro de HI4~.
Capitão do serviço do admiuistração
militar, ad ido, .JOSl"
Bento, qtl , por 1M deixado do (,Xl rcc r as funções do
professor
ordinário
efectivo do lu tituto Profissional
dos Pupilos lo l'~xt'rcito, do Terrn o Xlar, se nprosentou l'UI 1 do .: t nnbro do 1\)4~,
T

(",.adas 1,.10 Tribunal do ('onlU, COIII n nnola~Ao do II~O sorem
dU\4ldo (Jluolum(>lItol, lIullQrmo. do docroto n.o 22:2.57).

Oliciais milicianos de

reserva

Cnpitrlis: médico, do rl~gi1l1l'nto de in fan taria n,o 1():
.1 O:lq lIim {'('rei 1'0 Muelmdo () farrnac(\lItico,
do ('ontro
dI' Jllobilizn~no d () !\(lr\"iço <h' .li údtl n. o 1, \ 1'lIa](1 o di
Barros; (\ teu nto \' terin{II'io, dn ('('~nü' d( depósito
do pos Clal do '(lr\'iço \'('tC'rinArio militai', Artur I.,h'ino
<Ie :\foura
outinho d Alm ,ida ti ' Eçn, todos lIIi1ieiano" licencindos. no· t 'rmo, do S 3.° do nrtigo 61."
do dpcrcto n,O I!.!: 17 do 2 dl' A~o, to dll 1\:!). por
t"r( m atingido o limit de idllclC', dl"'l'Jldo
pr cflnsid(lr~do. n ta itUlH':UO, r p 'cth'nm nt(\, II dtl ;H, :-J
I' 11 de Outuhro
d(\ 1942.
(AIIOla~.

I' lo Trlbuoa: d

('oolas om 11 d

'0\

I,

do 19U).

G70
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no
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Baixa do serviço

Capitãis : milicianos médicos de resorva Abílio Tnvnros
Justiça, I'olieurpo Barros Alvos, João Gonçalves Poroiru, Ahllio Monteiro Soares o Américo Martins ~IOlltoiro de ~ratns, o médicos auxiliuros do rosorvn Francisco do Assis Nascimento o António Rodrigues Cnpolu
Júnior, nos termos do § 5.° do urtiuo 61.0 do decreto
n. o l:!:O 17, do ~ do Agosto do 1~):!G, POI' torem atingido o limito do idndo, devendo 8L'I' oousldorudos nesta
situação, rcspor-tivumento,
desde 7, H, 8, 1..J:, :1O (' 4,
do Outubro o :30 do Setembro do ln4~.
(Anot adn Pt'lo 'I'rfbnnat

ctn

t:OHtlLS

17 U~ Xovumbro

0111

do 10-12).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Por portarias

Geral-

2.1\ Repartição

de 17 de Outubro flndo :

(Vb:ad<t8 ('1010 Trlhunn.l
\'lltol omolumontol,

tio ~()utu", com a Illlotat;lo
410 sorum donOI tormOI do docroto u.o ~..~251).

Regimento tle artilharia

()npit:io, O tenente do urtilhnria,
.Iosé António .. autos )[Ollt"II'O.

ligeira

11.°

3

nu quadro

du arma,

Adidos

Coronel,

o tenonte-coronol

do infantaria,

adido, oro ser-

vico no l\lillistél'io <Jus Colouias, Vltor TIugo Antunes,
nos termos do urtigo 1.0 do docroto-loi n.? ~H:UJÜ, do
4 do Abril do lU4:!.
coronel, () major do iII fan taria, adido, 010 ser\'ÍÇ'n no • Iiuistér!o
dn Colónias,
Amadeu Gom B do
].'igIH1in\do, IIOS tr-rrnos do urtigo 1.° cIo derroto-lei
n,o:H :959, do I de Abril d' Hl1!?

'1'(\1I01Itl)'

f'Qr portarí(ls

de .14 de Uutubro findo:

(VI ad .. po'o Tribunal
violo. o'InOllllllODloI,

Ministério da Guerra-2."

de Coo, .. , COIU "ADolaçllo du ,0r0Il1 de
lormo, do cI erolo o.· 2 .'1157).

[<vi

Dlrecç. o Gorai-I,"

Ropartlçr.o

~In.ior miliciano do IIl'tilhuria,
do (xtinto quadro o. p 'cinl, O ('apitiio miliciano do nrtilhnrin, do IIlCl.1Il0 (lX-

O)Wl~l\I DO gX(.;){C1TO

2.. Série

~.o

1l

tinto quadro, do grupo do artilharia
.Ioüo .J086 Amaro.
Regimento de infantaria
Major,

O

do infantaria,

capitão

G71

arando

0.° ~,

n.O 3

do batalhão

do caçadores

0.° 4, João Afonso Pereira (lago.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 10

Tenente miliciano do infantaria, Iicenciudo, O nlforos miliciano do infantaria, licenciado, Albino Borges do Pinho, contundo n antiguidade (h.' 'do 1 de Dezembro do
1~13 .
Direcçil:o da Arma de Artilharia

Coronel, O touento-coronol
de nrtilharia, chefe da ~.a Itopnrtição, FIm iano Eugénio da Costa .
• Iajor milicinno do artilharia, do extinto quadro ospecial,
o capitão miliciano do artilharia.
do mesmo extinto
quadro, do regimento de artilhada
ligeira n.o~, António Joaquim da, ,,'(1\(\S EILou.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, () capitão
do me 'mo extinto quadro .losé Pedro Ferreira Malhll.
Comando da defesa marítima de Lisboa

)Jajor miliciano ,II' urtilhnriu, do e:tinto quadro especial,
o capitão miliciuno do artilharia,
do mos mo extinto
quadre, Daniel Fernaudcs
de Burros
uoiroz.
Regimento do artilharia
eUjiUlo. o t nonto dei nrtilhnria
Grupo de artilharia
'I'ononte-coronel,

cotunndnnte
orreia Leal.

contra aeronaves

\'1'10

n.O I

comandant " O major do nrtilhariu,
interino,
Alexandre
Goui s dr' Lemos

Grupo de artilharia
Major,

pesada n.· 2

.\ rtur de Jo ns Fernandes.

'(,~lllldo

Rodrlguo

a cavalo n.O 2

co'mandanto, o capitão
N to do Almehla.

d

artllharia

Es-

Depósito geral do material de guerra

Major miliciano de urtilharia, do extinto quadro
.pocial,
.ub-dir ctor, o c pitão miliciano d urtilbnTiu, do mesmo
xtimo qundro, du grupo d9 nrtilharin contrn nerouu\'(1. 11.° 1, ~lanll(>l.h,
~ dl .\vila .11\(h·ugn.

()IWI~:\r no EX(.;IWITO x- H
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Fábrica do munições de artilharia,

Tenonte-coronol
, adido,
Roberto do ~ratoH,

°

armamento e viaturas

major

do artilharia,

adido,

Inspecção das tropas de comunicação

Capitão do extinto quadro auxiliar (lo png('nharin,
nonto do IllCHIllO extinto
quadro Possidónio

o to1'UIH'S

GOIllt10,

3,' companhia de saúde

Alforos miliciano módico, lit-r-ncin do , u nspirnutc a oficial
miliciano módico, licenciado, .Iouquim Pais dI' Figupiredu, contando
a nntiguidud«
dosdo 1 d(1 Xovemliro
do 1\);37.
Colégio Militar

Majol' miliciano c!n artilharia,
do «xtinto quudro oSj>l'cial,
o capitão
miliciano
do artilharia,
<lu 111t'SlllQ extinto
quadro, professor
provisório,
Mntous :\rartins Moreno
Júnior.

1'01' I)()rt(/I'Í(/,~ de 'i do eurrent c iuê«:
(VlaRltas

dos

pulo Trlhullal

UJIlOIIlIUUlltO

110l1UlIlHo',

cu m n aootn.çlo ItO orem \! \"1
du~rt'to 11.° 2;!t257).

.. , 1101 tt~rlllUII tlu

Regimllnto de artilharia

ligeira n. o 3

Alferes (lo quadro dos sIIn'i<:()s HIIXili:II'PS do exército,
o s:trgt'nto ajudu nto do in luntnriu, do hntalhfl» (lo motrulhadorns
11.° :2, António
I'croiru, S('1l1 projuízo do
antiguidad«.
Grupo de artilharia

Cupitão

contra aeronaves

n,· I

do extinto quadro uuxilinr do ur tilhuria, O tenente
extinto quudro Frnncisco d Olivoira 'Por-

do mosmo
rudo.

Regimento de engenharia n.O 2

Alferes miliciano médie«, o aspirunt \ IL oficinl mili iano
médico Albertino
lu Costn Barro,
contando II antiguidudl' dfl de 1 di' N'O\'fllnhro d(1 IH3j.
3 .. companhia do saúdo

A If(lr()!I miliciuno

ll1' dico, O Il, pirUlito n oH ial lIlilieiUIIO
lllódico Ant Jllil) d( Brito Suhtil,
contnndo fi anticruidudo IOSUl' 1 do S O\'OIU bl'o du HI~\4,

no

OIWE.\1

EXlmel'!'()

x .• lei
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Adidos

Capitão, o tenente di' iufuntaria. adido, em RP1'\'Íl,'O no
Ministério das Colónias, Augusto Vaz Spencer.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro, adido, em serviço no ~riniHtório das Colónias, Fruuciseo S\'lTt1..

v-

COLOCAÇOES,

Ministério
FIII' portaria

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 19 de Outnhro findo :

(\'lsndn 1'0 o 1'rIlJUIIIlI <1. CUIII". 011111 ,10 l\vv mhro tio 1U·(2. :-;no
,1\0 devldos emolumentos,
nOI tormos do decreto n.o 2~:257).

HI\Conduzido por mui' doi ano no cargo do <lof(\11601'
oficioso (10 'I'rIhunul Militar Especiul, di' 'de :~ de N 0vombro do corront uno, nos termo
do § :\.O do artigo l;l.o do decreto-lei 11.0 :m::!03, dI' () do Novembro
do Hl:;:I, o cnpitão milicinno, nu situação (lo 1'n.OI'VII,
António I)ins.

-.-

Ministério

da Guerra - 1.3 Direcção

Por portaria

de;!(

Geral-

La Repartição

de Outubro findo:

(\'Islldn polo 'I'rlbunnl do ('onu. Ou, 7 do Nov~lIIhro
.10 dO"ldol ofUoluUl nlu • uO. hUIDO. do decreto

do 10 Il. l\nu
n,o 22:ie7).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Vogal,

O

gonornl \';rn . to do França Mendo .àlnl'h:u!o.

--Ministério

da Guerra _1.& Direcção

Por portaria

de

Geral-

2.& Repartlçao

16 di! Aqoeto rio corrente ano :

Ministério da Guerra - 2." Dirccç o Geral - 2." Repnl'llçl1o

Exonerado
d chefe o t nen t coronel dl' (,1I{!enhnrin .António Joaquim F 1'1' -irn <lu Silva Júnior.
(Anol

'2 polo 1'rll.oulIlIl c1

c u.om

1 d

111:"0 do

0 ..

ID42).

OHI>E" IlO EXI::IWI'f'n :-1•• 11
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•

Chefe, O tenonte-coronol
do engeuhnriu, adido, professor
da Escola do Exército, Horminio José do Sousa Serrano, ncumulando
com as funções do professor quo
desempenha
nnqucla Escola.
(ViRl!.\ln poln 'I'r íbunnt
dt~Ticl(ltl eruolumoutos,

/)0/'

do Coutas

em Bt do Outubro
do 19t2.
IIO~ l4lrll1ofl do fl~("reto 11,° 22:257).

São

de 21 di' Outubro findo:

portaria«

Supremo Tribunal Militar

Exonerado do prosirlento
o gonoral Ernesto ~lllrin Vieiru
(la Hoeha, por ter atingido o limito do idade para pussn r li si tu a<;:to do roformn.
(Anotada

polo Tdhunnl

do Cunt,..

om SI do Outubro

do ID~21.

Presidente,
O goneral,
nn situnção do 1"\,:;01"\,<1, Domingos
Augusto Alves da
tIL Oliveira.
Vogal, o goJtI1l":II, lia situaç! o do !"(IHOI"\'n, .Tosó Augusto
I.ol.nto Guorra.

no

(""ada
pelo Trlllunal
do ('olltas, ColII a R"ot"çllo Clo1nBo lorDtU
,Iavido. ernclumcutos,
nOS lorllloJ do ,lo ro io n.O 2J:257).

Conselho do Rocursos

I':xonorado
<ln vogal o f!;on(l('HI, na situação
José Augusto Lobato Guerra.
(An.,tl1dlll,olo

Trl'",onl

Ministcl'io da Guerra -I.'

'I'euonto,

nn situuçã«

~o Conln.

II I rosorv

om ,ii cIo Oulubw

do

fi,

lo.a).

Direcção Geral - 2.' Repartição

dI rosorvu,

Teófilo

António

Sarnivn.

Ministério da Guerra - 2.' Dirocção Geral
ccmtssãc
do COIIIOIICl080 militar

Exonorndo do sorviço qUf pl'O. tavu, c) tenente, nu . ituaçi'io do ro on'u, António do Lima Corr(\ill.
Cnpiti'io, na 'itullçii.o dt reSlIl'\'a, PHlIlino .To ó dn Dorll.,
ficando l\.'onol't1.,lo do spr\'iço qu pr· ta\ n na I>irecç1\o
da Armn do Infnntnrin.
l

l

Comando militar dos Açóros

.\jlldnntCl de ('umpo do comandanto,
o cnpiti'io dC\ CH\'Il·
l!ll'ill, (Ia ('scola prAtieH dll al'mn, Huúl ~Inrtillho.

2.' Série

OHIH~1\I DO gX(.;HCITO KO 11
n.O 12

Rejjlmento de infantaria

Tenente de infantaria, no quadro
tinho do Mondoçn Frnzão.

675

da arma,

Regimento de infantaria

),[:lrio Ages-

n.O 16

Major de infantaria,
adido, professor efectivo do Instituto Proflssional dos Pupilo
do Exército
d, 'I'erra
( Mur, Emílio .. ilva de Andrade e Sousa, pum os efeitos
da alínoa a) do urtigo 4~).o do decreto n." 17:~n8,
de ~7 do \ lembro do H)29, modificado pelo decreto
n." 19:17[., do ~7 de Dezembro de HI:30.
Regimento de Infantaria

Capitão, do batulhão
.An tóuio Rodrigues

n.O 19

independente
d infuntnrin n.? HJ,
do .. an to J únior, por pedir.
n. ° 17

Batalhão independente de infantaria

Alfer
miliciano, do regimento
Goulnrt B trcncourt.

do infuntaria

Batalhlto independente de Infantaria

Onpitão, do regimento
de infantaria
António Macedo Leal, por p dir.

n.? 13, João

n.O 19

11.°

19, .?orl,orto

Batalhão de caçadores n.O 4

AH r
tónio

miliciano do regimento do iufnutarin 11.° 3, Ando 'n tro lCntil ..'onr·fl Hranco por podir.
Grupo de artilharIa

Comundante

interino,

Iiobõlo V alont

o mnjor

a cavalo n,O2

de artilhnrin

José ~fnrin

do Carvulho.

Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Alferes miliciano, do rezim nto de nrtilharia
Armando
'o('lho Poroirn Hon·a.

pe ada n,'~,

Direcção da Arma de Cavalaria

Major, Da ituução
do larvalho.

do rc

rvn, Joaquim

Bnpti ta Bolo

Regimento de cavalaria n.e 6

Unpitll.o d cnvalurin
m di ponihiliclnd
dn \ ilm Bobor do \ Ilmpnio ( {'10,

I, Américo

Júlio

G7(j
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Escola Prática

N.o 1,'

2.' Sério

de Engenharia

Capitão do extinto
quadro
do picadoros
militaroa, da
escola prática do cavalaria, Augusto Serras Pereira.
Hospital militar de S. Miguel
Alferes

miliciano

Pimr-ntu

módico Alfredo

Boja '~larqlllJH

Godinho,

/)O/'

de 81 rlt: Outubro

porturia

jludo :

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
l'~xonllr:lrlo do serviço quo prostnvu, o tenento, na situução
de re urvn , Carlos AlIwrto (lOlH;ah'es :\faci!'ira.
Comando militar de S. Miguel
Repartlçiio

do serviço

do saúde

Chefi),

o major miliciano médico, do extinto quadro ISpecial, da Djl'(\l'!,'ão do Serviço do ~aúdt' ~lilitlll', AI·
I> -r to Filipll St'<jlloil·lt.
Batalhão

...\Ifor!,l) miliciano
:\Ing'alhãis.

de metralhadoras

médico

n," I

.1\ ntónio

'Distrito de recrutamento

da I-'ilm Humo

o molJilizaçllo n,· II

I~x(jn(>rad() do n.ljuutn, o capitão, na 'ituul,;iio do
I~dunrdo Ellliliuno IWgo, p(lr porlir.
Rcgimcnto do cavalarin

Aspirnnte
n ofil'ial
gnini Harbosn,

miliciano

d

mé.lico

ongonhurln

Luiz

do (Illgt'nhlll'iu

erv

fi,

Artur

'I'amu-

II.· I

~flÍri() Som-os Lopes.

Regimento do engenharia

AlfMOR miliciano

1'0

n. o 2

Regimento de engonharla

.1\ 1f'()I'('8 miliciano

de

n,· 2

Albert

I

dn

'ilnl Gui-

marãis.
Batalhão do telegraflst8S
Alferes

Pinto

miliciano
dI) f'lIi{t'llhnl'ill
do A lmoirln '!'ei '(li 1'11.

AlI> -rto

Mouton

'-'1'0

G77
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Por porta riae l/e 7 do corrente mês:
Manutençil:o Militar

do serviço oe ndministrução
das oficinas gerais do fardaXavier da Muta Pereira.

Director, o tenente-coronel
militar, udido, director
mento

e calçado,

Artur

(Visada polo Tribunal do Contas, com a anotação 110uão serem
doridos omolumontos,
1108tormos do decreto n.o 2!l:2!i7).

Oficinas gerais

de fardamento

e calçado

Director, o coronel do erviço do admini traçâo militar.
inspector
do 1110 'mo serviço, .Iosé Ribeiro da Costa
Júnior.

(Ylaa<U pelo Trlbuoal
vldu. emolumontos,

do Cont ... , com a aDota'i,1I0 do sorem detormos do deereto o, 2~:257).

DOS

Escola do Exército

Subal tomo

do.

da formnçâo do comando,
erviços uuxiliares <lo exército

o alferes (lo fi ua.lro
Jo Ó Fernando
.

(\ l••,da 1'010 Tribunal do Contns, com a aootaçlo de Dfio IONlIIt
dOYI(1o
omolum utOI, 1101 t(!rmOI do deeroto n.· ~2!~7).

Govêrno militar de LI boa - Ouartel general

Tcneuto, na situação
~ul'dillhn.

do rosorva, Isnías

arlo

d

Sousa

Comando militar dos Aç6res
Comandun ti

da engr-nhnrin,

O

tenente-coronel

de onge-

nharin, (ln 2. Hl'(llll'ti\,ilO da :!,a Direeçüo Geral IWMte
Ministéri«,
António .Jouquim Ferreira
da Silvu Júnior,
djunto do serviço do transmis õe , o capitão, do regiJI1 nto do ougouharin
!l.o 1, .Augl·lo Tu\urp'
da ~il\'u.
l

Comando militar da Madeira

.\djunto,
O tOIl('nll' Y{'lcl'Ínnrio, do butlllhão do snplldoI' . li caminho. dl' fl'rru, .Jo (; MOllrroy
;urcia.
Adjullto da I'opnl'tiçuo dl contabilidade
o u. pimnl(l Il
olirial miliC'inno do '(l('dço dl' admini tl'n~iLO llIilitlll'.
do gl'llplJ d(l m:,1ilhnl'Ín ('untra n 'rOlllW , 11.° 1. ?llallllol
.Io. (I Filgu(lirn .
Comando militar de S. Miguel

('omllndflnt
dn nrtilhnrin
eh·C do
(ln-iço d' al'tilhllriu, o tt'n nll'-col'und,
do I' ginwDto d artilharia
li .... ira n.o ó, .\1I)(\rto Múrio
))'t(\ do
'IInto.
1

OIWEM

Repartição

no

Exf:ncITo

do serviço

~ .• 11

2.' Sér ie

de subsistências

Capitão do serviço do administração
militar, da 3.a Hüpartição da j, a Direcção Cloral cU,~to Ministório , .1\ ntónio Lourenço
:\lal'tills.
Direcção da Arma de Infantaria

Exoncrndo do sorviço quo prestava, o major, na situação
do reserva,
Fr ancisco A 11)('1'to Loi tu ~ oguC'i (,II, por
pedir,
::\IlIjores, na situação do 1'080I'\'a, Fruncisco António de
Campos o 1'('(11'0 de Andrrulo Pissarra e Gouvoin.
Oapiti'iis,
nu sitll:lI,,'ão do reserva, Eduardo da FOIlSf'Ca
Saltor do Sousa o Antônio Artur :.'IIo!lt(\!l(lgro Lôbo ,
Regimento de infantaria n.· 2

Aspirante
a olicial miliciano. do batalhão
n.? f), :'Ilnnllul b'orunndes Xlotn,
RegImentodo infantaria

II,·

do cuçndcres

3

Alferes miliciauo, cio rogimonto do infantaria
Luiz Custolão Vaz, por motivo disciplinar,

n." -~, José

Regimento de infantaria n.· 8

.A líoros

do fI uud ro dos serviços ali xlliarcs do exército,
do l'(\gimL'llto do artilhariu
ligeira n.? 3, Domingos
Ci ornes dI f'ú,
Batalhão de caçadores n,' 4

Alferes miliciano, liccur-iruln,
n." 2, Hui Martins OOUH'S.

do rogiuu-nto

dr iufantnrin

2.' brigada de cavalaria

Comnndnnto interino, I) coronel do cnvnlnria, lia direcção
du arma, Afonso Tulnia Lupa do Sousu llotolho.
Regimento de engenharia n,O2

Capitão, do batalhão do !!l\paoorf's do I':trninhn,; dr fl'l'l'o.
Luiz l\1uria do Oli\'rira ( Cnl'll1o ,'oul'es
I-\ilvn,
Hospital mlilitar principal

Capitão,
roiro,

na

itulll.'fio

cio

1'0'(,1'\'11, Fl'llnt:ÍsC'o

Hirll1'1lo

c: II '['-

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar
cio extinto
clll :~,' compllnhia

rrenente

qundl'o Iluxilial' do R(]l'\'i~o d snúd ,
do sallclo, AIlt6nio :\lal"Ín J Alm i ln,

OHlll~~1 DO EXÉRCIT()~.o

2.' Série
por

tOI"

SOl'

r(';.:;rr isado à

auxiliar

14

6Hl

ua anterior

de educação

situaçâo de profosfi ica do mesmo Instituto.

Por portarias de 11 do corrente mês:
Govêrno militar de LIsboa - Ouartel general

Capitão,

lia ituação do ro erva, António Xavier do Mouru.
I." reglilo militar - Ouartel general

Chefe do estado maior, interino, o t nonto-coronel do
. corpo do estado maior, sub chefe. Luiz Augu. to oart 5
t!C' Sou II Sancho •.
Tenente,
nu ituução do reserva, António .Io aquim Fortos, ficando oxonerado do serviço que prestava no distrito <1(1 recrutamento
(I mobilização
n." O.
Casa de reclusão

Exoncrudo do sorvico quI' pr0. tuva, O cnpitão, nu situação do reserva, JOilO 'I'elxeira Vaz.
Comundanto,
o cnpitão, na situação do reserva,
Alipio
José ou Cruz Oliveira, ficando exonorndo do serviço
qlll
pre tuva 110 quartel gonornl da rC'~iiio.
Comando militar dos Aç6res
R par-tlçao do Ju liça

Cholo, O capitão do Q. tinto quadro do oficiais do socretarindo militar, do comnndo militar tio S. ~1iguül, .Toaquim Jlachado Porteliuhn.
Messe dos oficiais

Alfor ,. do quadro

do'

scrvicos

nuxilinres do exército,
ti co sta n.? 1, ..:\1-

da batnrin indopeud nte dC1 defesa
berto da Silva 'l'(': 'l',rn llupti til.
Reglmonto de infanhlrla
'rOIl

Ilh' do infllnt~riu,

:unto

no quadro

n,O

3

da urIna, D. rio dos

'Ul'tll.'O.

Regimento de Infantaria

Capitão tio infanttlriu,
do comando
.\II:'.'ulI.lr
I'l'c>ir(\ (,ar -in.

n. o 8

n ilitur do l"uinl, JOl'g
•

2. Série
1

n.v 9

Regimento de infantal'ia

'I'onente,
ques,

do regimento

do infantaria

n." 1(\, Carlos Mnr-

Regimento de infantaria

n. o II

Comandanto,
O coronel
de infantaria,
do distrito dn rocrutumon to I' mobilização de iníuntnria 11.° 11, António
Soares <I" Audron Forroirn.
Aspirante a oficial milieinuo, do rogimonto do infuntaria
11.° H, Augusto
Curn H('spndo Eh·as.
Regimento de infantaria

n. o 17

Oapitiiu 00 infnutnriu,
do comumlo militar da 'I'orcoirtr,
Frederico Augusto Lopes da Silva .lú nior.
Regimento de infantaria

n.· 21

..\Ifc'j'<,s do quadro dos !"CJ'\"iC:Of; nuxilinros do exército,
do hatnlhflo inrlopendont«
dI' infantaria
n.? 18, ~illH'llo
1 núcio Uoatn.
Batalhão de metralhadoras

Capitão
<ln infantaria.
do conuuido
.Iosé I'olicnrpo ~Ic'illles I >iml.
Tonon to do infunturiu,
do comando
Aníbul Arloliuo ~r:t('had().

n. o 2

milita!'

dos

militar

cios Ac;orc s,

Centro de mobilização de infantaria

Alferes

cio infunturiu.
do infuutarin
da Silvn Hibeirn, por pedir.
dI'

miliclnuo

IIlObiliztll:ilO

Distrito de recrutamento

'1' monte,

nn situnç! o
Guerreiro.

11.°

n.· I

licenoiado , do c' n t ro
U, Armando Frngo O

e rncbllizaçãc

n.O 6

le rosorva , II ..reulIlIlO

Distrito de recrutamento

"\<;01'08,

I'rroira

e mobllizaçllo n. o 15

Exnru rndo (lo erviço quo prr tnvn, o capitão miliciano,
na . ltnação de res erva, ~Tonquim Diogo Corr iII.
E cola PrÁtica de Artilharia

Comnndnnte,
(J c'oronnl,
do r giml'nto
11.° 1, Joiio .T 086 ,'ouros %.ilhiío.

do nrtilhoriu

!i0' irn

OBIlK\'

2." Sério

no

EXI~nt:1'I'()

:-.1.° 11

ii 1

Quadro da arma do artilharia
l 'orouol

arma,

de artilhurln,
comandante
.louquim Dias Bustos.
Regimento de artilharia

'I'

'C'gulI(!o cornun-

de defesa do costa n.· I

our iro, o alfor . do quadro
do exército,
do regimento
d

Roma Tõrr

!la

ligeira n. o I

Cornnndantc, intoriuo , O tenente-coronel.
danto, Joaquim Plácido Duarte Silva,
Balaria independente

prática

da escola

doo; serviços auxiliares
infnntarin 11.° :!1, Ahel

.
Regimento do engenharia

'Ilp:tiio do extinto quadro
gimen to de cav alaria
'1'0 cano, por pedir.

n.· 2

ele picadores militares.
II. o ~l, J osé
:\fnrclllioo

do 1'0liaiuus

Com:lndo Geral de Aeronáulic:l

Chefe da repartição
uáuticn,
Correia.

da base

técnica, o teuento-coronol
aérea 11.° 2, .10'6 Pedro

de uoroPinheiro

Base aérea n.· 2

Comandante, intori 110, o major de a -ronáuticn, do comando
geral de aorouáuticn,
Carlos
Iurqu
.Mnga.lhüi
Direcç o do Serviço de Saúde Militar

A pirnnt .. a oficial miliciano médico, ou 3.11 compnnhin
d aúde, Vivaldo Enrico ~Io lo to du 1:08a.
Oirecç. o 110Serviço de Administração

Militar

Alferes milícinuo do orviço dr>aduiinistrução
comando militar de ... Miguel, Feliciano
monto.
Inspecções

do serviço de administração

militar, do
do Nasci-

militar

ln poctor. o coronel do erviço do adminí trnçllo militar
om di ponihilidade,
Acácio Ali""" to do A rU(ljo •\'gril~
('

ou ·n.

Por lwrtal'iM de Il' do corrente m~s:
E cola Prâtlca de Infantaria

Alfero.,
do bntnlh O d
gu to Lop
Chnve.

cnç:lc!oro

0.°

10,

Am[J<'Ill'

An-

no

OlWE.\1

682

EXÉIWl'l'O

14

~,o

2," Série

" -Regimento de infantaria

n, o II

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento
o mobilização Il,O -!, Domingos António }[ostro,
Regimento de infantaria

n,· 18

Tenente miliciano médico, do batalhão
n." 2, .Ioão Xlnchn do Lovír».
Batalhão de metralhadoras

AIJ'ef('s
11,°

do metrnlhudorns
n,· 2

miliciun»
médico. do rogimouto
de infunturia
18, Fmncisco .Ioão do Olivviru Frnzão.
2,' companhia de trem hipornõvel

Exonerlldo
auxiliar
atingido

(IA comandnuto,
o major do extinto quadro
do nrtilhuria Haiti Augusto Martins, pOI' t '1'
o limito do idade para trnnsitnr para IL aitunçito do rO!'01'\'n.
Comnndante,
o 11lI\j(Jl' do extinto quadro auxiliar (lo artilhurin, da 1,& compunhía
de trem hiporuúvel , .Iosó
.1 úlio da Silva.
Centro de mobilização do serviço de saúde n." 3

'l'cnonte miliciano módico,
Amadeu Viog» I\uptistn,

du 2." compnnhia
por 1)(dir,

do múdo,

2,· grupo de companhias de subsistências

'I'cnen te <lo serviço de ad mínistraçil o milita!', do roglmonto do iufantnriu 11,° (), Armando
Pereira Garcia.

----

Ministério

da Guerra - 3,

Por port.ariu de 2
(V,"ft~a rolo
Mllo dovld".

Nomeados

a

OirecçAo Geral-I!
de

RepartiçAo

letembro do corrente ano :

'r'rll>lIl1nl do 0011188 m 21 do Outubro
do 1012,
ometumontos,
110. 10rlllOl 40 deercto D,' 22:2.:17).

pro fessures

ea terl I'Ílti<'08 das cadoi ras da
Ih 'S vão indicadas, nos torrno
do urtigo 20.0 (\ ~1.0 do decreto-lei n,O :30:874, cio 1:3 d
.:. oVNnbl'o de HHO, (' do artigo 2.° (lo dl'Crt'tO n,o ~ü:341,
do 7 c!(, I,'ever(lir'o do 19:3G, 08 seguint
oficiui:

g 'cola do I~xér('ito

4.& cadoil'a-cnpitno
Cubral.

([110

do infnntnrin

Jo.l. Vltor

~fnt()us

onnnu

2.0 • éríe

DO EX(~RCITO

7. a cadeira - capitão do engenharia
;\lngllo 'l'cix -ira Pinto.
lO,:> cadeira - mnjor do artilharia

11

.",0

Emírcio

68B
J João )f uria

António
(h Oosta
Mnlhcíro.
ln.- o ~O.·ondelraa-v-major do, erviço do adminisu-ação
militar Fernando Vítor Valente Valudas Vieira.

Estas nomeações
ão oonsideradns
do urgente couveniôncin de sorvíco público, r iconhecidu pI,r despachos do
24 de Outubro de 1~.J.2,

Por portaria de 1 de Outubro fi7l"fo:
(VIs,<la poro Tribunal
de ('olllas
S, o ,Io"hlol
emo!umolltol,
nOI

om
IMIlIU'

16 do l'.:I'l'
o do 1942.
do d~c'ólo 11.° 22:2~7).

profo
or da 6,· disciplina (1.11 0 !.!.a parto I
l:1.a di ciplinn (muterird de infnnturin l, du g~cola
Contrlll de 'lIrg(\ntos, 110 termo: dos artigos 5.°, ali-

Nomeado
(I

D0a

ç),

9.°

o 3,.°
do regulamonto
da lQ(I JlILl I'~s('ola,
pô 'to em 0X(\('UÇno pelo decreto n. o ~2:1G9,
Fevereiro
do 19:3:3, o capitão .}(1 infa IItaria

aprovado
d :3 de

Armindo

(1

dn Purificação

: onre .

Por portaria de 15 de O"tuhro fludo :
r.

(VI "da p~lo Trl ulla! d~ C [,Iao ('m
de 'oY~ml" o dft 1942. Silo
dovl<lol .motlm. IIW., 1101I ,mo do doerolo D.o 2.!2~7) •
.I.

Tomoudo

sor

profo

a major

\ entuul

de artílhuria

do

('III' O

no ln tituto

pura n promoção

<1(. Altos E tudos

o MO I ti\'o dCl H)4:!-lV43,
o tl'eorpo do e. tado muiol' .Tosé Viuna
Corr(lin
iu 'd A, l\cuIDulnndo ('0111
{unçO(\'l 01.' pro'or do CUI"O dt' 'tl do maior, que do antcl'od nto
\ l'lll <'lWrCl ndo no 10 mo ln ,tituto.

Militnr(\!"

<llIrnnto
DoutO-Col'ono!
do

re.

/)UI'

plJrtarifl

de 22 de ()lIt'l~ro jindo:

ar ndjullto

do grupo eOIl titultlo p lu
tia E ('olu do ]', "'reito, 1108
t. rmo do lIrtigo
1 .0, Hl,o, ;_?O. (\ 21.° dI, Ilt'(·I'No·}pi
11.° :10: i ," ln ti •• n mbro d 19-1U, 000 lIrtigo2.o

.:Olll

'lido prof(\

lG.·, 17.1l

('

18. 'ucll·ira

GBI

OIWE.\l

no

EXí-~[WI'I'O :-l,. 11

~.• Sl~rie

do dp('reto n. o 2ti:341, de i do Fevereiro cip 1\);Hi, o
capitão de acronúutk-a Luiz César 'l'l'dl'Sehi BC1ttOIl('OUrt,
<jUO tem oxorcid»
iuterinuiuonte
o l'l'fpri lo <::tl'go, paru
que> foi nuutoudo !Hll' po rttuin do :!3 dn XO\'l'lIlhro do
H)40, Esta nOIllPH<;ào
6 conxiderud a do urgente ('OI1VOni('I1cia do .servico púhlico, rvconhecidu por despacho
do 1;) de Outubro Ile lü-!:.!, U r-oferido lugur consi.lora-s«
vago desde fluo, IIOS torrnns do artigo :!,o do dl'croto
n.? :!():B·ll, d .. 7 do I''t\\'l'r.'ir() do 1\l:lIi, caducou a no!l1c:!(:i'lo intor inu do 11l(,s1!lO oli('ial poln ('itada portaria
de 2:~ .10 Nuvemhro de lD,lO,

['01' porlari«

de

2[1

de Uutubr« findo:

(Auc mda polo 'l'rlhullnl

de Contas

om;l

do NO"e,"bro

do IUI~).

Exonor:HIO c!n professor adjunto intorino da lK,a cadeiru
do curso trnnsitó rio do cngi-nluu-ia da EseoJa do I\xt'n'cito () tonento de (,l1g(>llhllril~ .JO:1O Corrr-in dn MlIgalhãifi F'iguoirodo.

Ministério
Pai' llortrrria
(\"lInda

snu

da Guerra - Repartição
rll~ 28 de 8('(/'III"ru

Geral
do corrente

IIno:

1'010 Tribunal
do COlltaR em 22 de Outuhro do lO'~,
devido
omotumontos,
nus lormos do d"crotu II,· 2~:2~7),

Nomoados, por uraento convoniôru-ia dI' orviçu, roconh cida por dm1pllcho ministol'illl
dll 2t{ do 'etl'Jllhro do
HH:!, profo.soro
provi:;ório,
do lu titulo Profis iOllUl
do. Pupilos dos Exén:itos
do 'l'M!'IL (I ;\[:11', purll o Illl0
IOl'.tivo <ln 1~l·t:!-l D4:1. !lOS tMIIIO' do § illli(~ I dtl urtigo 90,0 I' Ildigo 141,1) do df'el'oto I1.0 18:87ti, dn :!;~
do Rut(>1l1hro (111 1\\~~(J, (\ urtigo ~.o do (lo<:rl'to n.o :!ü:;\.ll,
do 7 de Jt'o\'Ürl'il'O <l<.1 1(\:11;, o'! cupitiii : do snr\'i\·ü d •
HIllllinistwc;iío
militnr HOl'ufim .JfI(~intrl dos ~nutos 0,
do quadro do 8f'l'\·ic;o.; :\lIxilinl'I':S do (.x{·1'{·ito, .J o (,
~[lIria dr' Lemos,
Por porlaria

de 12 dr

(\1I0IA,h

(J/lt

1I,ro .findo:

1'010 '1'r! "IOA1.to ('olltn

.10

-o do

OutulJro

do I

ai,

j',.·oncl'wlo do Il1g11r di Vrof(l, 01' prO\ i 'ório do i ,0 grllpo
do dib ,jplill!l~ do 'o!('gio ~Iilitnr O tQllÜlI!fI do nrti-

2.· ._'éri

lhuria,
de .Jp

OJWE;\f Il

h."ÉHC('['O

lo r gim nto d
LI FI

artilharia

.0

11

posnda

f),

I>

n.? 2, Artur

rnand

Por portaria

le

( lIotad

10 de Outubro findo:
l' lo 'J'rlbun

lo lu

I de Co tlU! om 2_ do Outubro

d

19H).

tituto 1<1 minino Ui Edllcltção
n.? 10.° do artigo 4:3.° do

, t ml ro d lU:10, O deorr nt ano , II
ciplina

Por portaria

..

d

!fJ d

Outubro

fi-ado:

do

IIIPSIIII)

OIUlE)1 DO I~,'I~I~ '1'1'0 :-\.°11

G80

VI-

AU~lENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E ~lELHORIAS DE PENSAo

Ministério

da Guerra _I.a

Ilirecçãn

as vantagens

Concedidas

2.a Repartiçao

Gcral-

de

qUI)

trata

o decreto

~O:2..J,7, do 24 de Ago 'to do H):Il, de 'U(' a rlata qll
lhe vai indicada, ao oficial om eguida moucionarlo :

TI.o

Por ter complet
do o tempo de perman
nela no oficialato, d sde a data em que é considerado
tenente, nos
termos
do decreto
n.: 17:378, de 27 do Setembro
de
1929, necessarto
para o terceiro aumento de 10 por
cento sôbre o sôldo :

Por porta ri« de ::1 de Outubro fiudo:
(\ I ada I' lo TTI unal do C'cntn "om n nuolllçlio dó
r
vldo
mo urr-entosj no termos
o d crot c Il,b _'25 ),

Serviço de administração
serviço 1111 Mnnllt 1)(';10

militar
.1ilitul'

tunonte,
A utóni

adido,

III

d •

Jl1

Lindorfo Pt-

br-iro BOl'g s d ('a tro Seuhru d~ ...Ylbuquerque,
no
termo
do artizo 1\1.° dll II ('I' t )·llli !l.0:" :40;3, cil ; 1
de Dez moro d lD3i, dosd \) .lo Uutubro d 1'14_.

1\'11

o. anuai

urtigo G.o d )

do

bro d 1\1:17, p'l an a \011(' r
r ' rva no diunte nome Ido. :

O

Desde as datas a se ulr mencionadas,
por terem compt tado o numero de no d serviço que lhes v I índlc do:

1 or portaria de

le

f)

tI bro fil/elo:

'n pit o m iliclan o
1 ü:().J . U, til' d
dI' orvi 'o.
I or portaria

'Ipit

1 d

10

le J.lJ i U 'i bro flndo :

Pi nout ,
:.lO I

2,' l:iérie

OIWE;\1

no

gX~;IWI'I'O

N,o 14

087

Capitão Mnrlano da Silva Rézio, 20,400500, desde B do
Outubro de lÜ4j - 34 ano - de iervíço.
'I'onontc CJ'i~t6\rã() Pereira, 13.17H6, ti ido 1 de Outubro
do 1942 - :~5 HIlO' do serviço.
Por portaria
(Vi

r.....

vldo

de 2.9 de Outubro fl.ulo :
!,olo Tr.1n:nal
t.lIllO)U'1\õUl08,

do Comas,
termos

noa

cem n "notn~l\o do SOrt!l1i
do dOetC10 11.022:257).

do

Ünpltão Eu~énil) t 'urlos Garcia, 20.1G3i", desde 6 dl\ 011tubro

do !f)J2

VII

33 ano

do serv iço.

- CONOECORAÇOES

E LOUVORES

MinistérIo da Guerra -I ,a Direcção Geral-

I.a Repartlcao

Por portarias de 21 fie Outuln» .findo:
Condecorndo
com fi medalha militar de ouro da classe
do bons serviços,
ln
uh titutção do duas do prata
com qm já tiuhn id conde 'I,mulo, por, segundo doliborução
do upr"lllO 'Tribunal Militar, ter ido julgudo no abrigo do urtigo
.0 (lo I' gulumeuto
pum fi
conco: são da medalha mil'tar, o cnronol til' cnvalariu
Afon 'O Tnlnia Lapa do ousu Botelho,

rviço d udministrução
militar ]. ranci co (jnn -nlv
\'"Ihinll COI'I'('in, pela
form
corno <Il' mpenh li n, I.. I do E '{'I'('ito as

1.011\'
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fU!l<.'õP:Sde professor provisório o de profos SOl' ufuctivo
da extinta :?,n cadeira, <lo Hli3:! a H) ..W, funções em
q uo revelou som pro intcl igúnciu I' grande COII hocimonto
tios assuntos qno \'Cl'SOU,
Lou vado o major do infantarin
.J orgo I leu riq II< • ~ unos
da Silva, polu forma notável COIJlO, durauto cerca til"
vinte o três anos, dosompeuhou
na Escola <lo Exérrito as várias funções do quo foi incuruliidn,
quer !lO
corpo (lo alunos, qllPr corno nssistouto
das (~adt'ir:ls
do mutoriul o tátirn do infuutnrin () como profossor da
cadoira de armas portáteis, engenhos do ncom pan hamonto, carros (lo combnte o tiro, em que so rovolou
UIll
técnico pspl'cializado,
Dedicnndo se intoirumnnte
:\ suu missão, fui um profosso r brilhante, d(, cultivada
iutoligôncin,
imprimindo ao nnsiuo intorõsso I' ('1("':H~l'lo,
coutrihuindo
assim pllra prcsti~io
da Escola (IlU que
pro tuu serviços con: idcrudos como oxtrum-dinúrics
O
importantes,

Louvado

o major

dll artilharia, nctunlnu-nt« tonouto-roro(1olll0S dl' LplIIOS Corroia
Leal, por,
quor corno li 'si~tl'ntp, quer COIIlO professor da 7,° ('11doira o profoasor cntodrático da lo." cudoira da I': cola
do Exército,
cargos que OXl'r('('1I durnnte c:('rClt (10
quinzo I1.nos, tor llIostrado,
a pur do ullla notfll'l,1 coml'eti\lIl'ia, (,Oltlll'('II(' profulldallll'lItt'
todo: mi eOlllp)n_'os
as:wlI tos rollll!iolllldos
1'0111 () fahrÍl:o do matorial
do
glll'rrn, (hwendo por i so COIl idorltl'-SI' 1'01110 (':\t1'aor(lilllírios li illlportantos
os servÍl:o~ pro 'tndo
nol, Aloxaudro
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Ministério

OECLARAÇOES

da Guerra - Reparti.ão

do Gabinete

1) 'l't'lIf!o I'nlt'I'jdn ('lU !..l do (·Ol'l'llllt., III' o prcsideuto
ela ('l'llZ \~(lI'IIl()lha l'ol'lugul"II.
l!"lll'ÍqU
.los(I ..\fontoil'o
dl' j[ondonçn,
Je 'Iltl'a-Sll qtlO pas fi u dl'SOIll}H'l1hnr O

rpf'tll'ido cargo O \ ir!' pI' idl'nh' da 111 "tnn lu titllYçiio.
vire-nlrnil'llnte
Ouilhprlll('
Ivon I" I'l'lll., quo O ',' rc ri\
ató 110 fim do td('nio dn lD12-H14 .
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decreto

do 19 de Julho do 1041, publicado no
n.? ~3~1,2,& irie, dr 8 do Outubro
findo, foi condocorudo
<'0111 o grau
do comendador
<lu
Ord -m jlilitar do Aviz o major, lia situação do reserva,
Eugénio 1\'0 de Parada (1 Silva Loitão.
~) POI'

Iliárlo

110

Lrorêrno

3) 1'01' decreto dt '7 do ),evereiro do 19-11, puhlieudo
no f)icí/'l'O do Gocêrno u, o 235, :?, a • érie, de do 011 til hro
findo, foi condecorado com o grau 00 cavaleiro da Ordem
.lilita1' (I A viz o então t n mto d infantnria, actualmente
cnpitão, João do, •'auto' Por -ira.
4) Cond corado com Il medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, orn conformidade
das di po i·
çõe do r glllnm(\nto nprovado
por decreto de :!~ cio
~ t -inbro do 1917, o oficiul no diant
nomeado:
Medalha

de

ouro

Guarda fj cal

Tonento.

nu .ituuçllo

do r

erva, Anlbnl Borba da • ilvu.

3) 'L' mdo _ido agraciado
om a more s da 'oeie·
ti da Cruz Vermelha
qu<, lho vão iudicada
o oficiai ao diant
nomeados,
é-lh
permitido
li ar fi
r, por tivns iu ignil1 ~ :

dndo Portugn

Cruz

Vermelha

de Mérito

Cnpitai

d infallturin
drinnu Augll to do FiguC'ir(1do
Albl'rto dn Oli\'(\irn dl' ,'ou ti Mnchndo o !ti.
curdo da '0 'ta 1 n'1I8 F rru7.,
})l.rü',

m cQnd cor' elo com l\ I'UZ "Nm lha d. Do·
dn ('ru7. '\-rnH'lhn l'ortugu(\ 1•• \ niio com a Cruz
'·PrIUt: Ihll
ti M rito, como foi publicudo
II..! ()rdm~ da
H,cc rrito n,o 11, 2,· . {I'Í -, do corr nto IlIlO, o' alli.'rt·s
milil'iano d(\ inf.'mtnrill,
("II
I>r \'Í (,'1) nu gunrd
nnciQIl 1
l' pu h líC'l IIli , lo' rry
('orrf'in
lolU",
• o primeiro
('lIbo
corn~t iro 11,° 3] ll- g, 1'" do rl'girlllnto
cle illfantur'lI
11,° 17, Franklin
B ttlU ollrt dll ('unha,
Ü

dica(:

1·'01'.
o

ORDEM DO EXBRCITO

üÚO

Ministério

da Guerra - I,a üireccãe

Geral-

N,o H

2,· Sério

2,& Repartição

7) I'uhlicam-sc,
n08 termos do artigo :!,o <lo d ~(!rütolei n, o :31:9:>9, do 4. do Ahril do correu to ano, o" de pnehos <lo 1:), EX,R () Sulr-Secrr-túrio
dr l~stlldo da Uuorra,
do 10 do Outubro findo, justificativos
das promoções uo
põsto imodiato , insortus na prosont: Urd en: do lú'érc;tu)
do toucnte-cornnol
~h' infuntnriu Vitor Huuo Antunes e
do major da mesma arma AIlladlltl UOJllO~ do Figuoirodo:
«Por S, Ex,a o Ministro
interino das Colónins é
proposto
para promoção ao pOsto imediato, COIU dispensa do curso para promoção Il coronel, <:111'50quo
nstú illlpmli~lo do Iroqüon tar por<'
oncontrnr
110
I~stndo da Iudia, comandando
as fõrça
oxpedíciouárins destinadas
lt colónia do Timor, o não pod r
ser nfustndo dÕSS(l eargo (lo oxcopcionul
responsabilidado lias presentes
cir .unatãncias,
o tenente-coronol tio infantaria Vltur Il ugo Antune • Em favor
da proposta
s)'lo invocada.
as disposiçõos
I~O artigo 1.0 elo decroto-lol
11,° 31:0TJU, do 4 do Abril do
correu to 1II10, f' o governador
I!Mal do Moçambique
iIl fo I'IH I) II telogràf cumeuto '11113 o ()fieiul ci t~ldo uti fllZ
h domnis rondiçl')(" g rais l) oSIIl·eiuis do promoção .
.Ao telH'nt(' corono] Yítor Illl{to Antllne competiu
já, polo s(\u lup;ar nu ('~e.tlll, II promoção ao pO. to
imediato e o mo mo otieinl, um virtudo da ('OIlU, no
do s 'rviço militnl' que desempenha
11lIS colónia,
O
pam quo foi nomo!\,lo mn S 'tnmhro dC' 1U39, no
termo
do al,tigo 31.° dI) dl.·(,l'l·to !l.O l:l :3O\), d(\ 23
~Iart~o (1(, H)~7, (\nconít'll-so impl'dirlo do freqUentar
() t'U1', o pnm II proJllt)!,'lio n ('oron01 d('s(I" o UIlO l',('olar til' lH40-ln41, ano C>lllque plll':\ tnl fJ'( ,}Ülllrin
lho p('!'tI.'IH'Oll II 110lIIf'nç:to,
'I'om o tenente ('oron('1 Vltor n li '0 A ntnl'ü., (1'.1.(11'
no t!(I""IIlI11'nho do cargo o. tritnfllento mi!itnr(ls, qlll'r
110 (lx(ll'r!l'io dI' funçõp.~ d admini trll<;:iio p\\ulil':I,
IllOn r,)lhn dl' S I'viço nll,' l'ol6nin
qUl'.
po !i'
con iclcll'ur not:1 \'01.
Elltl"l1 ,'úria
e;!ll~Ot'; rl\;i tacln: na ,11'\ f lha d'
matrl('ul a do. tnl'1\11l 80 Ils II (lI'Nlillçõo
do: S 11
r,'içoo, 11:\ org'lllir. ...ç"io do uha t ('im<>nto, d pb ito 01
"!\'Ilr(l., t1'lIl1, porlr' l' Olltl'O O~",(lnl'Íni, !' \'011 titllr~:'jo
dlls fOI'<::1 (I 'P diC'iollÍtrins llo ui d
IIg01 (HH:»,
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nos magníficos resultados
por si obtidos nos trabalhos de ocupação
C 110 conseqüente
domínio dos
povo. rebeldes à soberania
portugucsn
(H118), e ft
proficiência revelada na re olução do problemas
túticos (1 outros exercícios
quo em 1921 lho foram

disn-ibutdos,
Gomo oficial superior desempenhou
com boa informncão O louvor IIS funções de segundo cornandant
(I comandante
int -rino do batalhão do cuçudores 11,° 3 (I, tendo no tn unidade assumirlo
as
funções
do director
da in trução do recrutas
cm
193ti ll1 -rocernm o, ieu
erviços 1011\'01' muito
honroso da Dir <:çiio da Arma do Iufanturia, no qual
põ DI 111 de tU4uC n
IIUS qualidade
de intolibêncin, uctividade (I inexcedível dedicação pelo ser"iço, que o da silicam como um oficial do Infantaria
compet 'nti situo e d I' -rsonnlidado
militar sabedora
e enérgien, corroctu o k I.
Pelas qualidade:
e virtudes militare
reveladas
durante n ua .arreira foi o tonontocoronel
Vito!'
Hugo Antunes
propo to p~lo ~1inilit'rN da Guorrn
pal'll, por e colha <ln ontr os oficiais superiores
do
infantaria
m comissão de orviço lia colónia Jo Moçambiqu , ser nom ado cornnudnnte <ln fõrçn expodicionárin
quC\ dnquelu colónia j>llrtiram m rflfOrço
la guami 'üo milita!' II Tunol', (lo\' lido, após a eh gadu dn m Ill~l fo,'çll ao
II do tino, ns umir fi
r pon ubilidad
do cargo de cOllwlulnnt
militar o
l'IlCarr 'O'udo d d(\~ n da (11(' mo. colónin.
Em tui. eircun t. !leia :
t\ un lo d 1\Ilt0riZflçiio conrl; didn P(I}o urtigo 1.0
do tll'('r to-I. i n,O 31:9;)9
de 4 do Ahril do correntl'
) t II ntt·coroncl
do infantul'Ía
\T{tor 1 rugo
ntuoe
~n promovido no pOsto im dinto,
om di P 'II n cio cur O paru ;1 promoc,:iio fi
<:orollll, indo IIpÓ a promor,:1io otupnr o lugar que
lh cornpptilL lia
clllu d(' ue
:ln ti dt' o t r \'PI'iti('udo II UI\ pr torição.
l'ubltquO'Sl o pr ont d pu~ho om Ol'rlem rio
lú:lrcito, no t. ,'mo do artigo !!,O do dtel' to-I i jti.
('irudo, n, o 31 :H.J,lD,

.Por .', K' ,. o lfini tI'O intl'rino
pI'npo to para prollloção,

,a

('ondi~i"l

,llll

dn!! Colónia' Ó
com di p n a da r [loctincontrn inibido d prc tnr

Olml~:'I1no ExímCI'l'()

N," II

por exercer o cargo de gú\'ernn<lor da colónia de
S, To mó e Príncipe, o major (lo infantariu .1\ mudou
Gomos do Figupin1do,
S('gullllo a proposta, o mesmo
oficial satisf';Iz. às cnn diçõos gl'rais <lo promoção e IL
sou favor são in voca dns :I~ dispo, i<;ões do artigo 1.0
do docrnto-Ici 11.' :31 :9;)\), de ..j, du Abri! do corron tu uno,

Ao major ..\Illadt n nomo
110 Figupirr.do
competiu H fi 1'0 IrlO\,i'ío nos postos de trllt'llto,('orOIIl.1
I'
<1(' coronel ri' pectivumont:
cm 8 do .Ianeiro do 194()
(l ~4
de ~[a\'(;o de 1\l4:!, mas tais prou)(}(:õt,
ntto
puderam
S('I' l,fel'tlladll8 por lhe faltar o tempo Il'hal
do permunêncin
no serviço <1:18 tropas como condi,
<,:Tío do promoção
Il o (;1I1'~()
fiara II promoção
li
coronel na sua arma,
h to oli( inl r 'v 101l-~( logo do do o, l'rilllt'lrOS
tempos da ~Ila carreiru
corno militar muito illt(·li
gon!n,
activo, ilustrado
II oxorcondo com muito critório e competêuci«
as Iunçõe d( comundo cm (1'10
Na invo tido,
•
OS S~IIS méritos pos oai: (' militares
permit m .10
comando logo n • c>gllir :'t sua promoção
no pO. to

de n lforc S consldorá-Io
no x {'l'(' ito,

COl110 uln oxcelunt

OIOIlWfltO

COl1l() !'uhultel'nfl
I) ('[\I'it!io
li'z ]llll'to dns fOrt,.'u"
o:XPl1diciollÍldns
ao hui dI' .i\n~oln
() fi l"rllllçll. du,
I':lIIte a gUPl'rn de Hll -191~_ .·a ('olónin do Angola
tOlllOU pl1l'to !lO combate do Nlllllila, l'lll qlHl foi fI'-

rido,

t('ll(lo 11l1l1'(wido llOllrO"O lou\'ol' :\ SUl, HeçaO
,I~f(~_a elos \'ldC's d( ('illItllngambo
(
'abt'do,
dllndo provlls dI 1Illlita sOI'('nidndl'
dl'hai o d fl)~o,
No <!(Jl'pn (\xp('(lidonlÍrin
P0l'Illgul\' em Frnnçu doslllllponllOlI li' flJ!i<:i'\o do oficial d" grunadl\il'os
da
:La hrigada do infttntnrín
Colll 1Illlito 7.('10 Cê PI·oH,
riCnriu,
Xomondo pum
(','ol'('{('io .tu ímpl)rtantL'
lia

I

(l

dH eolónill
d, t 'Hho Vordo
t'1Il Ü de 1'\ \'lIl'oiro do 1~)~~
I, tl'rn,so hn vido no t'Xt'I"
('ll'io das sua!' fun<:õl' por formu n 1I101'('C l' SU '(1',
i\'n5 l'l'(·lmduçr,.s
nO ,M('frio do cargo
a 01'
<1 poi tl'nnsrnrido pnrn (I (\,'( rcício d fllllÇ'l'I
ill1\nticn
nu colónia
do ,', '1'01116 o Pl'Íllcip',
ondo
('
(largo

dI'

gO\'1

modo!'

L'

~1I8
duns COIÓlIi'l 11};(\!'I'(lII, no, torlIlo!'! du
flln<:, o dll pl'imeira ulltorillnno
militllr, !nndo

(lnt:ontrn,

loi,

li

n. seu

(Inrgo

rôrçns

militnro

ti.

ndrnini U'll<:i'l.O ( n di ciplinu
neln, ('on titlll1111 .

dn'
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Em tais circun tâncias :
Con idoruudo que O major de infuntariu Amadeu
Gomes de Figuf'irNlo
foi impedido de satisfuzor na
ocasião própria
iI' condições legai. dr promoção
em virtude do oxorolcio de funções públicas do grnndo
1'011\'0 e ro pOli. abilidade ;
Considerando
q ue no presente momento 0 1nc0I1'
"(>1Ii'\1110lIfa. tar por largo prazo do tem po o 1110llIO
oficial do oxorr lcio das . UH. funções;
Tendo 'm atE:'uç:lo a qualidndes, virtudes o orvieo prestados Jl lo me mo oficial durante a sua
carroiru o ainda o disposto no artigo 1.0 do do·
creto-lei 11.° 31:9~)9, de 4 dr Ahril de 1942:
n tormiuo qUl' ao mojor do infautaria Amadeu
Gome
do Figueirodo
('.ia di p n ado o tempo do
pcrrnanêncln
no serviço da tropa
xlgirlo nu lei
corno con lir:ilO do promoção
ao (lO to do tenente·('01'01101 o coronel,
E. te oficial
orá dr. d já promovido
ao põsto
imediato (I 1I0lTINlJO pura a 1'1'(1(1 üêucin no ln titu to
tio Alto Estudos ~Iilitnr(\ do curso p.lra a proIllO'
<:fw a coronel elo infantaria,
devendo, apó a BUU
promoção
a • t último pô to, ir ocupar na O cala
de uces O o lugar quo 111(\ competiria
se não tivesse
ofrido qualquer pr torição.
1 ubliqua-se o pro l'ut· do pacho lia Ordem d"
t rlllo' do di '1'0. to no artigo ~. o di)
E.rérrifU,!lO
d(>crE:lto h·i (';tado, 11.° 31:V~)~h.
) Contam a nntiguidlld
di) . eus uctulli po to dl'sdo
q lIO, rt' Pl'ctÍ\'um
nlo, lIw viio indi('udns.
o:;
ofi(·iui" nO dinnt(' lIomeado', promuvidos
pol:\ }Ire 1'lIto
O,·delll do E,,'ércilo:
ti

tinta.

Infantaria
('Ol'onol \'ítOI' lIugo Antnl1l' .• di' de G de ..~rt(>mbro (1(\
1~)41.
rJ\'1I 1I10·corOIl(\1 \mnrl li 10m
dl' FigUl ir<,tlo. rlo~dt'

d,' ,Jlln iro do 1040.
~[u.ior .lono Afon o Per ira lago, d d 14 dE:' utllbro
d,· I.l4:!.
apitão AlIgu to Ynz 'p IIC r, d dp 6 do ~'otombro de
1941.
Artilharia

orolloi FIu\'Íauo
bro I 1942.

gll~ónio da

o tn, d(\:01d ']0

Outu·
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'I'cnontes-coronéie
Roberto do Matoa o Alexandre Gomos
dA LI'!l1oS Correia Leal, ambos desde lo.( d(:\ Outubro
do 10·t~.
Majores 1'~8t(>\'l'lo liodrigucs ~I'to (II' Almeida o míjiclnnos do extinto quadro especial Manuel José do Avilu
Mudrugu, António Joaquim das Novos Eliscn, Daniol
l'eruandcs
J(' Barros (~,lIoiroz, ~111tn1l8 ){artins ~IOI'Mi"
Júnior n Jouo José Amaro, todos desdv K do Outubro
dI' H)4~.
Capitãis:
José António Santos Moutoiro, dosdo ;~ do Outubro
do lU·!:.!.

Artur dr- Jesus
19·t,!.

Fernandes,

dosdo ti de Outubro

di'

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major José Pedro
bro de HH:!.
('uDitãi'i Francisco

Malha, desdo ~H do Serem-

Ferreira

Frnucisco
de Olivoirn
20 do M(ltolllul'o do 1~H!!.

:-;(,I'I'lt II

;:tdo, ,qui 'os desde

Tor-

Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitau Po sidónio
U0 HI4:?

Clouliio, desde

i\unrs

11 do Outubro

0) Foram uornendos
para li frcq Ül'l!f'ia do CIII'HO paru
promoção a ('01'01101, q U(I dp\ tl'l' início om 1 c1n FQ\'f\reiro d(, l~H:J, no Instituto
do .\!to, Estudl"" .\Ii!itnr(l ,
ondo d0\ em 5('1' mandndos uprcscntar
110 dia anterior
no do inicio llo (>1I1'RO, os tencntos-c orouéis d~l'" di, ('rtífl
afmas a . C'!:'.lir ffi(·neionaclas:
[L

Infantaria

Arllnt!('1!

001l1(''l

\lini'lh'rio

(h, '·'igupirpdo,

da" ('ollln::l

1II':1l'iql1l' Alborto

dn , ou 'U Olll'rl'n,

11.° 7.

inlalltnria

'Idido,

(>TIl

St>l'\

I~O

no

,
no

l'(\"'i!U(lllto til'

n.

EI! ('hio J:m{llio da ~il\'ll, lIO kltalhllo do ('!lc:ndorr,' 11,°
Aníbal \lnl'tin
(10111(> II
,I, 1:0 batalhão dp rllt:trnlnadoras n, ;).
•\ntó1,io
(~II11dl''', 1,'101'1' , 110 di"trito dl\ rt'cl'utUJllrnto
O mohilizlH:. o 1)." H.
AI'IO:\1I<10 .\11'1'0110 C'nl'llo o dos Ih.,i'l, 1111batnlhilo d,' cal:a
don''_' !l.o (i.
Joüo da En(,llrnuC,'ao ~rCll':;I' F ...I'UUII dI' , no rogilllrnto
de

"(I

infantnria

n.e

lO.
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António Acácio da Cruz, 110 d'strito de recrutam
nto o
mohiliznção
n. o :3.
Afonso Cario Ferreira Mny, adido. cm serviço no Xlinistério lIa.; Finança , na gunrda íiscnl.
Mnuuel Ferroiru lia Sih 1\ Couto Júnior. adido, 0111 SOl'viço no :\[ini"trrio do Interior,
na guarda nacional
ropublicnua.
Henrique
Augusto de Lucerdu,
110 regimento
do infunturiu II. 11.
llnltn 'UI' :\lorC'iru de lirito • "n\'H'I', nu l'C'ginwnto (lo infautaria 11,° I:?,
António Silveira Hettoncourt,
110 regimonto
do infantnria
n." 1 i.
António
Duarte Carrhho,
110
fi O'irlll'nlO
do infauturiu

n,

11,0

UOlllóulo LObo P rvir« Caldas ,lo Barro', 110 rogimento
do infnuturiu 11.° H.
() '('aI' Kol dI' Alvarongn,
110regimento de infuntnria n.o:!,
Caetano ilbnll~1 Cordo: 1'0 Ho ado, II elido, em . Pl'vil:o 110
Mini: tério da . Fin:lI1t:lIs, 11'1 guardo. fiscal,
C'l tano Alberto d!, Harcolos, no di .trito de recrutamonto l' mobilização
n.? ;).
Colostiuo Rodriglll"
da Costa, no rogiruonto de infantaria n.?

14.

•vntóuio

Luiz Salgu iiro Fra~o, o, 110 di trito (}(' r('crutuln (1 II to
mobiliz ÇrlQ !l.o 10.
II ul'iqlll' F I'rdr', no hatalhão ti lllotrlllhaJorll'
!l.0 2.
•\rmnndo
~ fon o Ih'lIriqlle , no r('gim nto do inful1tnrh

11.° 5.
Artilharia

du (i:\lIIn Hodd"uc,.
adido, l'ml'l'\
i(:o no ~rilli t~rio das ,olúnins .
• 1 ):l; luerl'L'iro dl\ Andrade,
no ro~iu\('nto do al'tilllHrin
p .alla n.o 1.
.\rtlll' i\lcndc
do MII"'1I1hiii', nu 3.' I> il'(>cC;'1!o (;(\ml dê te
Mini t(·rio, udido militur ('m 1.oo<lr ,
\'nlC'riuno Antúnio
do nmpo (I 'ou LI, 110 comando dn
!IoC(I li lDnrítimn d LishoLl,
,) ust: d AllIr 'üo '~ola quo ... ' [lI'II1(>1,to, nditlo) ('111 '(')"\'ic;o
110 MinisU>riu dn hconolllin,
no ln. tituto Cr(>ogl'Ílfico
, C;udn traI.
'"n 't·O

Cavalaria

l.Juiz Filipe d(' • 'ou
lI,O

r,.

:I

o ~ aro, no r -gim nto de cu\'nlnrin

Oltl)E.\(

()() Jt:X.EJ:Cf'l'()

~." 1'1

Cipriauo do Castro Martins, no I'úgillwnto .1(1 cuvn luria
11.° (i .
.Ios,í Aristides (; IH'tlOS da Si I\"II, no r(l~illl"llto do cu \ aluriu II." R.
Engenharia

José Fornnudes do Barros Júnior,
dores dI' ('alllinhos de ferro.
l Ioitor d(· :\h"·uI'(\llha
IlIglI's,

110

110

hn tn lhão d(· sup:t-

I'alallliio

do ponro-

IICIros.

Antóuio .louquim Forreirn da :-)iha .lúuior, 110 cournnrl»
tuiiitur dos .\<:01'1' ,
~\II!-!:lIS{O
Cordeiro l Jiniz :-IalJlp:,io, adidn,
prufcssor da
E '('ula Jo Exór.-ito.
Uusimir«
Artur .lu nosl:. :--:ulIlos. n o I'Pgi!lIOldo dI' "lIg.··
Ilharia 11.° :?,
,João Alcgrl» dos ~alltos (fldado,
lia Escoln d(. 'I'I'I1I1SllJ iss. .es,
l U) ('olltn li llntigllitlarl,.
do Sl'lI actual posto desde
7 de ,'ot(llllhro
último
() iuujor do il1f'lll.tal'ÍlI Xlunuol
Soeir» !I(I Faria, IH'OIUO\'ido 1'01' l'0rtll1'Í1L do }I, dI' Outuhru
findo, insertn na Ordem do h',{'hrito n." '1:\. :!," óri«,
do cor ronto II no,
11) Frcqüoutarum,
<:0111
nprovoitnruonto,
nu I~ cola
I'r.itir-a do Iufuutnria,
no corrente
LlIlU escolar
o curso
do coruundantos
do hntalhâo,
os capitfii8 d,~ Ínfnuturiu
:\1ILllII01 I )iIlS, :\ltlllUI·l ,JO:lqllilll Candi lo F(,1'1',ira, :\lllntI(lI
•\ IlUilll •\scen..,llo do Sando L(\l1lo~, 1~lIri('(1 I )a!!ohorto
Ilnl'l'o<;1I 'l'ioI'IlO, .\nt(,niu
1':lJIí1iu Sitn,)t's da :\Iuta, l't,dl'o
lh-!'(Jl16 BlIstos d(\ Cll.l'\'all,o, \'ítOl' J\lol'0iru do ,'Ii, .José
Baptista
BHI'rC'il'OS, .Iouquim
,,\Ij,(ll'to
d, Lal'fi .\I('grl\,
Jo'l'<lllCi ('0 du (Jollc(,idl0 I lias) Lueiuno (JOlllOl- .\Iul'tin
Utll'l)O!W, .\lIt6I1io
jlnllli(,1
Il:t~)ti 'III, .\ lI!ônio Oust,',dio
(louc:ah 1'8 Montl'lt'o, I~rlll'stl) C..llÍnncll dll :UIIiII, AutoJ'(,J
(]0 'Jt'igtldr, do .AI\'os, I~dllnrdo ~\ulóllh, nUI'c:iill, (lt)r\'Ít ío
i\1'lrtins ('ampo'l do 'nrvallao, nu {ti Fl\I'I'oira Ill'ugn, ,lo. l
BernurJo
:\limol-o
ol'r(liu, ~\ ilibaI I':ugt>nio (1" J\ \ ill'Y.,
:\Iál'io
Baptista
C01l111O, l1uilh('J'Jll<'
,11' l'llda ('ol'l'oill
:\fontl'irn,
Adoliuo
14'I'I'I'oil'll I"l'l'''co,
nlóuio .AzO\ do
dos Hoi', .Ioão Pu 'cal :\Iul'hllu)
BplI(I\'idl's, .lono OllOdCl.
dns ....O\'(\ :-)uradul'u,
lltónio COl'l' iII. de Pin!Jl) .lúniol· •
•\ml'·rit'o
Pinto da Riha Oli\'(lil'fi, .\llt6nio
I into da
~t'\'o
PNrl'il'u,
Vusco n odfroy d" .\ I>roll do Limll,
.\ugu to.To
~Inellllclo, I ):irio 'I'nllwgiio,
II! '1'10 d(1

2.· ...éríe

orWEM

UIÍ\'\1irn

DO gXI~R 1'1'0 x-

ou n Machndo,

.Ioilo

Xavier

14

da Costa

GUi
Pina,

João da Costa Virtuo o, Henrique
Lopo' Gonculves,
.Iosé 'I'av aro' .10 Lima, António da Silva (linheiro
o milicinno , (lo extinto quadro especial, José Silvestre Ro·
drigue . Oarlo do R";go T'imentol, Manuel Francisco de
":;oll'a Viana, .A IItónio de Almeida ,.1\ brnn tos (' Lur inno
Augu 'to Vaz Per 'ira.

l:!) Chegaram :L altura para entrar no quadro respectivarn nto III 14 O 17 de Outubro findo O capitãis tll'
infantnrin, em di sponibilidnd " Mnnucl Dius e Alfredo <1:1
França I )órin X óbrega.
1:1)

,tn

dosligndo do .erviço do de I:! do corrente
o. efeito
da última parte do artigo lf).o (lo
n. o ~ :404, do :>1 do Dezembro
tio 1937, o
do infnntnrin, do batalhão independente ri. infan-

]o;

mes, pam
decreto-lei

capitão
tnria 11,° 18, .\ntóllio
lJ)

Froqüentarnru,

Sarai. a.
com uprovoitnrnr-nto,

'I'ransmissõe
, lIO ano lectivo
tran 'roi" õ('~ (~,O turno), O

na K cola d
o curso de
oficiais :

do H)41-194-~,

'gninte

Infantaria

Capitão António )Iato, o Pereira.
Teu nt li ..\bflio do Faria
miliciano António
'colho do
.\~a 'II t I Branco,
4\1~ 1'0: Henrique Alberto do : 'ou "\ 011 -rrn Júnior, Jorge
lngl . luncho P(\rC'il'<I dI.' ('Iu'valho, JIÍlrio ~Iigllel Jlul"
tin Macodo, Alfrl'do Ill'lIriquC' Ba ta, .To .(. JllIrtiniullo
Jlorf'lIo
lOlle:alvo, .\IIl{l('ur Augu to Lopes Chavfl~.
Am[h~ar do ,'unto,
.\ntóni
,funuC'1 Bapti, tn do Car·
\'alho Q, miliduno • Júlio eh Rocha Coutinho, ~[nn(lC'1
Lor
Godinho.
António Jo,~ d Mesquita ~lIintclll .
.\ugu to Pl'rrira Coutinho
Guilh rll10 d ~'ollsn \"alndlo
('ri ·tinno 1J(ll1riqll(' dn •'ih- ira o 1.01'00:1.
Artilharia

Alfon'

JO

I'

Y 1\

('O

Hodrigll'

Humo

Cavalaria

Policnrpo
MUll O Frnllci co J O . d
!)u\'id Bn nu :UIII' du. ilvn, Miguel
J[ r 'no
.\1 .·nn Irc :~nt6nio Bnlu Podri-

rto

2.' :';prie

15) Hl'ia<:iio dos tenentes do infantaria 'luo no nctunl
devem freqüentar
lia Escola l 'rúticn do Infantaria o curso d(1 comnndantes
do companhia,
(jllC'
devo
realizar-se
em dois turnos l' em .lntus qlll' oportunamente serão indicadas:
ano escolar

1.. turno

.ToSI') .Io.iquim Capela, adido, ('III spnj(;o 110 .\Iinistt"j'io
dU8 Colónias,
Joaquim Augusto Pinto Guedes, adido,
serviço no
Xl inistório da Colónias,
Xlauuol .1oaq nim riu Silva .1úuior, adido, om serviço 110
Ministério das Colónias.
Sérgio <iatine:lll Barreto da Cruz, no reginu-nto do infantaria 11.° 10.
•\ urélio .A u~u to da Cruz Fer reirn, no regimon to UO infanturia 11,° 11.
Artur .Iouquim Joiio de I)('IIS 1·'igu(lil'(ldo, no bntalhão
ludcpen donte dl! infantaria 11,° 18,
.\ rgôlio til' Oliveirn Rocha, no n~gilll!'llto lo infuu turia
n.O 1f>.
Henrique Cnrlos Xavier II ouriq 111' ,110 n'gillll'nto
de infantaria H. 1:~.
l,'ranl'Íseo dos I{eis Pio, no l'pgillH nto dI) infunturiu
11.° 4.
Luciano
liumu '1'OI'l'OS, no rouim uto de infuutaria
n, G.
José )Inrcoliuu Correia Valarinho, no ['(.gi1l1onto do infnntariu n.? 11.
.J oaq uim Afonso
Pi nto, nd ido, fim serviço n: ~I iuist 1,1'Ío
das Colónin .
J\lhet·to Cm'los Bo(lrigu('
Hill! iro da ~unhn, adido elll
ser\'i(:o !lO ?\Iini tério <1:18 Colóni<l8 .
.Ios<' Nogu ira da Cu tn Unllleo, no }'(H·imcnto do iufnlltllri fi II.o 1:3.
•João Buptistll
dI J.\z \'('do COlltin!to, 110 )'(Willlí'llt(J d \ illfnntul'ill n. o 4 .
.Joio Augu to do Sou II Cei' Üflil'O, adido, CIII cl'\'i~o nu
J., 'cola do 1'~x('I'('ito.
i' 'ar I'lIis SO:1fI S, 110 1't'gilllt nto de infantaria
II." G.
.lu Ó AlIgu ·to .Jullqueiro (tonçul\'(
do Frl'itn , !lO l'l.gi.
III I1to d infulItltrill 11.° fI.
.Ioã) (,ureia Ah'o , no I'ogirn I1to do illJ'lIntlll'ill 11.° 7.
(', cur
ponel)!' ?lloul'U Brnz, ndido,
III I J"'iç-o 110 ~Iilli t rio d
(,OIÓlliu.
(lulll'rzindo
da .'i!"n, no l'ü~im(\lIto ri infa!lturin n." LO•
.AI, II CC! Iro Hoqlll', no I'! gilll!'llto do illfulltnl'in 11.° '.
(1!lI

O

Q

2." l:iérill

ORDEM

N.e I t
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Iiaúl Videira,
no batalhão
independente
ti infuntaria
n.? 18.
•J ObÓ Camisão \ "az Ferrr-iru, adido, em orvi(:o no ;\finlstório ela' Colónias.
Luiz Gonznga Grego, no reeimento elo infautnrin H,O 8 .
João ~Iiguel Gomes, adido, em orviço no Ministér io das

Oolónia .
Isaúl da Conceição
11. o ;L

Ferreirn,

r gimonto

d \ infantnri-i

I iomiugo

Ferreira,

no r gimento

do infantaria

Bnrreira,

no r glmonto

do infantaria

110

2.· turno

Autônio

11,° ~ •

Armnndo
II. ° :.!,

Afono

H. bulo, no regimento do infnntnrin u.? i,
do ...·011 'a Regatu Júnior, adido, em serviço no
ni tório das ·olónin.

João
J080

Frunci co ~llLrqu . Lopo
Leitão,
dento de infantaria
11.° 1 '.

António
Joaquim

no bntalhão

jfj-

ind pon-

Ferreira, no regimento de infantar iu n.? ~.
Augu to 'I'eix ira, 110 rezimento
do infantaria

n,?

.10 ~ Vnlerinno
Paulino,
infantaria
II. o 1 .

no batalhão

indopond

nto C:C'

Luiz da o ta Azo,' tio, no rozimento d infnntarin n." 14 .
•\ Ifr do Rib iro do Monose , no batalhão ind pond mte
do infantaria n.? 1 .
Jo quim da Rocha Moura, 110 regimento do infantaria

11.° O.

r nácio

~ronteiro Pnch co, no batalbiío indf'p ndont
dI'
infunt ria n. o 1 .
•\ntónio .To ' I)oarto, no re-gim 'nto ti infnntllria
11.0
.\nt6nio

.:icolall

'llld iru.

no To"imonto

d(' infantaria

11.°

l~.
António
1arql1
Tn,-nr
tério la Colónia •
•10·
'imõ
funil I d
I id TO da
•To '6 :\Inrill

,adido,

m

rviço n ) ~Iini '.

,no r(\gim nto d inful1tnrin
11.° 7.
'nl'\'ulho, no hntalhno d ml'trnlhadorn

n.o~.
Palmu, no r ~imento dt\ infuntarin
n.O 14 .
Hib iro, n lido. m '1', iQo 110 Minitério duo..:
olóniu .
.lo li do h,gipto ( li\' irn Braga. adido
m
r\'iço 110
• fini.t rio da
lónia .
Lino ria R
lIrrl içno . 'il\'a. no r<..gim uto d(1 infnnturin
D.o

10.
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.Iosé Julião de Freitas, adido, em serviço no )[inh;tt'rio
das Colónius.
Baltasur da Costa, adido,' 001 serviço 110 :JfinistlÍrio das
Colónias,
)!anuol Fr,'ixo, no batalhão independente
de iufuntnria
n.? 17,
.T oaquim Maria thlhardo,
adido, cm serviço no Ministório
das Colónias,
A ntúnio da Trindade,
no hatalhi\o indopoudonte
d 111fantariu n, o l il,
Aloxundro :.'Ilodeil'o!l, no batalhão illdop(\fl(lollt!' do infantaria n.? 1e,
Álnro Aníbal Borges, no regimento do infuntariu n." Õ,
~f:U11l01 Luciano
Dias, 110 batalhão indepondento de infnntaria n.? IV.
Hi) Contaui a antiguidndo
do .011 uctual posto (I
dI> Novembro do corrente 11110 os alferes da arma,
(ll'\'i<;os n (Igllil' moncionadns :

•

Infantaria

.l oão 'illl!'ão, .louquim Azevodo ~lal'!iJl da Costn, I::lio
Augusto gston'~ Folgas, I'~l'll()sto Antúnju Luiz Forreiru dI' ~[!\(~('do. 11'(lllOU d" Ahnoidn )Ioln, FI'I'Il~llJ(lo
:\lanllpl Gurrido
gOl'g(1 , El"lI(, "to Foutourn
Oa!'('(. dr
Loucastro, lionuto
IlIIOS .. ~,,\ ior ~Illllll 'I Amadeu
Gomo j[adnil do Sousu '1'0108, ~I:'tl'io Gnrvin dn .'ih a.
António Mnnu! I Bnpti tn do Utlrndho, Carlos ,.:\lbol'1(,
(~OJl<;:t1vos, Abílio
~[IlJll1el d(1 'I':l\'un's }{o:,;atlo do :-;1\.
(:I'UIIIOlllo JIont(\iro,
I Iilúrio MnJ'qul's da C:nmn, (I U,\'io dl~ CurvulllO Gllh'no do FiguoiI'L'do, .Touquim I,; tí'·
VIlS Corl'(lia,
Llliz C.unt~o Viloln,
llrnriqlH'
~Ianll<,l
Hibuirt) d:t ()1'117. J\ntlllll's, .TO:l'lllilil Custódio dn Co tu
OOllvoin • .l\lfrodo
'I'eixoim Tolo, LlIiz do ~n cimonto
~Intos, Carlos Hul'l'o.o JIip6litQ, Lui? nont:llh·.
ar·
1111il'O, Múrin
Fel'r, ,) Pilllontfll dll ('o. tn, I':dllurdo ~Ill'
!'ia Pneh' o Pinto, ~\llt(,ni(j 1':lIllli(, PI ('eirll d(' Fi II i·
1'('tllI
Cnrdo o, .\nnando \T Cl eo tI· ('nD1po .• ar, i Ll•
.JÚlio J\lIgl1 'to du Crllz, F l'llUlldo do Jl(llo L itl\o
('o, tu,
fúrio.
1,'l'n I )ius da
~u8ta ('umpoli
ArmC\ndll
~lnllll!,1 (~al'do o do .\111'011, TIII, {'lio l,'orllund". i\lntia .•
~lnllll·1 (,'ilil'o I'(\("tliru d 'ilvn d! .In~nlhiii
jr 'in
António \Toiga Filllho .... \rt\lr 1\foll o PMeira lodl'!
glll' , Jt'rnllci ('O .los{\
nuho Ih'a, .10 Ó ~rnnlll'J ('
1(1 tillO •'onl'(, du ('o tn h'I'I'c·im .J (, ~ll1rill \'i('iI'H
A T

>.
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A ln-unho a, Frunci cu ~I anuol da Co sta :\ [UI! ida, J\ [vuro llomão Duarte (\ -'I:tnnol :\fnl'in Piin -ntol Bastos.
Cavalaria

Josó Cecllio (:011\,:11\'0', ,10..6 Moreira da Silva Hltllgf'l
dI' Almeida, Fornundo
:\J:u'ia dI' Fontes l't·rt·ira d(l
:\1 lo, Acácio ....une" da Cruz Tenreiro, .Iovinno Aluísio Chavo Rumos, Alberto Policarpo Jlauso, Antônio
-'Iaria Hobêlo, l 'arlo
Emilinuo 1· mandes, F runcisco
.10s(· d!' Moruis, .Io ti David 11:\('111\ • Tunos da Silv«,
:\lunuol 'Iaria I'oreiru Coutinho Correia do Frr-it.rs,
~lúrio • branto
da Silvn, António I'uis Aud orinlio
1:011150. Joaquim Rodrigues
• lho, ~liglJel Fr-rnunde s
1101'(1110, I<.IIHUIIIP! Xavier
Forroiru (lO Ihll, Aloxundro
António Baía Rodriguo
dos Santos I) ~I igu(·l <..'ur].,s
'I'onório Culdoirn d(\ Ca 1'\':1.1110 ,
Aeronàutlca

.Iosé l Juur te Krus
Ilosn.

Abecassis

O -Iosé

António

~{:1l'till

Veterinàrio

'vrdl'iru

Carlus

Quadro

\nw!l(

U

Mnrquo

I'orcirn,
dOS

serviços auxiliares

,Ie Carvalho,

do exército

.10.6 ){onteil'o

Alves,

Amuneio 1'\'I'IIr1l1dl' • .JO!'ll: :'II'lria da Mota
(·'roita" .• \ lh{'rto ('ndu
(h on(·!'ic:ao • rpa , onJ't'~,
(juiz )(m'pdo Port·il'H, .\.míknr
Augusto
POlllpílill li·
J(lll'~nrid(), TI ari(llI' Feronnd
• 'ogn ·ira, .To 'l: Llli~
Burho,'n, .\irí's .lo' '. Linw
'/ln'alho
Estt'\'( :~, .lo~LI
Pedl'o d· :'![olltah iio 1"C'rllllll(lo',
Luiz I' iI ip(\ POli'
Dias, • O('IIIHlino UOIl<,lIln
d(\ .\rniljo, ,Joaquim ,lo~é
Cal'r!"irn, llil:'tri., P I'l'ira dC' A Iml ida, A Iherto A f')Il o
Loito, João ~1('lIrll' Duarte, .1.,,,'· ?lhriu FC'I'I'llo, ]I iI'·
mioo Guilh rnll' .\1\'(", () r:\I' da ~i1nl Conu .., .JaillJe
Hol':Í ...io l'into !:ued. ,.Jo~6 • imil' d:l. 'ih'a .Júnior,
,1086 :\Iartin"
l'('I('~til\o
l'AlIllido do (,'igIlPirfldo AI
IIIl1ida, (:(,l'Il1ano
lo' liz(' , Fl'lm 'i.eo
'imito, MallllPI.
Pcr irn, Bo 'suC't :ah ador II IIriqLI s Domingut",
.10010
l fi. imiro ){:\r"n1110, Aot Ido 1 iro: T:t\'lll'C'~, )1LÍri., d{
('nmpo , .Jo~o I)unrtt-. Porl'írio Joaquim 1 "['('im, .Joa<l
Horlri"lIl's 'ntnllll,
.\lIgll, to do
'anto,
l.,dllal'llo
A LIfJ'1I:tO Fl\I'II<lndll
,lo:Íl t!p _\ IrnC'id a, :\ n ihal .' i[110..
da :ilvfi 'rrigll iro., ()ominrro
F(.rnunde,
,lo, é Dili
d' . '011 a .Júnior, ~tl\llll I .lo (o ('orr 'ill, .\rm 11 do I,·
f101'lIlÔgC'Ilt'"

1"
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Seixus
lnúcio

Cioll1e , Verlssiuio
1'1'1'(lil':l
da llosu, Sim ão
Costa, .JOSt'1 .J onquim )l,ll'l'il"ll (llll\"i'il), António
?l1olltpil'o o António
da ::-;ih':1 ('Hl'doso,

17) Conta a antiguidade
do !-iPII nctuul põsto desde
do Novembro dI' 1!~Ht;, (' IIi'iO a que IlIl' foi utrihulda
1'1./11 dpel:II'w:iio lU) dn Urdcu: (lo /~·.r(:/'('/t{) TI.o 1::, :!,n .{o.
rie, do co rrento
:11111, o alfel'(\s
lliilil'i:IIIO
.I,. iII fuutnrin,
do hatalh1io eh, uiot rulluulurns n." ~\, Artur J\hl's :\ror<'ir:,
do Pinho,

IR) Foi nuturizudo
o alú'r('i> n.iliciano
d(l infauturia
l':lmallo Artur li usar () IlOIlW do Elmallo .\1'1111' de- Uli\ oiru Hohiill1 (,jl'!lo Osório, doven do portanto H\I' inscrito
respoctivos

IlOS

1!l) Conta

l'I'giSt08

antiguidndo

:I

do No vntnhro

õsto

COIll

do

11011'''.

SI'1I

actual

PI,stO desdo

di' 1 !l:\ti, O não dtl:id,' 1 dI' Xovomhro

1
do

lWm, () nlforos milir-in no de infalltaria,
orn sorvlco no
jlinistÓl'io
do Intorior,
na gunrda na(,ional repuhlicnnu.
,Jo:-;(' ~()arps Claliz:I Cnruoir«,
jlrolllO\'ido
a .rlferos 1'01'
pnrtu riu (lo 1 d(1 ~Iail) III' 1\ljf I, insortu na t trdem rio
k',('t'J'('Jfo 11.° 10, :!,A 8(;1';1'. do 111('81110 ano.

:!O) Conta

li

nntiguidado

do !i01l 'lI·tllal

pn~to desde

1

do ~ 0\'01111"'0 do 1H~9, <" 0110 d<'sdo 1 do • TO\'I'll1bl'O ti
1 !)-tO, () nlfol'e!:l miliciallo
d(, illfantaria,
assisÍt'nttl
dl
p-,tudos no (Io}(\~i() ~Iilitfll', C'lrIOS do ~(f'I{) 8íl1'I'I\<I, pro-

movido
I~I W,
11111

n nlflll't's

inscrta
1110 nno,

ti,

~(ll'ill, rio

Pertol1t'(l
anila dI' ('a\ [lluda, I lião ;1 do infantamili"i:ITlo V l'l'gllio .1\ IIgl1 to ("Ol'lllllH!OS Mo,

ulfol'os

(l

rais,

d" 11 do ~()nlll1hl'O

ri" 1~',l'lJ'cif() 11,°:!~. :!.a

n

:?I)
ria,

por porlnl'in

1l;1 ()rr!t"111

n

1/11(\111

8J'ril'cito

~:!)

1',0 1','f('I'('

11,° 1:1,

Fllralll

2,

Il

f!(iri0,

lIomO:1,]O!;

dO('lul'u<;l\o

(]

J

l':lm

rtll'l'Olrto

11)

<ln

()rc!rl/l rio

IIno,

a fl'l"jfll'IWia

11(1 ('UI'

(I

do

chofes do (\l'\'i<;:o t](I(', dl'\ (\ h'r inicio 0!l1 I dI' .Jnll!·iro
d!,\ l\JJ~, !lU E~!"olu I'r:ítiru (1(\ EIII-Çllnhnl'ia, olld ' d(Wf'1l
5 ,[' rnulldado
nprcsontlll'
lIO c1in lIl1torior ao do inicio do
('lIrso, os ('upituifl l]r ougc!lharill
li S(\~lIil'
IlII'IH·iolllldú. :
Joaquim
FC'rlllllldo da 'ollef'içaIJ
!lO )fini tt'·['io rio Illtorior,

(:OIIlC'c àlnl'l'Ju

s, :IlJidll,

OIWI~M

2,' S{'ric

no

ExtRCITO

Augu to Soure

1<'01'111111<10

ougenharia

Frederico

No' lJ

(I:. Piedade,

703

no regimento

do

no hatalhâr.

de

Il ,o _,

de Gu mão Correia

AI'OUCll,

snpadoros do caminhos do forro.
rrnnndo Sóri 'l'cix ira,
Octávio l·. tevos Paulo

no batalhão de telcgraf ta .
lardo '0, na :~, Direcção c:: rnl

dõste ~[inist~rio,

Henrique Ilorculnuo • anta

'iam da Uunha. adido, profe SOl' do Instituto 1'1'0ti .ional (los I'upilos dos I':xórcito do 'I'erru • ?llar,
I'uulo Emílio do Brito Aranha, adido, profo 01' da E colr
(lo Exército.
J\ utónio .J aciuto ~1 gro, adido, profo '01' do Instituto
l'rofi ional dos Pupilo' dos Exército,
do 1'OrI'l\ U Mnr.
:J~)

1<'01'11111

nomeados

pnra

a froqüeucin

rio cursc

vlo

comnuduntes
de l' quudrilhu, que dev o ter início 01117 do
Janeiro de H)4;J, na g cola Prática (1(' Aeronáutica,
oudo
devem ser muudndos apr« .entar 110 diu anterior no do
início do curso, o tenentes do aeromiuticn Il serruir moncionudo

:

Armando do Sacuduru l.'alcão.
IIi. tório da ('olóllin,
.' uuo

A" c Culndo, na ha

tI

adido,

Hill

a '1'(':1 11.0

o

i

ti 1'\' 1,'0 110

Mi-

L

Joaquim
Brilhante Pah h, 1111 :3." Dil'l'c<:.10 Gcrul ti st
àlini, tério, no . l'\'il:o: ('Ill'togr:lticos do px(.rtito,
~lnrio '1\,10 Pollori, na ha. c nórOlL n, o ~,
.To. é du f;ilnl
01'[' ia, adido,
III. ('r\'i~() no .:\hnistéril)
da
'oI6niu ....
Frallcis('()
ntúnio dn
'hag.',
11:1 :3,
I)il'(\c(:âo (;pJ'al
d, te ~lillit~rio. 1I0~ cr\ ic:o c:lrtogridico do l'x(;,'rito,
EllrlpC'do Sou. n da . 'ih';l, lia bllso aó['cn 11,° 1.
Manuel ~t)rtoll BI'lllldüo, na h:l '(' li relu D.o 1,
Jacinto da • 'ih'll Mt'dinll, adido, l'Ill 'prd~o no Mini!ltt',,'io
dI! .ol6niu,
àllllllll']
• imllo ]>ortug:ll, 11ft 1m, (I n(;r Il h," ~,
24) Pr(lqftAnturlllll
('Olll apro\'(>ilallll'IIto
110 ('orrOlltl)
nno o ('UI"O
tt l'ni 'o do :!.o ~f'au, 11'1 tp\'( lugul' 11(,
hospital
militar (lrinripal,
o (,'lpitüi. JlI0dicos António
Alberto Brp .. une Loit, POI'I'\' do :ou li (rOlllO,
Mário
de Alrn ida, António ,ltHio hiboiro. Fr:111 ,i co I iheiro
Coutinho, \" r~í1i HI't!tJ. 'lI\ i r P(\r ira O :\1{trio d Barro
10nhl1,
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2,-» Frcqüentaram
com
ano o CIIJ'SO técnico rl o
hospital militar principal,
.os ;'foreira o os tenentes
Silva Alves Furtado, Jose
cisco

Manuel

do Soixas

dura, António
Tavares Xavier

x-

14

ap roveitumentu
no corrente
1.0 grau, qllo teve lugar no
o eapit1io médico José CnrllI('diros Diogo Guilhertuo dn
Simões l'eroiru .l únior, Frun-

Serra,

Frnncisco

Calmd

~aclI-

cio Vusconcolcs
Hihciro Dias, ~llIteus
o S()ha~tiiio Custódi» do Brito o Ahrou.

:!ü) Passam a contar a nntiguidudo (lo sou aetual (10 to,
desde as datas que lhos vão indicada!', cor respoudontca
uos anos em que conclulrnm o curso do medicina, () não
desde 1 de ~o\'clllhl'() do !\l.tI, como lhes havia sido ntrihuido, 0<; aspirante
fi oliciul milicianos
mó.licos 1\ 'oguir
moncionudos :

.Ioilo Suverino Pinto da Piodlldo (lul'1'l"oiro O .Jol'gll ~'1IIIOS da Silva .\raüjo,
desde 1 do XO\'omhl'O do 1!12H,
João ){()('ha Santos, desdo 1 do Novembro de 1\1111,
do lU:\!.!.
Trjstão
Ilídio Iiiboir», dnsdü 1 do Novcmhr«
'[unHei de Brito Subtil, desdo 1 <I" ~O\ ornhr« d( I ~):1;t
Albertiuo
da Coc;ta 1IIlI'rOH, desde 1 dll ~ overnhro dI'
1!1:14,
C:uilhürme
J lcrmíuio
I'ouhn o .Ioilo CarIo
Borl-;' do
.TlIS(~illl(llltu, desde 1 do Novembro
de t\):~f),
.\[nnllPI 'eabl'H Ji'tll'I'oira, dp do I d ~o\ C'lllhl'() do H)3l.,
:.!7) Uontllln

a llntigllidlldc
do SlIll ndllul pósto dI' dL'
do (~t)rrf'nto ano oS IIspirnlltes
a ofi(~lal
milil'iallo'l:
Illt,dic'os J·'mllris(·o .Tono dp ()li\'oirll Ji'rLl l\(I
" .JosÔ do .\ Illural Brit ' (I \'ütMin{II'io ,10."(" ClIld irtl
•\ rC'ias.
1 tio ..TOyclllhro

:..!1"i) ()pi:oll
d., prestaI' CI'\ i<:o nas oti('inlls g"I'ai" dI'
J"lu'dnlllnnto (I I'al~nllo em fi 011 ('1I1"I'0IltO 1l1~ o mnjor do
C'lTiço do IHbllilli:;tnlc;ào Illilital', adido, .f!'< 1'l1l1l1dl) Vitor
YnlC'llto \'nlndll'l Vieira, cOlltilllllllldo, por{>IlJ, na 11W Ina
o;itulIçfio d "elido o d" dr II rof(,rida datn, lIlM 010 t'1'\'i~()
na g..colll do J'~x."r('ilO, I'0r tt r sido 1I1)Il1f'ado I'1'0f(l, 01'
atflclrltti('o ,III!; HJ,I o :.!(1,1 rudoil'llfl da 1'\'1" rida E C'olll.

I

lilldo d i.'(HI dl prr, tUI' 'n i<:l)
o <:npit~o do .Ol'\'Íço dll IIlhllini
+raçüo milita!', ndido. António Lillunio lo' 1!'oUlld ·001 II •
continuando,
jJorl~ln, na nlO mn sitll'IÇn(I d(\ ndidJ d dI
:.!l) I'~m:?:1d'

()utllbl'O

na ~fllnllh)nl:li.o:\lilitur

2,' Série
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'iO:í

N.o 11

a referida dnta, mas em serviço no .I n tituto Profissional
dos Pu pilo dos l~x6rdto
de 'l'orru c Mnr, por ter sido
nomeado profe sor ordinário do mesmo 1n. tituto,
:\0) E,st{. dosligudo
do '('1'\ iço de 'dr 16 <lo Ou tuln-o
lindo , nos termos da última parte do artigo 1;"1.° do de·
creto-loi 11.° :2 ':404, do 31 de Dezembro do lU:n, o cnpitão miliciano do crvico de administrução
militar, <lo
extinto quadro e pecinl, do regim -nto rll' artilharia li:.(üirll
n.? 1, .Iosó de Brito Rodrigues.

:H) HegrC's ou ;1 sua anterior
situação,
no Instituto
Pupilo
dos I~xórcito' de Torru o :\fnr,
em 17 de Outubro findo, por ter completado na Dinwç'iio
da Arma de I'nfantaria o tempo (h orviço ~I que nhulu
:LO do urtigo 4:).° do derreto 11.° 17:37H, de :!i do
.. otembro do 19~D, modificado pelo decreto n .? 1H: 17:),
do :"'7 do Dezembro do Hl30, o tenente do S rvieo (lo
admini trnçuo militar, adido, profos 01' efectivo do mo mo
Instituto, Marcelino F -rreiru Martinbo.

1'1'011 ional do

°~

:t!) I':stíl de ligado do serviço de sde }.I J de () utu bro
lindo, nos termo
da última parte do urtigo ]fl.o do doeroto-loi n.? :? ':4 4, dt :31 dt' D('z~mbl'o de l( :~7, 0('01'0nel, nn . itufl~llo Ih· re Ol'\'a, ~I nnl[('! dn • il\'n 'I'cix<lira_
:1:1) )'a:; ou l\ fnz [' • er\'Íço (ln un c pccinlidu le
lia
~Illlrnição
militar do Leiria o mujor lIlt·dit'o milieiulIu,
do extinto quudro (> 'p(l('inl, cio regimClllto de infuntnrin
u. o 7, A 10(ll'to naNa da \' l'ign, q UO, por (lorlarju dI' ~,l
tio Outubro findo, insortu na PT( w(\llto Urdem riu I~,rército,
trulI·itn paru a itllnt,:1to (I 1'0 OI'\'U.
l

:H) Pus'a ii fll7.or .l'1'\'iç'o, ('\' ·ntualll.OIo1o, 110 Tf'gimento d· illfllntllri
11.0:.? como c1lplo J
crrC'tnl'Í
do
hlltalllltt) do mobilizor:' 0, o copitão
II
• itllU(::lO de I"·
.Ol'\u. Hllfo Jo t" I ornande'.
3~) (10ntiIl1l:l
de- t \ .Hni. ti'> rio
Vi lu ' Hon , qu
in ort nn pr'
ituuçno ti

pre taudo e 1'\'iço nl! 3,' ()ir('('çilo ('eral
o cupitt o d nrtilhnrin
Eli ou Jo {, Pinto
, fi r porturia
do 17 dI' )utubro findo,
nLQ Ordeul (lo E.rprritQ. trnll "itll pllrn a

2.' 'ária
;~(j) Passa a fazer serviço
na carreira
de tiro do Castelo Brunco, como director, o capitão miliciano, na . ltuaçâo de reserva, .l oaquim Diogo Correia.

H7) Deixnrum de prestar serviço no Arquivo
Militar
os cupitãis,
1111 situação
do reserva,
Rafaol San!inha da Cunhu (' António Borgl's
sendo con siderudos aprosontado s na Hepartição
noto dõsto Xlinistérío, onde prosuun serviç«.

I !ii'I<')J'i(,'1)
Jacques
Forreira,
do Gahi-

3~) Continua a prestar serviço, evontunlmento,
corno
cholo da secrotaria
do regimonto do cuvalnria 11,0 (l,
O capitão
miliciano de cavulnriu, do extinto quadro 0SpOcial, Joaquim António
Gaspar,
qUI" pOI' portaria d" 31
de Outubro lindo, inserta na presente Ordem do Erército,
transita para a aituuçâo
cio rosorvu.

:~n)!<:stú desligado

do S -rviço .los.le 10 do corronttermos da última pnrt· do nrtipo 1:1,° do docroto-lei 11,0 :! ':<404, de 31 dn Dozcmhro do 10:17, o capitão, na ..ituac,:lio d,' reserva, 'I'orcato I'~\tri('i(),
1l1l~S, nos

..to) Prestava serviço 110 r-ounuulo mili tur do: ~\,:Oro ,
e nüo no s rvico de obras o propriodudes
militares do
nWSIIIo l'OIUlIlldo, o capitão miliciano,
nu sitlln'.'iio
dI] 1'('S('l'\'U, \'il"'lItt'
de Chtl\,(>s Cilllbrllll\
Borges elo 8ollsn, li
<!llPnl Sl\ n'fol'l\ a portl\l'ia
do lO dI' Outubro
findo, insorta na O,.dem do 8.ré'·l'ito lI,o 1:\, :!.k {'rie, do "Ol'ronttl
nno .
.!1) Pas '!lU n l'nz('r sOl'\'i~o no c'omando rnilitnr tio
Faial II l'apitão,
!lU sitllll~iio
de 1'0 I rvn., do l.n hntlllhilO
xPI'dicionnrio
tio roginll'llto
de inf'untarÍ'L n,' 8, Bp!'IlHn!o

1'l'lil:Il!lo

do Brito

<l

Ahrllll .

.~:!) Pns aram II. I'rNitar
~I'l'\'iç(l 110 ('OIIlIUlllo militar
A <.:01'0. o ral'itllo t"l"lllei. ('o Holl.\ lntUI'<1 rdilitiio c o
tt'llt'ntl· 1"l'ancis('o Pirp, .Iúnior,
limbo
nn !\itullcno di
l'O.t'1'\':I, do bfltnlhiio ('xppliciolll\rio
de 111tl'ulllll lora
11. o 2,
do.

4-3) I) i.'ou d· p1'e. tal'
dol'(,.
tun(l

,I!.~

I ('I,

7, o capiU o,
'Ira,

IIU

(ln ic:o no hntuHlão do C.lc,:n() do 1'1'. 1'\'n, AI. 1 • n-

'itunC'

~,'

~'~rie

0RI)j~M

110 EXl-.:HCITI)
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7Ui

44/ Deixou do fazer st rviço na carreira de tiro tia
gunrnição
de Castelo Branco o capitão, nn ituação tle
resorv a, .1ouquim Delgado Frunçn.
45) Pus 'a II fuzr-r servlço, (H' mtuuhnente, no rogimon to
de infuntaria II. () o capitão módico, na situação de 1'0,
(\1"\ a, ~Iiguel António
Cerveira
ilveirn Coo ta ~n.utos .

na ,

•H.)) g~til() <lo 'ligado:
do servico, desde 2::1, 2:J li :!H,
respcctiv amonte, de Outubro findo, no t rmo s (h última
parto do artigo 1;).0 do ti croto lei n.? 2 :4U!, de :31 do
j)~z moro de 1\ :37, o capitão João Leal do: Santo
'aio e o. te ionu António Fernandes
t )[Il'1Il('1
Iiob ·10
)rnr~uo

'iwlII:ão

. todo , na

d

r .er \'[1.

47) Deixou (lo }ln' tal' orviço nu E 'cola Central de
,'al'~ento~ I) tenente, IIU situação de reserva, .10 {_.Flor •
4 'I Pro ta serv iço no ('p'ltro à in trução de iufuntariu
do Penafiel tifo I ' lo Xluio de 1~Jl o t monto, na ,I·
tuução <1(1 reserva, Arnaldo l leuriqucs do Carvalho.
E tão de ligado do -rviço, ro spcctivam mte desde
~30 do Outubro lindo, nus termos da última parto
do artigo 15,0 do do roto-lei n,o 2 : flJ, do :H (10 U z(\mlH'O dC' 193i, O t nl'lIt" , lia ituação d,· r" 01"\ n,
António
Il Lima CorrC'in O A nlónio I·'iguoi(·pdo.
4~)1

,)

H

&0) Pn sou a fn~er
T r('l)irn O tpnf'llt , IW

lhao do r girnolllo

('r\'Íço no comulldo
militllr da
itllnc:1to d(, 1'0 ena, do ~Lo butade infllutaria 11.° 1 j, .Jaime Nuno. P('clro.
•

j1) Pus'n a faz r
f\'ic:o 110 butnlhilO do ~a<:ntlorl"
7, COIDO dlOfc do C'crotlll'in, O 11'IIOllt(l milit'illno, nu
l'itllnc;no de· r(\ en'u, Jo ó LlIiz Himão :nrlli\'ll,
ll. o

j~) Pu Il II i.1Zt'!' en'iç'o na ollli são nom 'ndu por
purtaria dl' 13 d Muio 1 193, enC81'r(\"odn dn e 'colha,
unifiNlçiio
inutiliznçllo
de doeum nlo (.xi t()ntu' II
('qui\'o (]I'1'111 d· ·tt Mini, tório, O tplIl.nt
• IIU ..itIlIH:i'iV
d(' l'P. ('1'\'a, 'urlo Alh rto Gonçnl\'
Mncil·ira.
53) Pu 'U a fu7.l'r
PrátIca d Illfllutnria,
.Júlio Luz.

1'1'\

°

t

iço, l'\ pntuulmeut('
IlU
I~ <,ola
n IIt " lIU itun(:1io <:1(1 r son'u

(!lWEM

7();~

no I~XÍ<:[tC1TO X.o H

Ministério da Guerra -1." Direcção Geral-

2.·órie

3.a Repartição

;)~) I;; Fruncisco António Xloreiru I'aulos , o niio 10'1.'1'n.uulo António Morelru Paulo, o 110 III l' do nspirun te a
oficial avindor miliciauo, da base lu"roa n.' 1, promovido
a õsto posto por portaria
do 15 dI' Dozeml.ro do 10nn,
puhlicudu lia (J/'(1!?1II do 801'(1/'('/10 II." 17) :?a ~I'l'io, do :\1I
do mesmo 10(\8.

;>:») I:; nomeado parn freqüon t ar li I';seola CI'II trai dI'
•'IU'gOlltos, I10 ano lectivo d(' 1U-t.!-J \H:.l, nus tormos d(}
artigo aLO do d('('l'L,to II. o ~:!:Hi9, <10 :.! dp Fevereiro dr.
Hlil:l, por tvr regressado dI' eomissã« militar
IIU l'ol.\nias, () Pl'inwirll
surgcnto,
do rogimont» dl~ infau turla
n." 10, El'lIe~tll Augusto ...\lItllno~,
oxcluido da lista
dos alunos nomeados parn a fl'C'qiiônl'ia tllI mesmu h.S('Olll,
constante da tI(,l'!a1'llÇrI0 ~7) da Urdem do 1~'.7·él,('ito n.? 11,
'érie, do corrunto ano, o primeiro ~al'g,lIltq cad to.
do l'egiJll(lIlto do Infuntaria
1\.0 II I, Hodrigo
Xlachndo da
I'

~.

(.

D

( '!'lIZ.

-.MinistériO di Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.n Repartlçao

~)IJ) 1'l'!ISõ(' uuuais que (,lIldpotClIl aos oliciai'! a. L'guir
meJlciunadlJs
qll'>, no!' tllJ'1I10S do d,il·l'I'to·lei 1\.0 ~h:40i,
do :\1 do [)l'zl'llllmJ do Hl;\i, tnlll itam pl'ln 1>1'('."11t('
Urd,;),! do H.rército ]1111'11 fi ~itllaçiLO de l'(,. ( l'\ II:

d(, artilllllria ,J 0"6 ~Ill(·-Bl'id(' II'Cl'nllnclo. , :17.:!OO/,.
tn'('ol'ollnl do sorvi!;,) <ln udmiuistr:u;ãu
militar Frnll(:isco llolH'nl\'í''l \rolhinho COl'I'oi:'. :.!i,(I(HltS.
~'llIjol' miliciano H)c5dif'o, do f'. tinto quadro (, PC('illl, .\1bPI·to Ih(.tn da Voigu, ~ LbU4· l. '1\ Jll ;L unos cio :-IL'I'\'ko I' 1t3 períodos.
::\llljo1' tio (". tinto fJlIutll'O nu .. iliar dI' (·ngl'nhnl'in •'umu
Bento, ..!ü.H()( 1{3.
('I\pitiLO d(l urtilharia
1',11. 011 .Ju 6 Pinto \'ila
Bon
18.181~:!(). 'I'!'m :10 nnos 1(\ HOl'\ i~o () (i P 1'lodo '.
'upitiiv l11ili('inllo <h. cavnl:\J'in, dl1 oxtillto qundro L' p ,('iul, ,Joaquim
ntónio nll 'plLr, HI,~:IO·.T III :t! uno
de ,'nic;o (\ 1 P 1'1 do.
T(I 11o II to Ol\ C:\\ nlaria Hnirl Ibpti tl\ Ll'tcio tIn :ih-n
I:.! .1~1:li:!(). TCIIl ~(j UllU. Jo
l'\·i(:o.
('orolll,l

Telloll

2.' Sério

OUVE.\!

X,O 11
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[)7) Iiecrificadu 50 publica a pon ão ('0111 que transita
p.tra a situação de r sforma o major, na situucão fi\' r serva, .J orge Furrno Ferreira do '-'OH a ( 'arn P()~, orn SII bstiturcão da qll . lho foi atribuída polu ),'df'JIl do 8,l'éI'f'ito
n.? 7, ~." érie, do 3() dó Abril de 1941 :
.\!njor

de infantaria
11.B0j,.

.ror~() Farme

Forroira

rle Sousa

( '<1111

pos,

FJti)

Roctificad., se puhlica a pen ão .io 1'0501'\'n II qlW

oo

tem direito.jros
termos do '~,°tlo lIrfgo lG,G
decr to-lei 11,O::! :4{J4, elo :n do Dezomliro do Hl:li, desde 17
df' Jlal'f:o (ln 1!).I~, () oficial ao diante 1I0111or,.lo, cm sub '
tituição da qll(l 111• foi utrihuldu pol« Ordein rio E,crrl'itn
II, G. ~.a
ério, do corrente uno:
Tenente

<1(1

iuf.u.t.n-ia Antóu.o

'1\.'111 40 uno

Lou r iro da

'rllz,

lG,1:!

'15.

do ,(ln :<;0 L' :l:! porlodos.

ú!J) Peu õr' unuais CI,1ll (tU pussurnm
~itlltl<;al! d«
refor ma os oficiais ao diant« nomeados, conformo II do
pacho tlu C'. i. II (l01'<11 de Dopú :to, , 'ródito (' 1'1'( \'i,
UC'lll'ia, publi('ntlo no ])iário dlJ UOI'lI1/U 11.° :?40, :..~ .6rio, tio ~4 de Outuhro dr 1\ t!:
ü

:'Iajol'

d

infnllt. riu

I iii!,

du

('Oll('

i<;ii.o Hodrigu(.,

:!3.;) )4 :30.
:'[IIJor do (l."tinl

f!\Iadro ull.'i:i

HuÍ\'ú da :ih n. ~4.7()
'1'<'11(,lIt(. do ilundro
lo

Autóllio
'j oncntl'

Ir

d

ul'tilll

rin A llg1l "to

. ,

,('1'\ iço'
:lU ilim'(I
do l'x('r('ito
'ustódio do . OU.,1l Fllrin, 1:L2:,?iJ." u.
«1(' infllntllria ,l!trio Pi .. l. ,iro, 1\),4 '2
),

_._

Ministério

da Guerra - Reparti;ao

Ge"al

li j l' ai lOundudo r ('01h r ~
itllllt;aO dI'
pro~, 01' <l1l.·iliclI· d ooucuÇ"uo n i 'li. int rillO, do lutituto Prof L iOlllll lo Pupilo, d , E_'óreito
du 'l'ol'm
~lur, conform
cI pncho do 17 ri, (Jntubro
fiudo. o
teu ntt cio ,"tinto quudro :lll,"iliur do
I'viçn f)
Júcl(l
.\ntónio :\Inrj'l ti .\lm idll.

2." ::icrie
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G1, Puru O' devidos "feitos S(I dvclm-n que do hnrmonin com (I disposto no nrti~o Bi).u <lo decreto n." lú:ü(i!J,
do 27 d" :\lul'<;o <Io Hl:!D, fornm publiearlns pela Caixa
Gemi de Apusentuçõcs l/J/lírio riu (,'00;/'11011.° :!4U, !l.R {.rio, do :!4 til' Outnbro fi n.lo) as aposentações voluntárias,
da professora
efectiva do 7.° gr1lpo do III .tituto "'!'mi
nino de l~dllCU\,ii() ti 'l'rnl.alhn,
Amúlia Costa,
profesora do instrução primária do I nstituto I'rolis ioual dOfi
Pupilos 110., EXl'l'<'itos d,\ 'I'o rru o ~[ar', O(lrtl'lldl's Augusta Si! da (~(J, ta, rospectivumonto,
,'010 a pensão nU1Ia!
do R.:!;~;)5U3 e 4.8k2,~;)u, pelo que, .losdo 1 d,' ...'to\'Plnhro
corrente, deixam dI' ser abonada" pelos ('01'1'(' rpondent«
ostabch-eimentos.
(j:!) I'ublicu-se
ti relação
dos uluuos do Instituto
tissiouul do
Pupilos dos l~xl"r('itos dI' Terra "
pr miados no ano lectivo de lU+1-HJ4:!:

1'1'0~[lLl'

Medalha de ouro do aplicação líterâría
(\rtigo

Alunos

G.J." do ,e~lIlall.cnto

Iit,·rárío)

!l.O!:

íi8- Afon o Teixeira

~liDha\'n, :!.o ano do C'. (). O. P.
~lina .
72 - Américo (lo 'ouba Henriquca,
1.0 1\110 do idem.
HB·- .Iosó de Aguian jlfllgueiru,
1.0 uno do idem.
112 ~- Jaime Hurbosa •Tunes Leão, 1.o ano do U. M.
Eloctrotocnlu.
113 - Adriano I~'trnandes <ln ilva, :1.0 ano di) f'. C.
O. P. :\rinus.
13:1-- Adelino Bruz dos RUllto , !.!. o nno do C. )1.
Electrotecnia.
l:n -- AIItt'mio Burlltll ~ (lrôdio Bosa, ~I."uno do id m.
1:1~) Polido!'o Alvo Vaz do CnRt lo, :1.0 uuo cio (\
Uontllhilitllu.
147
Lino Antune
I..opo, 1.0 uno do O .. \1. J:jectl'otocnill.
1[15-.To é da Silm l.Jo[le , 1.0 ano do C. 'ontnbili tn.
:~44 - António Luiz 'erquoira de ~[8galhiii!l ~.o ano
do U. M. Electrotecnia.
:Iit) - Feliciano Barata Serôdio Ho II, :l.O ano do C.
'omércio.
lH6
I' ornando Ferreiru
l"igueiru, 4.0 ano do id m.

2.' • érie
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53·, § ·i.·, com vista ao artigo 64.·,
do regulamento literário)

(Artigo

Aluno 11.°:
- Francl: co Joaquim Magrnssó Crõspo Jfondüs
Calado, 3.° ano do C. I. Electrotecnia.

2i!?

(Artigo

DO E_'(mC'I1'O

65.·, com vista

Alunos

ao artigo

64.°,

do regulamento

literário)

n.?":

]~lio Augu to Conjol Cardo 0, 4.° ano do C.
Contabilista.
~39 - Jo. Ó Maria do Amaral, 4.° uno do idem.
234 -

Medalha de prata de apllcaçãu litcrftria
(Artigo

.)
10
1UI)

119
ló
1 ~)
Li
191
l:~u

63.0 do

TC

rulamcr.to

literário)

Aluno n_o:
Cnrlo Pereira Veloso, }.O ano do C. C. O. P.
Minas.
Norborto Pire do. Santo . 2.° ano do idem.
Augu: to Fernandes
do 'urmo, 2.~ ano do C.
Contabili tn.
}.ornando d ~ll'ira Pacheco, 2.° ano do idem.
-.lu r\ Joaquim Roilrigue
Cardoso Loítno, }.O
IlUO do C.
. Indú striu.
- António Mont iro Alvo (lo Santos, 2.° ano do
C. C ontabili to.
- Arntlcnr ..\h'llro F -rroira ~ronteiro, :V alio 110
idem.
Joaquim Migu I .. rõdio Júnior, 1.0 ano do C.
C. . P. Minn '.
Frnnei co 'arlos Rognln Mendonça Barreto CuIndo da Fon lICU, :!.o ano do '. M. Eloctrotecnia.

15 i Paulino
1ói -António

dr '0 t Timót o,
Aloxnndr
~rnthl

id m,

~GI)
;)l~ -

Diogo Afon 0, 4." nno do C. C. Comércio.
l\rnnldo Mhrio J ~lorni Can'ulho, :3.0 uno lio
O. P. hliun .
Ac'rio
linf! da ,'il\'uAln'
Tu\'ur
,a.onno
do • 'ontabili tu.

Jo

I.

320

ano do idem.
Nunes, 1.0 ano do

~.o

'.
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384 - Américo Jo~{I Corroia dos Santos Barata, 2.°
ano do C. C. Comércio.
.
387 - Francisco de Alegria Cardoso Carvalho, :3.0 ano
do C. C. Indústr iu.
(Arligo 65.·, com vista ao artigo 63.·, do regulamento

literár io )

Alunos !l.08:
227 -Júlio Jos(í Vasques Segurado,
.1.0 ano (lo C.
Conta bilista.
~Gl· Mário .Iorgo Hihoiro do Almeida Vorgns Rocha.
4.° ano do irlem.
284 - Amadeu Alvos, 4." ano do idem.
i322 - Fernando
(lo Deus Ferreira ~rutos, 4.° ano do
idem,
~1:30- António Monteiro, ·Lo ano do idem.
Medalha de prata de comportamento

(,\rtigo

(iIi."

do regulamento

exemplar

lirerár

io)

Alunos n.:":
113 - - Adriano Fernundos
(la Silva, H.o ano do C.
O. P. Xl inas,
ta7 - António Baruta Serôdio liosn, :1.0 ano do <J.
lDloctroteenia.
130 ~ Polidoro Alves Vaz (lo Castelo, B.o ano do
Contnbilistn.
Bl~ -.Arnaldo Mário Mornis do Carvalho, :Lo ano
G. O. O. P. :.'Ilinfls.
iJ7{j - Foliciano
Barata Serôdio Rosa, a." ano do
Ü. Comércio.
(Artigo

m.·, com

vi ta no artigo

AIIIIlOR

(i(j ••,

(lo rcgulllluento

C.
~l.

C.
(lo
C.

litl'rário)

8

n.0 :

:!27 -.JÚlio .Josó Vasques ,ogurndo,
4.° uno do C.
G(l1I tal iilis ta.
2B4
1~lio Augusto COlijo! Cardo 0,4.° uno do id ID.
23H - .losé Muriu do A marnl, .Lo ano do idem.
:!4:~
JOS(I MaIlllel
<ln Silva e Sousa, 4." ano do id m.
2Gl - ~Illrio Jorge Rib iro d Almeida Vorgns Rocha.
4. o ano do id"III.
284
A madeu Alves, 4.° ano do idem.
oll2 Fernando do IJl'Ul! Ferreira ~lut()!:I, .0 UIlO cio
idem.

339

António Monteiro,

LO ano do idem.
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Escola do Exercito
Dectaracâo de vacatura
.. TO
termos da parto final do artigo 31.0 do decreto
n.? 30:H74, de 13 do No\' -mbro do 1940, o para efeito
do re pectivo provim nto, faz- público q uo (I encontra
"UW> um lugnr d me tre do ~imllíl tica.
Os candidatos
ao r ferido lnznr devem sati fazer às
condições pro crita na alínea b) do artigo 31.0 do citado
<lI creto lei.
O candidatos d 'v rão apr sentar na secr ta ria da
E colu, ntó às quinze hora do dia 2:? do Noveruhro di
19.t.~, o. sous r querimeutos, feitos em papel olado o
dirigidos ae comaudnnte dn gscola do Exército, dovidum nt in uruído
cml)'
documentos
a que s- 1'01' 1'0 ()
artigo 3.° lo regulamento para O provimento do luguros de mo tre de gimnústicu o esgrima, moam do aquitnção e 00 j II trutore
uxilinre de gimnástica
e d
quitação da E cola ti o Ex rcito, aprovado pelo decreto
<D. 15:~94, do 3,) d I Iarço do 192
~Ordem do Exército
lI.O 3, l.A sór! ,d
31 de ~laio de 19:.. ').
O

E cola do Exército, 16 do Outubro elo 1942, - () Secretárío,
Jo é ebastião de ousa Chaves, cllpitno do
artilhuria,
(Pllbl a ) no Dlório do C. mo n.· 2'1, 2." .'rl
d 27 d (
I

lll'm)

doJ H\.

x-

EDITAL

t:scola do Ex' rello

Pnrn

O

c1 \'id

0.\
'Otl
(l'nbllaJIrto
•

I

n
)

1),

ti

r

a

.• __ 1,

IICIt't.,

•

I

rio, d

('npitüo
1"

r

dCI

vo lhro

it4
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ObItuárIo

WI2
.Iulho

4 - Te

milicinn« rni:dico Autúnio Carlos do CarFerrci ra '()arü~.
30 ~ Aspirante ri 1Ilh'lallllilit'iauo
de artilharia I~cnat,)
de :011 ii Paz.
li, - 'l'nnente
miliciano
di) nn ilhariu,
Iicouciarlo,
Fernando l\le quita l'IILI('n1cl do :-lilllas da ~ilVf'irll
Gabriel.
7 - Alferes miliciano
de reserva rlo cllt-.'t:llhnrin, liceueludo, Luiz da Costa Amorim
O - Gouorul, gradua lo, reformado, Júlio ('ésar::-:nnch ''>
Lt:ito 110 ('astro.
I;;
General reformado Augusto ~Inllll"Y Far iuhn Beirão.
20 - Coronel, lia ituução ,lo reserva, .Iúlio ('{_,ar Ferrc irn,
~O Capitão mi liciuno
médico
de reserva .Iúlío ti)
,:Ilatps.
23 - Capitão reforrn 1.10 .10 ,. Pedro \'ielTH,
2fi
Alforr s rnilirinnJ
de ir.t"allt'lri.l Luiz .\lntLs Card JS!) Pinto ria EnCllrna~'!io.
:11
~Iajl r reformado
.10 é \[, ru vl d. Ol ivcir
~(nt3 "
Silva .
U - ('apulao,
equipara lo [I c.lpitiio, .Ioão AlJg'l to do
IUlto

\'(\1110

Ago,:;'o
Setembro
Outubro

..

..
• TOVf'lllbl'O

, Oll~a,
»

looi -

Capitão

rrforrmdo

A loxand r ,'I' 'lIdoro eh Fi;llcl'

rrtlo.
"

10

Coronel, na situaç,lo
<.la na Pinto.

de reserva,

Rectlflcac;:

Luiz AJllbn'

o

,Ta (Irdem do E:tt'rcllo 11,° 1:1,2.' ('rit', el" cornnte
I. !.l.', Qllc e lô: .. ~r(l!llld», devo ler·se: ~.\li~pclu .

.lJ'0,

fi

p. 6~':3,

.A ntóni() ri Oliveira Salazar.
E.

tn

conforllll'.
(J

jull.llllc Ilcllrrlll,

,h

/
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MINISTÉRIO Df\ G\JERRf\

Ordem

do Exército
2.

N.O 15

Série

11 de Dezembro de 1942

Publica-se ao Exército o seguinte:

DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Gue~ra - Reparti;ao

do Gabinete

Manda

o Governo d Hf'lpúhli a Portugu sa, ]1010 Mi·
.uerrn, ahonnr no ton nte do nrtilburia .J osé
d F'igueiredo 13n 'to. qU(I , oncontrn em mi, ão do soro
viço público no I' trnng iro r c bendo mnt rial de guerra
para O exército, n ajuda do eu to diária do 27.)~, li pagar
pela v rbn ('1)11 tanto do cn:Jftulo 2",.°, artigo 059.°, do
orçamento
do Xlini 't.'orio da (lu rru para o corr nto ano.
A nj udn d.' 'U to con tanto da pr CInto portnria
ub titno a
tub I cicia P la portaria do 17 dl' ,1ulho do
corr nt ano, pu blicnd na Ordem d I Exército II. o 10,

IIi tro da

2.

ério, do H)~2 .
• tini rérlo da Gu rra,10dt':o\
mbrodolfl4:.?-O:-:lub·
d l'o Indo dn Iuerra, Fcrn-indo dos. ltuüo«

"c retério
('0

'a.

(,"0

roe d. ~"IO ou a olaçAo do Tribunal do Conta.).
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11 ~ MUDANÇAS
Ministko

2." S(ri,

D( QUADRO

da Guerra _La Direcção

flor portaria

N," III

Geral-

d« 1 tio corrente

2,:\ Repartição

mês :

(\'lsllda pelo Tr,IJunal do Oontas, eOIll "IIDotaçnO
do nlio 10r,,1I!
d.vili,.,. emolu.uentes,
nOltel'mos
do ~ócroto n,' ~:257),

Qundro da arma do ncronãutica
Tenentes do infantaria,
adidos, em serv iço na nr.nn rI
noronúutica.
Auston Goodmnn
Solnno tio Al.noiI»
_~lvnro Soares :\lo!'{'ll'a liuto O Henriquo ~ruIlHl'l ~alvador do Vasconcelos O 8ft, pOl' darem in.,;1'l'o;sO ru
arma do acronáuticn
nos tI rmo» do artigo 14,0 <lo (1<'
croto-loi n.? 2 t:8 lU, tio [) do Janeiro <.h.'ln:3~),dovond.
S r considerados
nesta situação de _~o 1 de Dozembr.

d.' ln!2.

III
Ministério

MUDANÇAS

da Guerra _I.n

Por p-irturias

DE SITUAÇAo

Direcção

2.n Repz'liç!!o

Geri.l-

de 14 fie Xovembr»

findo:

Quadro da armo de iníantarln

Tenente

110 infnntarin, adi·lo, Joaquim António
Júnio:
qU0, li., regro iso do comissão
militur 110 Millisttlr',
das Colónias, so npro 0utOU orn 10 dt' • To\'(\mI 1'0 !II'
HJill, preenchendo vazn J10 quadro,
(VI a('~ 1'0".
Ibunnl i! CO;114S, ç'lm "4'lOt.l~D
no
do, 1,1..

cmolumonrcs,

110& tormo

do doe oto n,' 2'~"' 1

Adiáoa
}[njOl' (lO fI(lt'\'iço lo lldmini. truç-Ilo milit:ll', dn h
çõ 1, do !fi 'mo oni<;o, Juill\l
H hNu I,; ~I. 11"",
tAl' <;"10 nOln ado
{'(I'l't.:. dl\ fnrcln.n,pnto

p:11''' pro

'I(>{

, 'I

Ins 0':1' 11
O ('olc:ull0, ti \'('lldo.
r (' " UI'
rado n(l' tn itnaçit
I dI" ii d0 O' mhro d H !~.
('npiti\o D1(.i<lico, do hO~Jlittll nlÍlitnr prin"iplIl,
' tI,.u '(1
L()p(IS 11(\ .:\ntll'ndl', :-'01' t(l1' ido I' 'lulsitnuo
p'lrOl ""
I'l'mpC'nhal' lima (,OIlIÍ üo 11l' rl'\ ic:o r1rp<'''ltl '1to J
. fiu: t~l'io h l':dn('a~ito • adou I, li \ PU io r 11
rI rado 110 tn itlll1(;110 ti (]0.) d • 0\ Illhro d,\ tO..!:.'
(AnolAlla

1'elo

rrllnln

tnr

l'l'\'i~o

11 do t'on' .. ",,27

dI! ~ \I:l~.O

cl

I l

2." Série
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Reserva

Capitão, (lo regimento do cavalaria n.? 1, Joaquim
Frndiquo, nos termos da allnea a' do artigoo
docroto-loi n. o 2 '~41)4, do 31 de Dezembro do
f)()" tor atinzido
o liniit de idr do, dev ondo sor
dorado nesta flitu!l~ãn desde 30 de Outubro ele>

-Josó
1.0 do
19:37,
consi-

!ú.t.2.

(Vlialia polo 'rr.'Jullal ,~ Conte, com .1 llnDta.;r.o do II o rem
do~dO'll emolumolll.ls, nos termos do doC"OloD.· 22:257).

Baixa do

Se:'

iç1J

Alfer
'1'ilici, [,r s ; do Lut~lha) de ('a~&lores rI,O 3, Franti Cu \h'aro Fl"'. i1'[, Vil \ Upa), Jú batal'iâo
do metrnlh 1 )1'( s n.? :~, Aruindo
Az '\ ('dI) tia 8;1\ n o, do
"liUH'l'to
d.
Iii ria .,V 1, Munu- 1 ~r,lo (lIb1':11
Vaz Ou dos 13"" r. e
pír, nte li oricial milicianos
médico , renoC'i';
"h)
=utro ~ mobiliznção
d.r sor\ i~,) do • UÚ')l' n. c !!. A r tóni I} J I)!lO Afon~o o Flauzino
) cmande
Corro'.
• do c( n tI'O do lUO Lili7.uçiio do &"1'\ io d\.' snúde r.. 3. )[allll I do :~mto Bl'rnnl' lo Gonç:lh' ',l,O
t rU1(' li u.thna pnrte do nrtigo :l.O do
d ('f(to-)üi !l,o ~< : lI!. .)fl :31 d(\ Vl Z 'llb1'u df' lD3i,
~Ol' t J'l
.i'. j I: ?c\(l ' LLC:ljll,:
• prh junta
bospit, •'tI' til' in 'p cç'ao. l)
primr.; 1'0' do st'rdl:O ,ctiva
e Oti r,tant
de to lo o M\ ;1:0, ue\' do .(>1' (Oll ide,
prcti \'nm. 1.1 ,d('~d 10 o 13
j

r

f..

(\c, I '

J: 'oT;b'n

I"

('01\1

"

.

.'0'

.Por J

01'tCll't'1a

(

21

,li'

...
VOl'<'i '1'0

Quadro d
rC'1ll

noo

d

Adido

findo:

n 'r ... '

1~12l,
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Interior.
como a;ljunto da Colónia I'l'nul de Gnho
Vorrlo, devendo ser consi.lcrudo nesta situação desde
20 do Novembro de l\l-t!,
('\11011\.1"1>010 Tr!1,unnl do ('onln~ cm 27 do .'~v."lhro

do 1~4~),

Disponibilidade

Capitão <10 cavalarin, adido, Antouiuo Fernnudes I'orcírn
da Cruz, (1\1(" de regresso
do ~lilli~t(~!'io do Interior,
por te!' deixado do prestar Sl'l'\ i(:o nu glllll'da nncionnl
ropublicunu,
se apresentou
1m
20 du Novembro do
'
1\J-l~,
("I.nda pelo Trlbunnl fio Contas, rDIII n anot açã.. do nAo .orom
do\~dos

cu.vlurucutos

,

L.OS

tor

1105

lo doe-e to

0.°

~2:2~7).

Reserva

~la.io[· do extinto
qu-ulro
auxiliar
do nrtill.arin,
ela
~,n companhia
do trem l.ip.nnóvol, lluúl Augu: to. Iartins, capitãu, do l' gihH'ntú do infautaria
11,0 :2, 1, nu to
Fornnudos
Dias (I tonento, do r\\ginIL'nto de infantaria
n.? :1, Augu to Vieira, nos termos, rospoctivumcnto,
das alínons {(r, c) O I,) do artigo 1,° do decreto-lei
n. o :21'):40.1, do :H d I )ezPIll hro de 1Ü:I7, o príruol 1'0
por 1\'1' atingido
o limito do idade II O último por tor
:-;ido julgado íncnpaz do serviço activo peln juutu 1I0spitn lar do inspr(":l'lo, d"v0ndo l'Íl'l' C'lIl1sid(\('udo. nesta
sitlln(:~ll de·de ~H II ~r, do ()l1tubro \ 1:.3 dl _To\'embro
"i

do 1DJ.~,

(\'ISlldn ]leio T"hlll1lll.1
do ..ld~8 oUlvlUluonlol,

Oficiais milicianos

('ol1la., com a an"lnçTIO do II~O torem
110. lorm,1 do (Ioeroto n,· 2.:;2~7),

de reserva

Cllpitüo do infantnrill,
do ('('ntro do lIlobili/.açiio
dl' :ufanturin 11,° ~), ,largo 1l011riCJIll) do ~\lmoidll da t 't)sta
Pl'I'C'il'i1, tl'ncnt<.' d png0nharia,
llo Cl'ntro do lllohili·
zução do engenharia
11,° 1, Sdlastino
do Barro Ahreu
l' Costa O nlf('I'" , do infalltari.l,
do ('elltro do lIlobi tznr:1io IIl' infulltnria
H,O!!, Eduardo Augusto
1,'lol'l'ilcio
e, do 'a\ aluriu, do c 'litro dll llJohiliznçno do cWlIlnrin
11,0 :\
.\loxIIIHlri' ,lo ô da Con(,l\i~iio JleIo I{org'~ ti
Unstro, todos Illili('iuno , licC'lh'iudoR, nOs t('l'mo
(ln.
Ít Itimn. parto do § :1. o do nrli~o (i 1.o <lo do 'roto n. o I ~:017,
do ~ do ~osto do lfl:?G, por torem atingido o limito
do idadC', dl'\' ndo '01' 'ollsidnrado
no:ta
ituac,:no,
rOilpocth'n1l1<.'Ilte, III" cio 11, 1[" :.? I' Ii) dI .'0\ 'mhl'tl d\
1\J U.
Tl'n0nto miliciano
dl' infLlntnriu, ndido. (1m (\1'\ ir:o no
~lilli ({·rio du Interior
na guarda nncionolr
publical1l\,
.Iono Luir. Al'I'i c.ldo .:un
110, t 'rlIlO
da últimn.
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parte do § 3.° Jo artigo Gl .? lo decreto 11.° 12:017, (li'
~ .h' Acosto do 19:.!ô, por ter atingido o limite do
idade, d(\ endo ser ('01\ ídcrado nesta ,;tu:u)"to desde

15 UO Novembro
(Anotadn.

di' IÇl4:!.
I' o l'rlb'nal

do CO"t~

em 21 do 'ir v nmbro do 1912).

Baixa do serviço

Alferes
(\.

I.J:lil':all"

iuno Ta

do rc>/inllIl10 ,:

ii.funmria

1I.0

14,

do Piu. ,nn termos (Ia úl timu parto
do a rti 'II 3,' do decreto-lei 1'," ~tl:.t()!, 1(1:31 do De'MJ'.ro
do 10:17, ior t r ido julpndo iucapuz do todo
o . erv i..' i ola junta hosptul nr til' iII, jW(çllo, devendo
ser c. sí.Lradc no ta .i·u:". o 11<.'do lfl do Xovcmbro
dl' U' !:.!. (Anolad l' o rrl u I ~ l01'l" m~; d x y .Iuro do 191~),
\'M._'

Con :lh·ra 10 nprc.l>r t'\ll, ao ln iço .1{'i to ~lilii8~I~r:o,
]ll,r ti rI I.. I~(':.·n
~o <1" 1'1'1'_t'l (\f\ i<;ü. ri' '(l' ctv .monte,
no ~I;r' !l-rio ,lU I'in. icn , na j!IHJ" la f ('rI, (> uo
~F'l' t"'rio <10 Inh:r1IJf. ! r U tr I: .u ':nn"l' rI :lubli('lIrl.
o ti t( 'J' " na jtJI'I\,~ J J, I
1'\ r, .\ll1h'! Borba
Ih
:',\,
r o nlfl'r<.' I i~iú I o II . 'f'lI t' r'a Li,! o dl' N·
mrilL
l~lb ,i.o. a'l b,' . i I" • t;C>\'rndo SI f ('on idr.!'n.Jo. TI' tn f'it,lnÇ-10 II, ti' (j (\ :!ô dI' :o\(lldJro
til'
H' t!, I' li ·\I.J.l I) ú:·;· JO '1 (I: ('. I,.

,\11 I

I!

r"!,,

(

, do Ivl

J,

Adidos

'orolll'l Jo
.1, II. ~.1CI

pitfi(),

ico d
dm:ni. tnll: o Ilil't:u', in I'edll'
·<;I),.To
n;!J1 :ro til 'ú t .HlllÍ 1', ('a·
·:11 nt·) ti, ir.f utnriu li, 1", Allll:nll.] J'I

1'\

(1"\

r,
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Purificação
Soares O tonente do quadro (los serviços
auxiliares do exército, 110 regimento de cavalaria !l.Ir li,
Mário Leoto Veloso, por torem sido nomeados,
o pri1110:1'0, parn prestar serviço nas oficinas gmllis do Iardnmento C calçado e o segundo, professor
da (':seola

C(\ntrn! do Nargontos,
por portaria
de 1 J(. Outubro
de Hl.!:3, (\ () último requisitud o para dosempeuhnr
uma comissão do s 'l"í'iço dopon douto do ~Jini tério do
Iutorior, lia guarda ll:'lci· mal rl'pu blicana, dev (Indo SOl'
consid f'l"Ildos nesta situncâo desde !?;"l dt' ..~0'"1:'11\ brc,
1 do Outubro C' 14 do ..'oYl'lllbro d \ 19-1-~,
(AnOla':'"

pelo TrlLun ..' do ('~

I•• ern , do Desembro

de IOH),

Baixa do sorviço

OHpitão miliciano
méd ico de 1'0:s01'\ II J oito Carlos
de
Noronha O aspirante a oficial milici.uo furmncõutico.
licenciado,
do centro (}<, mobilização
do serviço
(h·
saúde 11.° ~, José Gomes rla <':I'II/', 1I1'S termos da últimn parto do artigo 3,° do dccroto l i n." ~R:4(H, do
31 (](\ Dezembro de H'l37, por terem sido juluados
incapazes
do todo o serviço !lI'la junta hospitalar do
iuspccção,
devendo
ser ('011. id(\rllolo: Jl(l:stn l'iituac:1to,
l'(', [1('rtinIl1l011tl',
dps(]lJ ~;3 (125 dl' :ovC'Ulbro dl\ 1942,
(\col:ula

polo Trllruul ,Ie CcolM

<lU ~ I. lJ UI"'. de 1 ~_),

Reforma
(D • .,acho do 21 de '."
n',:o de In~2 da (' tu Oeral do 1>01"slt' , (,~dl'o
e 1"'""i 'kela,
l' hl:"a lo 1:0 1>1 rio do (.~Ilrllo
II.o fF, 2.' 16rl0, du ~!\ do mesmo lIl~s),

C<1pitüis:
do

(I.

luilicillllO do .(lf\·ir:o d(\ ndmilli

tu to

qU:Hlro
1, Jo. \

li:; ·ira D,O
dro au 'iliar

trar. O miliu\r,
do r ~m 'nto d{\ ltillulria
Brito Hodrigll
, do (', tinto qua-

sp('('inl,

do'

do lIrtillll1rin, do 1'0gim Dto de nrtillHll'ia
li~Nirn n,O 4, Luiz l' l'l'('irn ctt' 1'011', <', nn itu liO
do rf', \1'\'11, Paulo da Com'l içl0 (' rrilho, DOS t rroos
da nrl' n b) do artigo :!.v do dt'l'l to·]C'j n,o ~ :40 I,
de :31 tl J) z, min'o dI.' 1(~37, por tPJ III ido ju] ndo,
iucupl'zC'
dl' todo o SI'!'\ iç'), I,: .lois (ll'im0iros pcll1
junta lo pitnlz.l' do illsp ,('t:1to " o Ú!tilll') Pl·ln jUllta
da C·\: Cl OC'l'n] ,1~ A]lo (lntal:õr ,J{\\l'udo
(\l' (,ollsi!tI' do II tn flitU:lt:ll0, 1 ]lN;ti\Clmflnt,
de sd 16 IJ

8 do OutuIJ:o e 10 d J:uwiro

uo

194:?

(. lo earvcn do ,.1&10ou ar. IlItlO do Trlhnnal

dJI ('

01&6),

no

OIWF\I

...... 'rie
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IV - PROIIOÇOES
ministério da Gue"ra _1.4 Di~ecção GeralPor portarias de

la de

(YJsMa p~lo Trlb.n
\'ldu8 omolumeato

2.a Re~artiç~o

Xorembro findo:
I do Con~as, COJa a al1Ota~lIo c1. lorOll\ do,
,1:0' (ormo. do docroto D. t2:2~7).

Batn!hlo fie caçadores n.' I

.\)fl'!'l miliciano médico, licenciado, o a pirautc a oficial
miliciano médico, licenciado. Jo ,'1 : UDé. ~l'rjgado,
contando ti anti; uidado de' d, 1 do ~"ow'mbro de 103·1..
Centro de mobilizaç o de Infantaria

Alforo miliciano
oficiul miliciano

n.v 17

médie I , licenciado .) os aspirantes n
médicos, liceuciado ... Tirolnu rT unes
(1 Jo
. Riul iro Cardl':O til
mpo , contundo a untiuidudc de de 1 dI' .~O\·l'IC.-'l·Ode 19:!ü.

«

Centro de mcbínzaçl10 de infantaria n.O 19

milicianos médico I Iicoucia-Ic , os ;, pirantos U
lidai. iuiliei ') médicos, li nciados, José dn Uuuhn

.\. \forc

l' 'uH d i '·h •.. \lIt{ni r;t .1, cedo. Alfr: o Mari«
. !!úno <'::rilo dI' :Ju.to , Luiz Gcmos Tolontil! ) lia Costu, .lrIio Auto ~rC';lll'
(1 Ilonriquo
Vi lrn da
Lu!., (outllnclo n ftntigui.ll,ll'.
re :w('tinllllrntl',
clesd'
1 <Il' :0\ mbro do l' ~ i. 1 do ..TO\ ·mhro do 19~8,
1 di • 0\' bro dl 1~~1, 1 d .: o\,('wLro .h\ 19:J2,
1 \ • 0\ ln 1'0 ti H\12, 1 d .·0\ mIno d !í}33
1 d ..·O\'ll L ro lo 1U:I:3.

I t)drign

Ceutro do r.lohilizaçu d" se.rvlço de

722
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João Martin., Lopes Amorim, Josó Simões d a Silva
'I'riguoiros
o .\ rnaldo 'I'avoiru (llll'iroz,
contando fi
nntiguidndo desde 1 do );O\'C'IIl"I'O do l!);H; J0s1 Joa
quim Pereira do Lima, João Ilnptistn Gonç ...lvos de
Araújo,
José do (~Iloiroz Costa. Francisco
da ('o::;tr ..
Bor~l's, A ugusto Luiz Brnndão Correia O Alberto (\\1'queira Dias Broehado,
contando 11unriguidado
desde
1 do Novembro de 103:!; Vítor ~InlluC'l do CJ.i\·lil"l,
José Augusto Monteiro, Adriano ~In11111'10(1 Jesus "\L.gnlhãi!', Joaquim Vilar :\fl'llgO Abreu, Jorge ,,\I\'l'S d('
Sá, HUll1l'U Pinto di' Lima Barradas, .T oSlO Vitorino d .
Campos Srrgio Augusto Snlr;ado o AI:'l,!lO ril' ,,\Ill.(-;(!a
Hebolo, coutundc I. 'lllt'gu:r1:!liL' dosdo 1 l;O .. rO\ n L, o
J(' 1933; Adriano do )!c. quita \1:gulh1'.:8 o 1':duarJ I
Beirão HC'i.;, contando
a nntiguidr.do
desde 1 .'0 No
vornbro do HlBJj Aloxandro
l\Iúrio Brandão Pinto da
Vcign, Jo-.ó Marcelino
do f;,í \~argn.s Murtins ?llorgado o Alvaro Acácio Toixr ira, co.itnndo ft t lltiguidntlo
dClsdo 1 dú ~To\omhro do Hl;3:); Irm{'nio :\forcira .f0_
Vl'S. cl.ntando
a antit~tlid.( 10 dosdo 1 dl' ~ o\'l'll1b,o d
1937 (I João dI' ~ou",. OU1108, coatando
a ont: ~uidaJ(\
de'lJo 1 do .~o\(I:nbrl) J(\ 101:1,
Alfol'l's II ilipinno rarmnl'l'utico,
liC'(,lll;iado, o a pllo,.ntel a
ofi('id nlÍlicinno hrmü"('lIlipo,
lict'lll'il\UO, JOOl![uill PI .
1'0ir:l, (,OhÍl [J0 n. ant';Iitlado
,Ir> do 1 JL' :1 \C·ubro
T

do lU41.
Centro de mobilização do ser~lço do salide

II,

2

:0:, ( ,

Alf('ro. lli:ir·:f'l.0S. I.](·dc. s, liu·I.('"
'lspiz' \III,. '\
ofiriallJiliciano.,
ml~lir'IJS, lil'l'I(';aJos,
JoJ'{ _' o/llrir.
da :ih a Cor I'( i:, ,fu"çul, coululldo a nUit">ui"ul
d(' ',!
1 dl' .'ú\('mhl'o d(1 Hl:?8; ~b!')n;o(I(lJI('lo\'(':,
Po'
el.'s d(\ ('Ill'\alho,
António ~lnl'qu('
I\.I'l,irl. (I .\Uil·lio
AU~1l to ,'cto ('1'[. po, ('( nt:llldo fi l'lltiguidarl
11('s.'l'
1 d(l No\ ombro lh' 1930; A1ll0riC'o Liclllio
'<,\{, li
~\lhuqu(rquC',
C 'I<>stino da Costa ~Inill (I .\U{ll, tu },oP(lS F'ul'talo.
<'Outal .!o a nnt:guidu,ll,
Jl' ,I 1 d(1 • O_
\'l'I'lbro r!p lü:H; .ró!:.) AIH!l ri, il'n. Alltt.ÚI .\U,I·U t,.
J 0(' A fOll. o Cr. r\'a11.0 do . ~aldv , Pt" 1'0 (J iI ti •• 1 : •
Alltóniu Carl •. l' .10<;(' do JIOllloU ~ll'I'lJu(q, ('(I'ltll:ld(,
H :mtigllidl1do
d:d
1 dC' ~"l'o\('mbro do 193:.!j ~llIllU·1
U(lrnardo Bn1:;(':ro. A ri titlp!I .\ U~'ll to ll.t ~ih II l)ol"ingUII!!. António
1'11\ fII'rR Bib( iro da Sil\'il, Jo \ ,'imO·
de OIÍ\cil'll ?lllIl'ti:l!< (í .J(,Ü(I Gunlll('rto
:nntall!l J(uin.
('ontllll<lo a ollt:gu:dnd
dr d 1 til ..·un·lIl'.l'O d( lCJ:):~:
T

o

o

2.' Série
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José Nunes Vidnl, Mnnuol :o\'a:s Gonçalves O Ar
mau lo do 1"11110 o jll'10, couta-ulo u nntiguidado desde
1 do ~O\'(>1:11,ro d 1~1:3,-): António Augusto Xlarquos
e António Gonçnlvc
Afonso Romão, contundo a antiguiclad0 d,'sdo 1 10 Novembro J(\ 19:36; Augusto Alves
(I Altino
Bingro do Amara'. c mtun-lo a nntiguidado,
rospoctivumonto,
,il',dl' 1 ,11' • "l/\·I'n:"r,) do Hl.37 o t de
Novc.nl.ro
do l~:~Uj ~(lba t:1:) de B:U'I'O", António
('a!'('('~n d .~·nol'im <' 'LI.i!pi .\1 tóui. (h Costa, e·) itar.do n nntiguid-ido
120 do 1 o' :(1\ ombro 111' HlIO.
Centro de mrbiliza~:o do serviço de saúde n,O 3
Alferes n.ilicia 10' n l·rel", liconcin.los, uS a! IÚ ...ntos a
oiiciul miliciano
iédico-, l.conci-ido , .hrquim I'oroira
Júnior,
('tlntrm,lo a 11nt'~li(hd(1 ~I'.,(I(' 1 d« • 'o\'l'mbro
do Hl:!li; Fern'\IH1.) .\'lt/,!::o de' ~Iogl\ll âis Ilhnrco.
r-on t.m do a n:.ti~ ll:lr!oll' d(l de I do Novornhro do 1~)27;
Curh;
,'a: '01,1 ,'oron0 ,llf) FI' (ta Aboim, contando [.
nnt:~,l;da 10 .:t: ,(h' 1 <III ~rO\"'1 bro d' l~~K; .To~lqllim
l.lr(1 su Uill'Jatlhs, r,' 1jc·i l'O Jo ó ('. :-1'.1 tlpiro C'alil'
J)OIll'i
,',
Jo,,·' FiFI'(\ n r",t , Ju. Ih'm \"Ito. ,\rn~lUt
I'tI'It!) ,iro, ,\1 rt.) ti Bdtl' H·Ot.rt. Oahri(! ,\rc"ljo
dl.'
no. 1:'\ ~ (,UI 1'.' it :, in.) ... Fl'ilnC'SCo .To ó 'r0p1<' lI,l1,.J"
.\:\ f L
, .\ t ln:!) ,\U/'I tI, 110 :'[:\('(·do
Fnr'i( (' ,\. ·01 ' , \' :r'\ 't ('ar:'h"
('vlit HIll/) n Ill1ti·
1'1.: :.ulo di. d, 1 Ill' ()\Pl1Jl'·)!l,
l~)~)(j; ~'anll(·l .10 •.
Curtano Fro;'l.u, ,ltI l .\1\. B,II'l'l)~O, ~[[llIuP1ll(' QII(\i·
J'(,;' \.' .\ntl.lÍo
11e> .TI I. ,;1\ l'il'H, cór,t:.llIlo ii Lntigui.
<!n10 1 dI' 1 ti. .n lhro.\
1~:11; A1fn.,do .\ul'u!<ttl
n ,~ç;d\'l (\,imhrl1 • .\n!bl'i,) :~lt7.:11' Lf'it" b!lIflrdn
ti. (', ta \:1>: 11'.L1 ( .\:'It," til' .\ndr~ d, ,\ iq (1:--al1t,) ,
t!lnt. r.•lo fi I\lItl/,,·,,·.,,(' j •• I( 1 d( .T<)\(·'llbr., dI' UI3:!;
'\LII1Ul: ('.,('~h
,1(. O:' (;1' I, 'br.'II·! II I.rili I, )'(·i·
t.IO,
Fmo('; ') J'( :"1,' nd, Dia., n I l't' 1'odr') de! 01i
\ (\i \ l' ("1:-1 o, ,\ '1·
J'i "l'< :1'. H \ ....
,), .\ 11:1('h'lo Brl"
n.d·d.1O IiI' I 11. ,\n',"'I;n
Pir,',> lll' ,\n 'r,de> ( .TúR{
(ln ('" h Br. I. lo. l' "j+111,1, , nn'i~ui,lc.d
dr .IC' 1
dp
\'l'mbI'lJ
':l' 1',"1:):,: T .. ··cr'to . f.'l'tins PI·ntll. Cl)!1'
tll.dl) n nut ' li I• .J I .:, .1(' 1 II ~T,)\j}hl'tl
d(' 103 ~;
Luz
(');1)diQ (1,' ()'\
i."l 1':',1 'o'pl ,UlLÍor, l'l)ntundo
I3i): ~lnnt101
fi fllltigui,hllh
Ih'.dl 1 1 :o\'{'r1hro d
llllnrtl'
Oarria
."11111',
Y nr Joaquim
(J.>nç'~lln's (I
.\!,tÓllio .la lU, I ' '\ Cü tn O,ui:.tn, c" .• t ndo a n:.tiglii.
d, ,h' ti' d 1 ,I .o)\l nd)r, ti, l~llli; Oil ('(lU Co, ta,
(,.'!1tund'l ; nnti"'uiJndl'
(IL- ,1(1 1 lh .' '\'nmbN Ih' lU3~
')r

•

.o(

n
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e .Ioão Gonçolvos Leitão, contando a antiguidade desde
1 do Novembro do HHü .
.Alferes miliciano farmacêutico,
llcencindo, o n. pirante h
oíiciul miliciano farmacêutico,
licenciado, Junuurio do
Oliveira Júnior,
coutando
n antiguidade
desde 1 de

..:'ovombro de 193~.
Sooçiío ele dep6sito do pes cal do serviço veterinário

.\ lfor: s miliciano
oficial

reiros
"ombro

votcr inúrio,

licenciado,

militar

o aspirante

a

miliciano veterinário,
licenciado, AUg'u"to BarCOfIa, coutando
a. antiguidade
desde 1 do No-

Contando
l!Ji2 :

do 193 .

a. nntiguidnde

desde

1 do N OVfmWl'O

Regimonto de Infantaria

elo

o.e 6

.\lf<.'1'('5 miliciano do serviço do admínistruçâo
militar,
o aspirnnto fi oficial miliciano do mesmo serviço 01'lando Francisco da Costa Capela.
R

'mento de

Infantaria

n.' 8

Alfores iuil'ci-m» !li' r;l'U, O aspirunto
módico A ugusto Vioiru da Cruz.
Regimento do Infantaria

a oficial miliciano

n.a 9

Alforca milicíuno do orviço do udmini traçãc mllitnr,
O asp.rauto
a uíie'ul milleiano do ,II mo s 'l'\'ic,:u Jo1to
da S:lnl Guerra,
RegimentD de artilharia

Ii!leirll n.O 3
fi

('leinl

!!•• S 'rio
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Reglmelllo

-.• 1:;

de artllharla ligeira

".0

72S
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A lforos n.iliciauo de nl·t:lhariu., o : piranto fi oficial ruil iciano do artilharia .\ llf 1.. to JOL(I cio Oliveira.
Alferes milicianos d artilharia, Iícenciado , os aspiraut
fi oficial miliciano
d artilharia,
licenciados,
Gentil Casimiro F rr ira. João Lo Coq Abecns.sis,
Ilvio
Airo , Adriano de
orr " llvnt -ir
Joaquim César
Barbo n Cabral.
Grupo do arn hari

a cavalo n. a 2

Alferes milicianos do serviço do administração
militar,
liconci-rdos, os aspirnntes '1 oflcial milicianos do mesmo
sorviço , liccneiados, Honriqu- Alvo ~Iin(liro e Adolfo
•'nntin?,o da '"
Matous,
'U'

Grupo de artllh ria coctra aeronaves n.O 1

Alferes miliciano do orviço ti, fi lurinistrução
militar,
o a pirnnt» [l oficia miliciano .II) mo '1110 serviço .\1varo UulriLu d Sousa Chichorro.
Grupo de artllbari

Alfero

milicl

1.0

do

S

contra aeronaves n.O 2

rvi o dp , ímini tr ç. O miitnr,

a pirnnto a oflcial milí nano do m
"aro Ilenriquc
da. 'ih·a.

O

RcgirDelllO d engcnhari

LUO

(11Ti~0

.\l-

n.O I

\Ifl'l
mi::c:.Jllos do ng ul.a: ia, O aspiraut
:1 oficial
miliciano
,1 (\n~ nhlll'in .c lb • to ...\.ugu to ~I(ll1dollçn,
E tl'\·<lO ~I(\ndonC::'l L mns dl' Oliwlirn, Mnnuol I 01'nand('s .htia , :'Ilnnll I .\ntóniú
Lop{1 .":1\'<11"1"0. Ho·
norato ~\:\
ti. '(ln:"rn, Jo \ :'1111111('1 Bra YIl dl\ B i·
r , • ir; do Robriuho Barnl
de n L ~ Alltúnio
Emídil
I\r('rll
(~.(I IhL.
,,1
,'ilVIl.
Regimenlo

de cng r.harln. n.e 2

..'lU

rrcirn,

72G
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illúrio )[aullol Nogueiru de Almeida, Mnnucl Vaz Nave
Cuta I!1O, .Iosó Augusto
1,(l110 da Costa Simões,
Artur
Varela Cid o .Iorg« Cândido Osório,
Grupo de companhias

de trem automóvel

Alferes milicianos do engenharia, os aspirantos
fi oficial
milicianos do engonharin
..Yugusto Simões ~lm'ta (I ~b·
tónio B05a Fcrnundos do Barros.
Base aérea n.· 2

Alferes miliciano do serviço de ndministração
militar',
o nspirauto
a oflcial miliciano do m-smo '(ln iço,
~,o gnl}.1) do con-pmhius
do subsis'êr.cia-,
.Toro Car-

.1.

los Gomos Pereira da
Farmácia

P'IZ,

Central do Exército

Alferes miliciano farmnr-õutico, o nspirunto fi oticial milieiano fnrmucôutic»
)( nrciano A ugusto Ferreiru qua·
resma,
Por portarias eh 11 de .\vl'/1I1órofilldo:
\ \-lllh

pulo!

VI.jy

Ministério

J ,t,· Co.u

r.'

OIu~JWIiOJltu

da Guerra

I

, ('1 n I\notITC',\,'
}. o d
d.v d crere 11.° .!..;~;.. J1).

l, e.no

t)f,l

2,' Direcçi!o Geral

L" Ropartl\'éto

iI[ujor do ;';T:c;O do a.lministrnç ., 'J militar, u cni'it=io
mesmo S n'i.:" 1)<1\:1 Vnz da FOl1~ecn .\ boim.
DepósIto gc~ul de m'lt~rial sanitário

c do ho Iltaliznç.

110

o

Major miliciano médico.
I·) o: tinto f[undro (I [ct':.tl, O
t'llpitao 'llili('iano llltdi('II. do nll'S!110 extinto quadro,

Va
Major

('o ~fileh,'<:,

r. nute ção Mi!itar
do s"l'\'ir:o 110 :ldlnini tl'lIc;Fio nlÍlhlr.

pitão di) m 'mo s< r\'ic;

I,

atlitlo.

[lllido, o eH.
,'\I1\(1rto . 'ih, nQ .11

i\ ntlrnd0,
dtO lU de .'·(JI'(·mbl'o li,ld!}:

Por jlorlrtn'f(X

eontnn·Jo

(VI ~d

J1 !ol'rl

JO

".01,,8

l1111':1\In

hl"

li.

,~1.1
,

r:p

('ooLU,

'. III n IlIlOlaç "

t

do .,.,_er

1'1111

nntigui(!.1 ~(' <II' ti ] d
Roghnenlo de Infantaria

,·O\"

LO n.'

!lIVI'O

r m

'

.:.!: -,1).

d' HH2:

n,· I

miliril\lw~ lll' inflllhl'ÍlI.
os n pil'llntl'
I ofi('ial
milicianos ti inf.lrJ I';,. I,' rtlhlHl ('{> IlI' Hodrit?u ,
Ernesto ('orllnt () 01 io, Luil. Filip0 \'irgolillo
.\mnrul

Alfl'l'l'

2.'

érle

OIWE'I

no

l~XÉHCITO N.·

1)

7:!7

~I:mo:;o, amilo Guerreiro d« Oliveira, Cnrmindo Iiodrigues
Ferreirn,
Jo é Aug« to cio Almeida ...·ifo,
Carlos ~illnllel .T anlãu Per -ir r>, .J os', Bapti. ta Lopos
de nlendon.;a O ,1osé ~lngnlhã::; da Cruz .\[0111.
Regimento de infantaria

n.· 2

.A Ifl'rl" milicianos
J0 iufuntnria, O n p.rantos a oficial
miliciano
do intantnria .10.0 UI\ Sou a l~sto\'('s, AI.
borto Ferreira
001,10:, António Modeiros
Xavier do
~[( ,uita, Adelino A ,i Ferroirn, ~[i~\1(\1 Inácio F(>I'.
reira Harbosa Gonçalves,
\r.!ónio Martlns
dn Cruz,
Ilenriquo Lopo Paulo de j[ato . Augusto Costa Borgos
<h, Sousa (\ JO'0 Lopes ...'orOdio.
Regimento de Infantaria

n.O 3

Alforcs milicianos de infantarin, 0'1 nspiruntos li oficial
milicianos .11:i ifuntari-; Afon I,) !)j~'go ~Iarrhul'ta, .Iosé
Mestre Rodriguo , João A'borto Pulido (tareia,
Luiz
Duarto Junoiro, Cnrlo Anlhal AU~1l to d" Sousa ~r0ne e P iroira, Jnirno I ereirn da ...·il\'a nrat:n o Frnnri '('0 ~I<)rai Janeiro.
Regimento de hlantaria n.o 4
Alfl'r0
mil1riallo d(' illfmhriü,
o., n. pirnnt"
II ofieilll
milirinno
(1(1 infanhrÍ'l
Antúlli·) • [,'ndl' dl' Olivf'irn,
Cm'lo' :\[nuuol :Ollr(\~ Jar lim •. 10" DomingIH" ~rcd(>iro (} LI til'l'r(>z, Homão J) ~ Hilwiro B0ij inha, F 'rn~ndo ~[nia lIcnrjcl"l,
Jln'lllC'l ?lIartin. \TU sulo, .José
.\.r 'éniu Garriu H i ~lort 'ra, Arm IIldú 13arl'0to I\[ach'\(lillho, J"erunndo da ,'il\'<l (:onçah'o' (l JO'6 António
MI'd'il'o .
Regimenl\) de inl:tntarla

n.· 5

.\lC'rl·
milicirln fi do inflllhrin,
o upir'lnto,;
a oficial
milicia JO'i d inr. ntarin Tomnz .. imão, ~\h'llro (~lIciro7.
J ~lorai.
Tito .\mn I 'li Pc:n ir Jh'nriqu'
, AlI~usto
Jo 0 d : U fi .'ola co da .. iha, Jo'(, \'onli.rll:io Per 'ir'a l\lUIú Hodrigul' • Rui Eduardo. louru HI'll7. Mimo 0, Albano .\.ntúnio Luiz d(' Campo, !iogório ~[olo
III itol',
Jo é .\nt1nio ('urdo .) \'ilh(lnn, Rl'n(l J' '(IS
Pr 'ndi . 'uu' , I11'nri(l'ro BonirA io dn ...'ih li António
l~odri(pu'
Yi ir de :-;ou a.
n.O 6
li l'irnnt(1.
a oficiul
FNuund
' PC'roirn
)[nnu I \ rnírjo d
!i"l,irn e

Regimento de Infantaria

.\lfpr<'

milici no. d infuntarin,
O
miliciano
d infantllria
A \'('Iino

de "'nr\'lllho

II 'nriqu'

728

OImE\[ 00 nxúncrro

N,· 1fi

2,' Série

Sá, Josó ~roroirn Muin, Ho:rério Silva do Sousa "'\1.
nes, Alberto
Ernesto Ferrcirn Hois, Nafetali Augusto
da Silva, M:muol Domingues da Sil,'n, Iiamos, Rodrigo
.JOgÓ Tavares F'HCüu Castelo Branco do .._Tol'onhn, José
Xlarin Ilodriguos
do Ahnvidn, Hui Silvino do Freitas
Lapas, Oirilo do Bismarck Fruita« Soares, Francisco
Berredo Correia da Silvn, Munuol Jos« dos Reis (I Sft
(' António ~IilriO do So1!sa o Silva.
Re{Jimcnto de h,falllarla

n,· 7

Alforos milicianos do infnutnria,
os aspirnntos a oficia!
milicianos
(lo infantaria Luiz Olnvo 1<'1'(\11'(1Cortês
1(\
Abreu o 01 ivoira , Fausto Gnito das .."'evo!'l, António
José Baptistn do Olivcir», Garcia dos ~:lIlto~, .Io s.
I )lIar~(I ~In('h.u]o Morais, .Icsé :\Iíll'io d« O.i\'llil'lI, JOH
Augusto
nm""ll~a lia • ilv-i Tavurcs.
Jor« u.m <I.
Mouru Ramos, lIanuel de Jnsus F'<tleií,). .TOh!1 \ra~llo
{lo .\:m(lidn (I Ah firo Bnp tista Mnrques Lurnnjo,
Reglmentll de lnlantarla

n:o 8

.Alfl'i'('" milirinnos
d(l illf'11ntarh, os aspir.m' 's a otiC'ial
milicianos
tio inf:mtul'Ía
I )anicl j'odüll'o
~ôtll ~raiol'
Carvalhu
Bl'3'ra, UCllato B !l!!) • [urtins FCl'll'il'., Manuol <ia ~ih'a Forllandos (Iol'qul'ira, .Toüo Ol>\'u\10 dI'
.Mt,lo Fr(it~l!'l~ José .\ugUl'i!o do Araújo Hnml,:llo, ArmanJo }<,iJjp<, C'(>rflj('ira Pí'l'··il'u BUClllill', ,António ..\1}Wl'to do /\1'uújo MaC'('t!o, Eh iro ,AugU'ito (di liochll
GOHl('S,
.Iário \Tio.r. 11(, ~l)lJ:l~1 Ba to. Ju I' ,Au.f.;lI te.
B:Il'l'('irol' dn Uostn Dnlga, .\Uvulito 1\ f(,'I'.! da ~ih [
Cao;t: 1110, .\ntónio Pitl hl' ir'o Braga ti .\ b,·: Cnn i lho d
Alnoi(lll,
Regimento de iofantariol

n, o 9

A}f,'ro milicianos
d(\ lufautnl'i ,os
. {Iirant . ~I afiei,lI
mi!irÍu!lo do infantllriu Jo é Lop fi, Cr 1\ (iro tI 'o ta,
.lo ~ U~l1l\to cln Cunha,
ltur Ouillwrnw
Tl'iro \T.:17
.70.
da ~ih' Bnrr ~. s ... '.1] Dim d U.(lfH",,:C (-' O') (1.
}'orn.lodo nome d LI ,'Jn. ~\nU.ni,) ,10 .\1'1'
1'('1'
naut!C' , Ihti llinto :o~o ira, Lucia 10 lJonrte {4" Iri.
Todo (I l\hulUol Alt'."1l1 ,lrl ) rio Toixoira,
A

RegImento do infantaria

n,O 10

J\lf(\1'0O; n,ilicinnO'S do infnnt rh, O n pil'fintl's fi ofir:nl
miliciano~ d infantaria
~~tio Pir s A 1'1' i."O, lnrlru:
AluC1rt LoitiLO Horgo , Rui Br n o N(\\' -, Áh'l ro d
CUl'\'nlho Vilnça, 1\ ntónio Bornardo
('o ~ho, A II tÓlIio
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••.• 15

Carlos Pinto du Rocha e Cuuha, ..\ntúni, Emnnuol da
Costa Lemos, Fernando
Barbosa, Jfanlwl Joaquin
A h (IS Correia do ~:~, Armando Almeidu ('nn ha, Luiz
Vnlcnte da Silva, Ellp:l'nio Ferroirn da Costa, António dI' Almeida Simões o Mário IIenriques Seahrn

Duque.
Regimento de Infantaria

.\Ht·ü'

miliciano

de infantaria,

l'c.ano de infuntnr'n,

A,

I~l

o

n. o II
fi

p.ranto n oficial n:·

~to Cur« Ro '('!'Ido Elvas.

Regime; la de inf n

II':

ti.·

12

A!fli'\
r,:li,,'nllo
G(I ;nr'llltll;.,
o ii ~;~[Llt. ~ a oficial
II ilici: 10
dI' infur tarin Luiz • Ir o 1', 1'1'1'11' •• (lo ";;1110
f.1gal'1Il:
l .....
rr«,u. Júlio Y ,'g, ~ 'mã l, .10"0 ~\\rila
\hrtil1',
Alo : ~arll 1-. "['l':l'a ( ubr 1 d B ..rbo. ~l (Iam
I" o Lousada, Artur Hill' ;a :1 'H :o~lIl':n, • Innnol
'I, ralos do Sousn . Inr t't.s, ArtOI:O Hi!.l:I'O da Concoção , Fernando Are. njo lIl' •. ,furta, ,r'lIlIH'1 Au~II tl' nOmill"IIE', nh li .\ndr'\.l(', António O,onçalv('.
11r[t'l, (lado Fr '(h'ri O .I')·lt n r'ro d
In;t
libIlC"
.ro t'• .\.11"'11 to .\gar.t . JOtfjl:r'l
n..dri dI' h ':;\fi (.
tio lhlh1\o J(1 11,0trn'1.' '..,
~. 2, ~l lI,lll'l ~fnrt:n'
Ri' {'iro OOIl,OS LObo,
,I

R gimen10 de infantaria

:1.0

13

.\1: rt S Il'ilirbno.
ti' ir f.ulta;in, 'I • ','1"Iutp :t r,fi('inl
n,'liciano
dA :r.l'nnt"ria .[nn'l} .\1\1 .fol'l:l'n, .\rtul'
(l-anH'
lll.ls :(l\ .• Yiri to Jo é .Un'lrd "ur".',
~ln
nu ,I .Ioroira Pai. :irolau
Jl' Atml'Ílh, Ant.miu Cúndi,!n Viuna ele Qut'iroz •• \lfr '::0 d
'ilm :UIlc!l{'S,
.lonquim :M<,ude; Tc! S, .\.hel I'.ruldio .Arnújo J[arti[, ...
('limpos o . lutos l\ .10. qllim Tt.,L· ,ira de Az(wc,lo.
RegÍlnento de Infantar'

n.

1~
11

:{'arLl.

()licin'

mo

OIWE~1

DO l:XEHCITO

Regimento de infantaria

15

~,o

2.. Série

n. o 15

~\lfL'l'e" milicianos de infantaria,
os aspiruntes
1\ oficial
milicianos de infantaria
I~;dllardo Rodrigues ~"rrano,
Eugónio Furreiru
do ~Iltt()s, ..vutónio Fernando
McnJL'~, ~amllül Correia da Si!\'ll, .losó Lopes Lagarto,
Augusto Rodrigues
dos !tp;f', ~Hrio Cooll.o HÍ'llÕl'S,
Carlos Bernardino
I:l~ci() (ta Silvn, Alfredo
Piedado Agostinho
Curroiru
de Azevedo
o Manu 1 Ribeiro,

ua

Regimento de infantaria

n." IG

A lforos milicianos de infan taria, os aspiran tos n oficia
miliciano'! do iufuntnrin l micio Brag!ln~'a, filanu\'l Jose
Ventura
dos Santos
l{ois, .rO~0 'I'eixeira da Silva,
Frnncisco da Silva Corroi«, Artur da Silva Noguciru,
Alexandre Roy Colaço do Castro Froíro (1 Mnnu 1
Antunes Nogueir.i.
Batalhão independente de infantaria

n,O 19

Alferes miliciano do infantaria, o aspiranto a oficial miliciano 110 infantaria Vai dom i1'0 Pedro do Frei tas.
Batalhão de caçadores

1',0

I

Alfores milicianos do infantaria,
os aspirantes
n oficial
milicinnos
vl infuntnriu
.Jo:w (ln PaI. Laranjo Mourato, l\hnuel Camolier Ncupur t Vieira, I'~ lunrdo Dia.
Lopos Mouruto, Arm indo Frodorico Molra Mournto O
Alfredo do Almeida LopC's 'l'll\'UrllS,
Balnlhllo do caçadores n, ° 2

J;\lfl~I'I.S milicianos

do inftIlt"rill,
os nsp'mntCl
a o~icial
Arm'll1do
•'araÍ\'l\
d(\ :\h'lo,
António FcmaIl'I('s,
~\Iltóllio PignatolG
• na I3l,lo d'
Ual'vnlho ~logre, Josó ~r'll,til1s (laiola , .\m!·riro J'o·
n'lm (j,u'\'allw d,)s unt·) , .Jos'~ dos Santos Hibriro
Rih'<l, l"Mnllndo 'l'orritO I illa Pll(' 'ira, .T úlio lIugo
Jlilla L' Bicho o .To l\ ~llIlO~.

milicianos

do infnntul'ia

I..

Batlllhlto de caçadores n," 3

Alfl'l' \5 mílieianos

do infuntnrÍ't.
O nspiruuttc. II. olicinl
miliriunos
do illfantnl'in
.Jnirno Pinto da ."ih'a Motu,
.Jor~o :\!nia V(liga ~J"')I'l'CR, I )inmnntino
I\'rl irn do'
t-;untos, Mnllll(\l A1I)l'l'tino ()tl 1'0 dos I-\anto', António
.J 0.:6 dos Santo , .J ol,1 ./ II tino Ihpti tn 'I'I'ÜO O Bonto
Josó do Morlli •'ul'Il1(\nto,

2.' Série
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Batalhão de caçadores n. o 4

Alf('r'~1 milician IS .1" inf-mtnr'n. O· a rira71tr<; a oficial
mil" 'i[ no df\ infantaria Jo .~ d) .' a ci.nonto ('O 'ta,
l:d;IlHdo
Delgado l'l'lt I, .10. I Dolrado Guerreiro,
Jo ,l Francisco, João dos SUlltQS Luz, António José
O()~<:aln's
.Iúnior,
.Io I' PI Iro ra A,\(I!'i de Castro.
'Iz\rio Xoves Córis Graç: (I '1>:\ tiuo Artur Hiboiro
Uuh·io.
Batalh! o de caçadores

n.· 5

,AlI' 1'1' milicianos
d(\ irf nturin, os a, piranto- a ofiria~
11.1l'1'1II0. do inf.mtarn
JO,I'1
Z\In~ I~l (fi tolbrauco
\ ir 'rn, .Io
l Ienriun
~'.lIIt,,: líovid, Antonio
Munue!
do' S mtos Davi-l, l{'I r:~ú da .·ó~)l'o ga Pinto Pi/.I\ITO.
(t: rill
Lino Forroirn
·.)~,I·i:nF 'rr:<o, Fernando
.J o " (; onc:ah
Ho~: to.
ir. de ,,\ lm idu, .J o ,(> F \)1'na id ) (~ll!', :1I1a ['.1 toro J» 10 "I Oh, .ra r t ..r.os lreti rico I'oroira \ illar t.

I'

(I

,

BataJ'lão de c , ucrc

_\.Ifl I'

n.O G

ndi('ian,)·
dl inf. t.tr ri., o ~1pir'ult
Ir) d, inCa lt· ri •• \.'l"'U ·0 '1 il,'l('u df'
.ro "lI'nriquCl
JII)·.t ir), .\.rtu" I" l"\'llp'"
.\ 11 ;1'1('0 Dia
II otl'. A,. {JI.i) I li 'I H II .ro,
Por; . O !<'Clrr.lI1do ~Ilrt'·
clp.Tc t'
fll

,

I'

Bata'll o d
.\lf ,.., miliciano
til' inf
1[,' il'i. [.11
til' infuntl r:n
"I no H" !rigl1
1';1'",
I' Ir\,I\!!IO, .\nt6nio 11r,
li ta, J 'lÍlU( : obl'"
u;
O.mic'1.

Batalhil
\ I•

•U

1,::i":'1.IJQ
11(1

d4

c

ç3d~res n. 7
turi •. (I n pir lllk 't ot1ciul
II<'hlt'r Lim'! (10 .''!nt()s, lIerIrl nrilj )(\ .b~~·1
tI, 11·( ~·ih·'1
,Into. Ant,'mio ('. ",r Limi:.,
I 'Ir> pp I' il'a I' tIl "ário 'a I':I:

"

de caçadore
~lt

It

n.· 8

ri

illCllllt r'

B talh o d c ç ~ores n. 9

.\t[, l' mili "lll)
mili 'Íano d infantnr
B.Jt.llo
til ·Iho, '

n ofici'll
.Lmpida,
flul'J'l'f1,
'\'1' >li"

: ot:t"inl
\' u·

ORI)}<,M
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E~ ÉI CI'IO

~T,O

15

2,'

éríe

Amaral, Xlnnucl Evangelistu
Rodrigues,
.Iosó <lomes
do n i ' rneiro. Ilorrnínio Alberto Estov "I, Autónio .Iácom- dI
l\ Ibmo,
Manuel ln' cio di . Ingnlhã! • br 'li •rova. . [a h.ulo '.\11 tónio A lIgu to TI rgo.
Batalh'ilo de caçadores n,O 10

...\Ifor 'miliciano
lo infantnrin,
piraut
fi
miliciano
de inf nt Iria .10 sé Borg s ri' wcg I ,
nio ~lanll(\1 I'arnnho
'1' i Ir, Albl'do ...lartin
Limr ( . Iunu I M:u'in P rcirn.
(I

B tala o de metralhador,

•

s n.O I

B ta h o de m tr Ih doras n.· 2

B

t

lh o de m II' lh dor

n.O 3

2.· Série
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Batalhito de carros n. o I

A lfOl'(lq milicianos d~ infantaria,
os aspirantes a oficial
miliciano
de infunturia I'ompílio da ~'ih'u i\lollra, '{'orcato Bnptis tu da Silva, João Mende (:r0880 Palma e
Munuel Eduardo Gonçalve: Costa.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes mili .iuno di' artlll.ar'n, os fi ipirantes a oficial
mi'i -inno: de nrtilhi rin Pedro Rosita \? az Gomos,
Domingos do Mngnlh::s Fílip« Jo é de Sou a do
rnnda. (1\1'10 Uva 'un'l do o José Pedro I<;stt~,"Ni.
\Ifl'rt'~ milic'nnos do artilharia, liceneindo ,os aspirantes
fi oficial
milicianos de' artirlrarin, licenciados,
Pedro
Lopes Parndclu, .Iosé EU!"'I io Hodriguo s. ..\rIllllndu
Pl"'('; r.t. Ninu, \' ítor MClIl·t('l Rodrigue
('nt"'ll (' Diamuntino da . 'il\'!l Ferreira.

su.

Grupo ds artilbaria

contra aeronaves n.· 2

.\If(.r

. Ill~!i('i 11\0 de nrtil-iorio , O U pir i.it.« a cficial
lil" IJUS (h· urtilhariu A riu r \('/l{'io ~I ont=ir .. , Camilo
Frr lici 'C" do Bano' Sobrinho, .\.ntónio Tiago _'hrtill~,
~h 111.·1 Pír« Oros 'I), António Pinto Ianorlo ,1,· ~1(J·
rui', Iuâci» .T(,:/> C irr -ia .'a ,'ilnl Tl1n rl", .To~ó JonqUilll
F(1:n:\ndt'· do Ho. ÍlritJ, E(luard" . (ont( iro N Ilrl(\S
P,'u! 'nte, Jo" AII)('I·tint) .'(1 'l)('ira Aln'" ,'pr' io Angu to 'illl\'(,rdo
Bnc ·Iar .• rm{'nio Sourl's da Cruz
'nml'nio .'unpg (\ JO'é ..Iaria Duquo da ('unha .
.\lf, l',' Ilili('Í'lno' di' Ilrfll arin, li(' ·nci:l'lo', O· nsrirantl'''
ii
o'i('ial miliciano
do nrti1hurin, licenciado:,
.1o,,{'
.H"n o H 111108 P 'drl ira \'ilf'lll, CI( llH'nte da Fon eca
.\raÍlJo d 1,'rC'itu ~flnl (l., António HonriqllPs
do
'"u !l Fulcão, Àlnuucl A}ltónio ~!Utill.', JUlmo BOIl\'l'lltUI'a II ~\z(\v('do.:lo
{>. Luiz rer ,il'a ~'onr('s, Tomuz
.1 I • ElIIl,tio ,fntC'lI
.\1>01 .Jo " L \ito I ('l"I"l'iru Bar'nl. 1\, • rnn I I Yi 'C'l'tl G Ivão, lo'Cl'Ut n,Jo .\u~u to Côrto
Ht" I d .\:·uújQ ..\1\'(" .\uw.o. Jl)ão ILmo!; Dionísio,
.lo (. lnrc( ino Pir'
(. I Ircldio d 'nmpos !{odri",uC's
Ir

dn
Regimento de cavalaria n.· I

_\H r
Illili(.'l:mo d cn"'ul ria, o a pirant s a oficial
miliriano
d cn\'nlnrin.To··
(.'roitll>l T ixoir •'pillola
(':1 1,,1.) Brull 0, l ..lIiz II lllriquf1
! ibí.'iro ~ (lrmno d"
~\lrn id António l'·r irtl do .Iir ndll ~ Mi nuol Pi-

nhC'iro

no lrign

s dn

esta.

7,.11

( n J)}: I no E • (.aWITO •T." 15
Reaimento de cavalaria

11."

~ ••

L

ri

2

Alfor»
miliciano
do cu\ ularin, o n 'p'runto>l u oficial
miliciano
de ca alar i • ntórno
ala tur. ('01'1"
ue
ampo , Ilorlauder
,Iigll<'l d,L 'i.HL Fazond , I' 1'nando Manuel da. ilva "ordeiro o Raúl Jorg Iludri II'
Venturn.
I

2.·

rie
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Regimento de cavalaria n.O 8

/ r 1

Ililitar,

mo mo
nt mdo fi
O

o militar,
lo

o mo
a

11 lo

iano
lo a
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Centro de mobiliz ção d

• '.e is

2.· 'crie

r iço de s úde n. o 3

Alf re miliciano
mó 1íco , Iicenciados,
os a pirant
ofici 1 miliciano
médicos,
licenciados
<. nrlo
faia )[end
, Adriano di> Ollveira o Jo " Coelho
P(li', contundo a nnti rllidado rospcctivnment
ti
00 ...~oy rubro do 1 !l;)l, 1 ri rO\'llllhl'o do 1940 ,
[ovcmbro

a
.To '('
do
(! 1
1 ti

d(· 191.1.
Hospital militar principal

...\11'01'0 miliciano
ml't<i 'o António
tand

médico, o a pirante a oficial milic'ano
.\11', nndrino dos 'anto
C iro. con-

au

n antigui

I

d

1 do

nu

'0\

Sccç!to de depósito do pessoal do ervlço v terinárlo

I

do

1937.

mlllt r

.A lfor

01

t

do

(I

fi

11 r d 1042:

Rcgim nto d
8,

ficíal
d

Regimento t!e inf ntarla n,O 3

Alfor
mili i-mo d i'lfnnt rin o, pir mt a
Iiciar o do inf ntari:
r ur I roira T iII ,

\lfl'l'
li,

milici mo d
1110

doira,

d iufantaria

infunt, I i . o n pi!' IIt
' I' io 1 ui P iro

fki 1 m

2.' Sézíe
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n.· 7

Alferes miliciano
do infantaria,
os aspirantes
n oficial
milicianos de infantaria Henrique Gambetta Perez Brandão c Jnciuto

Lnlandn

Hib -iro.

Reoimento de infantaria

Alforos miliciano (1,1 infantaria,
liciano tio infantaria
Adolfo

n.· 8

o aspirante n oficial miFrancisco Peixoto Húgo

Boürbou.
Regimento de infantaria

n.· II

Alfero
milicianos do iufantnrin. os uspirant S fi oficial
milic in o. de infuntaria
Artur 1 urão do ucaduru,
Ármundo Innuel de Almeida Marque Guodo .. Mário
Bnpf ta Braz, Fernando
Campos. "ogu<.'irn. António
IIr! riquo Maximiano,
Armnndo
do Moura 'I'oixoirn (I
:-;ilvn , Mi~'ucl Caro Veiga, Vítor Ilayos Velho do 'Melo
Cabral, Viriato Dolgndo Farinha, Eduardo
G uilhorme
.Alll'll do Y asconcelo " .Jo {. Domingo
Pinto Ribeiro,
Artur Pedro Hei Alves Gil e Mariano Alberto Ac·
ciuioli Tamaguiuí Barbo a,
I

Regimento de Infantaria

n.· 16

A lforo miliciano d \ infanta ia, o aspirnnto [. oficial miliciano 11(1 iufautariu J ouquim ...faria da 00 ta Cabral

da CI)':it" Iacedo.
Batalh o do metralhadoras

Alforr « miliciano

n.· I

I) nspirant a oficial mi
licinuo d in untaria Fr n is!.! Lor
,ru que> .
(lI

inf, ntariu,

Regimo:tto de artilharia

ligeira n.O 4

Alfl re milicianos do artilha.ria, lir'l·nrllldo·, O!l, p;rll1lte
1\ otl('ial miliciuno'
dl\ !ll"tilhuria, lic I ciaJo, I António
AutuO(
do. 'ih a (> Júlio Gil L rfillj ,ira.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Alfll'(\. miliciano:
do artilbnrh,
o :. pirnut(',) : vficiul
milidallo
dl' nrtilhnri<
.To.to "lUua ~lllrqu & Gomo,
) tú\'io d • hU{lidl MoI' ir , AntlJnio YCII11tr:l rr rrfl
da ){ tn c Jonquim 1 I\> ·10 Ynz lontoiro.
AH r miliciano
J ·l"tilhadn. lic nci do . o. npil'untes
:l ,fi iiI milicim
d artilh:ll'i'.\, Hei f)('i, do. , .\lfrflclo
.lo \ do !llorlli o. 1I1ó[\io Amorim Lop
C lho.

UJtl\E.\1

1)0 EXÍ':nCTTO

Regimento de artilharia

~,o

1!í

pesada n. o

2," Série

I

Alfl'l'!'s milicinno dn artilha 'ia, o aspirnuto a oficial miliciano de m-tilhnriu António Huinl li.unos .
•\11"1'1'0S milicianos
dA rrtilhfll"i:t,liel'l1eiado~,
os aspirantes
a oficial miliciano- dt' artilharia,
lil'L'Ill'iados, Fernando
Zarc IS Palma,
l doi.iónio ('al'rilho
Iiamos, .\:1'1'0<10
Froiro,
Curlos Cllbr:11 do (!Iladros
:\Inrillllo F.tlcÍlo,
.João Ferreirn
da Silva o .loão l'IIallul'l <ln Costa.
Regimento de artilharia

AlI' ~'I'.., ! ,;'\'Í'luos
ru ilician»

pesada no· 2

d~. artilu-iriu,

(1(\ úl'til'lt1.r;a

()'l

aSl'irllatl.\s

II.

oficial

d· o Cf'l'I!,w:rn Costa,
'\ [a 1It10 1 Ilodriglll's "Teta,

.\go'lf

Júlio dI' Cnrvaluo Vasqur-s,
S:dóuio :\Iartill':l Geada, Alfredo

Ollvio Augusto MnrdI' 'Iir'lncln
('Mt1'O Antunes
Guítnarüis,
António l{odrig-ut's H('h(i1o
<10 Carvalho o António ti Sousa linsn .
•\lf01'('8 milici.mos
(ln :ll·t"hari:>, lconcinrlos.
O n pirantes
a oficial miliciunos do nrflll'l"Í'I,
liconciudo s. Frnncisco
Brandão da Luz li Edl.'ar Ventura Carvalho dos Santos
Guimnrã's.
Grupo de r:ilinr'n a cavalo n.· 2
Alforos mi'iciano do nrtiJ:ulrin,
o aspil',lntl' ~I.,tit·i,J mi
liciano do al't;lha\'Ía !for/lrio ~Iartins !o'E'rI'O •
~\ lfC'res miliciano_' d(\ ar·illHll'in, licC'llciad Oq O IIspil"m lr.g
tl otir:"l
m:!:cillllO j d, lirtillwria,
F('Oll('illdo , ,\lItónio
Pilla ('t' 1',.1, .}o')(I A'luu'"l 1',I\arl.'.'3 <1(\ ('(\n',ll,o,
.JÚlio
Bnndl'ira
Hastos (\ .To;6 .\U~llsto (\l1lhil (los f-:nntos
Q1l0':;

Pato.

do

FiJupirodo,

)'hntll'l

Fram-isco

.

Grupo Independento de artilharia de montanha
Alfl'rC's mi;ic;nllo do artilharia,
o LI lpirlll1ÍlI fi oficial miIiriauo til' nrtilhnria
,\utónio !t'('lTf,il'll Dlturt(\ .
•\.lf!"res Illilieinllo . dl tlrtilllnI'ia, lir llciados, o II pirnnt
a'oficial miliriullos
dI' ilrtil'tarin. lic ncilldo'l. j;:uc!i(l(l!l
l"igul':ra dn Costa o .Jo. ('I 1'J'lIlleisco do 1...[1:'1.0 1"f'I'r Irll
de ~\hn('idll.
Grupo de artilharia contl a aeronaves n.O I
Alf'nr('!:! 1l1iii :illnos do ..tilhll'i:l,
os I1bpil'anti's n oficial
milicianos
t!C' nrtilhn1'Ín .\bflio ,]1\ ('o. ta 1·flrrC'irn d \
'Jlngalhüi
• lI(\nriqIH·1\hl'ia
1,'0l'IHlIHlos HC'h(,lo dr' Lim:\,
AII.·.·uu Ir Yuld 'wiro PiIltt) ,h ~lirllnda, Dantonaldo
.lo!<ll LoJ)iio da ('ruI., Antlmio Cioar:ah- 'fi .ll J\lm0ida
O V II Cu do ('um po<; Fillul (yo.

2,' Série

onDEM DO EximCITO N,· 1.'i

7SH

Alforos miliciano do se rviço do administraçâo
militar,
aspirnnto U oficial miliciuno do mesmo serviço 00r.u'do Rodrigue
Broderodc.

(J

Bataria independente

de defesa de costa n, o 2

Alferes milicianos de urtilharin. licenciados, os aspirnntos
noticiai milicianos de nrtilharin, liconciadps, Luiz Alberto li" Meneses O J 11\ onal Cardoso do A vila.
de sapadores

Batalh-o

Alforo

I!o caminhos de ferro

milicianos cle engonharin,

0<;

nspirnntos

li

oficial

milicinno
tio ng<1nh. riu Uur borro Fernandes Pires o
António Cardoso do Lar-erdn Leitão.
.Alf '1'(.' milicianos ,h, onrrcnhnriu. liconciados.
os uspiranto
a oficinl m:'icim. J' do cuzonharin , liconciudos ,
.J .' Cabrul :l\hrqu
à, BOJa .. "(\\'L1S (I José Olaia
Lopes J,lontoyn,
Batalhao de pcntenclros

.Alf"r!'

mili -íanos do "l,~l\'! I'H a, us I, "lI':l'lt(l'l a oficial
1Il11l( iano .. de engenharia
.JOI o 'do Apl;('ida Cardoso
de

Lemo

o Manuel "

\'NO

Farrnácla

d,' Figuoirodo Cunha.

Cent r a' do Exército

Alfer
miliciano' fnrmncoutico , 01. fi pirnntes n oficial
miliciano'
farmuct-uticos (j rardo Rodrigues da Mata
o, dn d('l('gnçilo n o 7, ,.\lb "to
,endo lIf artius,

n

de 2/ dr .\ ol'cmhro .findo:

Por podarias

(\I .. dal "elo rrl 1 d d. C ntu, c '" a anolaç!o <10lorom devI·
om •.
nto ,
t r.IIU' do doer lO no· i~!2",1).

"l"I'

Mini

I

,J.

rio da Guerr

- 3· Di·ecçiio Geral

'l\'ll\nt ·eoroll('l, o llllll"r J" c.)rpo do ('!ltndo llIuior .Toão
':t.lo, dt· .. ii .' ogu 'im.
B lalh o Indep nd nte d Inlanlarla

npi üo, O t('lI nt
1·'rnnco.

d(l illfn!.tnrin

JOl'g

n,O 17

• b 1 Ul1spnr

Escola do Exércllo

Teo ntC',('oroll I, O nHlJor lo cor~o do C tndo nwiol',
\roft
01' catl'drn ico .Julio Carlo
Alw' Dias Bot('lho
Ioniz.

2,· Série

OlmE~1no K:I~HCITO N,· t:i
1'01'

portarias de 23 de Novembro fil/do:
(Visarias pelo Trlhnnnl
"Jdvlt Offi~IUtut,.:to"

Contando

a antiguidade

n nnotnção cio serem do
tio decrete ti.o 22:2:17).

Couras,

rlf,'
I,i",S

COIll

tOMDú5

desde 1 do Dozombro

de l\Hl:

Comando militar da Madeira

to miliciano
médico,
nlúrio ~rurtins
Jallolns,

o alferes

'1'011('1.

Grupo de artilharia

miliciuuo

médico

a cavalo n,· 2

miliciano de artilh ria, licenciado, o alforo uiilicíuno do arti'harin, licenciado, FiE~o Onstódio Gouveia.

'I'enonto

3,· companhia de saúde

'I'onouto
miliciano
médico,
Manuol cio BI'Íto Subtil.

o ulforos

miliciano

módi 'o

Por portaria» de 2& de ..\'ol'c1Jrbrofindo:
(\"oa<ln8 1'010 'I'rJ1,4~~i do (",:.JtlU, com n nnoll'il1o do .orem
,·Idu' enolum ...los. nos to '101 ~o decreto 11. ~~:251).

Regimento de lnfantarla

Cnpitiio,

o tenente

de infantnrin

d '

n,· 17

'\ rrnando

Bett

de Bot-

tencourt.
Iloglm:lnto de artllhar!

ligeira n,· 3

('ap:tólo do t' into quadro ,111 il.nr do urtilhurin, o t nonte
do mo mo extinto quadro Florindo José do ()jh oirn.
Alforos do qlln iro dos !'I'ITiC:úH auxilinrcs
do (I ·[.rcittl,
o urgonto njudnnto de inf, nt, ria, di) hntnlhiio indl'l)(lndl'l:to d" infantaria
n,o 17, Dllmiiio ~illit; 'l, (l1Jl pr(\jUll'O do unti(ui(lnd
,
Grupo

~ll

artilharia

contrn neronnvos

n,O 2

('apit:"lo do oxtinto qn'llll'o nnxilinr di' nrti:la'll'ill, O t('l1('nt
do 111(\ mo (I"tinto quuclro ]1 rNlt'rico
!oudfl • .A1>6',ora,
1.' companhia

de Irem hipomõvel

illnjor do pxtinto qu.ldro llu.·ilinr d(l nrtilh'lria,
<'OIlHlIIdantt', O C pit:;o do 111 mo f'. tinto (Iundro. do qu rtll
, o rui da "',,11 rp ião militar, P dro .Jonquim fi 'nr\'111110,
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Hospital mOitar principal

Capitão módico, o tenente
Silva AI" • Furtado,

mó lico Diogo

Guilherme

da

Adido

'I'enonto, O alferes do infantarla,
adido, em serviço no
~IÍI i tório da Colónias, António Mpndes Corroia, I:OIl'
tnudo a nnti,r~lIiJ:.(l(\ do de 1 cIp Dezombro do 1940.

de 1 dI) corrente

Por I/or'/aril
(\"I

'

I lu Trl',u
01 olamel!toJ.

vII

Contendo

a antlguidad
Mini

Cap.tão,
gll ira

O

.nts :
I

em

.. enet

1\01 t r(;:ul ,,",,,d :1'8to

I, do erem do
no- 2..:;!57).

de' d 1 de Dezembro

de 194-2 :

rio t! Guerra - 3.· Direcção GoraI

tl'IH'1

(I

n ronúllt'r'a

•

Erne 'to Armindo

lei,

e ~ '1I
Grupo de artllh ria contra aeronaves n,O 2

'r

'I

'lpntl'
o 11ft r,
do ; rtil'rariu
Fernando
Ferreira
ralrflC:', Alvaro Bnpti ta Jl (' .not • José Va CI) Rodr "II'
I limo • ( le t .10 Bonucc I V (liga,
I

°

nte,
• .rd iro.

Cnpit-o,
.\lulI'i1l

Regimento de cav laria

r

1.1(,

do
E cet

V'U

Vi

n,O 7
'CO

.1(1

'astro

Ataído

Pr': uca de Aeron uníea

ti

nt

alr ri. Vu

l"l\

rouáutica

li

João

Anacoreta

do

fi.

Ba e aérea n. 2

C' p't : • O to- (\I,te til noron '1'11'(', } ornan lo :JIt -hado
.'o.lft:
de Oliveira I Sou n, ,!'ito LIdo FMix l'u\in.
r; uilherme '1t'i.' ir ·1>h
'0 tA
J o .lnria da Iont
I odrj"u •
Oficln
( U}

it<lo, o h'u

. ubtil.
'I'

nt do
lo m mo

S g

1IÍl'

H

rai

de m tcrlal acronãutico

JI'

<

It

lonfJ.utic:l.

.Joaquim

de Drit

m!lit r da TerceIra

r\ k ti ndmini trn~iio llilitnr, o nlfero
rviço I (\rllf I tI.) d • • la to Far iI'lI.

OIWE:\I
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N,"

- : -=--

2," !'ério

1.'\
----=.:-

Adidos

'I'enontcs, os alferes do iníunturia, adidos, em serviço na
arma de aoronáuticn,
nos tl'I'1[10S tio ~ único elo artigo 14," do decreto n.? ~4:84~\ do J do J'II,I<1'o de
1\)35, da baso aéro.. ,1,0 :l, .Alnlro HOllI'C' ~[(Jr(irn
Hato o Henrique ~[:lIl'h·l ~al\'ador
do Vnscor.colos o
Sá 0, dn. base aóroa Il,O 3, Auston Goudrran
Solano
do Almeida.
'l'OIlPlI!NI,
os alferes do infantaria,
0111 serviço
no Mini •
tório das Colónias, .Iouquim António Fra"('O Piuho.ro,
António Augusto Carrlnho. Ju.rquhu (IJ. 'OH a Xnvier,
A rrna n.lo .J oSlO r rucl.e de> Pi.l to, Eurico dos PI'IVl'l'l'_,
Viriato Marquos dos Santos Oi, eirn C' <TO r
'fi rçnl
'(1

Carneira.

Tonon'es. os nlferr s do artilha-ia,

a,li,1o ,em O",' ") no
Mlnistério dus (1ol;",i<ls, Gualdino Lcln- .1, ..'ih 'I \1. tos,
.I o: (, Va: co Lobato do Furia Roucon, Dngobort
do
Coito Clraçn. (' Alfredo ~lar'IIH'8 (J .',rio,
Tenente,
o nl ff\!'0" dp ("1\': l-u-i I, adido, em \l'\'j,:o 110
~Iill:··tc'J·io (lo Iut··riur. !l'1 <puarda II: {'\onall'!'l'u 1';('ll1l:l,
ElIgt~lliú Gndos CUbtro • fi ('inH\nto.
'1'0P nto do SC1r\Í,:O
dn ndIHir,: trac:il.O milit'll',
o 111[1.'1'(\8
do mosmo SPl'\ ir;0, a lj(lv, ('II so~\'i.:o \lO • lini tt'lrio
dns Coiónins, J!ieardo Pinto Carmo F(Il'rt ira,

C'úntalllo

n. illlt:·j.li(lnio

d0 dI' 1 ,lo J)oz('mbr·) d(11~H2:

Ministério da Guerra-I,'
Direcção GoraI-I."
Repartição
Te!lOI'tr. do qundro (ks sl'I',·ir;o.' Ilu,'!liur('s do p.·Í'rl'ito,

os alfort''l llo mesmo quadro
(' J oüo ?II atia',

)(lllIricio

.\ntónio

}', fUlI

Minlstório da Guerra -I." Direcçllo Geral- 2,& Reparllç!o
do quadro Jus S(\r\·i":Of; nu. ililll'( S do o:{'I'l'ito,

Tl'llolltl'!\

os n.ll'Ofl 'l do m(' mo fI ua'll'o
tal' 'romal. LOPI\S,
Ministério
TOIll'lItcl

da Guerra

do quadro

o Illfo!"tS do

UO

A Il~llHtll do Paula

I' • lei·

1.' Direcçl o Gernl- 3," Repartiçfto
/lU. ili.lros <lo 0,'('1' 'ito,
l\lnnll i .10 (, Rodriglll'~'

01'\ iço

Illf'SII10 <JlIlldro

Govêrno mllit r do Li~bon

Quartel general

Tl\ 11OIlt<\ do qUr\t!ro do
('n iÇ'), nu 'ilhr s do l', {tl'cito,
o alf! r S llo III smo qll'ldl'O Ahllio do. Rnutas I'ura,
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1.' região militar - Quartel general

Tenente
do quadro dos serviços auxiliaros do oxérclto ,
O
ulforo do mos mo qundr» Albano Ribeiro II Sebnstião Alves das ...'t·ns Júnior.
2.' região militar - Quartol general

'I'enent
o u'f

do qu~ elro do ':1 rviços auxiliare
do exército,
rl''') do me "no quadro
~[<l~.llelAntão.
3.' ,.eglllo militar

T(lJll'nh do
o alf rc

Quartel general

do • I"\'N . uxiliaros do oxércíto.
mo quud ro Ju'mo .\I\(S da Cunha.

Q ,.I' 1'0

do

Il

Coma .do militar dos Açiiros

° ,;,

'1\ '1, li' do qiarh
o : lf
du III 'mo
nu idu Lopo.

r\ iço

I'

((I.

nu. ili, ros do o. órcito,
Gonçnlvcs do AI·

d1'0 João

ComanJo militar da Tcrce'ra

Ton
do (lua ro do
o alf r
do m ln q'l

l'l'\

E cola Prática

T

'ço

tro To

auxiliar
Ó

do exército,

do Paivn Rodriguo

d_ I iIant ri'!

do qll 11'0 ,)
I rvico
nu il'aro do exército.
I ore .lo m no ua.lro .ToaI! rim An olmo Corroia,
Ar tCJI iI) ~h,lUI • r ('I nd I ( Horácio Soare
Filipe.

'[J'

nt

"

i

R !11m nto do infantaria
']1'11 I!

do quadro

o alferes

do

111'

tio

n.O 2

i<:r1 auxíliuros do oxércitc,
no quadro An!ôni linHo ;rBaptista.
'1"\

Regimento de lnlant ria n,· 6
T

II( nl
l

'1\11'
I)

nlll r

do!}u

do

,.Iro dl
[11('

1110

1'\ '(')

qu dr)

.Ic.·{

a

I 'ili'Ln

cio

C'.','rl'it I,
'rn.

f( i.·(lira Lnrunj

t
,I I
,Li!', rI' d"
I

Reglmo .to do Inl nl ri3 n,O 10

dro

,'I

r

111

quadro,

:I:n

i:i' re 110 ,"I'l:ilo,
'01'1 rto A I~U, lo do

; li
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Regimento de infantaria

n." 12

'I'enonte do q uadro dos serviços nuxiliares do exército.
o alfcros do mesmo quadro António do Figueiredo.
Batalhão Independente

de infantaria

n. o 18

1\~JH.'lIto do quadro dos orviço: auxiliare
(10 exército,
o alferes do me: mo q uadro J ucinto ~Iarrns do Medoi rns ,
Batalhão de caçadores n,· 3

'I'ononto (lo quadro dos ervicos auxiliares do
O alferes 110 me> mo quadro
Carlos Palmeira.
B talhão do caçadores

n,O

.ércíto.

O

5

Tononte
do lJua 11'0 dos
rviço auxiliares
do exército.
os ulfores do m 'mo qOl\ Iro .Iosó \fnr:'t l'a tor o Fau
tino Jo Ó Dominguos.
B t 11Ifto, 'e

I

etrnlhadoras

n,· 3

TOIH'llÍl' tio quadro ,lu serviço
nuxiliaros
o alfl re do m ismo quadre .Ioão Alvo .

do ox/rc'to.

Distrito de recrut mento e molJllizaçllo n,O 8
Tonenrr Jo OU' dr) du
l'1'\ iço
.ixill ro do o
o alfor
Ih Illt' mo quadro
Jouquim ~[artin
cedo o Silva.
Regimento do rtllharla ligeira n, o 2

Tenente eh qu-ulro dI)
rviço 1\1IxiFllJ'(1 do
"tI
O nlf rfl do '11(0 mo Cilindro Afun II Dia II 01 Ro lri
gll~, Freire.
Regln Cllto do nrtilhnrl

IIg ira n." 5

T u€'nt( do l[u'lclro lo • J'\'i<,:os nu.'ilinr
lo
o ulf r
do 1Ill' 'mo IllIl\dl'o .\nt6Ilio dE.' lh'ito,
Regimento
Terllll

o

to do qna" ro

U'fl'l'l''i

dI)'

do

'it"

o.'

rtilh ria do co ta

I'n'i\,os

'lU

'ilim"

do

.

L

I'

il"

do me'mo qU'I'!r'O l' rnnei ro .\lItoldo,

Grupo i'1dcpelldc~te de artilharia

de montanha

TCl10nt do qu tiro do
n i 'o' llu:ilinr
do
o LIli' res do me mo quudrv
'iludido H l'unrdo.

rei'o,

2,1 ~"rie

onDEM

no

EX ~;HCITO N,· 15

71ií

2,' companhia de trem ~ipomõvel

Tenentes do quadro d» erviços auxiliares
do exército,
os nlfer ' do fi 'mo quadro José Diniz do Carvalho
o J oão da Uonceiçilo.
Escola PrAtica de Canlaria

T nento do quadro do,
'I viç J
auxiliar s do exército,
o alferc do m smo qunJro Luiz I'igueir do Ferreira.
Rl:glmo .to de c vaiaria n,O 2

T(\DI'nh.

o ulrt n

do quadro
(o III

do
11.0

'1'\

qu.ulro

auxiliuros do exército,
António
'alisto,

iço

Regimento do cavai ria n,· 6

'1\ nc nt do qi.udro do PI' .ço n ixiliar -s do exército,
o aItl'r'
dei IIIC' mo quadro 'Illnllel Rumos.
Grupo de comp inhl s de trem autom6vel

T

n ito
O '

lld

lf 'r

l.

dr . '\ i~J'
que 11',
r dt :iha,

I{UaJl'O
IV 11'('

1,",\1

lU"

auxiliare
do exército,
() ,Jua rim de '. Frnu-

B e a rea n,· 2
['

T

nto (lo quadro .lo
r .'0 nt cili. r' do oxórvito ,
o .uf re do 111" mo qu .1:0 Joro
Iugro.
1,(

n,· 3
B
do quadro do
i 'I ill.·'1inl') do exército,
do '11.', mil quuu ' I I. 1-11111.,10Lnd 'il'a Afon o
J latI Franci 'U J or~. ,

II
(I

I,

3,' comp nhi

do s Ilde

(lo'IUI,lr
tio
'l'\iç
~li.·ilir(l·do{'x(':'citl),
o nle,.I'( .10 lU , no 'luI tiro I' lúl dr Br:to (I-:.IIIJ tOI.

[\'1

t

I de

rgentos

do

Compa hia di clplia

°

quadro
do m

do
o q

1'.

él'cito,

do Penamacor

I'\'i'
nux'liu.r \ do x reito,
Jro Franci co d Paula Uu-

746
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Manutenção

N." lfí

2.' Sórie

Militar

'I'onontes do quadro fins sorviços auxiliares do 0X0I'ci+o,
adirlos , os alferes do TIll'>I!UO qun.lro, adido", :\Iunul'l
Iiibeiro OomlA (' Antór.io
I'av ia Guorra.
Escola do Exército

'I'onontc do quadro Jos serviços auxiliare:
adido, o a.ifore' do mesmo quadro .Ioão
tinho.

do oxérr-ito,
\1.11'-

FNl" '1',(

Adidos

'I'enentos do quadro do'! sorv.cos auxiliares do l' ~'citt,
os alferes ,Iv 111<''10 quairo , adidos, 0lU 0l':.0
no
)Iinislôrio do Interior, na guarda nncionr l 1'( ;'lIhli('r I•• ,
:JIll',Ul'l Luiz Ferraz, António Augusto \ i('! tI' dr
Iioch 'I Abílio 1o:8t,,\ <L') dr> Mato:
Udt! .10. <' (1' ro tu,
"'odr.), ,10110 I'in'u :1'0, An tónio da ('II, ta \ .L .• l l
:I:.~1llC'1 Améric« Du\ ido
Tenente
do quadro dos 11'\ j(:08 anxiliures do C< órcito,
os alf"r,'q do IIlP.IllO quud ro, adidos, o.n tI 1\ :.n I v
jfini. t{·; io das l<'iu 1.1,'.1'. r.a ClW. da fi. cnl, Joio de
Hill los, Domii gos ,)1 •• 1 do Santo«, VitC'I' hri on
:\lun IOl da Costa lioxo , Ho.rventurn
do' •. nto :\1111'tins, .To l' Ellllílin ,'t·I'l',T.n, .To l' da Pip,: rulll do, . ':mto
Cu. t6dio, Júlio Ih' .\raújo (I ,\rnl lido (,m 'h p(.I irn.
Tonc<ntl'
do <I'ladro li') ,ln i~O:i iI'l ilial'(',:' do (. I 1(';'01
os n!fpr s do 1.II'.IHl '1\11(11'0, :.di,!o., 1111 • :\il:') no
:\{inistério
dn ('oI6ni:"
Fl'I'!l,'lIdo
,\ 11)(11"0 \ ipirfl,
Ari~lid('s
Aln"~ :\1111till .. ."0. {. LIIlZ (lol[}r , • L I,uel
Ocdpao o .Ioaquim Jlc<dro '\{PUdOll\,ll.

Contundo

n ulltig'uiJ·t{1

r1rstlt' 1 do )}pz nlhro

RegImento do arti.h

'l't'npnto
ndlieiu'
nrtilh'lrw Jo

nrtilirariu

HH~:

ria ligclrn n. o 6

di' Ill,tilhurin,
o '1Ifl'rc' Illili ,iI II
F.·rllllllllo 1 ,,1!l,lo :\fHIl o,

I)

II

Grupo do nrlilh:nia
'r(ln(ll1tl'

dll

miliciano
Arnflll!lo

til

dI

a cnv lo n.· 2

nrtil!IOll'in. o fllftor.
dC1 .\lrlll idn OilJrslal

1';(il'Í 1·10

d.

\flll'hn'lo.

Grupo do nrtil'Jn~ln CQ!llrn Oronavo n,· I
Tonrntl . I..dil·ildlO
d" :lrt:lIl'l,in, I' (llf ·r. miliri. I,
u., artilllllria .\rtlll' 11.'1l'l1· I I 'l!riljU B'I to dI,.
,
I·'('rllondo AUl'U to l:' Iklldl.'
.'olil'al Cid, 1:10 .\u

20· 6ri

O)WEM

DO EXÉnCITO

1.0° ]1)

to Correia da Co 'til. Iário Ernesto Fornnndes
unhn, Manuel
imõos Anjo,
Frederico
Burnay
7\r.,mdon~n o José António Novos Brnk-Lnmy.

da

gll

Grupo do deles a submarina
Tenent

milcinno

dr. artilharia
Mário
Cam po Andradn,

do

de cesta

de artilhm-in, o alforo: ll1 ilicianos
V orlss imo Duarte o António do

B tarla Independente de defesa de cosia noO 2
'I'on nt miliciano
do artilharia,
o nlf ros miliciano
artilharia
Arnaldo Rodricu s de ou, a.

Contando

a nntignida

1(' di' d

1 d •~ovembro

de

do HH:?:

Regimento de Inlanl ria n.O I

AI~ r • miliciano

ti infuntarin, O fi pirnnto
liei no de infnntaria
Alh rto Barreire
Regimento

de lníantnrla

a oficial miaraiva

o

da

n.O 6

~ lfor
miliciano do infantaria,
o aspirnnto noticiai
milicinno d infautnrin
'uno Bc n d Alm ida I· rnzão.
Reglm

010

d inlanl ria no· II

Alf r
mil i .iano d infantaria,
o a pirnnto
lici no d inf ntari
Jor quim 'nldnnhll
P·llhoto.
Alf re

li i

(L

oficial

mi-

Ilernundez

Regimenlo de Inl nl ria noO 16

miliciano d infnntnria
o aspirnntr
d infant ri J o ~I nu I F rnnnd

fi

110

oficia! miardo 00

B I Ih o Ind pend nt de Inl nlarIa n. o 17

miliciano

d
inf
B

I

iufant ri ,o
n pirnnt
ri I ('rnando
.1 quita

IIt

Ih o d

no· I
pirnnt
orri'in

fi

fi

oficial
Jo é

(I

oficial mi[(lndt'.

B I Ihlo de metralbado·r .. n.· 1

I in{. ntnrill. o
pirnnt
fi oficinl
miI illf nt ria \nf >:11 O Ih li
illln~.

~,. Série

7·18

Por portarias de ,/ do

mês:

COI'},f'Ut"

(\'hmd~s
polo 'P'!'"lhllual do ('o.ltns, c.·ro n nnotn~n.o do serem
\".l..!os cmotumoutos,
nos termos do doeroto n.o 22:~57).

Contando

O

<1(,:,;<11' 1 de Dezembro

autiguida.lo

Regimento de infantaria

do.

d • 1\)4!.!:

n, o 16

'l'ononto miliciano
médico,
() al1l_'I'C'S miliciano m "dieo
]{ôlllulo l~s((3\'I)S Uampnnt«.
'I'ononte milicinuo votoriuário , O ulforos miliciano \'l torinário .Jo s6 Tavares
Silva,

"II

Grupo de artilharia

Tenentes,

o s ulforo

contra aeronaves n.

do nrtilhnria

~[lita o José do :'I[el!) Mucodo

.\hflio

os alfere

J\ ugust«

Forreiru

Bntalhito do telografl

o nlf 'ros do ongonhnria
Sil vn Curei oso.

<ln

n, o I

do engcnhnrin Armando

hêlo do f-;il\'l\ o I':rnosto
1· roire.
'I'ononto,
I'usso

Antuuo:

uhrnl,

Regimento de engenhnrla

Tenentes,

2

Luiz H('do Almeida

tns

.A bel til; Y li 'COle -lo

Batalhão de pontonolros

'l'onoute,

O alfero

do 'lIgt'llhario

A rmnndo

Firmino

do

Santo
3,· companhia de saúde

T nento miliciano
Fernando

111

dico, o nlfor

Eugrnio da ~ ilvn Veig«

i

m(·t! co

millcian

'1'1'0(:010,

tênclas
'j\.n(lntl iúilicinno do serviço du admini tr (:ii Illililur
ulfl'r
miliriallo do ln!' mo pr\'iço Antóllio Hodl'i"lI
Hoc!ta,
1,0 grupo de companhias de sllb i

o

Adidos

T

s, o alf( rü
inflllltaria, Ildi I ,em
r\ ic: no
~lil1i. t{·l'io du CoI Ili I , P clro ~\Il'üllcll'
Bl'ul1 do
t1lluto • 'li tro : t'I'I'I1nO , ..\b,·1 I url'o () Hipólito •• InI,twl
Frl\llci 'o •'tndlill Bnptl tu I 1. r dflri o ..f !lll I
1·NI't'il'n Br Ign PuixiLO,

11I(lnt

I

2.' Série

OIWEM

Contando

li

[)O I':XÉIWI'I'O

antiguidade

N.O 15

7W

do. do 1 dê ~ ovombro de 19-!:!:
T

Batalhão de pontonciros

Alf('r(' ruiliciano d
ngonharia, Iiconciado, o aspirante
licenciado, Orlnnrlo
a oficinl mlliclano do 1'lIhC'llhurin,
Eduardo Valo de Almeida o Sousa.

Ministério da Guerra -I
Por portaria

Direcção Geral- 3.~ Repartição

de I[) de • 'orcmbr» tindo :

Promovido
a a pirant
a oficial miliciano médico, para
o centro do mobilização li quI' pertence, continuaudo
lia ituução do licenciado cm que p cncoutra, o soldado, do c ntro d mobilização do serviço do snúde
11. :~, 11,° 15G :!3, Munuol Corroia
linmnlhu, contando a
untiguidad \ desde 1 dl' • '0\' mbro de 193:!.
Por portaria de :1.1 dI'

'-nt'l'IlIbro

fin-lo :

ci,~ nenhum ('f,·ito li purto da porturin d 12 do
~Ilio do COlTl'Ut(\ UIIO, publicada
lia Ordem do 8.rél'·
cito n." 7. :?a bri .do 2 do referido mes, qUl' promoveu
a li piranto fi oficial mílicinnn médico o soldndo do
"('ntro
ti l!lObili7.Il\:~o do l rviço cll' núde 11.° 1,
n." :t~3 :?;~ .Iuim» Augu to Almcndra.
por o ter verifi -udo qU(I O ln 1110 foi nomenclo :(l~undo ton nto mó·
di( O <ln nrmada, n ('Iwtar II :J(l do 'ptrmbro dl' Hl:?Ü.
por ,I"'r 'lO li :! do lnio d,' 1!130, publil'lIclo 110 Iliárif)
rio (,ol:f'm,!?
(·ri. n,o 111), de 2:.? (lo UlPtilllO III ••

.... \I11l

V

COlOCnçOES,

EXONERAÇOES

E TRANSrERrNCIAS

Mjnlst~·io da Cmra -I,· OirecçAo Geral-

lnjor

cio

2.

RepartiçAo
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2." 'trie

de 2/ de Xorembro flndo :

Por portario«

Ministério da Guerra -I." Direcção Geral-

C'npitiio, na sitUU<;DO (lo reserva,
dado.

;\!anuc1

Ministério da Guerra-3.'
Arquivo

2.' Repartição

OOI1<:al\,(\s 1301'-

Direcção Geral

Histórico

Militar

Iõxoucrado
do sorvie« q no presta vn, o capitão, nu .itua~no ele r ('1'\'.1, Znrco (lomes I'eroirn da Cãmaru,
Govêrno militar do Lisboa - Ouartel general

Alforos miliciano, nu
çalvcs Bupt] 'ta,

ituação

do reserva,

Mauu ,1 Gon-

Comando militar dos Açôres

'npitiio, do regimento
Simpllcio Virgnliuo.

de artilharia

n.? 4, .Io

ligeirn

l'

Comando militar da Madeira

Adjunto
talhão

do serviço do transmissõ
do pontom ires, João José

,o tonr-nt , do haRodrigues .\1. no.

Dirccçllo da Arma de Infantaria

'I'en ato-coronel, na situação
znrdo Adiio Antunes.

eh

1'('

Regimento de Infantarin

'I'cnento di' infuntaria,
tónio J únior.
Batalhão

Alforo
11.0

,',

no quadro

Independente

.J oaquirn Feli-

erva,
n. o 7

da urmn,

de infantaria

o de artilharia

A,,-

n.O 19

miliciano,
Iiconr-lndo, do regimento
Vusco do Hpi' :onc:uh s.
Centro do mobillzaç

Joaquim

d infnutnrin

n.· I

upitão, na altuacão dc j-o iorvo , linúl do 'II, im
dos .. autos l{(,j , por motivo disclplinnr. ficando
norado do
rviço que prostnva 110 di trito til' r

tlim

IItO

o mobiliznção

n.o 1(3.

Hospital mlilltar principal

'l'C'non to. na
Afonso.

itll:u;nO dr'

t'I'\·u, .Jono 11 'rOl n

iltl

2.' Série
Hospital militar regional n.· "

Cnpitão,

na sitnaçilo

do roserv

1\,

Augusto

ouros Ban-

deira.
Instituto

Tenente,
ficaudo
genernl

Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de Terra e Mar

ituacão do re '('rm, António
exonerado do :01"\ iço qUI' presta,
do gt)\ ôrno militar de Lisboa.

Francisco

lia

Fraternidade
Conselho

1\

,

no quartel

Militar

de admtnlstr-ação

do' cargo
quP. exercem,
por terem sido
·tinto
o respectivo
lugares, o coronel Joiío do
Pu' (I. Por ira do Cn tro Júnior. tenente-coronel
José
..lnrcelino O capitãis Mnmodo _\lIgll to Arvelos Formoiuho , Manuel lonçnlves Bordado e miliciano .Ionquim
Lapa do (ÍlI mão, todo 11. itllllçãl) d" reserva.

(l

Por portorias

de 2. de Xoxembr» findo:

Ministério do Guerrn - I.' Direcção Geral - 2.' Repartição

Tcnent " na itunção
l' Alfr do J.. duurdo

do rI> (\1"\'3, João da .. ilva Louro,
do Soutos,
-udo o primeiro por
pt-ti r
ficando e 'Olll rudo do ' rviço qu pro: tava 110
ntro d" mobiliz ç;w dll infantaria n.? 7.
Govêrno militar de LI boa - Ouartel Doneral

Cupitüo do oxtinto qua Iro d. oficiai do oeromriudo militnr, lo ln, tituto J(I ..\It(. L tudo Militares, ..\cnrio
.\nt\ln(' , parll Ol< ft'itú d .' f).O do ul·tigo 44.0 do
cI CI' to D,O 17::n ,ri ~7 II .'!1tOIl bro dl~ H)~!l, mo·
dificnlo polo ti 'r 'o n. 19:1 jr: d(\ :!7 li n I,,'mbro
I

dl ] 931l.
Com ndo mllit r do Açuro

om nd !lt
arma, F

I

I

O

t

in[ ntnrin

ti

dir ('~ito da

7;i2

ORDEM

DO

I'jXBHCITO

2,' tirrie

N.o 1;)

Direcção da Arma de Infantaria

Olloli' <ln 1." Ilopnrtição,
distrito do rocrutnmento
nan dos :-)OIU'C'S,

o cnrunul
(lo infantaria,
mohilizuçâo
n.? 4, Jo

(l

Escola Prática

'I'enento de inínutarin,
Uarreira Mariano.

Ô

do
For-

de Iníantarin

no quadro

da arma,

Regimento de infantaria

n,· 6

<1(' infantaria

"\11'01'('0; miliciuuo módico, do l'C'ginwnto
Augusto Vieira da Cruz,
Regimento de Infantaria

Albertino

n.?

,

10

II,·

'l'enento do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, do di .trito do r: crutnmonto
mobilização n.? ln,
An tónio .10 {I d fi Co ta ('UIIl pos,
Reglrnento de infantaria

Alferes miliciano
moid u Iiiboiro.

do infuntnrin,

Batalhão do caçadores

A pirunt«

II,· II

Iiconciado,
n.·

Lélio

!)

(lo infnntnrin
do hntnlhão
dores n.? 10, Firmolindo Coutinho David.
11

oficial

Batalhão

Alf01'PS miliciano,
.Iorg« Frutuoso

de caçadores

Bnl,rln

npitiio
gil1lento

Sou

do caçn-

n, 10

tio hatulhiio de cuçndorc
(Ia. 'ilvlI, por pedir,

Reglmonto de artilharia

ti AI-

'n,o~,

.10.(-

de costa

do c pecl, Ildadt'

do oxtiuto quadro nu rilinr' do nrtilhnri •• do r
til infunturla
11,° 11, Frunci
co António
<! •

II Frl'II'(I,

2." companhi

'1'(1 111"1 h: (lo quadro

no quadro,

~[ntitl,

do trem hlpom6vol

do K rviç«
IlU 'iii.
Mournto Oh. mblll.

1'('

d

Regimento de c v I ria n, 7

Alffo!'t,

llIilicllIlIO ,lo l'l'\ i~() d(\ ndmi'li tI' lçiiu milit I',
lic Il('int!o, d. 1. (Olnpnnhiu
d" a 'I 1 , .J )r~(\ 1'olll( o·
IiIII ,lo Su IIt o. ,

2.· Série
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N.· 15

Regimentode cavalaria n.· 8

Capitão do cavalaria,
em disponibilidade,
uandes Pereira da 'ruz.

Antonino

For-

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

:npitIto veterinário,
da 4. n liepurtição
(la 2. a Direcção
Geral d{l to Mini trio,
.10 '6 Pedro Martins Barata,
pura o efeito
do::!.
o do artigo
44.0 do decreto
n.? 17:3i , dCI 27 de \·t(·mbl'o cio 1~)29, moditicudo
polo decreto 11.0 .10:175, do !!i do ])(17. mbro de HljU.
3.· companhia de saúde

'apit1'io médi o, do rogimonto
ci .co Bícud
de .Iedl'iro'.

do infantaria

11.° 1 ,F'rall-

Hospital militar principal

C:lI!!tiio médico
no quadro, Augusto
Carlos Mirn da
SII\'lI.
Tonento,
lia itunção do reserva, Verglllo António Snrniva, ficnndo oxoncrndo
(lo
rviço IIli prestava
nu
J. Ropnrtição da 1. Dir ... 'çilo Gornl d(· ·to Wni. tório.
1l

Hospital militar de S. Miguel

"apitão mó lieo, do -ornnndo
P reirn da 'ii va 'o. ta.

militar

do

.\<:1)1' .,

Jarlos

Ho pltal militar do Faial

'1'

II ntc. médico
, da ropnrticões
do -rv iço d saúdo:
do .om ndo militar J :. ~[jgu I, .10110 Jo oe Leito de
A
1 comando militnr d Fniul, Manuel
1 in d

"r

ln p cções do s rvlço de administração militar

.. ub in I l'dor, o IH' •or do
J'\ i<:o dl' ati mini tl'n~10 militar. no <t la Iro, ~r r 11,1 ("lrnronn (;lIlll:ah (' o.
2•• grupo d companhia de subsl t nelas

A

2." Série
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Quadro dos serviços

auxiliares

do exército

.l\ lfercs do quadro dos serviços a uxiliaros do exército,
da 2.a companhia
do trem hipomóvcl, Alexandre
Viconte X unes.
Cofre de previdência

Tenente, na situação

dos oficiais do exército

do reserva,

metropolitano

Aníbal Borba da Silva.

Por portaria de I do corrente

mês :

Base aérea n. o 2

Tenentes do neronáutica,
Soares )1(Ht'irn liato
de Vusooncolos c SiL,

no '([uadro
o l lonrique

da nrma, Alvaro
Mnuuol Salvador

Base aérea n, o 3

'I'enonto
do aoronáutirn,
no quadro
Goorlmun Soluno do Almeida.

da anila,

Auston

Por portaria de 5 do corrente mê«:
Ministério da Guerra-3,"

Direcçilo Geral

'I'oucntos: do infantaria, cio regi monto do infantarin II,o j,
Frnncisco
~fnrqll(1S liopns, 0, do batalhão do caçadores n." 5, Arnaldo, Schulz ; cio urtilhariu, da escola
prática da nrrun, Angelo Fcrruri,
do regimento
d
nrtilhurin
(11\ costa,
.losé VI nturu H.oldüo, do regi.
monto do artllhuria
posada n.? :2, .loão do Pnív fi do
Faria Leito Brnndão (', do grupo do artilharia contra
norouavos
n." 1, Paulo
I'~dllnrd() Sílvn 0(\ Gouveia
Durão ; do cnvnlurin,
da escola prútica tln armn, ~Iário
)farq IlOS do A ndrndo ; do C'llg(11I hariu. da oscolu prátit'fl
dn arma, Arménio
(~O.TI,in Y J\ !lHo.'t)' o, do !lp.'onúutiell,
<1n hll'll lIrroa n, o ~, .1os!" ~I adn da POllto HodrigufI:.
Comando militar dos Açôres

TOllentc·coron
1, do bntalhno
Augusto
Blnuq ui Tl,i.·(.ira,

do 'n<:nclorl's

11.°

2, Luiz
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Major, do regimento
do infantaria
n.? 3, João Afonso
Pereira Gago,
CapitAis: do regimento do infantaria n.? 4, António Vieira
'1'01('s de Meneses 0, do regimento de infantaria n.? lU,
Luiz Mnrin Rodrigues.
.
Oficial às ordens do comando
militar do R. :\Iigllol,
o capitão, do regimento do infantaria
n.? 18, Carlos
Alberto Garcia Alves Roça.lns .
.Adjunto das armas do estado maior <lo comando militar
de R. ~rigucl, o capitão, do regimento de cavuluria 11.0 4,
Frnncisco Jo é do Fariu Hiutze Riboiro Nunes.
Tenentes:
do gru po independente
do artilharia do montanha, Vcrgílio Vicente de Matos 0, chefe do bunda
de música do batalhão
independente
do infantaria
n." l>l, Manuel da • ilvn, fitando a cargo do último
o serviço postal e con urn do comando militar de
R. Miguel.
Alforo : do regimento do infantaria n." 12, Abílio :\Iunllol
de Tm'1I1'cs Ho ado do Sacrnmonto
Montoiro, do regimento do infantaria n." 15, António Manuel Baptista
do Carvalho (I, d» batalhão rio caçadores 11.° f), Carlos
Alberto GOI1ç'nIYI' ••
Direcção da Arma de Infantaria

'I'ononto-coronel,

nn situação

<lo reserva,

Regimento de infantaria

miliciano,

Alfere
11. o

1

1<'1'1\07.

du centro

JOI'Ó

)1nrcoiino.

n.· 2

de mobilização

de infantaria

Pau 1 \Yal1(1nstein.
Regimento de Infantaria

n.O 6

ndo comandante,
o tononto-coronol,
do hatalhãc de
caçndorc
n." Ú, Soverinu Gonçalves Guerreiro Chnves.

:Og'll

Batalhão de caçadores

n.· 8

.\ pirnnte li oficial miliciano. do batalhão d caçadoro
n.? 1, .10 Ó Feliciano
Martins
Fnlcão, por motivo
di ciplinnr.
Distrito de recrutamento

'llb-ch
!l.0

e mobllizaçlo

n." 6

~ . o t I. 'nt -(:orollel, do r(l,-.illll'nto
LI António DUlll'te 'arrilho.

do infnntarin

75G

ORDEM DO EXERCITO
Grupo de artilharia

N.o 15

2,' :-;ério

contra aeronaves n.O I

Oapitãis do artilharia, da direcção da arma, Sidónio Ikça
Pais, do r{'g;irnonto do artilharia
ligeirn n." 1, Cândido
Augusto do Carvalho
::lalg;ado. do regimento do artilharia Iigeiru n. o 2, Alfred o Forrei ra O onçnlvos, do
rogimonto do nrtilhuria ligeira n." :3, .fOH\ António dos
Santos Moutciro o, do rogimonto do artilharia
posndu
n." :!, Artur do .Iosus Fomnndcs,
Companhia de mobilização

do parques

Comnudanto,
o capitão miliciano do artilharia,
quadro ospocial, <lo rogimonto do artilharia
José ..\lIgllsto Brandão Pereira de ~I(llo.

do extinto
<10 costa,

Quadro do oflciais méd Icos
<:01'0110.1

Alfredo

módico, director
do serviço
Guilhormo do Vasconcolus

Por portaria
Ministério

de 7

(/0

corrente

<1(, saúdo

militar,

f lia

mês :

da Guerra - 2,' Direcção Geral-

3.' Reparliçilo

l'npitiio do serviço do adruinistrução
militar, (lo batnlhão
do !'UITOS n.? 1, Pernnndo
A ntúnio nomes, pal'n o
ofeitos do S :1.0 (lo nrtig o 4·Lo do decreto n." 17:37 "
do 27 do Setembro dI' nJ2H, modificado pelo derroto
Il,olü:17f>,
d(l::?7 do Dezouibro do l~):\O.
Alfores milicinuos do . (II'\'i(~o de adruinistração
militar,
do 1.° grupo de corupunhius
do subsistências,
Artur
Pinto Coelho, ('ndos
dos Santos
Gouçulvos
Gono ('
Fornundo Carlos Loureiro
Ferreira.
Aspirante
u oficial miliciano do serviço dI' ndrnini tr,lçiio
milit.'lr, do :!.O grllpo do ('oIllpunbius
dl' Sllbsist~lI('ins
1\ IIgllsto '·irint" ,1,1 L IllOS O :'Ilatns.
Comando militar dos Açôl'os

'h<.'fl' da I'opnrtic;lto

,io justic;a do ('omnndo militlll' d
~'. ~1i~1lC'1, o cnpitüo do (lxtillto quadro do oticiuis do
socr(\tllrindo
IIlÍlitnr, do tribunal
rnilitnr t rritol'inl do
POrto, !{núl dos ..'nntos COlTein I>inil..

2." Série

O[WE~[

no

Regimento de infantaria

('upitão
Júlio

x- 1.-;

EXI~R('[TO

n.· 3

módico, da H.a companhia
Cnrruscn, por pedir.
Regimento de infantaria

7;"ii

do saúde,

Joaquim

n.· II

Tenente do quadro do,.; serviços auxiliares do exército,
do rrgimonto dt' infantaria n." ;~. ~[aximirto do .J<'~lIS,
por moti \'0 dísci VIinar.
Brigada n.· 3 de caminhos de ferro

Tenente miliciano do orviço de administração
militar,
do ~.o grupo c1L' companhius
de subsistências,
Carlos
Simões do Albuquorquo.
A Ifere . miliciano J,) serviço do administração
militar, do
~.o grupo
do compnnhias
do subsistências,
Alvaro da
Cunha Coutinho t.oi» Alve .
2. o grupo de companhias

Capitão do
bilidade,

de subsistências

orviço do administração

militar,

em disponi-

Bento.

.JOLÔ

Hospital militar principal

'I'enento do extinto
lln ~,. companhia

quadro auxiliar
dr aúd«, Jo'6

du serviço do saúdo,
Jouquim Gaita.

Hospital militar da Terceira
Serviço

'I'enonto miliciano
António Dolore

de urologia

e venereologla

módico, do hospital
Rondas.

Serviço

de cllnlca

militar do Fuiul,

c.r-ur-gtca

Chefe, O tenente miliciano mé lico, grnduado,
do hospital
militar do Faial, António Augu to Vilas Bons Carneiro
li I Moura,
servlco

de ctlnrca

médtca

Alforo
miliciano médic , dI) batalhâo
infuntr riu n." 17, Aucusto
Pnmploua

i[Jdol'0nd,\nte
)lonJurdino.

do

Hospital militar do Fiai

Ten: nt médico, do comnndo
do
"mt
Hochn.

militar do Faial, Humberto

jiíS

ORDEM DO EXERCITO

N.o 11'í

2.· ~érie

Tenente do extinto quadro auxiliar du SCITil,'o de suúdv,
do comando militar do Faial, Firmiuo Luiz.
Alfl\rrs do qUIUll'O dos serviços auxiliares
cIo exército,
do comando militar do Faial, Munuol Coelho .
• Equlpe

cirúrgica

tononte miliciano módico, do hospital militar da
.J osó 'I'eixoira I·'ilipo d a Costa .
Alferes milicinno médico, do hospital militar do S. )[iguol, Alfredo I'imcn ta Ih'ja Marques Godinho.
Chefe,

O

'I'crcoira,

_-

Ministério
1'0/'

da Guerra - 3,a Direcçãe

portaria

Geral-

de 2:J de Outubro

do

I,P

Repartiçao

CUI'I'I'nte alio:

(\,1.,,,111
noto 'rrlhllll;l! do ('011118 ~1Il2l d. NO,'c"l',n <!, IJ~~, s~o
dcvldos emo.umeurus,
IIOS lCl"n:108
dj decreto n ,' 2~:_:>i).

professor
adj II n to da ti. fi (:a(]elr:t da Escoln do
I'~xl'rcit(), nos termos dos artigo!'! 18.0, H).o. 20.0 o 21.10
do .locroto-Ioi II. o :10:874, do 1:~ d(1 X ovem hro do H14U,
<I do lIrti~()
:?" do d'·(,l·(..to 11.° 2Ii::~41, do 7 d F(\\"",rei 1'0 do 19:~ü, o capitão do eorpo do (I"tll(lo maior
Augusto Manuel das N'(,,"( ... , qllí1 tom e: f'J'ci<lo interi
numont,
() citado cargo,
para que foi 1I0llWHdo por
portnrin do !.!3 cio Novembro di' ln"IO. E 'til. nomeacão
Ó considornda
dI urgente convoniéuciu
do on"iço pú'
lJli("o, l'1'('onhücid:l 1'01' do..;pnc!to <lo I:> do Olltl1UrO dr
10,1.2, () rafol'ido lugu[' ('(lllsidorn- '(I \'n~o dl' d(1 qu·,
!lOS tormos
do artigo 2," do decreto n.O 213::Hl, de
7 do I'\wll[,,'iro do I\IJô, caducolI a Ilollll'açiio intrrinu
do !Ill'~mo olicial pl ln citadn portnriu do :.!:~ do .·0\'(1[11-

X omoado

b['o do 1~lJO.

/)01' portaria

de

f)

de

J.\'ol'e/llbro

jin,lo:

qo

(VI'llda polo '['rlhunnl~ .. ('onlno "111
,10 NO\l:m'Jro"~
lq~~, Silo
do\~ldo. OIflQIUUll'ntol, UU' totmul tio d creto 11.0 2..:.~·1)
.

lll, E coln
do 1':X('l'cito, 110 t01'l!lOS dos nrtigo:, :.! 1.° f' ~l.0 do
dorroto I(li !l.O :10: 71, d 1:3 do irO\'omJ,ro dn HI.I().
c do nrtigo :.!.O do ti ('I'(\tO 11.° !.! ':3.u, d<, 7 d FO\ 1-

....oIDrudo profl' 'SOl' cllt(1dr~íti('o dn 0,' cadí'im

2,' ' 'de

OJ{DEM DO E,'(;I{

'1'1'0 .',0 15

í.;~

reiro do 19;JG, o capitão de cuvalaria, com o cur fi
do estado maior,
ugll 'to Cu imiro Ferreira Gomos,
sendo o ta 110m :lção coo ideradn cio urgente ('011\'0'
ni ncia (lo orviço público, reconhecida
por despacho
do :?:? (III Outuhro d H)J:!,

VI

AUMENTOS SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS OE PENSAo

Ministério

Geral - 2,a Repartição

da Guerra _1.11 Direcção

ODC didn
li
vant igon
d qu trata o decreto
n." :!O:2 ~7, d :?4 de \go to d 1931, desde a data que
lh vai indicada, ao oficial im eguida mencionado:

Por t r completado o tempo de permanência no oflclalato, desde a datr em que é considerado tenente, nos
termos do decreto n.· 17:378, de 27 de Setembro de
1929, n c ssàr+o pura o terceiro aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:

Por portaria de /9 de Novembro findo:
{\111
,I

P

Serviço de administr ç o militar
IllllJor do s rviçu do
ndminis tr r;:'io militar adido, ('111 s 1'\'Í(,'o nu oficinn
g rui, lo fardamento
c. lendo, Jaime Reb -lo J panhn,
no t 1'1110 do artig 19,0 do d creto-leí 1I,0 :! :403,
d 31 d I zornbr
d 1. 37, desde 7 de Novembro
d 194!!,

),l

o

do : ;tO lo :11'31 d J) izembro
ofi ,iI I na itua 'ito d(
ti

mencionada,

ti

ln ...2 d

Jutubro

iGO

OIWEI\J ))0 ExkHCITO

VII - CONDECORAÇOES
a

Ministério

da Guerra _I.

Por portaria»

de

::?,. Série

N,o 1;;

E LOUVORES

Direcção

Geral-I.a

Repartição

21 de Outubro ilo corrente

II/lII:

Louvado
O major
dei cavalada
l Iumborto Huccta :\lnrtins, l'('!a forma
distinta
(' dedicada
como dur.mto
cêrca de vinte unos OX('I'C('lI VÚ['iaH J'11l1l,'(ICHlia ESl'ola
do Exército, ospccinlmcn to as de profos: UI' da vadoirn
do tú tica do cu \'<1 laria, II1ti mus Iun c,: 1'\ Os os tas ('TIl (Jlj('
J'(1\'O!Oll,
a par dl~ uma inoxcodívol dcdicaçâo n cumpotóncia profissioual,
assinalado»
dotes do bom son O
pedagógico O do excelente educador, coutt-ihuindo
as im
porlorosumento
para a hon pmpar:l<:Fio (j osplrito militar das gOl'ações
dI' oficiais d(l cnvalnrin quo cursnram
a E::H'ola (h'sdn 1U~7, s(Ir\'il,'os l'st(\1'1 que do\ om SOl'
consi derados COIIIO ex tr.iord illlI rios () i III portantos.
Louvado o capitão lIlódi<'o AllgllSto da ~iha 'I'ravnssos,
por, corno professor da extinta H,a cadcir« da I'; 'cola
do Exército duranto cêrca dI' OllZO aIlOS, tOI' revelado,
a paI' de inoxrodlvol dl'dil,:t\i1o II competência
prolissíonul , assinalados
dp!P8 dA ho m Sl'nso p('(ln~ógi('o.
contrilJllindo
assilll i'()d(\r()~lIl1llf'lltl'
pllra
a bon prC'!>llr:lc;i'io t{'('nica (' desl'II\'ol\Ínl\'llto
f'isico das f,l\I'<IÇik
do oficiais <1'1(1 froqiiclltaralll
a 1<~Rr()la dt'sdt' lH;~:!,
s(~l'\'il:os l'stllS qUII dl'\'C'lll ~Ol' ('onsídt'l'llIlos
('orno t'XtraoJ'(linftrios
illll'0rtantl's
por ('olltl'ibllfl'(JlIJ
pllra a
olieifineia
do exército,
(I

Lou\'ado
Silva,
doiras

o l':tl'itllo
JlOl',

('OlllO

e prufessor

de ollgpnharia 11l;I<:íIJ I<'rallei. co da
pl'OfllDSOI' 1I(ljlllltu <ln :. Ln O 2G.n ('aef'el'ti\'o

da

tlllllbt\1II

gí·nciu
llXl'n~(,11
c{\r('a tI(, r!p:'. 1l1l0S,
eOIllI'0ti"lll('ia t' dod i(:llc;i!o illl'.'I'lldl"I'is,

f",ssol' de

ol(lvllda 1\llvorgadlll'll

t(\['

:,!.j!',

cuju n'-

dC'mOllstrudo
PIld () UIIl pro-

('lI lltíliC:ll. C]lll lllllr 'ou
l

lugar dI' tlostnqllo !lO 1'()l'JHI dOI'ou!(1 Iln E81'olll,
do\'clldo
('OIlRid"ral'·so
(:0Il10 t'X!I'II()['dinúl'io~ e importuntes 0'1 '(!n'il.'os l'l'ostn<lo!;,
Ulll

LOII\'!l(lo () furri(ll mili(!illnn dl infalltnl'in .l\nihnl (lomp
do Uli\'úim Heis, 11.° 144/40, do 1,° Iwtnlhiio do rC'ginwnto d<l infnntnl'ill 11.° lO, (lxp(.dieion{lri(1 !lOS .AçOI' '1',
IlOl'I.lllO plu'ontl'ao(!o·so
IL pl'(lsidiJ'
:to hanho, d !nur,
das pl'll(:US d 11 :lIlll Rt'('I:no dI illstl'lI<;no,
110 dia 11 d

2,' Série

OHnE~l

1>0 EXlmCl'l\l

~,o

15

7Gl

.Iulho próximo passado,
o corno notasse quo uma
das ]ll'nc,:as estava sendo arrnstad a pela úgua o pedia
socorro, num gosto espontâneo <lo arrojo c tomcridadr-,
não sabendo nadar, '0 dirigiu para jnnto da praça,
que estava prestes
a afogar-se o. quando já estava
junto desta, foi arrebatado
pelo mar, ten,lo' morrido,
demonstrando
assim com o sou magnânimo
o heróico
acto, qualidados
de altruísmo
o dodicaçâo dignas do
recompensa.
1'01' portarlas de 21 de ~\~Orel11'I1'ofindo:
Louvado o brigadeiro
dp ongenharia
.JO:lO 'I'amugnini
do ~OUS!l Barbo :I, pela forma notável como dnrunto
anos dirigiu o Instituto
Profis ioual dos Pupilos dos
Exércitos
do Terra o filar, contribuindo
com lIS suas
brilhantes
faculdade
do iutcligõncin
o ponderução,
aliadas a uma \'U ta cultura, para elevar o ensino ministrado no
tabolocimento u um nlto grau do cliciênria, o pro taudo com os sou conhecimentos
técnicos
o mnnifet to tato administrativo.
erviços considorndos
oxtruordinário
(1 im ]>oJ'tllntl'::;,
Louvado

o coronel

do

erviço

Acácio Au ru to di> Araújo

do administração

militar

Negrão o Sousn, JlOrcJlll'

no «xorclcio do cUI'~O do director da Manutonção
~[ilitar evidenciou
distintas
qualidade
do intoligôncia
o cip carácter, a par da maior hone tidado om toJus
os acto
d0 ndmini"trnçllo,
contribuil11lo Com () SPIl
inflxeodiw.l zi"lo. muita d.>dicaç!io (' inteligente I'ritério
para o bom ro ultudo da ~l'r(\ncin dllrnnt!' ~lnos Sllee~i\'o em qllt' tlWl' <1(1 \'('11(' r ('onstlllltl'
difiellldadL>~,
pro tundo fi sim no
tab('lccimonto o ao Lxército Sl'J'\'iço .. (>.'traol' linílrio
importantr
1

--O.C>4_-

VIII - DEClARAÇOES
Ministério

da Gue'ra _La Direcçao Geral-

L' Repartição

1) ] 01' doer to do lu dl' .Julho do C01'['ont(> ano, puhliclldo
no iJiltrlo do (;Ol:P.r1l0 11.° 263, 2.A (·ri, do 10
d
•o\' IIIbro lindo, foram con I corado
com o gl'ltu <ln

7G2

ORDEM: DO EXERCITO

N, o 1fi

2.' Sério

grande oficial da Ordem :\Iilitnr do A viz o brigadeiro
d(
infantaria
Jool Henrique
Gomos Vioirn, com o gruu do
oficial os capitãis, do corpo do estado maior António
Maria Meiru O Cruz o do infantnria Alberto Ribeiro da
Silva Moura o Eduardo Fruucisco Ribeiro, c com o grnu
do cavaleiro os tenentes, do infantaria Artur Ferrito Pimentol da Costa o António Marques 'I'avarcs o módico
Fernundo Jaimo Machado Faria,
2) Ten do sido agrnclado com a medalha do La ela .0
da. Cruz do :'I[alta o canitão do serviço do adrnini trnção
militar' Jo ó Alvo do ,'il .~oglleira :'I[l'10 Rodrigue
Pinto
tio Balsemão,
ó-lho permitido
usar' as r pectiva
in 1gnias.
~) Condecorndos
<:0111 a medalha
militar (la elas
compor tnmento
,'0111 plar,
em ('011 formidndo da di po
ç{'\(\S do r guiam
nto aprovado por tI '(,l'oto do 2 do
t m hro d(1 1ti 17, os oficinis ao dinu:
nomeado :
Medalha de ouro
Comando mi!ítar dos Açôres

'lpitiío

d

cnvalnrfu

Hllúl :\Inrtinho,

Regimento do infantaria

:'I[njor (10 infunt:

ria ?lIallul,1

Regimento de cavalaria

JInjor

11,08

:\[nrtill

do

H li ,

n.O 5

Luiz Fiaueir Ido,

00 cavalaria

Guarda nacional rcpublicana

Alferes do quadro
do
"I'viço
Abílio I') t vão do :'Ifntos,

au: iliare

lo

.( rcito

Medalha de prata
Depô ito do batalhão independente de infant, ria n, 17

'I'enont. J infantaria
<lu \ I' ircirn.

\,)\' tino H rnardo

1\ li -íano • [ar-

) '1\ nd) ido 1I1-{I'IIci dI) ('om II ruz V rmrlhn
diclI(:iIO (ln (ll,UZ \~urm Ihn P rtUO'110 n o
gonto mt'r i~o, I' fOl'lIlud(), ('1\1'10 ~fau\l.1
pt r'lIlitido II UI' l\ 1'0 11 cti\'a in Ignia ,
l

d

2.' Série

OHJ)!~.'1

5) Por portaria

no

EX(~IWIT()

15

~.o

703

de [) do Junho

último, publicada 110
série, do !) do mesmo
mõs. foi condecorndo
com. n medalha do cobro do filantropia o caridade do Instituto do 'ocorros ti Náufragos
o primeiro cubo músico n.? lG-!-g, do batalhão do caçadores D.O 0, Abel Alberto Afonso.

Diário do Gorêrno n." 13B,

Ministério

da Guerra _I.a

:z.a

Direcção

Geral-

2.3 Repartição

G) Durante
gusto Borges

o impedimento
do general Fernando AIIJúnior do exercício do cargo do ajudante
general, por se encontrar no desomponlio das funções
do Deputado n Assembl a Nacional. pnra que foi oloito,
está exercendo interinumento
aquele cargo, desde ~f> do
..'o\'ombro findo, o coronel do infantaria,
lIU situução
dn
reserva, chefe da 2. a Roparticão du 1.a Direcção Geral
dê to Ministério, José Holbocbo Correia do Freitas.
7) Contem a antiguidade do sons actuais po tos desde
datas quo re poctivamento
lhos vão iudicudus os oficiai no diante nom ado , promovidos Jllda presente Or·
fi

dem do E.c·e,.cito:
Corpo do estado maior

'I'enento -coronéi
O João Carlo
.i."

overnbro

Júlio Carlos Alvo Dias Botelho jfoniz
do Sn Nogueira, ambos de 'de 21 do

de 1942.
Infantaria

ClIpitiii :
.101'('> Abl'l Ga par Franco,

do 1942.
Armando Bott do .Bettencoul't.
d lü42.

desde

de de

li
~I)

dI' Outuhro

0.. Outuoro

Médicos

milici !lO, do f'xtillto qundro (' pocial, \' asco SI1I1,d cI(I do Outubro do 19!:2.
Capitüo 1 iogo Guilh 'rme da ih'n .Ah'c· FUl'tado, dt'sdo
f> d(l A' o\'omhro d 1942.

)flljor

dll\

Serviço de admlnistraçlo

• fn.iol'
Jt'OIl

militar

Alb rto 'ih'nno dú Andrnd
O David Vaz (111.
\cn Aboim, nmbo d :d 6 de .' o\'embro do 1U·!:?

\llWE~1

7Gt

DO gXl~)W)TO KO 1;;

2." Série

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major

Pedro

.Iouquim

do Carvalho,

(to 1942.

dcsdo Hl de' Outubro

.

Cupitãis :
Frederico

~renJl'R

.Abóbora,

desde 8 de Outubro

do

desde :31 do Outubro

ti"

1!)4,~.

Florindo .Iosé do Oliveira,
1\l4~.
ao roginionto

8) Pertence

ao regimento

<1(' infnntarin

do infantaria
11.0

n.? 18, o não

8, como foi puhlicado

na
!)) da Ordem du E.l'ército n, () l.l, :!. n ~('rio, do
corrente
ano, o tenentc-corunol
do infantaria Gonçalo
Lóho Poroirn Caldas (to Barros, 1101l1t'IHlo para afro,
qiiüncia do próximo curso paru a promoção
a coronel.
dcclarneão

*

~) 'I'erminou O tornpo do serviço a quo :dlldl' n nllnea o)
do
único do Ill'tigu 4:,,0 do decreto 11.0 17:;37" do !.!7
do Sotemhro do 1\)2\), al tcrud o pelo dpcrdo 11.0 l\l:lifl,
do J7 do l>i'ZI m hro do l\mO, p rostudo 110 l'l'ginH nto II
infantaria
n.? :!. on.lo tCJi colocnd» 1'01' portaria III' 2:.! do
Novembro (II' HIJl. inserta lia Ordein rio IC.rérr.ito II," 1 ,
~,a sório,
do mesmo ,lI1l0, O major do infuntariu (:arlos
Ribeiro I'estuna, pelo qlll' l'l'gI'l1sson fi '1I1l antorio r 'itu !ll,.'n.o
, no SUl'rl\I11U Tribunal
~!ilitar, ncumulundo
com
() serviço da :!.n 1{('pal'ti<:ãn da :L& Dirocção Geral dê ·to
Ministério,
em ;) (lo currunte mês,
10)
último

pr roctilicadus
para J o 11 do Outubro
í'lll
qUIJ (dll'gnl'mn iL nltllr[l pnl'n I'ntral'
110 ljuHrlrll,
1'(lSl)t'pti\'UllIí'IIIP,
uS cupitãis
r!p infllntaria
~\lnnll(ll I)jH!~ (' Alfl'l,,1 da Frllll<:H I )úria ~·I')br ~a, n quem
alud(, li. d(1dlll'I\<'::!O 13) da (J,·dr.m rio B.1.'(]'rito 11.° 14,
~.4
s(>rio, do ('orrent' !lno.
1)1'\'OIll

us data.'

11) 'I'<'m inÍ<'io lia 1':fi!'oln 1'1'áti<:a do Infantaria,
(1m
do 1'\'\'or(1iro do )ll'Ílximo :IIIO, o 1.° turno do ('111"0 dl'
cOlllullt1nntos do l'omplIllhin,
d(\\'ondo os t(,llt III . dQ in
falltarin
1l1)IIl(mdo' parn frl'qiiont:ll' nqlll'J
tUl'lIO coot(lnl," da l'l'laçiio Pllbli('adll BCI r!,·d:lI'Il\.'1 O l~» da Ordem
do E.l'lr('Uo 11,° 1 L ~.a {'rio, do ('ol'rt nh) nllO, • 'r lIlundudo IIpl',\SUlltnl' lltl rot~)ridu 1-, cola na 'I" pOI'Udo inf io
110 Ült'

mo turno.
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1~) Freqüentaram,

com ap roveitamento,

de .carros n." 1, no ano lectivo
1 instrutores
de condução-auto
infantnrin :
( (I

no batalhão

°

do 19-1-1-19-1-2 ,
curso
os seguintes oficiais de

'I'cnento miliciano
Eduardo
Alfredo
Keil Cnrvalho
da
ilva .
..\lfrre~ José Frnncisco dos Santos. José Júlio Viana Ser-

zodolo Coelho, Munuel Xlaria Bnrroto do :\fagalhãis,
.Iosé Ilor.Indo 'rolhada, ~lanl1(Jl José Coelho de Carvalho, ()rIUlHlo da Conceição ~Iiral}(la Cardoso, :\fúrio
dr Jesus Ferreira,
'erllfim ~rolltinho ~,'\'cs, Alexandre
Bento, .10 Ó )[anur>j Ca tanha, João .;\[aria da Silva
Delgado, .Ioão d, Maduroiru Fialho Prl'go, 1.,t\01101 Pais
(10 Couto,
Lados Alberto Gonça lves e miliciano ~Iúrio
Lopes

Frauco.

1::) 'l'orn o po to de alfer
,(l
não o do aspirnnto
a
oficial, como foi publicado,
alfer s miliciano d,\ infnntaria António Duarte, que, por portaria do :27 do SotPII1bro de 1\)41, publicada
na Ordem do 8 ..l'h'rito n , o 14,
~.n série,
do me. mo ano, foi colocado no centro dI' mobilização dI' iufuntaria n." 3.

°

14) Foi rectificada pelo Tribunal do Contas a anotação
correspond nto IL porturjn d :2~ do Agosto último, insertn
na ( rdem do Exército n, o 11, :?, n ório. do t:orrpl1 to ano,

quo nomeou njudnnt
da E:cola ,io I':x('fl'ito o eapitão
le nrtillwrin .Jorge l>ionL io do .10 II', nito ondo )101' isso
devido
emolulDl·nto.
no termo do t!o('reto 11.°~~:2[)i,
p lo vi to do me mo Tribull1l111o citado diploma.
15)
onta ~I llnti~uidnd(\ do pô to rlo alfl'rol': doseio 1
'o\'~mbro do J93 , o uilo de de t tIo ,;{o\'ombro do
1937, ('o mo foi Jlublicado, u ulft'ro!! milicinrIo do nrtillwria
• rmnndo do Alm ida Gin tal ~fllchndo, ii qUPIIl ::;I~ I"nfcr()
a doclufaçiio 21 da Ordem rio E.r:u'clto 11.0 l:?, :?& sóri(l,
do

do corr

m(l

nen t

lIt

iu orta

I

11110,
1111

'que

)ln'

por jlorturin
IItC'

arriem,

do 1 d(~ eorronto

(. promondo

a

Í(\-

.

allti~ui lad do. l'll lIdunl pOsto t!(\sc!o 1
'mbro d HI:H, e nl o do dp 1 de No\'om h1"o dI
1 40, como foi publicado, o I~ fi . 'nilicinll(l do lIrtilhnlU) Contn

t!(' ....0\"
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ria J osé da Costa Furtado,

promovido por portaria do 11
na Ordem do Exército
n.? 22, 2." série, do mesmo ano.
de Novembro

do 1040,

insorta

1 i) Freqüenturnm,
com aproveitamento,
no corrente
ano escolar, na Escola Prática do Cavalarin, o curso de
comandantes
do grupo, os cupitãis do cavalaria Albino
Augusto do Oliveira, João Herculano
de Moura, Nuno
Gonçalves Branco, Carlos Afonso de Azevedo Cruz Ohuby ..
:'Ihnuol da Fonseca Salvação o miliciano, do extinto quadro especial, António .TOS(; Sobral Ribeiro.
18) Chegou h ultura para entrar no quadro cm :~O do
Outubro do corrente uno o capitão de cavalaria, em disponibilidade,
Américo .Iúlio da Silvn Roboredo Sampaio
e :\1010,

10) Fica Sl'1lI efeito a nomoução para 11 froq üência do
curso do cornunduntes do ()s(flwdrilha dos tenentes do
neronáuticu
Armnudo
Sucnduru
Falcão, .Io só da Silva
Correia o Jacinto da Silva Modinu, por lhes tor sido coucedido o adia monto do referido curso.
:?O) Chegou h altura para ontrar 110 qund ru om [) d
~ ovom h 1'0 li 11<10 o tenente mórlico , su pra numorário,
Luiz
de Aires Leal do Matos.

•

~1) Uluuuu-so t.Ianuol do Brito :-3ubtil, O não António
do Brito Suhti], o nlloros milicinno módico <lu 3.& companhia <ln saúdo I]uo, por portaria
do 7 do ..[ovcmbro (lo
104~, iuserta na OI'd(~1II do 8xél'cito 11.° 14, :!.a éríe, do
corrente uno, foi promovido h C!I 1(1Io 1'0. to.
:!2) gncul1trnsc
ti. prostnr
aerviço, o II~O licenciado,
como constu da porturiu
dI' ~! (lo Outuhro
último, inserta nu Ordem elo 8.L'hc:ito 11.° 1 ~,
sério, do COI'l'\ nte
filiO,
o :dfort)s rnili<:inno módico, da :I.B <:OlIlpnnhia d
saúde, .J ouquilll Pais do Figuoirodo.

~.rl

:!B) I:~ .lo {, do .AmHrlll Castilho, nlliio .10. (: do Amnral
Bl'itus, o nome do Il:;pirullto li ()fi~iul mili('iano médico fi
C]lll'm se roft"'n' n. dtle!nrn(:ilo 27) da rdem do l!Jxército
!l.o 14, ~.n st~rio, do corn'l1t
UlIO.

~4) Tem o ]lO to d n pirnnt() a oficial ( IIÜO O do nlmódico I,'ranej eo J () 10 dCl()!i\' irn

fero:;, o oh('iullllilicillll0

OIml~~r no
~ ..
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I, rnzão, ljU (I, por portaria do 18 do Novembro findo, insorta na Ordem do Exército n.? 14, 2.3 sério, do corrente uno, foi colocad o no batalhão do metralhadoras
11.° 2.
:?5) Chegaram à altura para entrar nOR seus quadros
pcctívamonte
«m :?[) o 6 do X ovombro findo o coronel
Acácio Augusto do Araújo ~~l~grii() o Sousa o o capitão
Artur de A touguia
Inchado Pimon ta, 1\1111>08 do serviço
(II' administrnção
militar, em disponibilidade,
1'0

:!G) Em ~5 do ~~o\'ombro findo deixou de prestar
serviço nas oficinas gorais de fardarneuto
o culça.lo o
t nente-coronol
do orviço tio administração
militar, adido,
director
do me mo e tabclecimcnto,
Artur Xavier da
Matn Poreiru, continuando,
porém, na mesma situação,
ma om .orviço na ~Iauut('nçno Militar, por tor Rido nomeado director dv to e tabolecimonto.

~j) Foram nomead s para a froqüêncíu do curso tócnico a que alude li ulínoa b) do artigo :?3.o do regulamento da E cola Prática do Aclmini tração Militnr, tio
G do Maio do H)3G, que tom início om 11 do .Inneiro do
próximo ano. O tenc nte do erviço <ln administração
militar no diant
nomeados,
o quni devem ofectunr
n sua apre utação naquela Escola em 10 do roforido

me :

Franci co Garcia do Brito, udido, em erviço no Ministério da,
olónias.
t" Marque Vi ira d Azevedo, adido, Olll servi<;o 110
• fini t('rio dn
'oIÓnia.
U~ll to Magalhüi
Pire, adido, om ervi<;o no ~Iinistt'~rio da
olónin,
Luiz I' rnn('i CI) Bnpti tn. nn 3.· n pnrtiçiLO da :.!,a Dirt·e·
·no ; rnl d ..t Mini tórjo.
António Bapti tn da
o tn no r gimento do eU\'III:lrin
Jo

o •

II.

).

CUJl(lrtino AI\'('
10m!', nn 3.1 H partiçüo
ln
çiio loral !t- te • !ini trio .
• Inrc(\lino F orr ira Martinho, lldido, profe-s 01'
ofl' tivo do ln tituto I'rofi ion'lI do Pupilos
ito d ']'(\rrn n Mar.
~Innu 1 Domingo
no b tnlh10 d npndor
nho d [t·rro.

!l.- Direc:ordinnrio
du h.xérdo ('nmi-
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António Dius, adido, em serviço !lUS oficinas gornis de
fardamento
o calçudo.
António Salgueiro ~Iúxirno, adido, em serviço no Xlinistório das Colónias .
Arménio do Nascimento O\l0rra, 110 depósito gerul da
matorial do uquartclumcnto.
João Duurte Porry de Almeida o Brito, adido, 0111 ser"iço no Miuistór io do 1ntorior, na guanla nacional 1'0publicana.
Aniórico
Augusto
do Almeida
Calado, no rogimen ro dn
infantaria n." ti.
Vnsco Sernpião das Neves ~rartinl:l, no grupo (lo defesa
submarina
<lo costa.
Humberto
dos Santos Pereira, no depósito de romonta.
~8) Conta a antiguidade
do SlH! actual põsto desde 1
do Novembro do <'0 ['('('11 to ano o alfl'l'l's do quadro do,
serviços uuxilinrvs do oxórcito António Pt reira.
~!)~ Fica nula o de nenhum deito a parte da portaria
<lo 10 de Xovelllbro fiIH!O, insorta na Ordem do Ecércüo
n." 1'"", :?n sério, do r-orrr-nt« ano, qlll' colocou no regimonto do infuntnriu n." 11 u nlforos do quadro do serviços auxiliurcs
(lo «xórcito , do distrito do roerutameuto
t' mobilização
iI.o 4, Domingos
António Mostro.

:m) Portoncia 110 rl'gilllp.llto dI' iufautnrin n.? fJ, e não
no regimento (10 infantaria
11.° ~1, o nlfores do qua Iro
dos serviço
auxiliares
do oxórcito Abel Roma TOrre,
1]1l0, }lor portariu do 14 do ~ ovombro findo, insorta na
Urdem rio Hxé/'('(to !l.o l.t, :?:' sól'Ío, do I:orn\lltn ano foi
colocudo na batarin illdl\jlf\lIdent!
d(, dC'fo fi do costa n.o 1.
BI) 1)('\"0 SOl' consil!orndll na situação do 1'0 r\"n de.dC'
do Outubro <lC' 1!)J!!, o niio (II ~r!l 3, l1O!UO eonsta dn
pol'taria <lo B 1 do rllfl'ri<lo llIÔS, i!lSortll na O,.rlem do E.rérrito n.O l.l, ::!." s('ri" do COl'rO!lto ano, () t [1I'llt ·corOI1 1
do serviço do Ildlllinistraçiio
militnl' l,'mllciseo
lon<:nh'c
Velhinho Corl'">in.

:~2) I~stá d, Jigndo

8()n-iço dosdl I d I: ,vombro
findo, !l0t! t rmo <ln t'dtiIl1!l pClI·t!1 (lo fil'tiO'o 15.0 do docreto.], i n.O 2 ;.104, dl' :n do I>ozomhro d 1037, o major
m dicn, na sitllHÇ!\O do r S 'rVfi, Jllcinto
IIumb rto ln
,'ih'n 'I'Orre .
110

T
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:331 Pas 'a n fazer serviço, eventua lruonte, no batalhão
n.? 1, como chefe da secretaria
do mesmo
butalhâo,
o capitão, lia situação do reserva, Josó Luiz
~ une do Carvalho.
de cnçndores

34) Continua prestando
serviço uo regimento de infantaria n.? 2, como chefe do secretaria do batalhão do
mobilização,
o capitão do infantaria Fausto Fernandes
Dias, que, por porturiu do ~1 do Novembro findo, inserta na presento Ordem do Exército, transita
para a
situação do reserva, deixando do exercer aquele cargo
O capitão,
na mr smu situação, Hufo José F\ mandos.
35) Deixou de fazor serviço no regimento (lo artilharia lízeirn n.? 5 o capitão, nu situação de reserva, Gaspar Mulheiro Poreiru do Castro.

:36) E. til de. ligado do serviço desde 30 do Novembro
fin lo, nos termo
da última parte do artigo 15,0 do docroto-lel !l,02K:404, do 3L do Dozombro do 1!)37, o capitão, lia itunção III r 'SOI'\"U, ~lu!lllel da Silva Hranco.
:r;') ln' a. II (,XOI'('l'r O cargo do director du carreira
d tiro da guamil,'ão <lo antarém O capitão, na situac;no til' roservn, Pedro (lo Almeida
chinppa l'iotrn, orn
sub titutção do tenente, na 111 ma ituução, Fruncisco
Rodriguo
'alnrl'no, qUI continua
pro tando serviço na
me ma carr ira de tiro como adjunto.
3 ) E tão de ligado do serviço ro pC'cti\':lnH'lIto dosdo
,20 d • To\'embro do corrente nno os
t(,11 nte • na situação
de reserva, António do Matos Bugalho O Dnvid da EII('urnuçiio Cruz, nos tel'mos dn última
pnrt!.' do artigo 15,° do d cr to h'Í n.O ~ ':404, (lo ~Il do
I E'zl"moro d 19:n.

~1 de Setembro

:ln) 1 u n n fuzl'l' on'iço 110 bntnlbl'Lo d mobilizu<:~o
do regim nto li infnntllrin 11,° 1:!, como t'IlC'lr,l'oguqo do
mut ria} li gucrl'll, o t 'n 'I
Illiliciallo, na sltun<;(lo (il,
rr, ernl. Jo (, lo Almoitln.
1

40, P
n n f'lZ r
f\'iço. (l" ntuulm nte, na K c,)ln
do E. "rl it , no quadro dn formnçl'lO, tio coman,J~,. o, toIIl'JlI , nn • itun(,'iio d' r
('1'\'11, AntóOlo
ela Ho n J 1111101'.
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J1) Passa a fazer serviço, eventual mente, 110 regimonto de artilharia ligoira 11.0 5, como chofo do secretaria, o tenente, na situação do reserva, Gabriol Martins.

-da Guerra - 2.a Direcção

Ministério

J~) Pensões

Geral-

3.:\ Repartição

que competem aos oficiais a seguir
do decreto ll'i n." ~ti:4ü4,
• <10 Bl de Dozomhro do 19B7, trunsiuun pela pr sento
Ordem do Erército para a situaçito <1(' reserva:
mencionados

Xlajor
gusto

Capitilo
Tem
Capitão
Tem
Tenente
anos

anuais

que,

nos termos

do extinto quad ro auxiliar do artilharia
Rnúl A u:\Iartins, ~5.800;.\,
de iufuntariu Fnusto Fernnndes Dias, ln.BO:!: O.
2D anos do serviço o 9(i períodos.
de cavalaria .loaquim .10. fi Frudique,
lU. ij(J".
:33 anos dI' serviço.
dl' inlnntaria Augusto Vieiru, 1~.7·~1 . Tem :27
do serviço e li POl'ÍodM.

4:1) Hoetilieaclas so puhlicum IIS IH'I1 -(los do 1'0 erva a
têm direito os utieiaiR ao d íunto 11o meado " em
SllbstitUl<;ão das quo lhes Iornm atribuídas:
(1110

Pela Ordem do J':xél'('itu
rente ano:
Capitiio

do infantaria

Pela Ordem
rente

Jono

do Exército

11.0

'I'oodoro
11.°

/3, 2." série, do corCnl.lcirn,

21.

00·.

14. 2.a série, do cor-

11110:

'I'ononte-coroncl
do serviço do ndministrncâo
militnr I rancisco Gouçulvcs Volhinl:» Correia, ;I().IIU Ie,

.1·1) P msõcs anuais

com (111(1 pH ~nrnm à situn~iio do
ofi('illi
ao dianto
llolllonclos, ('onfOI'IIl(' d 'pacho da 'uixa C. 'mI do I )epôsitos, Crédito (\ I r \'iM'G('ill, publicado no fJiárlo·do horPnw n." ~71i, :!.n éri ,
do :!r) do 1\W(,ll1br() de HH~:

r('fOl'llllL O

npitiLo miliciano (lo 'l'\'iço do adlllinistl'nçno
militnr
do extinto quudl'!) (\_IH)('inl, .10.6 dI' Ihito Ho<1rigu' ,
.l~).lm

6.
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()RDI~M DO EXERCITO

N.O 1:;

7íl

Capitão do extinto quadro auxiliar tio artilharia
Ft'rreira de Sousa, 10.58..j.·).
'apitão, na situação do reserva, Paulo da Conceição
rilho, :?2. ecsoo.

da Guerra - 3.11 Direcção

Ministério

Geral-

Luiz
Car-

La Repartição

-lj) Xo termos do § ~.o do artigo 3.) do regulamento
da Blbllotcca
do Ex6rcito, declara-se
que as entidades
abaixo mcncionudn
ofereceram
li mesma Biblioteca as
obra' que o indicam a ieguir :
1)0

(la Marinha :

~[jllistllrio

Lista d« Armada ref rente a :\1 de Dezembro

do l0-tI.

1 volumo.
1)0

major

grneral

do oxército :

tiietôru» e topoqráfico de la (luerr« de .(Ii·/ca em
I, '5,f) e 1 ao sost enid« por la .\'''([r·ióII Eepauol« contra
pI Império .11(1rroqu i, 1 \'01 uine,

Atlas

Da Academia
.Anllál'iu

BilJlio!frafra
lume.

das Ciências

do Lisboa:

eatlémico de 19/1, I volumo.
Geral Portiojursa, \'01. I, séc.

na jt nculdade

do Clências

.11Iaill da Faculdade

XV,

HJ.1 t, 1

\'0-

do POrto:

de Ciências do Porto,

\'01. XX\'f,

1 \"0-

lume,
Dn

{"I

h' r. idade de Coimbra :

lloletrm da Faculdadt
1 volumo.

de Direito (s uplcmonto ao vol,

Du • ('Ivl nnin Portugue
~ll1al

n d

Ui. tória :

Ciclo (ln Re taurac;llo dr Portugal,
v, Li. hon, HHl, 3 volume .
1)0

adido militar

XV!),

\'01 .

nr,

IV

dn 1.. gnc;üo da AI manhn:

!l/Id BilrlU'Ubl'rkollHl7ld I fi r Welmnacht Berlim, 1941, 1 \'olull1o.
Tlldeu der Wt! 1ft Der Krllllpf ln S"ol'(l-Afrika - J 'O'll
IIl.lulI (/lrt Preihcr '1'0/1 E ebek, B(\rlimlH4:!, 1 \'olulI1o.

J'fJn

dCII

A"or(1lea,d.-en [)is A"rcfll-Jlflich!('
t

772
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Obituário

1U31 :
11-

Alferus miliciano dI' infan tarin
cens.Io \'al. do XascimclIlo,

.loaqulm

da As-

1U12
Agosto
Setembro
Outubro

-1- Capítflo, rcformn.lo, .Iosé Fernundus So lr~
~)- Capitão, reformado, .10:10 Liuo.
12 - Capitâo, n-forruado.vl OS,', Lourenço "\ I" ·S <lo~[ollra,
»
1·1- Alferes miliciano de reserva .lo infautnria
Eliad
do Sousa,
Novembr o G- Corouel, graduudo. lia situação .lo roserv a, Francisco de Assis dl3 Ihrcclo
Coelho Borgo ,
»
R - Coronel,
rr-formndo,
.\ hul A 1lg'1I to _- og'llcira
0[1rcs.
»
12 - Capi tão miliciano
médico do reserva
Fcr.i.mdo
.!tílio l'aclu-co de 1':1<111:1,
»
1",l - Cal,Hao,1I11
't"
'I"icmno IlIel, I'ico (C
1 n:.l'CI'I\, \ I1..,"ro • 11t .. 5
I' urrcrru.
»
11 - General, reformado, .1,);:;,~
Fruncisco do lh. ro ,
»
14 - Ger.oral, graduado,
refuru.arlo, Aquiles Alfredo da
Silveira .'llIclla<lo,
»
1G - 'I'cueute,
r efo rmurlo, ,\ rtur :'I1:ll'ia Sobral d (' ...rvalho FigllPira,
li - fJapit:lo milicluuo IIH:'di,.o ti" ),OSCI'\'I\ .llilio 'esar

'I'

I)

~rrLllcirn
»

"
J),zCl1Iuro

~I(lnt(\,

20 - Tl'nl'n,to rnilic,ia!1o ,lI1~clico de rescr\'n.J llquim Pinhplro da ( OI.C(II~'aO,
24 - A I[cr09, reforlllarlo,
Jl'ranrisco ('!i"di,lo,
ri
."ajor do oxtillto quadro Hlllili.lr de 8ni:nara,
adido, Francis['o ,I osó ~I·ixas, ,

António de Oliveira Salazar,

gstá conformo_
() Ajullalltc

(

GCIlt'ral, illlt'rinn,

MINISTÉRIO DA GUERRf\
-

Ordem

--

do

Exército

2.& Série

N,O 16

31 de Dezembro de 1942

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1- RECURSOS
MInistério
1'01'

da Guerra - 1._ DirecçDo

Ger._al- 2.

decreto de 10 do corrente

a

Repartição

Inês:

provim
nto no J'(>('urSQ 11.0 2:500, interposto
p -runto O Con olho de !lN'UI' os pelo brigadeiro
dó
cavularin,
na itunção de 1'0 orva, Abílio do Sousa
Namorado
contra o dc·. pacho ministerial que lho indeferiu um r quorim nto om que pedia II promoção a
<' 11 rnl,
DOS termo
do di po to no artigo 110. do
d CI'0to 11,0 17::17 , do 27 do 'l'tt'II1I>I'O de 19:.!~1, pOI'
falta do fund 111(111tO IClgnl.

•\gndo

0

.... ~lldo prov im nto no !'lCU!' o 11.0 2:úfl4. interposto
I' >1' n to O 011 (Ilho do Re II r o p lo ('<I pi tão, na . j.
tuaçt o dr r '1'\"11 •• v Iin Gomes, cm q!IO rocorria
do de pacho do I ub-Secrotério do I':. tndo dn Guerra,
de 29 h • co to últim I. quI' IIw indeforiu IIlIl rcquorim 1110 -m <JII IlI' fia I ara c ntinunr na pf,>('!i\'iclndll
lo . -rviço I t(. llu cah r . promoção
no }lO to imodi lo. P r falt d fundam nto }(I ral.

771

OlWgM

MIO

stério

no i:\:ímcI'J'u x-

da Guerra - 2,n Direcção

lb

~.• Série

Gerai - 3.n Repa'tiç~o

Nl'c":ldo provimento ao recurso 11.° :!:5!\7, interposto P lo
c:tpitiío OCl acronánticnv
nn ituação do r 11"\"11. Lino
A llj:.l tfJ Leão Tcixeirn, contra o despacho (1'1>' Iii;.
:údlol. riu un roquorim-uto
om qUI' 1 edia o nbc-io da
~l"Idiliu,oZ'lO
<10 serviço <11')"1'0, ulém (h ]'-'Il': I, l.QS
1.1(1
do l\h:o 0 Junho do 1U41, por carecer .:(\ fundru .o-it» 1('~Hl.

r,

11- mUDAnçAS DE'

srnnçjn

~a üuer-a _I.a Di.oecção Gcrnl-

M, stério

Po . portarias rI" 5 do corrente

2.n 11' part viJ~

1111\~:

Adlrios

Coror.: I, !lI .,i{Ul1<:l'lO do 1. <{('I'\ a, Jo l° do \f;{Ol!
o \TuI
c!0Z, por 1t r 'i:do rcqui •.itndo
)111m U 'E!\\!lpl l' f r l II
l 0111'.:'jo d H J'\ i~o dopcnder-tc
do ~[ÍIl:f'tl\ri , d,' O'Jl,'ni-rs. C')lllú chof tll\ r ;rtin'/io do g. bilH t do govôrno
';l r,'
du colónia do ~lo<;;~llnbiC!IIr>, c.ir, 1 (11(\ I I'CMlÍ
em <'tJ1ll'fo ·ÜO eh li. TIO. t fUlOS dn !!.n pnrt dr: r'ti. o !!,O
1'0 d~('f"tJ !l.o l:h~l~'. ao :W (h.. 11111''''0 d H\j., dto
'l r. o
I l' ~':Hlsi 1(>1'[. , I m'stll 61t1lUc:aO d . d
:"0 L
o
"-- hrl) do HJ';!,
(apt: I': \:1' i;,ill,,+a,i , do ),Clgim
.TCoI\I!'lilll J\ l.f'"U ú 'tI'l fi P. ',n situ
Júri,) .\ll~··llt!to da Co tll; tl'l'flltl' do
r\'i I
liH11 I:" I Il.:lital', ria F~(o18 PrÍlti('
d,1 A
I ii dO, ~IUll\l,': \Ihl']"tino \'III'I.la '0:'1 (11,
1III 'lo , II
;(, in ntú do infnnt. riu !l.o li, 11'(\111 d .\ 'I.,f'idll
úta
l rI;ti iano,
do LI t, 1I11lo dI' c l,'ndol'l'. o.o:!, ,1 rj(llim
dl)<; ~allto!' n(lIl(1~, por tl'rom sido r qui it, lo l' ~
(h ClilIp{llbm
t"úillÍI'ks
do sor\iç:o d p'llhrtP
1,0
:\lini tÓl'iu dus Col/mia.,
o pl'iml iro nos Ílr .. 03 d{l
0:-11;'0 11.° do dNrNo n.O !!(~:~41, df'l H d, I> ZI lIIbr,'
di 193 . o fi ;'1111110 110. fi nno' cio llrti~(1 II1. do d _
')'1 to 11,° :J:.!:lll,
dr> 27 d JUIIllo di' Hl I!!, ron.
.B
0

o

U

2· ~~ri..

pp

ORllEM

',U:-

I' tlr()

no

aduiiui trativo,
5.° do derreto

ExtnclTll

H5

N." 16

o os restantes nos tormos do
10:309, df' :?H do Março de

'1.0

1 (':!'j. devendo ser con id rados nesta situação,
r.'o;
~1() ,ti\ a.nente,
desde 20 de Novembro,
:~ do Dezembro,
.H) LO (I 30 do Novembro
do
(';"lilui>1.
do ongenharin
Emírcio

1942,
l."üo )l:.rin

1\1ngtlo Tei-

Pinto l' de aero-iáutica,
da escola prática da
arr..«, Luiz Có nr T ..dl' 'c~1Í Bettencourt,
I;or t, rem
ido ,,:n,'udo
PI'I). . jr~:s (~t(lclrúti('os
da Escola du
L:'\ :«te
pf':t:\'am nto, por r irtari..
d_' 28 d"
xoir.i

I

,l' I

l ~('-

~,.

1,1'1 • ~8 dI' Out.ibr»

er :

siderndos
(-'"olada

do 104~, desde quando

u. sta

devorn

ituaç .o,

1>.;0 1'rllJUllll1 d. ('oDlas

Cul 1~ d~ llctca.Lro

do 19·j",',

Dlsponlbll1da;!e

( , 1'. I, '

udldo : di' infnntnria
• Iauu-l MnrIn Coelho .TÍ!de f'[lg"IlLlll'j:\ .lo"'!{nfl(ll
Baptista Júnior, 1.11H',
! 1 'r'.
~p(l('tivn'IlPTlt(>,
do Minh,tôrh da E('o
I.' lh. ;or t,l' dI ixado u pri'stl,r, (\)'\ iço no ln tituto
I II ( • ú:h o (I Cneh trn), (I do ,l(ls Obras
Públ:rtls ('
t "'I
;1: 'n~lip . Pt) lIj)J'(l ('nt'lr,IU
e'm 1 d(\ J)l'z{\mbro e
tfl • r O,·,'lD I_!ro llll UI13,
III

I

,

I

(\'1 aoj~ polo 1'rl ,II .. ' d,' C'C~'fiS, r~m II a:tJotaçlo de nr" serem
de" lJo tror ...'ur. o~JI .- 01 ' . vi d) "tc . ~to u o ~;. t ....

Reserva

,1(. nrtill'nr:

, ri' q\'. 01' , \1, armn, Artl r ('01,
• 11,' :'{'I , da ;j,~iI. ;"( ) I
{ r i o dl' nó iI milit, l', AI tônio {'i <miro l'l·Tt·:,1l
I l .ln alho. (I (,:ll'i':L' : dI' hfantnria,
udi,lo, ('01 SI'I'
••
t, :'![ini Il'rio d,) lil~ ri r. I:n políl'in (h ::-.g'ld',
fi
i '~, Fr" ,pi ('O Anil),.l DUI11'(t' HOill' s (\ I'I '\I'tilll . II
1'111'0 1 1\. t:!h ria cUutru norOlt<l\ (I~ n,l 1. 1 1',.tur d O,h, ire. fi tNl'",il'o no t rmo tI tI!,,I
T 11) llr1i~o 1.0 do ,i rrl'to,II'; J,,' ~1'i:,40!, di' :11 <ie
Jt
• ,II r.) .;.' 1:1i}7, I· r !pr ,,' I"ido o limitl."
i lt!,'l' .
• lll't
ilo li T
1,10 :\I: .•í .~rio da (I ; rr,. I' r
,li l' n prl' • r
rd' I '.lI )lo'kh dI' ('{'urar '"
,f' o r t·!..
11,
1'1'I1,(1)
J, ,,1I11" ,
... rti, o. P)l' !I'rt'.'
\iOlulç'ü<lo,
ilj('IIP''/(
dll
i .I c ,'t' () ~)(la ,1111 t. 110 i itl lul' dr iU!'(l< ('C:'l' '. d .,r ('l':l iUt'l"ndo 111' t1, ill.l~ilO, rr,'I'(lctil !VI."I,t· ,
1
~1, :!l, 7 ('lll J
""11 1'0
'.
H)l~.

!. ).1

: t

HUlha,

tL'lIfl .t" Cl .lI.l

I

1,1

I'

I.

"

ar
d ,jJ

I,) I'.
mllolu

I.

. t

,Il

1 •. 1 ,r,,)
a.n\
'er
o,

'f'

u

ÚO

c~o

:..h

2." Série

77G

Pur portarias

de 12 do corrente

7IIf,~:

Adido

Alferes, do batalhão de cuçudores 11.° 8, Orlando (ln COIll'l'il,"ão Mirun dn Cardoso,
)lor ter sido requisitado
para
dosompenhar
lima comissão do serviço dl'Jll'II(lt-ntf' do
Xlinistério do Interior,
na guarda uacionnl republicana,
devendo SN considerado
11l'1:;1a situa<::lo
dl'sde 7 do
Dezoru bro d<' I\) t!.
Disponibilidade

coronel d(l infantaria,
adido, Lucínio Gonçnlv os
Prosa, que, do rogresso
do Xlinis tét-io das Finanças,
por ter deixado de pr -stur serviço lia guarda fiscal,
'0 apresentou
cm 11 d(l Dezembro do 1\)'!:!.

T(IIH'ntl'

('·hnd:\ polo 't'r tbuun l fie Cuntns , cem 1\ nlloL6çAo do tino S
d,wldOI ~molumf'hltu-,
n08 roruio s tio c1t.\ctt to n," ~2:2r;7).

om

Reserva

Coronel do serviço dI' nelministraçâo
militar, iru poetar
do llH':;!DO SflJ"\'jÇ'O, .\c/leio .Augu uo di' Araújo • '('grilo
(' Sousa, cnpitãis : l!t' iufunturiu,
do J"C'ginl! uto .h' in
funturia
n ,° 1~), Por] rll <III ,\ lmnid a Schiuppa
Pi tra,
<lu butulhão
de <:<1(::\(101'('5 n." 8, Eurico J)llri0b(\rto
Barroso Ti('rllo,
do hntnlhãc do metralha 10ru, lI.o:!,
Guillmnue dI' Faria Correia ~I()llt( iro,
miliciano ll10
dico do "xtintv quadro ll. p(l('ial, do batnlhilo
do C:Il.U(1(lr08 ll,o ~, \'aco
IIlnriqul\:
Verdinl
tonl'l1t(.', do
I'llgirnC'Jltu d(1 illfu1Itarin
11.0 li, AllIlld"1l
Ah'(lS, O primeiro, qllinto l' ~1l'xto lIlIS l.'l'lllOI:! da IllílH':t II do nrtigo 1.° do d,·(·I'( to·Jei 11. :2 :40 I~ dA :11 do ])t·7.~Il.ln·o
do Hl3i I LI o: l'e tnnh nos ela nUnca I) do III IuO
nrtigo por ter 10 ido julgado
incapnz\\
do .l'l'\ i,.o
lll'tÍ\O pela jUlltn hospitnlur
d· illHp "<:ilO, .Io\,on(lo l'r
t:lI11sid 'I'<ldo
110 ·tn itllll ...n I, n!. p(H'tÍ\'amoutt, dl' de :!
d.' }> 'ZNllbl'O, lO, HJ .1 :"i d., XO\"lilllro,
I di.} l muro
~~ do :0' muro d( HII..!.
(I

(I

0

(\.,

I"la pol,) '1'rI ,un~1 .10 COOIII , COIU a Anola~lo dI...
roUl dO\'ldol emolumOull'J.
IIOi lurUlo. do II erolu n.· _

.,7).

mllicl, nos do resorva
A II' l'l'S lllilir>;nIlO dll IIrtilharin,
!ie ncindo, do 'ruI .;í'
al'ti!hllria
colntra
II 'rOIlIl\'(\
II.' !!. Po.
id6nio' .lo, {.
111:11'«:111(;rilo,
110 t('rmo
(lo ~ 3.° do nrCgo ltl. (lo
Oficiai

{J

ORDEM

2." S,'de
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EXÉRCITO

x.• ro

7ií

Ile.cr~to n. ° ~2:.017, u? :! ti L' Agosto de 1D:?G. por ter
atingido o limito de idade, devendo ser considnrado
nesta situação des.lo 27 do Novembro do 104-2.
(AnotAlln

pojo Trlbunnl

do Conlas

orn 19 do i)oz~mlJro

tio 1~'2),

Por portarias de 1i do corrente mês:
(Visados 1'010 T'rtbuual
do,'ldos omolumoulos,

do ('01lIn5, rOI •• A anolaçã" do "r.o serom
1101 termos do decreto n,· 22:2j1).

Reserva

'I'eucnto coronel do artilharia
Augu 'to Césnr Caiola da
Mota, major do artilharin Vítor Huzo Duarte do LpTI10S
o capitüo miliciano U(' engcnhar!a,
do extinto quadro
especial, Vn co Jo'Ó Correia ~Inrtin', todos grndun-los,
adidos, ('111 serviço, respectivamente.
nos àlinistério
dn Fconomiu, Educação .' ac:on:l: o Obra Públicas e
Comunicncõ s, no termo do nrtizo 4.° do dr-croto-loi
n.? :?~:,W2, de 31 do Dezembro do 1937. sOIJ.t!iroito
n pensão fl'lo ~Iillistóril) (lu Guerra por terem optado
pelo
(11'\ ico dos
referidos Ministórios,
.lovondo ser
('011 idorado
nesta situação de 'de 10 de Ilfl.l'mbro
d lN:?
Major miliciano de engcnhar+a, do «xrinto quadre ospecial, do COfiando gornl dr aeronáutica,
António Ginune«
lonçulv: . o capitão,
d) n,,!~ilill'nto dC' artilhari[
lirrein n,O 2. n 'iano .\ugu. to TtI\nres elo Pilla, no~
t rroos "dn alineu (II do artigo
l.0 do derreto· lei
!? : PH. d 31 de I) '1.f'mbro d,> Hl37, pul' tNom atin.,.ido o lilUitt\ d j,lad·'. 1 \ C'ndo ~('r con idl'rndo,> 1H'!üa
itunl.:ão ri' pprti\'nmp"
u0.,l, 8 l' 1 dl' })0zC'ru!Jrú
d(l 19-12.
(I,

Pur portarias

de ID cio currel/te

(\notadu,elo

Tribunal

do ('onl

I,l/,Ç:
~m _ \lo IJ

7

mllro ~o 1~42),

Adidos

'npitão,

na . itulI('lIo d r nn'a, Itdll Bnrrt'to

(I alfC'l'o,
do 1'l'''iUlllltu d, infaut. ria !l.o 1, AllJlIstO
!lc)f t rt'1Il ,ido
n qui 'itndos parn dl's IIIpt'nhur c m' li, li
(\n iço
dClp( nd"nt" I ri' pedivnIllf'nh' .10 lini. t~rio d'l C'ulbnin.
nn Dil'l\c('iLo (lC1rnl
)lilit 1',
do .Iini tério do Interior, na gllllrlln nncio-

miliciano,
I. rr0irn,
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I' publí ~ TIt\,
r o lei 11,°;11:1 1,

I.:

,,01'

D

I)

id I.Hh'l n
nubro do HH:!,
I)TI

Z

B. ix do ar

P r P

t

I,

i { 1 .)) I
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do d" ~>oli()miu, por toro I Il":xa,lu ;1' I' st r 'l'l'fis-al (I !10 Instituto Gco '1'[,[;.') n Cuii O'larda
(1(,
·11'ftl' •• so apn,,-;pnt .ru 11 em ;21) e :.?4 <Iv Dczo.uhr«
1D!2.
(\'I."d.l pe.o I'rfbuual do (
cm"
a~O!IÇrlU'"
.1,\0 soro m
\ ço

';1

dovldos

em IUmC1.:to1,

,

nos tormos 1:0 decreto

u,? ~·';~.J7).

ne~erYa
!

lp

c:

O

infu: tr riu, do distrito de recrutam. ntl, (\ moI,
G, U:I 1'.1,' l'(ll'qu,·ir~t I' CHI' t:-,) • l'lif'iall"
'11 tf lalit.Il'i:., de, "xiihtO
'I, (Iro -spociul , '.\1 fi' r.monto
!t ;, f· '" ri 1 n.?1(;, \ntt'[!, .r·\~t;nq I~ rl\~i~·t rl"lniol',
I'
,,( i 'I! .'! te, nc
t rmos III :tH!""l II do 'I"'go 1 o
(I,:l
1 ; I.' :! .. " L :(':1' .:,. Dezenbr« 1, l!\~: ,
r
r :;,jl'<,
!iLl'I(l/:':
s"l'\i:o'j+'ol,'1a
l l:a 10 ~~ h ar cl .r ,"(l-'
o,
r-n~ (L: ~tlll!ta (I) .lo
.c <110 artr»
7) ':' +l
t J'': 1 ) o limito ,!" i I !lI". ,1(,_
1'11, i"
ll'l ;11 r r lo
II st'l
it!m<:'~ú ,~l "t l.i (' 1 ([,)

('OI'G,

+,)

i'l

l

r\

'l

t'

o

11'

! '
"! 'lll
"

11,1;(

• II (

d

.1111. :1itstr'l!;
,h'
l["

t

·O.tl I'rl'+O

r. ,h

;,
j

1t)I' ..

('ti

:!I).~:

U, H,:r;, • l' '~'I'.t..i.1 h ) ) llli~l

,11>,.,

l'

I

)

,ll'~.
i ;',o.!

:. \·°t.;t ...... ,~(:r

rio a ti (, i"

':1 7

f.

.<;0

t

t

r (,' .._
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l

i( ~li

l)
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I

I'

, I I~ ',> bl"; ri· lP .)
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lo'

, ' " (),ir,

' L'J

L: I
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.1
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,

:!l1

t,

: 1

I I

, : ," 'e:
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I

I,

dt'

II!

31

'
I

tIfo

ir,d',> ,ln '.I·rcito,
0 ~. A'fl'PI1,} .\matlll,
,,'1 t tit''1 l." ,1.)'(
to,l .. i
Dr 1" .. 1> ) d, ln:3i, l0l' t,l!, ",ido
1 ) l ,t \ (I ~d t ;1. "L '. 'pit<:1:Il'
( \';'e

1••
,h'\ foll!l)
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111-

Ministério da Guerra _I.a
POjO

portarias

N.· 1G

2.' Sér io

PROMOÇOES

2.a Repartição

Direcção Geral-

de b rio corrente

lIlP8:

(\'I<·"las
p lu T'rthun II do Coutns, com 11lIootftÇfto do sor
vldu. oruo lurueutos,
nos tormos do decreto 11.° 22:J57).

ln

.lo

Comando militar do Faial

Tenente do quadro dos serviços auxiliaros (lo p.'t;rrito,
o ulfr-ros do mesmo quadro ~rallu('l Coelho, coutando
a untiguidado d .sdo 1 do corrente mês.
Regimento

de infantaria

n. o 6

.Alfll!·l'S mili -iunos de infantaria
os aspir.mte
a oficinl
util ic ianos (ln infuntaria
.10 Ó Domingos 'I'oi: o.rn (\
Fcrnnud o .To t', .' rrucnto Piruoutol
das ...T(\., , -on
tando a untiguidndo
dl' do l do .'0\ ombro d 1~1U.
Regirronto

fapitüp,
nho,

o tf Lento

do infantaria

Regimento

Tenente
(l\)OS

de infantaria

n.O 7

da Cos ta I" t rru-

.10'6

de infantaria

n.· 9

veterinário, O :' foro voterinário Antón'o
Iardo Almeid , cont uulo n antiguidad
de do 1

do corront

I

ln

s.
ria n.· 16

Alfor .

ntc do quadro do
1'\ i lJ
nu
o ulíoro
do mo mo quadro .Ioã
contando
• nntiguidad
d d 1 d

'l'011l

Ou dro d
'oron I), o ton mt -

01"

n

ri

2,' f'ério

OIWD!

1)0 EX(.'HCITO

Regimento de artilharia

x.-

lti

781

de costa

Xlajor , o capitão do nrtílharia,
do regimento do artilharia ligeira n.? ;~, José (los Santos Ho(lriguos Brnz,
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

Cnpitãis,
lharia

os tonen tcs de urtil haria, do rogimon to do artiligC'ira n. o :~, Form.nd o da Sil \'<1 ronco c, do
Colégio Militar, José Eduardo He\'l'r('llClo lla Concei-

Ç'i'tO,

Depósito geral de material

de guerra

Tonent
do quadro dos serviços auxiliares do oxército,
o alferes do mesmo quadro António Aujnrsto Corqueira, contundo a antiguidade desde 1 do corrente
mês.
Fábrica de cartuchame e pólvoras químicas
Tenr-nto coronel, adido, director, O major do artilhari«,
adido, uh-diroctur,
Augusto Luciano •\.h'ps.
Hospital militar principal

Tenente-coronel

módico Mnm.ol de Vaso

médico, o major

concelos.
Hospital militar regional n.O 2

'npitão módico,
.J únior.

° tenente

médico

Jo

é

•

imões Pereira

Hospital militar de S, Miguel

?\lujol' médico,
qu-t.

u e. pi! ••o médico

António

J(, Oliveira

ZH-

Adidos

Teu nto

do quadro

o alf ros do

do' . -rviço

1l1C'''IIlO

auxiliures

do exército,

quadro,' adido!', om serviço : no

j[ini stério da Fil nnças, na gUIII't1a fiscal, l Iorúcio
'1'( ixeira de '1h deiros (' no das Colónias, Belmiro Xlnrtiu 00 lho, coutando .lInho a autiguiflnd0 desdo 1 do
cor1'ol\ tl: Illl.

Pur portarias r/e 12 do corre/de mfla:
(\ I ada I lo Tribunal
\ Ido olllulllm ulU,

Mini I' rio da Guerra
Cons lho OSClI dos

.ró
LC.

COIlIU, com a nnOlnçlo d •• orem de·
10rlO01 do docr 10 n,· 22:251),

2.' Direcçl!o Geral

81 b('Ieclmenlo8

produlores

ti adminLtrnç110 militar, o tellcntCl·
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,lo , r\'i~

2.' !:i!'rie
Minbtério

da GliCrr

- 2.' mre.:çllo

GdJ'al ~ 3.' Re~;lrliçYo

'I'eueuto-coronel
tio serviço do 1\(J,llillistl"1\=~ ) rr-.lit.u-, 4)
major do mosmo ~l'r~ 'ço Joaquim
O J LH ~ d tznr
Braga,
~IIl.iol' do serviço dn ",:rlhistraç1t .. militar,
f) l'nl'
ho do
rnosm» ~N\'i<;1) Júit'J \·i'·gn" Jacinto.
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d'l int"''lt.l rin, os ulfores jui'icianus
1(' jnfm,t:.t':n .\1\':11'1) II \ .\1 \f,jlLt ,\ {o ta, ~[amlC'1
Pinto ~'II'H' .\7.( ve.io, EI'n to AnlIJ!l'f\ Pt rv rn EIlt's
o \1 tóni \ J )0"1; I' '\ ,

ron

R 9i tento dJ in] ntn. ia n. G
, iii ,',u',.
J' ir antr ri •. ", .I.('\',
, "1
Júlio II I{ .d." (', I.t' ,110 o
J
('o r. ,

11 •

;[1,"

.'n

\I ,

iII

'lÍliri~\Il0fi
Pinto

J0~l\

II.' 8
H I '.r) ,1" ' 1'1 J III iu, o al« r
1I1.L1'1II1l0 ,lo
.\ut:n:) .\P
tI' I Jta :r,' ~')! \ I aria.
, e jlmen o e inf rol ','ia

1\'111 •

t.'

iuf

li

•

"lo

r.
L',

I IIt,
1

,

i'l'IlC'1

I'

.'110

1,

rJ.

t r a .\

de I .la. tarla n,· 10

i r

I "j.j','1I)

..

u I . i'.

I

ui

'l!l

t

•

.';01,

V

o

I I I.

'II
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To~
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o :\111.-
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" Júlio Fer-
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l'l"

,1(1 (',11'\ U(lIO

t'l ('Ortp
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r
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Regir. cnto da II!

d
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n.o 11

inf nt Ir'n, ()' :11"0 ,'I.,ilicÍ:tIlOS
o 1
"h
.ll 11" t (' ,Ali rusto

Rl'g 11 nto de lnfan! rla 11,° 15

~nil'C'inllos
António
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OImE~1

no

I~X(.;BCIT()

Regimento de infantaria

:-;,0

1G

11,° 16

Tenente miliciuno do infuuturin,
o nlfores
infantaria
~ranuol Lopes Godinho.
Regimento de infantaria

2,' Série

miliciano

de

n,O 19

'I'oncntos milicianos
do infuntnria , os alferes miliciuuos
de infan taria, do con t 1'0 dó mobil izac:ão di' infantaria
n.? 1D, 'I'omaz Isidoro Pita Silva. Bt.el'li Alcino Dionísio • .Ioão 'I'ulontinu Teodoro de :)0118:1, António Gonçalvos Vulento, Luiz ~illl('iio ~[l'lld('s, Auhry do Oli·
"(lira l\ Castr« Il António Fcrnnndos
da ~ ilvn,
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

'I'onontcs milicianos
d(~ infantaria,
os nlforos milicianos
do iufuutnria
llornardino
António Peroira Forreirn
José António do Oliveira 'l'ôrrcs.
Batalhão independente de infantaria

O

n. o 18

'I'cnentr ~ milicianos
t!(, infantaria,
os alferes milicinnos
do in fH uta ria .loão Ba ptista 'l'OSl':lIlU1 ~ran li €II Sr.nt' Ann
Ribeiro dos Santos o Teófilo CUl·lho Costa.

Por portaria» ele 115 (10 corrente mês,'
(YIsa,138 pe:o T.'lhullnl do Contaa, com fi '"loln~!\o do serem
vlfic. cm lumo ....to ,nos 'orre,
do doerot a 0.° 2.!:2!i7) •

• Regimento do artilharia

do·

ligeira n. o I

'I'encnto
miliciano do : rtilhnriu.
o alferes miliciano do
artilhariu
.\11'1'0<10 ~ralh('iros
Lopos da ~il\'ll, contando
:l llntigllit1nJ.).dl\sc!ü
1 .10 ])pzprnbl'o d \ t9.j.:!,
Regimento de art.lhal'ia

posada n," I

'I\lllonto milic'iuno do l\rtilhnrin,
() alrero
mili('iu!1o II,
:tl'tilhnrÍ'l ,)o!,.1 dll <;o~t1t I·'lll'tnt!o. "(lutando n nntigui.
dudo c!{'s,lo 1 d( I) '~l'mbro de 1\' 11,
Grupo do artilharia

contra aeronaves n.O 2

'I'enrnto
miliciano
do Ill'lilharin,
Ô 111f"I'('
mi'i 'inno d
nrti1hal'ia 11nlluC'1 àlal'tinho,
contundo
n nllt; 'uid. de
desdo 1 do [)OZ\;lIlOI'O ,II:' lO.!:!,
Regimento de engenharia n,· 2
'1'('111

nlrs milicianos

do l\r1gonhnria

d( Prlg-,'n)wrin, os 1\1f{'I'(', miJirinno
l'l'rllando
VlI co (\) 'til. I'~dunl'd
[uri.

2.- Série

78.)

do Brito do :\fp!o e Ca. tro o Albuqucrqu«
ela Costa
Snlemn, contundo a antiguidade
UI'SelO 1 de Dezembro
do 1\lJ~.
3.' companhia de saúde

'I'eneutes miliclauos médicos, os alferes milicianos módiCOi> Joaquim
Pais do Figueiredo
Francisco Salter do
;-:iou a Cid <ln Castro Pereira L'J!-"'S, contando a antiguitlmll\ desde 1 IIo Dezembro
do 1\J4:?
(>

Certro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Alferes milicianos
médicos, licenciados,
os aspirantes a
oficial milicianos
módico,
licenciados,
João Rocha
:.;;mto , .Ioão Carlos Borge do Nuscimcnto (' Munuol
~('nbJ'a Fcrrcirn,
contundo a antiguidad«,
1'0. pectivamonte, donde 1 dr N ovembro de 1Ui>:?, 1 de XOYf'Jl1bJ'o
dl' HlJG (' 1 do Novembro ch' 10:37.

Contando

a antiguidade

Mi!'lstérlo da Guerra -

do do 1 de Novembro
2,A

Direcção

de l!JJ~:

Geral - 3. - Repartição

Alferes mi iciauo do serviço dI) admini trncão militar. o
uspirnnt« a oficial miliciano elo n.osmo serviço Augusto
Viriato de Lemo (I ~Iatos.
Comando ml'itar dos Açôres
cont ib ltldade

Repartiç .o d

Alfer

. miliciano

do erviço dl admini tmc;ão militar,

aspirunte
li oficia!
miliciano
Jo 6 I' ilgueirn .
Regimento do artilharl

do

ID<'.

mo serviço

o

Manuol

ligeira n. o 2

Alf -ro , miliciano
d nrtilhuria,
os aspirantes
fi. oficial
mi icinnos de orti'hariu Jo {.Ml':dha Costa e (Luilhortuo
Pim nta ..'3nto .
Alf( r, miliciano
dI: nrlill,nrin, licrncindos. os :Ispirunt(1g
3 ofieial milicinllo
dll artilharia,
!it'<,neiado., Siln:rÍo
.lo (, (}, h' 10 Fprnant!p:,
)r1<111;lo l'l'rnnndos
Pinto
Plli
l\'rllando
Jo
1l'rein. Ah'nro
.10. 1\ ~rllnll(11
.To Cu cai
dri 110 Augu 'to Cnnlino Mut()~.

l:

Grupo de artilharia

a pi!'

contra aeronaves

n. 2
O

wilicinll)
do r\'i~o (1(\ admilli truç:ii.o militar,
IIt(' 3 oficinl milicinno
do me IUO on·jç-o Alfredo

.1 r o Hitn.

(I

2," S5riL
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1.' companhia de saúde

Alferos miliciano
módico Afonso

médico,
Ferreira

I'or portnrtos

de

1fl

o aspirante
da Costa.

a oficial miliciano

dI) corrente

mês ..

(Yll3das
1'010 1'rl',,, t. ,,r .lo Contas, e om "nne'~fo
~ <Ir. 110
víd .. s nmolumc.uos,
~ ,,!; t ..·lf'los cio doer-etc H. ~:?:?~7 ~

CGtnar.domilitar doa AçOl'cs
'1'011<,nt<" o I.lÚ'I'(lS do ()ngolhr'l'il~

Artur Yioir. ,

.Batalhãu de caçadores
'l'onontes

n,O

os alíorcs

do iafanturiu,

IJ.lilil'~uI108

2

cio infantaria
Alb-rto
Aloxandro
o Dav itl , OI.'Íl'o .J únio r,

milici,

]>c'ltrnn:.

I(

l'l'fJ.'!'I,

Batalhân 110caçadercs n,· 4
'1'0111'11(0<; milicianos
do iuf mt,u iiI. os I.ln n.
do iI Iantaria Frnncisco
~hrÍ'l <h Cruz, 1\
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do ~\lro(\1'!l
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E.xtinto quadro especial de oficiais milicianos de enjcnharla

iii 1; mi.i-i IUu d, (ln~ nhnría, do ext'nto q la iro ospe,..il I, o ('[I' it 10 mili-iano
d., f'1~el 'raria, do mcsiio
'illto (.l,ad,o,
da Direeçãn d'l Arma 130 Enge: harin,
.I/I'·io Graça.
Q 'adJ'c da arma d r -til iarla
(' P t.; I, ' t -uonto de· artilhar] I, do rrJ.(lU(1nt) do art, .]';11 !ir• ira n.? :>, Manu : 1,;!J0'!'o ,L HI)C'I a.
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D(J EXEBCITO

Centro de mobilização

io

N.·

de infantaria

~t'rie

~.I

n.· 6

'I'cnontes
milicianos
dI' iufuntnriu,
os alferes 11i,:(';:l1108
dI' infuntnriu
António
Freitas dI! ~;h'a e Foru-indo
IIeru-iquos (:0101'8 Pinto, I" do wg-Ín1C'llto de ir.Lnturi»
n." 6, Armando Vieira Mondes de Curvulho ,
Centro de mobilização

de infnntaria

n. o II

Tenente miliciano do infantaria,
o alferes miliciano
do
inf utaria, do n,~"imL'!lto do infantaria
n. o 11. Lu'z
j[artinez
Moitinho dê' Alrnoidu.
Centro de mQLilizaç:to de Infanl ri. n.· I t

Tenente miliciano do infantr.rin,
o alt l·tI'> milic'un»
>If/Illtoria .JUSt· Faria Ribeiro ,1(, Almeida.
Centro de mobi'ização

de infnntaria

(IL'

n.· 16

'I'ononte miliciano do infantaria.
o nlforos miliciar.o
infantaria,
do Lutulhão de ca(:< dores n.? ti, An:
Edu'lrdo Forsnrlo Corroia.
Centro do mobilização

de lníantar la n.> 19

To ll'nte miliciano do infanturi«,
o ulforos mil.ci,
infnt taria ~lallt1l'l Rodrigu«
dI' ( OU\ (Ii;;.
Centro je mobilização
'I'l'11l'!1~(I

miliciano

JlI

Roglmento
'l'L'Il(ntps

1I"lil';.1110
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infuntarin,
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(' \\'a~aria Jo. \\ ,\t;gUf'to
Riboiro Jfal'tins.

Centro do ll1obilizaç' o de cavnlari

n.· 2
r,

tI{,
tI(

til

• I'

'f"~l(1nt" Illili"ianos c]l' ('n, alnrin.
:,1[('1(1, ~nil'l 'a',
('''Yalllria illunu·'] .lnrqul'
da :4ih fi ~Un.l'll (I I I: 't
Oli\l'ira
H t"O ('lIaY0 .
(I

CCl'tro de lI1obiliznçno de cavalnrln

'l't'wntl.'

11·

3

mili"iun!l {ln I'Il\'alnria, O rdfC'l'(I. milici. no
l' (;o.1i. 110 (iüllla lhiata.

'1t!;ll'ill.,Jll

9.' Série
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AcUdos

'I'onontos miliciano. do infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria, adidos, em serviço no ~[i[Jistério do lntorior, na guarda nacional ropubllcana, Manuol Lopes
Camilo, Delfim Ilormínio
de Lacerda Corrcíu, Hui
Bento Pessoa, Jorgo Marques Ferreira,
Alvaro dos
Santo
Varandas.
Ferry Cor-roia Gomes, Agostinho
Barbíeri Baptista Cardoso, Joaquim do Oliveira Serrano, João Emílio Ledo, Perdigão, Jos6 ~ranuel Salvndor Martins, :'lIannol .vguns Cruz, A i-mando Osório
da Cunha Dá Mesquita e Mário Xativirlndo
OU(»'[':I
n'Hllle.
Tenente miliciano do cavnlarin, o alferes miliciano de euvalaria, a.lklo, em serviço no Ministório
do Interior,
lia f.!'lIl1rdn nacional republicaun,
Y 0rgflio A ugnsto F'0rnandos Morais.
POI'

portarias de 21 do corrente mês:
{\'isnh.
pol' 'I'rlbun I do ('''D'11 • -OIU a nnotll~fto~"
ROfOID devldcs emotum n to , nos terin s do decreto u.o 2.?:2,j7).

Comando mi!itar dos Açõres

'l'enentr miliciano
do S(lI'\'Í(:o do admiuistração
militar,
o alforo
miliciano
do mesmo serviço António Vnsconcelos 11nl'0' o, contundo a antiguidade
desde 1 do
I lezE.'lllhl'o ele 194:?,
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Alfor«
miliciano médico, o ~1. pirnnto a oflr-ial miliciano
médico Vivuldo
Eurico !lIoul'sto da Rosa, contando
:1 antiguidude
110,d" 1 til' Novembro (lo 1042,
Centro de mobilização do serviço de saúde n,O 2

Alíon
miliciano
médico, lirC'n 'i:uln, " a. pirnnto n ollcinl
IllilicÍ'lno llll·diro. liC'l'ociado, Jto!\I) B~lpti"ta, l'ontando
fi rlJl( 'uidnd(l
(!t,>. ,)(' 1 d(_l • '"vl'lllhl'o d(l t f);t?,
o
Centro do mobil;zação do serviço de saúde n,· 3

.\If, I' ' lr.ili,·hn J m{ I;('u, n fi pil'nnt,' a olicÍ'lI miliciano
!ll.,liro .Torj! ."ulle· ,I' :ih-n .\railjo,
contnndo a :l11tifl'ui llld dC' ,] 1 do : oH'mb!'1I Ill' 19i1O,
4\1~.1'
milician) lU 'tli o, lil' nCÍ'ulo, o nSl'il'nnt(l fi ot1einl
mi!:rÍ'l,o
U1 Ii '0,
1; I rindo, .1011) Luil. da Ypi;!fi,
(' J' . nn lo n nnti"uid
ti ti 10 1 li • o\'('mbl'o do 1t):~:!,
l

T
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2,· grupo de ccmpanhlas de subsistências

Alferes miliciano módico, o aspirante a oficia! milici no
médico Amílcar Costa (la CI'IIZ Moura, contundo a untiguidndo desde 1 (lo Novombro do 1943.

Por portarias de 2J do corrente mês :
(\'ls:\<lao polo Tribunal
,lo ('onlns, com a nnotllÇ~' do serem devidos oinctu munros, nos termos do decrete 11.° 22:257).

Contundo
1\J-l:?:

a antiguidade

desde

Regimento de Infantaria

1 do Dezomhru
n, o 3

miliciano

']'0 1\011to

miliciano
de iII f'UIl til riu , o ulforos
infun ta ria .J osé r~zl'q uiel Costa,
Regimento de infantaria

milicianos
do infantaria, os alfcrc
Ohiudio (!:I Costa Gonçulves
Foruuudos Maehndo ,

miliciano.
e Armindo

r!0 infantaria

Regimento de infantaria

.Novos e Armando

Ó

milicianos

II

D.O

do infantaria,
os alferes milioinur.
Casimiro Santaua, .losé Mnrin das

da

'osta Ribeiro Godinho,

Regimento do infantaria

'l'enontes

do

n.05

'I'onentos

'I'enentes
milicianos
de infantaria .Io

(1C'

do lnfuntarin,

n." 18

o

alf re

milici mos

de infuntariu
do contro do mubiliznção
do infantari.
n. o 18, Álvaro liodrigue
Duarte O .J cão do l~ pírito
~anto de Almoidu e Silvoirn.
Batalhão independente

da infantaria

n.O 19

T ncnto miliciano
do iufuntnriu, O alf
infuntarin,
do centro
<1(, mobllizuçüo
n.' 19, ~lill'io Clome l<'igll im.
Batalhao do caçadores

II.o

I'OS

J

miliciauo .1('
infnuturiu

I

miliciano
dt, illfnntul'in, LI !llfor ,:; nlÍliti
j~lfnntul'Ín }',gldio HUI'ata • 'antnnn.

TOlll'llto

Centro de mobilização de Infantaria
'Olll'nt(lS

do

0.° 4

d inf·ltltarin, o nlft. I' lllilil ianll
Edunnlo MOlltC'iro (~n, tnnh iro }o r irl'
A~Cí'rl o dll Sih':1
rol lo.

miliciano

ti infllllttlrill
, lo'oli h~J'to

lHO

I
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n. o 13

miliciano
de infantaria,
O alferes
miliciano de
infantaria,
do regimento
til' infantaria n." 13, :\Iallllol
Ed uurdo Mendocça.

'I'oueuto

Centro de mobilização de infantaria

n:" 15

Tenente miliciano de infantariu,
o alferes
infantaria Emílio Ferreira Pinto.
Centro de mobilização de infantaria

miliciano

de

n.O 16

Tenente milícinuo 00 infantnrin,
O alferes
miliciuno de
infantaria.
do regim -nto de infantaria
n." lG, Luiz
Peroira

Uoutinho.
Adidos

'I'en nto miliciano.
de infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria,
adido,
em serviço no l'Ilinistério
das

olónias,

Iário Moreíru

Contando

a antiguidade

de Ahneidu

II

A mndeu Costa.

de do 1 de • ovombro
T

do

19·t!:
Regimento de infantaria

n.O 14

Alf r
miliciano de infantaria, o a pirante 11 oficial miliciano de infuutari João ..\.fOIl o Pena Monteiro,
Regimento de infantaria

n.· 15

.\l~ rc

mili .inno do infantaria,
O aspirante
liciano de infuntarin Luiz dn Silva Hei

1'01' portarias de 26 tio orrente

a oficial mi-

1l1P8:

(\'''311. I p.lo 'rrlhulI&I de (' nt I, com a allota~lIo do .erom do ..l·
dOI, IDOIIIIII.OIOI, 00' termos do deereto n,· ~21~51),

Inlstério da Guerra - 2.' Dlrecçi'lo Geral- I.' Repartlçfio

Cnpit110 do quadro do
orviço auxiliares do exército,
O tenont
do inr mo quadro Rodrigo Augusto do C:lI'·
\ nlho Júnior.
Mini
'l\'lll'ut

t

rio da Guerra - 2." Oirccçilo Geral- 3.' Repartlç!o

('or n

lIIuior !o m
l' lhrlll.

1 do
mo

niço

Illl

IIdmini trnçiio militar, o
to dI OOIl\'oia

n';C'o \~u lo AlIgu

2,' 'ério

702
2,' região militar - Quartel general

CapittLO do extinto quudro do oficiuis do sccrot: riado mi
litar, o tcnonto do llHlSIl10 oxtinto quadro ~ranllll António Carreira Lopr s Pcroirn do Iiio,
Quadro da arma do infantaria

Coronel,
O tenente-coronel
do infantaria n." 4, liuúl

do infantaria,
<lo 1'0 imcnto
glllidio do Carvalho.

Regimento de infantaria

Capitão,

o toncuto

do infantaria

n,o 13

António

rlos : 'auto

•"oto,

•

Escola Prâtlca de Cavalaria

'I'obont . o nlforo dI cnvulnrin António l Iorcnlauc
~I irundn Dias. contando a nntiguidad
dosd 1 do
rente mês.
DOI õsito gE ral de matéria I do trnnsmls

d
COt-

õos

~[n~or do e rtinto quadro 1111 ilinr de ngcnharia,
o ("I} itão do 111l' 1I10 extinto quadro .JO<lO Autuno \ ah ndor.

Ou dro

do oflc'al

do

crviço do administração

militar

~ra 01' do ~1~1'\i<:() til ndmini strnção militar, o capitã
1lll';,1110 serviço, da :1,11 Hllpnrtiçilo
ti, ~.a Dir cção
ral til' t Minist rio, ;\I:'trio Han o de Carv alho.
M nutenç

Hnjor

do

tudo

o Militar

ervi o dl a lmini tl"I<;1\U

m mo servi

0,

, -

udidu,.To

militar,

oJ

I

adido
"

o

(.]1

nto T rr

ln till to Profi

• Injor

0, O '

I

t

nio J '

Ii
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Adido

)Iu.ior do serviço de admiuistrncão
militar, n capitão do
mesmo serviço. adido, em serviço no Ministério do
IIlÍ(,'l:jOI', na guarda
nncionnl t-epublicuna,
Artur :\faria
Ramos Tarunn,
portarias

POI'

l\'i

Contando

de 30 do corrente mês :

n~ns pe;o 1'rl""11I1 do ('~IlI3S, com II Bllotaçú" do serem
vrdos emol nuontcs, nos turr._i"
e_,) decroto 0.° 22::!~7).

a antiguidade

de-;do 1 do Novembro

Regimento de artilharia

do H)-i2:

ligeira n.· 3

Alferes, os nspiruntos a ofir-i.il do urtilhnria
, imõc: (I Manuel Freire Temu.lo Barata,
Regimento de artilharia

de-

José Pires

pesada n,O I

.Uf0rl's, os ti pirantc
a oficial de artilharia
F'ilipo José
Freire Tomudo Barata (1 Múrio do Carvulho Andrea.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes,
os n pirnntc
fi oficial
dEI artilharia
:\Innuol
Aud melo do Beires J unq ueira o J 0110 Manuol Tu rujo
•• unes Corroia.
Grupo de defesa submarina

Alferc

,

O

aspirante

quim 'roi -rira

do Lemos

Grupo de artilharia

.\11'0r(l
O a rpirnnto
X avier de Barcelo

contra aeronaves

Grupo de artilharia

Alf<'I'<.' 1 O li pirllllto
l'i CO ~ oto Purrn.

II

.Joa-

!IC1

n.O 2

artilharia
Frnncisco
I'arente,

'OlLl'('S

a cavalo n.· 2

n oficial

Grupo independente

António

Mendes Arnaut.

:. oficial
Hrundão

I

Alferes , O nspirnnto
.T Hnf'i 1'0.

de costa

a oficial de artilharia

de nrtilhnria

de artilharia

oticini d

.J086 Póvoas

de montanha

nrtilhnrin. Antóllio lt'rnn-

T

Regimento de engenharia

.\1(',1'(.',
nhnri:.

uprnnu'uI·rúrio,?

I' rnando

('OU\- 'Ill

n.· I

(.1 irllnt~ n ofidal. do ongotil ~lorms BrnnqulIlho.
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Regimento de engenharia n. o 2

Alferes, o aspiraute a oficial ele engenharia
Silvino Silvér io M arques.
Alferes, suprunumerúrio,
o aspirante
a oficial de engenharia Eu ri co Ferreira
G on<;a lves.
Batalhão de telcgraflstas

Alferes,
nhnriu

supranumcrário
, o uspirnnto a oficial do ongeFrnnciseo
Aires <lo Oliveira Júnior.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

AIl'o]'('B, suprnnumcrário,
() aspirante
nharia Hui Duarte ~Iol'l'ira Bra:.;a,

a oficial do enge-

Grupo de companhias de trem automóvel

A1fl'1'\ 8, suprunumerúrio,
() aspirnnto
:1 oficial
de enaenharia Fernando
de Figupir(l<1o Cunha I'achoc».

da Guerra _L" Direcção

Ministério
/'0]'

Geral-

3"

Repa"!lçAo

poriarta de ., do corrente mês:

Promovido
a nspirante n oficinl miliciano médico pura o
centro til' mobilização
ii quI'
pertence, contii unndo nn
situação do licenciado
em que 80 encontra, a soldado
do centro do mobilização
do orviço de saúdo n." 1.
11.0 1~1!tl5, Angelo Augusto,
contundo a aut'guidade
desde 1 ele Novembro do 1t)·IJ.

IV - COlOCAÇOES,
Ministério
1'01"

EXONERAÇOES

da Guerra _I.a

DirecçAo Geral-

2 .. Repa~tiCao

portaria de 12 do corrente mês :
Ministério

da Guerra - 1.. e 2.· Direcçõos Gorais
concerne

Unpitllo

E TRANSFERtllCIAS

milieinno,

administrativo

ua sitl1[I~ii.o d reserva,

Joaquim

Lapa

de (; li .mão.
Ministério

Cnpililo
1I1PUtO

da Gucl'ra

2," Direcção

Gernl - 3.· Repartiçfto

do
rviço do ndministrnção
militar,
do 1'1 gi·
<lo cavalaria
n, o :1, .'J osó da Fonseca tI rincho.

onDEM no nxsncrro x- 16
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Regimento de infantaria

n.· 7
A lfero miliciano do serviço de administração
militar,
da :!.8 Direcção Goral dôsto ~liniHda :3.11 Repartição
tério, Artur Pinto Coelho.
Batalhão

Alferes
rII. o D,

Independente

do Infantaria

miliciano, licenciado.
I .JUlZ
. '1'(1I'
(J.

n.O 19

do hatnlhão

Regimento de cavalaria

do eacadoros
.

n." 7

'I'ononte médico, da Escola :'Ir ilitar do Aoror áutica, Franci sco José Correia do Lacerdu da Uosta Félix.
Brigada n.O 3 do caminhos de ferro

Alteres

miliciano',
liconci dos, do regimento de infan16. Jnimc da Silva ~l.:lgalhüis a, do centro
dr mobiliznção
de iI.falltarin n." 1, Manuol de .A1Jl'l~1l
Morcirn r Franci co cip Almeida A talaia,
taria

n.'

Escola Militar de Aeronáutica

Teneute médico,
Milhpiriço.

110

batalhão

Depósito gorai de material

d

o

carros

sanitário

I1.

1, José Noto

e de h05pltal'zação

Cnpiti'ío, nnitunc::
v d« reserva,
Josó António, ficando
exonerado
do 'I"\'iço que pre tava na J)irpl'~ão (ln.
Arma do Artilharia.
I. o grupo de companhias

de subsistências

mllícíano do . orviço ti" ndministr.icã«
militar,
.;, :3•• H"pnrtiçiio da :?. j)ir(l('~no Gernl 11(1, te Mini trio, Fernando Carlos Loureiro Forreira.

Alferes

Tribunal

militar territorial

do PÔI·tO

.. r-r túrio, n capitão, na situação de ri' .orva.
..\llIlüidn Barro
da SiI\'l1 Hnmo .

(\',('(11'

d"

Por porta1"l'Q de 14 do corrente m~3:
Reglmellto de infantarIa

11.-

II

.\IC n mil:·jnno. do r('~im('nt()
d<' it:fh:1tnrin
Hi lriO HoqulJ Loll:'o Mu cllI'(,lIhull, por }lrdir.

n.' 1.

7UG
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Batalhão de metralhadoras

2." Sério

n. o 3

Alferes miliciano, do n'gillll'nto
do infantaria
Augusto til' AlllloÍlla ~ifo, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

n." 1, .10 (\

n." 19

Capitão miliciano. do centro <1\\ Illobiliza~ão do artilharia
n. o 7, Cftnd id o A ugusto 1'1)I\'i ra, por pedir.
Regimento de artilharia

Alferes miliciano,
liconcia.lo ,
ligoiru n.? ~), .losó Fruncisco
Grupo de artilharia

ligeira n. o 2

\10

regimento

dll :\lorais

de urtilharin
Barhot.

contra aeronaves n.· I

Alf(I!'PS milicianos, rio rogÍlllollto dl' artilharia ligf'ira n.? :l,
HaÍII do Lima .\ir('s o Furnaurlo
.10 Ó Faria Amorim
0, 110 rogimonto
do artilharia
pesada n.? :l, António
Jorge do Olivoir« :\[aia. :\])(·1 AIl1gl'Ín Murtina, Alberto
(II' Sorpa Ferrão Iiehôlo c :\LIl\u\'1 Furtado
do Antas
:\[artill~.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Alferes
miliciano
rnl'-di('o, do centro d.· mobiliznçâo
do
serviço de saúdo n." !.!, .Iusó .Iouquim :\lol'oira Brngn.

f>ÚJ'

de /O do corrente mêe:

jJOI'l(/I'lUS

Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Exou- rado do chefe da 1.4 nepnrtição

o major, na si-

{lo r. St'I'\'H, Autónio .Jo::;{. do 'ou~n,
EXOn(~l'Hd() (111 s-rviço qllo prostavn o tonente, na . itua
tHnç'ão

çi.o do 'c orva, ,José Luciano Cnhrnl d 1 Castro.
'I'enonte, IHt situuçâo d rC' ('I'\'U, Augll'tO ri(lira,
Direcção da Arma de Infantaria

T

1I('nl(\

('oronol, na

~itl1;lÇ'iio

do

1'\'.OI'\·U,

.JÚlio ~[úrjo la

('linha Viana.
Regimento de infantaria

n,· 19

.\lft1res miliciano
m(llieo,
do hospitnl militul'
•\ntónio Alpxnndrillo
do ~llntoll Bib iro.

priucipal •

Batalhão de caçadores n.· 9

Comandon!C',
lIilJilidnt!<"

O

ti infuntal'in,
OOIl~Ilh- s 1'1", o.

1 u(llIte·coronel

Lucinio

om di

(10-

2.' S{ric

X.O 1G

ORDE~I DO EX(~IWIT()

Centro de mobilização de infantaria

n. I
O

Alfere: miliciano, do regimento UI' infantaria
mando dos :)<lutos Uruz.
Regimento de artilharia

n.? 17, Ar-

ligeira n. o I

Comandante,
o coronel do ar tilhar ia, no quadro
Joaquim Plácido Duarte Silva.
Grupo de artilharia

71J7

da arma,

contra aeronaves n. o I

I'enonte-coro nel de artilharia,
no quadro da arma, Luiz
G onzuga Brossane Leito I'erry dn Sousa n OIllCS.
Escola Prática de Engenharia

Capitão do engenharin,
ales Lougar s.

no quadro

s

da a rma , Fornundo

Regimento de engenharia n. o 2

.\djllutu do comandante
do batalhão do sapadores mineiro oxpodiciouário
no. :\Çôrl'" o capitão do engunhuria, eru disp mibilidude,
.J06 Iiafuol Baptista
.J únior.
Base aérea n.O 2

AlfMO t!(' cnvulnria. adido, cm serviço na arma do aeronáutica, da base aérea n.? 3, Artur ~[allllel Acciaiuli
Tumagnini
Barbosa.
Base

aérea

11.0

3

Cllpitão do neronáutica, du base aérea n.? :!, António
Maria li ou a Snrmonto .
.\lfNC

,adil!!)

base aérea

ca valurfu,
I z.

li arma til' noronáutica : de infanturiu, da
n.? ~, JO:1O António llrnudão Calhau 0, do
da ba. e uer ': li:' 1, Pedro .1osó ~Inri II l\ viAgência Militar

Exouerad I do (\1"\ iço qlll' I,r(' tava O capitão, IlU situn('iio do n erva, .Jnimo Ho 'atlo "ll1edo.
':tpitHO, nu 'itlln<,::io de rt' (',','<1, ()lIUi01 0011l0S da Cruz.

f'or portar/c! de

2/]

rio corrente m~8:

E cola Prática de Infantaria

J infnntariu,
dnto Ho lri o.

Cnpitão

ll1

di pouihilidllde,

.\lbl1ho Adeo-

2.- S 'rie
Regimento do infactaria

n,· 6

Comandun t«, interi no, o toueuto-cor-onol,
do batnlhão do
motrulhadorns
n.? 3, Anihal ~[artills Gomos Bessa.
RegiMento de infantaria

n,O

IS

'I'cnonte do quadro dos serv iços auxiliares do exército,
da Escola Prática do Artilhnria, Júlio Duurte du Silva
Montalvão,
por motivo .lisciplinar.
Batalhão de caçadores

n,O

8

Capitão de infantm-ia, orn disponibilidudo,
dl' Santa Clara Barbas.
Batalhão de metralhadoras

Cornnndanto, interiuo , o
lhndorns n." H, Alberto

José .10 quim
3

11,0

do batalhão
Carlos do Almeida

de metraFraz ••o,

11111.1°1',

Distrito de recrutamento

e mobilização n, o 6

Chefe, o coronel de íufunturin,
com o curso di' o t: do
maior, do regimento ti!' iulunturin n.? Ü, .'or~o Dias
da Costa.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Director, o coronel médico,
de saúdo militar, Jonquh-i

dn 1,8 inspecção
LOP('fí Oliv iru

Comissão do contencioso

t'

do serviço
Cn tro,

militar

do vogais () coronel 11(1 engonharia, (h cola
pdtira
da nrmn , .1086 Inácio 11(1 Castelo
Branco e
touonto coronel, do rl'gillll'lIto de m-tilhurln lig(1irn n.? 2,
José do Pina Cabral.
Vogais, o tonontc-coron«l
d(\ ong0nhul'ia IINIII[no .To é
de ROIl',a SClrJ'nllO o lII!ljOl' de artilharia }i'lIl'nnn.lo 101't(ls do. Hfill tos,
Exonorado.

POI'

pOl'l.lrias fie 30 do

COI'/'ellte

mês:

Ministério da Guerra - 2.' Dirocção Grral-

A'lpirllnto
militar,
Pinfi;,

3." Repnrtiçllo

otieinl mili('jullo do ~l·l'\·i<:o d(t a.hnini'llrnr;tlo
du lmtlllhao do ('!l(:nt!ol'<.' !l.o 7, .1úlio PCl'I'il'li
U

Govêrno militar do Lisboa - Ouartel general

('hofll da 1." Hql/tTtiçii.o, o (' lpitiio Jo o .. tinto Gundl'o
d otirlai do o('rol. rindo militul' Artur
llnudillo do
nn tos,

2.' Série
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Comando militar
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dos Açôres

contra aCrOnaY0S n.? 1,
João Tnbordu Ah'(I~ Poreiru.
Curtitüo do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da 1.11 H<'partiç'!lo da :!.~Direcção Ut'ral dôste Xlinistério, Rodrigo Augusto Je C\tr\'alho .Iúnior.

Major,

do grupo

di' artilharia

Comando

Tononte-coronel,
vos

de artilharia

do gruIJO do artilharia

n.? 1, Luiz

130nzugn

contra ueronnLeito Por r,'· di'

Brossano

'Oil a Gomes.
Alffrt'. do quadro dos serviços auxiliares do oxército,
do rl'/tim('onto do infantaria
11.° 7, Joaquim dos Santos.
Comando

de engenharia

Ten nte, dQ batulhão de pontonoiros,
Arnaldo Carrilho .
.\lf(\fl':; miliciano, do regimento do engenharia
n. o 2, A nrónio Ferreira Pinto Bastos.
Repartlçâo

Alfere

dll quadro

do serviço

de saúde

dos serviços auxiliares do exército,
do saúde, Manuel José Correia.

.~.• :1.0 con.punhia
Ropartlção

do serviço

de subststénctas

.Uf(\:(>s miliciauo do sorv 1\0 de administr.içào
militar, dI)
1.0 grupo
(1(1 companhias
dI' subsistências,
António
.\.\
dE':fi 'orroia Júnior.
Rcparllç1io

do serviço

de contabilidade

do serviço d(\ u-Iministrnção
militar, da repartido orviço de sub i t -neia . Rodrigo
dI' Matos
.\~lved« L )lIl Júnior.

Tenente
1,'10

Rep. rtíçao

do serviço

do Justiça

da Torceira

If.
do qundro (!O.· t'n'i~o'
lluxi!iarps
do (\xército,
<ln b:1 l) n{'rC'!I n. o 3, Jlnnun! do ~nll to.'.
rI)

Rí'pnrllç

o do s rvlço

d

cont.:lbllldnde

da Terceira

Ten llt(l do
[l'iço d' ndmilli trar.:üo I.i!itnr. da 3.& Hoparti'.'lIo da 2.& Dirccc;iio (lHa! dl'sto ~IinistéJ"io, Améri o do PutrocÍl io.
R porllç

10 do Sí'rvlço

de contabilidade

de S. Miguel

'J\' , ntll do (n'i~o d(' lldmini~tl'fI\il., militnr, do Instituto
1 lllininú J h.du· ç!!.o Trn.hnlho, 'al\'ndor "inira do
•• mt!lDU.
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do serviço

Repartlçiío

N.o 16

de justiça

2." Sério

do S, Miguel

Chefe, o capitão 00 extinto quadro de oficiais do socrctariado
militar,
00 r\'gilllollto
de infunturia
n ,? 1:3,
Américo Baptista.
Repartição

do serviço

do saúde do Faial

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço do saúdo,
da Direcção do Sl'l'\"i(:o do Saúdo Militar, Fraucisco
José Courolas,
Reparliç!io

Capitão
nelas

do serviço

de subatstênctas

00 administração

do serviço
Montoiro.

Comando militar
Repartlç:io

do Falai

militar

José

do 01'-

da Madeira

do serviço

do justiça

Alferes do quadro (los serviços auxiliares
do exército,
do regimento do infantaria
n." 19, Adiuo Homem (lo
Figlloin'd o,
Repartição

Adjunto,
n.?

io,

do serviço

do s iúdo

capitão médico, do regimonto
,JOtW Uonçah'('s
Vnlonto.

do infantaria

O

Conselho

adrnl nlstrat.vo

Tenente

do serviço do ndministrnção
militar, do butalhâo
<1(1 metrul hudorns n. o :3, A Iltón io Jlanuol G onçalves
nato,
nepostto

Capitão do extinto
da Ln compnnhiu

de nltltcrinl

sanithrlo

quadro auxiliar do serviço do saúdo,
do saúde, S(\\'MO .J Of;Ó Pinto.

Regimento de infantaria

n,O 6

Alferes miliciuno , do !'cgiDll'flto do infunturia
nnndo Pacheco du Fonsccn, por podir.
Regimento do infnntaria

'I'ouonto

miliciano

infunturia
.AlfL\I·(\S

do

IIU quadro,

médico,

11.° 1D, Ab,,1
<]111((11'0

d()s

n." S, For-

n.· 19

do l.ntulhão

indopondeutc d

('al'I'('il':l,

S(\I'\

i<,'o., auxiliares

do oxórcito,

~lúdu do .'!<llldllll(;n.
1,· hnt31hão

A. pirunto a oficial miliciuno médico,
liz<1C;üOdo infuntar iu 11.° lU, Abel

do c -ntro do inobiFigueirn d( Arnlljo,

2.' Série
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Batalhão

de caçadores

SOl

n, o 2

Comandante,
o tenente coronel do infantaria,
do distrito
do recrutar JOllÍO e mobilização
D," 11), António
Lniz
'ulguciro
Fragoso,
para os efeitos da nllnea (() do
artigo 41'.0 do decreto 1\,0 17::178, clp:27 do Sotombro
do 10:29, modificado pelo dl\l'rpto n.? 1\): 17;), de 27 do
Dezembro de 19JIJ,
Batalhão

de caçadores

n." 4

Alferes (lo quadro dos serviços auxiliuros do exército,
do centro de mobilização
do infantaria n." 1(), Pedro
do Santos Machado, som dispêndio para a I<'az(:1l11:
~Tl1cion:ll.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

A lforcs miliciano, do regímen tu do infuntaria
tónio dos Santos.
Centro de mobilização

de Infantaria

n, o 5, An-

n,O 3

tIL' infantaria

Tenente
miliclano,
do rogimouto
Amílcar Calado COl'lho.

Centro de mobilizaçllo de Infantaria

Alfl're miliciano.
nando meurll/)

de infantaria

do batalhão

:1,

n."

(i,

n.O 6

To-icnt:
mil'ciano,
do r(\~im('nto do infantaria
Elísio de Olivoirn •• \lvps Pimenta.
Centro de mobilização

lI.O

n.· 13

do caçndores

n.? 10, Fer-

Bibeiro IJl·itito.

Distrito de recrutamento

f , O coronel do infautnria,
Emídi» d{\ Carvalho.

(1JH

•

c mobilização

no quadro

Regimento de cavalaria

n.· 4

da arma, Iinúl

n.· 7

'l'o-i nte m-' Ili!'o, tia 3.· ""ll'llnhi
lh\ saúdo, Henrique
\lú1'l' 110 Carmo Li
an l'iJ~ O Melo o Castro.
Direcçao da A"m de Engenharia

)1 "r mi:'('iCll.') di' ('ngt uharin,
C'I ii 'fúrio
Cir'\~ •.

do extinto

Regimento dO engcnhari
('Ul't:

III"

(
1':1}

Il

ospo-

n.O 2

nr'Nlhul'Í'l, di' (' ,".la I'I':tira
l\ l,i.,,] I)Ín .

Bra;J('U

quadro

da aI'lU.., .João

802
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no sxsnorro

!'{,o

16

2,' érie

3,· companhia de saúde

Alferes do quadro dos serviços
no quadro, 1~llual'llo .\lol'eira.

auxiliares

Direcção do Serviço de Administração

do exército.

Militar

Chefe da n,n Ropurtição,
o tenente-coronel
do serviço
do admiuistrução
militar, das illSpOI'ÇÕ 'S do meaiuo
serviço, João Eloutório da Rocha Vioira.
Inspecções

..'lIb·illspeetor,
litar,

do serviço de administração

militar

o major do serviço de udministraç'lo
llilrio Afonso de Cnrvalho.

mi-

no quadro,

Por portaria

de 31 do corrente mês:

hiri para avaliar as provas especiais de aptidão
para 11 promoção a major dos capitílis
do extinto quadro de ollciais do secretariado militar, no ano de 1943

I'residcnt ': corour-l
reiro d« Olt\'l,il'a

du l'orpo do e tudo muior José ()

H r-

DlIlII'Ít';

s-coronéis: do corpo do estado maior .J oão
Figu irr do V lento, II do cavalarin Carlos
Tuvares Afonso do' Santos, e mnjorr
do extinto '1'1,,'
dro de oficia.is do secretariado
militar Antóuio Isi Iro
Clama e José Cãndido da Cone .i~·ão Baião.

V ognis:

tp!1011 tI

CflUdilJo

til'

Jú~1 para avaliar as provas especlals de aptidão
parn a promoção no põsto de major
dos caplti is do extinto quadro auxiliar de artilharia, no ano de 1943

I'rosidonto : coronol

do artilharia, com o CI1I' o do ostado
mnior, .Toão .Iosé Percirn I )all1aH(~OIl(};
Vognis : tenente-coronel
do ur tilluu-in .lo (. {'lIorroir'o c10
l\ndrllclE:l, IlIl1jOI'
Jo ul'tilhul'i : Ah'uro Lourt U\,O p ..
!'flira, ('om o Cllr'í() dI' (' talIo Ilwior, o I~dllurdo AU:"II to
n:lstn ~;oglleira t' tio (':t:nto
qlladro
nu <Iiar d(l «rti
Ihn ria .f 08<' .1(11io da • ih-n.
Vogal sUpll'ntl': lnnjol' til' artilharia (')scllr tI Sih': 1\·
roir/l. Ilias.
I'

Juri para

vali r IIS IlI'ova especial do aptidão
para n promoçllo :t Illlljor
do capitais do extinto quadro auxiliar de 9 haria, no no d 1943
PI' id to:
~ll.Irtjll ;

coron(ll do 'n~ nhlll'ia Eduardo

'or~l'tlol'

a- Série
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Vogais: wnC'llt0s-coronóis
de engenhnria José Fornandos
do Barros Júnior o João Alngria dos Santos Calado o
I?ajores,
de engenharia,
Ed nnrdo jf tlJ'lj ues e, d o extinto quadro auxiliar de engenharia,
Joaq II im .A ntónio
Branro;

Vogal suplento : mujo!' de engonhurIa
"\1 rval h o.

v

AUMENTOS

nlinistério

SOBRE

da Guerra - I." Direccãe

Conce Iidus

~IS

vantngens

n.? 20:_17, dl':!4 d
que lhe' vão indicudns,
gnarlo

O SÕLDO

dr

Alfredo

do Almeida

E DIUTURNIDADES

Geralque

2,a Repartição
truta

o d!'croto

gosto do 1931, desde n datas
aos oficiai
em wrllida
dosi-

:

Por terem completado
o tempo de permanência
no oflcialato, desde as datas em que sao considerados
tenentes,
nos termos
do decreto n,' 17:378, do 27 de Setembro
de 1929, necessarlo para o segundo aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:
POI'

portaria de 27 de:
(\'1

~í,l't 1711)1'0 finde:

da p o I r' .:wa du Com • com & l.. otIlÇ~O do sorom
l.do5 mo, UIDO:nl08, no» '6trW(lll do ueeroro 11.° 22~~57).

,I.,

Serviço de administração militar - coronel ,Jo5.6Ribeiro
d'l ('o tu .lúuior, adido (\1 serviço nu oficinas gorais
dll fardamento
e calcado. 1I0S termo do urtigo 1\),0
tio ri 'rt to 1 i n,o:.. :4U~J, dI' :31 do Dezembro do l!mi,
desd
:.?~) do ."o\t'lllhl'o do lUJ~,

Por port fria de J rio corrente mês :
\ I

Artilharia
I' r<'.r
• our ..1I

I I' o T II"", I d • unta: , com a auot.,ç!\o do .~rom doId II em I,me I • r I I mIO' do d reta D,' l!2j~7"

t(\nl.'otl'
'oclho

corollói'

.lilrio Alborto
HUl'dilllw
til' )(lItoS: ('upitiiis A ti l'l'l iII 110
1001
,.' rnllci l'O .Antóllio GOIlt:nl\'t',
Cardoso
I' ( urlo'
LUl'iuIIO 1\1\'(' dll :ou 'U O tenente j\ Iltóllio
.Au....u to Lop , adi,lo , ('ln !icn'ic:o" na flíbric1L de
muni'l
. d artilbrtdu,
nl'IlII1J1ll'uto () \'luturns,
UIJStOI'100, do artigo
1 Ú, do d '('rl1!o-h'i n,o !!8:4();i, do :~I
dI I) Icmuro ti H 7, todo d· do 1 do J )e.zCIlIbro
ti HJ l!!,
Hob"rto

~Ol
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mês :

(Vísadus palo 'I'r lhu nal ,,1,)C0:11n~, co m u anotnino
dll
serem de
v idus umo tumoutcs,
Uvl termos do decrete
11. 22~~j7.

Artilharia -- capitãis : José Bento Borgc~, adido om serviço na fúbric., de muniçõos d(\ artilharia,
armamento
(\ viaturas,
e António
Fornnndos
Pereira dn Costa,
adido, om serviço na f:íbrie;L d{\ oquipamontos c arreios,
1l0~ tt'1'1I10S do artigo
1\l." do docroto-loi 11.° 2i:1:40~~, do
31 dc~ Dezembro do l~);n,ambos cll'sdo 1 do Dezembro
de 1~)_t~.
POI·

portarias

de 5 do corrente

mts :

1'010 Trlhunal do Contas, com a anota,lo d~ sorom dovldos ouio lumoutos, "OS tormos (lo decreto n.o 22:257).

(\"l.adas

Artilharia
tononíc-coronel
Frnncisco
Xavior Pfl\"ÜO de
Xlorais I'iuto , adi.lo, l'1ll SPI"\ iço no Instituto
ipogrÍlfico e Cadastrul,
nos termos do artigo :2Ll.o do doer to-lr-i n." :2>l: tO:~,do :n cio 1)07.011lbro da lU;17, o capitão
liuúl Simões Cabrita,
adido, om serviço na Iáhricn de
cartuchamo
o pólvoras
qutmicas,
nos termos cio artigo 1\,.0 do decreto-lei
11." :2K:..jÜ:~, clo:\ I do Dezembro
do ln~37, 111111JO desde 1 cio Dozombro de 1P4:l.
Por

jlodarla

de /1 rio corrente

(Visaria. pelo Tdbunnl
,'Idos f><molutQcntos,

m~,;;:

tIo COl1t~s, com n nn!,Lnçuo ,~~ ,ortlm don I t l'm08 du doerC'to u.(1 2:!.~~,1)

I','dro .JíLClicn Bllstorfl' ~il\'u, adido,
(ln(l~rúti('(l
(' {'ruln, trll1, 110.
tormos <10 t1rti~o :ZO.o do dl'Cl'eto-loi n.<' :.!x:-I-Q;\, do 31
du Dczl'mbro do HJ37, <lrs,lo f\ dll Dozembro d 1P-I-:2.

Infantaria
0111

- capitão

sOl"vi~o

no Institllto

I'onsi\os Ilnilais reditil'fldllS,
1l0fol f<.'l"Inos cio .' :3.0 do
artigo I).'> do t1rc:roto I(li n.o :!8:IO~, cI 31 do I l!-zpmbr,)
do l\l:H, (iIl1' pnt;Sflm a '·C'IiCrf os uficinj ~la itlitl.IO .10
l"l'SI'I"'il llO diauto
nOllleados:
Desde as datas (l seguir mencionadas, por terem completado o número de nnos de serviço que lhes vai Indic do:
1>01'

l)orlaria

de 25 rle XOl't7/ll)ro ,findo:

(\'i nJtn prlo 'l'r1lJU111l1 d,~ ("uHI,
v1llo1 oln~!umc"to.,
1108 "r ::',

']',IH'lltt'

.10.11

dll ... o"(lmhl'o

Hihriro (!Otl
d0 HII:?

.'111

:)11

tr, ,

I

,·oan

fi

dllvln., lo dô (Ir lU ~o.
6 l.~ 1).

,!" '! "'rol...

lJ.(jll, :?O, do:dl' 10

all'.'" J(I scn i<:o.

2.' Série
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Por portaria de 11 do corrente mês:

p".~

(\'Isolda
Trlbll1laJ
vldos (lwoJurnentos,

do Contas, com 1\ I\uotllção do BOrew do
Dvl termos do decreto 0.° 22:251).

Major Luiz VU:;CO Pacheco do Castro, 18.2G5:580, desdo
do X ovombro de HJ4:? -:36 anos <1(' serviço.

:!a
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Ministério

CONOECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - I.a Oirecçao

Por portarias

Ge~al _ I. a Repartiçao

de :! do corrente

l/lês:

ado o tenente
do aerouáutica
.Ioão Saraiva 013r1<.J{íla) e António Francisco do Aguiar, pela muita compot ncin o pela grande vontade do IH'11I servir (PlO manifestarum nu elaboração do Mam1al du ]'arafjlllyZlIiJ,
onde dernon trarum evidentes qualidaJes do estudo, de
saber (' do dedicação pela StH! arma.

]_011\

Condecorado'

com

<l

medalha

militar

do prata

da classe
ao abrigo
com referência :'t

do bons serviços, por torem sido julgado
da alínea

a) do S :!.O do artigo 8.°,

última part do artigo 10.°, do Iiegulamonto da Modalha Militnr, o coronel elo engenharia Luíz da Costa do
ou a do :\Iacodo, tcnonto-coronel
do nrtilharin Alu·
.andre OOIDl' do Lemos Corroia Leal o major de iufan turia .J ort;o Henriq ue .: uno' da ~ iiva.

Por portaria

Louvado

de 12 do corrente mês:

o capitão d artilheria António Miguel Monteiro

Libério, porque no ox releio do cargo do conum lunto
do do tacnm Dto mixto da Ponha do França, (IU() exerc u com O m ior aprumo durnnt \'lÍrios anos, o\'idenciou li un e.ocol nte qualidade
do c rtÍctor, <.lu
'omando o d a!J('1' profi ional, faz ndo-se ostimar
}l

.0

lo
mplar

II

nuordiuado,
quo mantev" SOlllpl'O OITl
tndo I, di ciplinn e li ondi~Oes de ticnz

UI{[)E~r 1)0 EX~~IWITO :\.0 lu
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actuuçã o 0111 qualquer conjuntur a, osforçando-se
com
muita dodicnção o raro zôlo por criar e manter o bom
nome <Ia sua unidade e o presttgio do exército, a que
prestou serviços extraordiuários
o importautes.
Condecorado
com a moda lha militar do prata da classe
de bons serviços, por ter sido julgado no ahrigo dn
alínea (1) do S :!,o do artigo a,o, COIIl roforência à última parto do urtigo 10,°, do Hcgulalllcnto
da ::\Iodalhll
:\filital', o capitão do artilharia António Xliguel Montoiro Líbório.

VIIMinistério

DEClARAÇOES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) Tendo o vice-ahuirunto
Ouilhl'rn]('
Ivons Ferraz
sido elevado do vicc-prosidcnto
a prosirloute
da Cruz
Vorrnolhn
Portuguesa,
passa o vico-almirnnto
Carlos
Vicgns Gugo Coutinho u rlesompouhur
o cnrgo ,lo vic ,-prosidonto da !OPSllUI. in,'titll'i<:ilO
ntô no Iim do triénio drH)4-~-19J4,

_.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

RepartiçAo

La

2) 'I'ondo sido agl'l,ciad() pelo (:o\'(\l'IIO Espanhol
a Cruz Boja <1('1 ~l{II'ito o :Jl(\lllllhll 110 ln Oampnfin

com

o to-

nonto do cngonhuria
José do Azevedo ~lollt(~iI'O de Barros, é-Iii!' permitido, um «onformidado
das disposições do
regul.uncnto
das Ordens l'ortuguvsas,
nc -itur UqlH ln
merces I' II ar as re poctivn
in slguías.

H) Por decreto di) 7 do Ii I'V, 1'1 iro di' 1941, publicado
no Viário du (JOt'fl'710 n.O ~7\1,
SI'·l'i \, do:.!
do ~o\'elJl 1>1'0 li ndo, foi C'ondocornt!o
I'om t) grnu de olicial dn
)rdolll Jlilitar do A \'iz (l I:upitüo dI' cl\\'nllll'in .Joaquim
l{odrigues (1 (Imo .J únior .
~,&

.l) Tondo sido ngl'lleiado com
.Agradecimento
da Cruz \'ermolhn

11

Cruz

V,rlll

Portugll

'1\

lha do
o mnjor

2.' :-3': rÍt
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lll!liciano, na ituação de re erva, inválido de guerra, Almiro Jos é> Pereira do V aseoncelos, é-lhe permitido usar
1 s re spectivn
in lfrnias C' o número 3 na fivela.

lJ) Tendo sido agraci do com a Cruz Vermelha do Dedicação da Cruz Vormelhn Portuguesa o capitão capelão,
L fi

tido

ituaçâo de ro 'erva, Jo .é Cabral
li ar as ro ]lI'CtÍ\'Il. insígnia .

Lindo,

é-lhe permi-

n) Condecorados
com fi medalha militar da classe de
comportamento
exompler,
(fi conformidade
das disposiçõe do regulamento
11 p rovndo
por decreto de 28 de
~"tl'mbro de 1917. o oficiais no diante nomeados:
M datha de ouro
Regimento de artilharia

. Iajor

de artilharia

Edunrdo

ligeira n.O 3

A ugu: to Ba tos ~ ogueira.

Escola Prática de Cavalaria

.\:f('1"l.'s do quadro

do

Lniz de Figueiredo

serviço

auxiliares

do exército

Ferreirn.
Guarda fiscal

T .noute do extinto

quadro

(1

peciul da guarda

fiscal, na

• ituação d \ re erva. Antônio Gomos do Carvalho.
Medalha de prata
Comando geral de aeronáutica
R partlçâo

I cnlea

• [ajo)" miliciano d engenharia,
00 extii to quadro
cial, Antóu'o Gim nez
onçalv ('•.

ospe-

j) Chama- ~. Carlos ~I nu 1 : aniões, e r.1\0 'ados :'lIaI 'imO ,o primriro sarg 'ntl) 11111'1('0 r formado cond corado com fi I"UZ \. rUlelha do D dica~üo lIa Cruz
Vcrmelhn Portuguf' fi Jl la o,.d 7/1 do E.1.'llrcito 11.° li),
a
ri. do rorr nt ano.
IJU

) TUldo
i.lo ngracindo com fi 'ruz \. úrn~l'llln dI
A -"I" de im('nto tia rul. V 'rm Ihn Portu"u .11 O ~\rilllf'iro

ORDEM
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cabo n.? 1~ do 4,° esquadrão
do regimento
de cavalarin
da gllarda nacional republicuna,
António .10.6, é-lhe permitido usar as respectivas
insígnias,

--Ministério

da Guerra - I.~ Direcção

Geral - 2,a Repartição

9) Puhlica-so o despacho de S, I~X,II o Suh Socrouirio
de Estado
dn Guerra,
do 2(; do corrunto mês, rospeitanto ao preonchimento
da vaga dI' urigadeiro
da nrrr,a

de aorouáutica,
vorilicuda pola pns::;agolll h situação de
reserva do brigadeiro Teófilo Josó Ribeiro da Fonseca:
«Ao ser aberta a vaga do brigudeiro
do aeronáutica, verificada pela pas:;agoIll à situucão dn reserva
do brigad('il'o
'I'cófikr José Ribeiro da FOllS(I('U, O
oficial mai antigo do quadro, corouol \nt6nio de
SOUHa .Maia, foi considorndo
(:OIl1U não SI' oucontrando r-m condições dt, 51'1' promovido
por ter um
11l'Ol'CSSO disciplinnr
pl'ndf'nto (artigo :?7,o do decreto
11,° 17::)78, do 27 110 Sutomhro
do 1\1:20, alterado
pelo docroto-loi n.? 2G:l:.?i, do:3~ do Maio de 19i31i),
Assim O entendeu a Hf'parti<;:to l'ollljlolonto om consulta submetida
;\ ~an<:i1o suporiorv sõbre li qual recaiu o dosp.icho do ](i do Jnnoiro do l!)42, que
1Il11lH]OIl agunrdnr
o j>I'OCOSSO do promoção at\, , r
resolvido
o proe(' SI) di ('iplin!u' om eu!'. o, única
forma (h não SlII'OIll courctudns
ao interessndo
a,
suas eventuais jlossihilill:tdl\!'
do neo SO,
Conl'luído
o i'!'()('I'~SO disl'iplillUl'
pt·la puni<:üo do
cOl'oll!'l .Antt'llIio do :Sousa :\laia t'Olll a pt'llU dn Cilll'O
dias do prisliO Silllplf's, foi pol:t Hoparti<,;ito (lropo to
quo () .pl'uces~o frJ ~() prf'SI nte no Con '(olho SlIpt rior
do PI'O l!lo\,õns , !lOS ti !'lHOS do ~ único do :ll'tigo ~j ,0
do d('ercto 11,° li::nK, <]111' 1I1L pal'lo <lllt) 110 pn ('nt('
cnso inÍ<'ro. sa j1I'OS(:I'('\'I' tt'xtllalmouh
:

Hp 'olddu
l!l'OCM80 dis('iplinll!'
ou I'rimillnl,
ninda qllo f!\\'Oril\'llluHlIltll no oficial, do\' "rá
0.,;tl , juntamento
GOIII ~J ri, pl'OIJlO<;1I0, SOl' uhm tido a I'onsultn
do C'O!lsolllO • IIptlriOl' 11 ProDlOI:i'\C
pal'fi
(I pI'OHUll(:illl' sOlJl'o S (J oficial
d \'0 ou llltO 01' prolllo\'itlo,
(J
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Porque
e tratava di> uma promoção por escolha,
para a qual não tinha ainda sido elaborada
pelo
orgnni lHO competente propo 'ta para ser submetida
: delibornção
ministerial
(\ como, por outro lado,
a loi exigia a reme .su do processo do promoção
e êste não estava ainda organizado,
despachou a
Administração
no sentido do 50r ueces ário, para
intearnl curnprimc nto da lei, ubmotor previamonte
o process o à ,llnçi () do Con olho .. uporior do Exército, remetendo- o ulteriormente
toda a documentação
ao Conselho ~ uporior di' Promoções no raso d('
a mosma propo ta recair no coronel António
de
Sousa Maia,
" irificada a hípóto e, foi final monte a qll('~tr.() em
cnu a submetida
à eon ulta do onselho Superior
d Promoções,
quo, perfilhando,
na doutrina o na
própria forma, a informação rio Ministério I'úhlico ,
foi, por maioria, dl' paree 'r não ser de considorur no
Cl\!>O
da promoção ao posto de brigadoiro
por (>8colha o comportamento
do candidntos, om virtude
de tal condição 1110 ser oxpro sameut
indicada !lOS
artigo
\),0 I' li,o do decreto lei n," :!8:40~, do :H
II }) "ombro do Hl37, bns tando «LIlI OS candidatos,
roünindo n condiçõ«
especiais do promoção,
ojam
pura fi ILl mi' pr po to'! pelo ('011' lho Suporior do
Exército.
~'fio concordo o, rm p('rfeita eonforrnidadú
com
o \'oto do Ex, I • 'r. O'en wl gO\ ('ruador militar de
Li bOfl, vogal nato do Con,elllO ~'ni,orior de Promo(,'ÕfI,
rocu
fi homolognl,:ão
no pal'(\c('r do mesmo
on (Ilho rom o l'guintr. fUlldnlllC'nto,.;:
1.0 As di poi~"e
do c!ocrNo·lci n.O 28:40:?, do :31
de [) 'ZC'lllbro de H137, não l'(wogllm as da lei geral
de prornoçõc>
Ilcllrcl\ de exigl'lll'ins rio COIll portam 'nto par I a promoçilo e rondi<;õf\ gl'rais desta,
.\ntl,
li
eontirmnm
t;
ampliam.
como adiànte
o
\' ril,
O n.O 2.° do artigo ~2.0 do d creto D,o 17:H78
l'.-ig no, oliciai bom comportam
IIto ch'il (\ militar
pnrll. l rrm pl'omo\'ido!l ao pO to illl(.dint~) o o nr·
ti~o :?G.° do Jll 100 diploma pr ero\' \ pr CI amente:

°

oficial que po t riormNlto à últimu promoeü
tÍ\'P!" qualquer
inforllllu:iio do~fllvoI'Íl\,(J1
le '~en do
II OIl'I'0rtam IIto cidl (I militar Oll
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da idonoidudo moral só podorri ser promovido
ao pôsto imediato depois do cousulta fuvorúx 01
(lo Conselho Superior de Promoções.
Ora, nu regr« 5,11 do artigo 2,° do rllgnlllJllonto g".
rul do informações,
:tp 1'0 v ado por decreto n, o :? 1 :f>5G,
de 25 do Julho de 1!l3:?, eatubelocc-se
que 56 podl)
SOl' considorudo
como possuindo bom comportnmonto
o militar a quem não tonluun sido aplicadas penas
que não vão além '1Il' três dias dn prisão simples o,
por outro lado, no artigo tiS,o do Código 11(' I'ro1l10ÇOl'S
ostnhclcce-se
11 doutrina
do. que «o oficial
preterido
por mau comportamento
só torá direito .\
prumoçfio
depois 110 um período de dois anos do
serviço ofoctivo, durante
o quais
ojam boa a.,
informações
U(' -rcn do seu comportamento
e idonoidad«, procodon.lo
consulta Iav o ráve 1 do Oonselho
Superior
de Promoções,
ao qual sorá onviudo todo
o

l'J'OCOS1;U

»,

. 1\ consideração
das di~l'osil,'l'\e'" lt~gai. utl'Í1 citndas não j>oll\ deixar do lnvur iL conclusão ti (!UO ti
promoçâo
do coronel
António
dn ,Olha
Muin ai
põsto íuic.linto 'll!nl'ntn po leria ser realizada
preced en do consulta no Consolh«
'lljllJti Ir dll PI'<)moçõ(1~
~ de[Joi' fi. dccorritlos
t!llis IUIO s U1'(\ a data ,1 I
:;Ull

jluni(:;;o.

:l,o ,.::'la ft'ria (J (11·t'l'('tO·](1i I.," :! :40:!, Ile ~1 dll
I> z\,ml,l'o dll 10:r;, 1"'\('gtl\ll) a' lil'ipl. i<:õ('i- I<'t.-ai
antl'l'iol"ml'nto

,,[ttlda .. ?

.\ rf!\'tl;';:lçilo C'xPl'l'!-,.\ n~o ,,,:..,t 1 (> a I'l'\'u~llÇ:i1)
túcita tamlJé'll1 l1uO I~ d(1 <tIl'lIitir.
gm prinwiro
11l~fII' l' mnnifp to lU no regin.n do
prOlllOl,"

I''i

('111 <ll!O l'OIl('OI'l'(>JIl

illlli Itiil1('!'lUPllt

~ (,

'ii",tt'llln. dE' :lIItiguidilllt
e o sisÍl mil da colha uiio
I'0dl'ria l'xi~i 1'-, e no otir iai (''1('01hidos 1l11'nOJ'I', 1'('·
qllisitfJ. do orllplll 111111'111
(ll! j)l'of1 ,iollul do IjllC O
rC'llll'rido.; :lO, p1'umo\'ido
pOl' nntig-uidndl', llllll'no
qllC ,l' 11l'C'(C'ud s ' fazl'r
limo '(1ln ,t;iío (1, \'ulor(l.
nO ('ontl'úrio, ('IWIll<llldo UI) IIwis ulto
lugr ['I" ti
('~('nll\ o. pioJ'l's (dl'lll !lto.;,
EUl :'j<,glllltl) lllgllr porquo no !l.o :!.o do urligo • ,0
du citwlo dl'croto·ll'i
H. ..! ':JO:.?
(I (','ig
·xpl",.ln 'nto com ) ('ondil~' {1 i-1l'I'~d d(l pI'OlllOc,:l'lO no pO tu
imodintr
(lu('
(lli('itli' po' lInm o~ 11 C(',1 ório8 " (jflillit,)s 1/10rai,q,
ontro oute IIÜO pod m doi. !lI" di
Q

(I
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ser posto Pro destaque, como é intuitivo, os que' ao
com portumou to se referem.
Emhora li circunstância
não tenha impressionado
o douto Conselho nem o seu Ministério Público, o
coruportamcnto
e li idoneidade moral andaram sempro as ociudo: e não é possível apreciar um seui
considerar
o outro (\'(>1' artigo ~:?o, :?iJ.o o G8.-' 110
decreto n.? 17:37 ). f.~,de rosto, o qlH' clanunento
entende o Estado ~!aior do Exército propondo ql1t\
no ]', tatuto do Oficial do gxército (diploma (\1l1 que
devem ser reünida
e regulamentadas
todas as disposições em vigor
obre 11 situação o a p remoção
do oficiais, presentemente
0T1l e tudo) fiquem consignado
os
guinte
princípios:
a) Para ,'0 poder ser promovido no pasto imodiato
por 08('01ha ó noces ário reünir as condições g'0rai"i
O (I peciai
do promoção por autlguídnde ;
b) (). requisitos morais I1('C(" úrios à promoção
ao põ to imediato comprovnrn- se normalmente
pelas
informações pro tadas pelos comandantes
011 chefe
ob cuja orden tenha sorvido
intorossndo (I pela
apreciação
do iou rllgi to disciplinar.
3. o A promoção
dos oficiai
do exército,
mci[)
através do qual II Admini trnção proclama os chefes
da fõrça anuada, tom forço amonto de SM lima o p
ração rodeada de todas a cautelas para assim 1'0de rem ser do .ignado
pam o alto postos os mais
idóneos pelo carÍlet r, pelo nhor o pelncs provlIs cip
(l(\dicac;ão profi 'ionn! o\'itll'lIciada dUrHntt a C'ItITeira.
Pnra que tui (,:Iut la ol~am p('rlllan(\ntom(lllte
tidll cm IltC'lI('iio Irt' CI' 'Y01ll u. lei, pum COI·t08 ea Os.
U ohrigatoril1l111de
dl' consulta
1\ (-on~olhos
(~(JlI"itituhlo. por ontirladl' que. peln SUIl expBriênci: o pCl!a
r(' pOli IIbilidndC' cip eh fia quo lIH'S ostrlO atrihufdas,
dl ('lU gllrnntill de intrallsiglincia
na obsf>n'ãllcin do.
bon principio,
pondo d - pnrhl quai 'quC'r ['onsidl'raçOl' de ordl'lD particulnl' de quo, nlgumas \'ezos.
li AdnlÍni
trll(';o t m dificuldade
l'm (l lihortar .
•'0
t(\rmos
m quo a que tão agol'll ,II hatida foi
po t poJo ou lho. up rior do Promoções OslO 'ti
podl'ria razt)il\'~!m(lnto pronunciaro 1'0111 sua inCOIl1p t °llcin pnrl1 julgar o probl ma submdido
fi BU:l
npr ciaçiio.
Ia n(\ro (\. n doci ii.o soda do lJOlllolo<paI', \-i to t r ficado nllt riormento
pro\'nclo quo, enquanto "igora1' a 11 -tullI lf>gi 'lnçiio, li promot.'!1.o do

°

o-

l
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coronel

Maia tem de ser pl'OCOao mesmo organismo.
g por outro lado manifesto que, nos tl'I"InOS do artigo ü8.o do decreto 11.° 1i::H8, combinado
com o
disposto na rrgra b.a do artigo ~.o <lo regulamento
geral do informações,
o mesmo olicinl souionto poderá
ascender ao põsto imediato docorrídos rt no sojnm dois
anos de serviço efectivo após a punição f[IIO lho foi
imposta, durante os quais sojnm bons as informnçõcs
acõrca do seu comport.unonto
o idoneidade.
Publique. e 0111 Urdem do Etcercito o presento dosdidn

António

'2,> Série

N.· 16

de consulta

de Sousa

favorável

pncho » ,

10) Contam a antiguidade dos seus actuais postos dosdo
as datas que lIws vão iudicadus os oficiais ao diante 110meados, promovidos
pela presento Ordem do Erército :
Infantaria

Coronel Raúl Emídio do Carvalho,
de •.do 1:> dl' Dozombro do EH:!.
Cl\pi tãis :
JOSlí da Costa Estorniuho , dcsdo lO de Novembro
do t\1·e.
Carlos ~rarq ues, do do 1~ de X ovem bro do I ~l4~.
Fruncisco

Augusto

Borgl's

do

Castro,

.Novembro
do 1\) l:.?
José do Pê o <' ,OIlSll Ilenchimol,
vem lira do 1\H:! .
•\ntónio
dos Santos :('to, desde
do 1 !l.!:!.

de

.losdo H)

ao

tio

20 do ~o-

;'?j de Novembro

Artilharia

Joaquim Dunrt
Plácido Silva, ele> d :H do Novembro dI 1042.
Tonon tos'l'orollóis
l\ ugusto Lu('illno AI \'('8 o Luiz lonzagll BrossltllO Ll·ito PL'l'l'y do SOl1 II OO!l1<", nmhos
dosdll !.!1 do ~ o\'olllhro ,10 lO.!:!.
~[II:ior .Jos '. dos ~anto~ Uocll'igucs Url1z, do du :!1 de
.. T OW'Tll 1>1'0 do 1!,M:!.
(101'01101

('npitiii' :
Fernando
dn ~jh'n l'one·, dosd 10 do ~~o\' mbro
do 1\14:?
.JOS{l Edunnlo HC'\'OJ'ondo dll \lllceiç'lI.o, c1
:O\'ilmhr
<10 lS_l.!:!.
~[nnllel Hiheiro dn Hochll, dosdC' 1 de ]) z mbro do
Hlt!.
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Engenharia

Major miliciano, do extinto quadro espociul, :\fúrio Graça,
dosde f (lo Dezembro de H.J42.
Médicos

Tenente-coronel
~f anuol de \T asconcelos,
desde ~ 1 do
x ovembro de 194:2.
~rlljor António de Oliveira Zuquet, desde ~1 de _TOH'Illoro de 19..t.:?
Capitão José
imõos Pereira Júnior, desde :21 de Xo-

vembro do Hl4:?
Serviço de administração

militar

Coronéí
Artur ~·u\'ier da Jfatn Pereira o Acácio Au;11 to • ~unes da Silvn, ambos desde 2 de Dezembro de
1942.
Tenentes-coronéis
:
Feruando
'·ftor Yalento Valadas Vil·ira, António
da Silva Simõo e .Icaquirn Gomos Salazar Braga,
todo de 'de :2 do Dezembro do 1 ~J42.
.vgnelo Augus to de Gouveia Cnhral, desde :24 (lo

[ ezembro de 194:!.
~IlIjore :
João Vi gas Jacinto, desde :' do Dezembro do HJ4:!.
•\ ntónio Libãnio 1- .rnaudes (J ornes, .J oão dos San tos
TOrres. A rtur Maria Ramo 'I'arann o M:irio Afonso
II Carvalho, todo de cio ~J do D 'z01111,ro do Hl.J:2.
Quadro dos serviços

'apitão Hodrigo Augusto
dl' I)p7:l'lllbro do 1942.

auxiliares

do exército

de Cnrvnlho

Júnior,

Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

desde 18

•

Cnpítão )lonu('1 A ntónio Carreira J..opes Pereira do liio,
de d 13 de Dezcm bro tIo 194!?
Extinto quadro auxiliar

~rnlor JOilO .\1ItIl0('
19(: ..

~nln1dor

de engenhltria

de de 11 de Outubro

dI'

111 Chl' rou :\ altura para entrnr 110 quadro, cm 1f) do
corr ut mos, o ton -nt -coron 1 de infantaria, cm dísp lIibilidad • 'LlIclnio Oon!:al\'e
Pr('c:a.
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12) Pertenciam
não :10 batalhão

ao regimento
do infantaria n.? 17, o
independente
do infanturia
11.° 17, o..,
aspirantes
a oficiul milic ianos Fornnndo Mesquita o JO:-0
Vieira de Sousa, que foram promovidos ao pósto do alforc
parà o referido batalhão, ]lor portaria d0 1 <lo COITCllt0
mês, inserta na Ordem do E,;ch'cilo 11.° lf>, :l,1I série, do
correu to ano,
1:3) Ohnma-so

Edllanlo

Mon tci 1'0 Castanheiro

Froiro.

o não Eduardo

Montoiro
Castanhoira
Freire, como foi
o uspirnnto :1 oficial miliciano do rogimento

publicado,
de iufun taria 11. o 1, promovido
por portaria do 1G do
Agosto de 19;38, insorta na Ordem do Exército n. ' 13.
:::,?,a série, do mesmo ano.
14) Encontram-so
na situnçâo do liconciados os alfere
milicianos
do artilharia,
do regimento de nrtilhnria posada n." 2, ~ral1l101 Rodriguo
Noto, Sidónio Martins
Goudn o Manuel Francisco
de Mirnn.ln Castro Antune
Ollirnal'iiis, a quem Sl) 1'01'01'0a portaria dn l ? do ..?O\-t'II.·
1>1'0 rindo,
inscrta na Ordetu do Etcército u." 15, :.!.a série,
do corrcnto ano.

1;») gnculltra-so
cm serviço efectivo o altero
m:.i·
cinno do artilhuria,
(ln rogimonto do Ilrtilharia pesada
n." ~, I~dgnr Von tur« Carvalho
dos Santos Guimnrãi .
n quem "(\ refere fi portaria
d 17 do Nov muro findo,
inserIa na Ol'(leil! di) J:.'Jérrúo n.O 15, ~.Aóri(',
do corronte ano,
Hj) I>esornpollhll1n as funçfles ri yogab
la ('orlll c!lt
do I'OntNlrioso
militnr, cUlllldatÍ\ nménhl com o sel'd\'o
actllultnOllto a ('II ('nl'~O, O tt Ill'ntc·col'onol do ellg 'Ilha.
ria IlOI'mínin .lo·ó d(, :-;OllS;t .'t'ITauo (' O mnjQI' lo li!
Iharia ["ornllndo Cort 's dos :)antos,

t:-

ao hntalhüo incl pcndont
d(, infnnt.lr:
rogillwllto do infnntaria 11,0 1 ,o capitao
lI1údi('t) I·rlllH'isco Bi('lIdo de ~Iodllil'(ls, qUI, por pOl'tar;'l
(le :!8 cle SornmlJro findo, illS I'ta na Ord""1 elo E.rército
n.O 1~), 2,· sório, do l'OITNltc ano, foi colol'llclo nlt 3.11 companhia do saúdo.
17) )'ortNlcia

11.°

18,

O lIi'lo

!lO

lH) Chi gou iL altura para ontrnr nu qundl'o,
111_1 d
.r·ovomhro iindo, o tOl1(1nto módi o, Sllprllnlllll rill'io .To (.
Miguol Sall('h 5,

2.' Sérle
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10) Pertencia
ti repartição
do serviço do saúde do
comando militar do Faial, e IlHO li. ropartição do mesmo
serviço elo comando [militar de •. Miguel, o tenente
médico ,João .10:"0 Leite de Abreu Xovai~, que, por portaria de :?~ do Novombro findo, insorta na Ordem do
E,rél'cito n." 15, :.!.a . érie, <lo corrente ano. foi colocado
no hospital militar do I" .ial.
20, Por terem tido l,as agem II oficiais milicianos médicos, passam II contar a antiguidade
(101' seus actuais
posto
dosda J de 1[overnhro de 194U e 1 (II' Novombro
do 1941, rOLpoctivnmento,
o alferes miliciano módico A 11tónio da Silvu Ramos do :\Iagnlhãis O o aspiruute a oficial
miliciano médico Luiz Artur '.I'~magllilli Barbosa.
21) Chogurum

:l

no quadro, resmês os cnpitãis
do erviço de administração
militar, em di ponibilidndo,
António Gonçalves
Coimbra e Artur Paiva Garcia do
Carvalho.
pectívnmente,

altura

parti. ontrnr

em :.? o ~4 do corrente

~2) Chnm a 'arJo da 00 ta Palmeira, e não Ullrlos
Palmeira,
o tenente do quadro dos serviços uuxiliures
do exército,
do batalhão do caçadores
I1.0 :1, (lllO por
portaria
do 1 J( ] )pz muro dtO I 04:.?, inserto IW UNtem
do Erército n. ~ 1~), 2. li • érif'. do 1I1e.: 'no ano, foi promo"ido àquele pO to.

ln

::3, E
u -pcr . v d:l. fUI.ç'o s di' !;en'ic:o datj,lo 10 do
('orl't'utl' Ult", 110 tC'rIJlO, rio artigo 171).' do rogulalllonto
d di ciplin: militnr, o ten ut(l do (jul1(ll'o dos S(\I'\ ir;o'
nuxililll'C do (I'('I'Ci ll· ~1:tximiLI) ri .JC'SII.

~n Hf'ln<,',lo
corrontl'
t

'rlTIO

no

:tnO

do oliciai'
qu' III) 3. CJI.adrimo·tl'(· do
'o~ r('('('rlllll pura 01'\'ir n:l~ l'oI6l1ins, nos
do d0at to n. o 1:>:309, ,I, :!3 dn ~rnl'(;o de 1Ú=.!7,
1!l0

do 19-43:
Quadro do serviços

auxiliares

do exército

Ten nh'. :
~\Iltóllio ~111rill PlLÍ·.
Frnllci co.\
i d ~I(' quita Y II (J tiO'
J 01\0 Iatill .

n nreia.
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de engenharia

'I'eucnte JOSL' Esteves Geraldes Freire.
:.?5) Silo reconduzidos
desde 1 do .Ianeiro de 104a,
conselho de administruçâo
do cofre do providência
dos oficiais do exórcito
metropolitano,
para o biônio
1043-10-1-4, os oficiais, na situação de r(lSL'IT:I, a soguir
menciouad os:
lIO

Coronel Jorge Augusto Rotlrigllt's.
Toncn tos-coronéis
.J aime Vítor Ribeiro
herto Herculano do .Morais.
:\fajor J[igue! 'I'avares Bl.mco.

tio

:\[t'I1l'::'\'S

e Al-

:!fi) Estú dpsligado
do serviço desde 14 110 corrente
mês, nos termos da última parte do artigo l~).o do
.lecreto-lci 11.° :28:4-04-: d\' B1 (h: Dezembro tio Hl;17, o
toncnto-coronol.
na situação do reserva, Adelino Augusto
Fornandos.
:!7) Ccutiuua prestando
serviço TIO couuuulo gelral da
arma dI' aeronáutica
o major miliciano de engenharia,
do extinto quadro especial, António Gillll'llt'S Gonçalves,
que pela presento Ordem do Evército truusitu pnrn fi
. itunção de rt'sOi"\':t.
28) Passa a dosompi-nhnr.
cvontuulmont«,
li cargo
do
chofo da sncreturia
tio grupo III} Jl1ohiliz<l(;iio do rI gimonto de n rtilhuria ligoira n.? ~ () t':ll'itl'io dn quolr regiII1I'IltO Cassiano A ugusto 'l'a vurcs de Pinn, (]II!' pela
presento Urdem rir) Eeército transita para a . itunção dI'
reserva.

:.?!l) Passa

a fuzor

sl'rri(;ü

un

SI'l:t:llo

til' mobilização
o capiol'roia

junto da H(1partir:ão <lo (l ahiuoto di'ist(' Jlinistt'rio,
t:io, na situa<:iw dL' rt'~l'I"va. (f11illtormo dl' Faria
~lonteiro.

:30) Está
no
dl'en'to·loi

llll\S,

Ilo~ligad() do ;"('1"\ i<;tl (Iosd lu Jo C(Jl'routt
torlllos da últimH ·pal·to do arti..,
15.0 do
11.° :!8:·tO t, dI' :H d\' I )l'Z()lIIbro dt' 1tia';' , ()

2.' Série

capitão,
Ribeiro.

na

ORDE'f

DO F.XI~HCrJ'O

ituação

l10

x .• lG

reserv a, João

Garcia

'-'17

Corroia

31) Coutinua prestando serviço no grupo de artilharia
a cavnlo n." ~, como secretário
d o ('011801110 administrntivo e encarrega lu <10 material
(10 gllorrn,
o c« pitão
do quadro dos serviços auxiliare'
do oxército ,\1fr('(10
Ama.lo, que pela presente
Ordem do RX'é/'l'ito transita
para. a situação de reserva.
3:!) Acumula
a chcfin dos serviços
do justiça do
comando militar da Mudeirn, com os outros serviços que
já lhe c tnvam distríbuíd os, o capitão, I1<I situução do
re erva, Edmundo da Conceição l ..ornolino.
33) Pu sa a fazer serviço na comissão a q ue se refere
a portaria de 18 de ~Iaio de lHH8, que funciona 110 Ar·
quivo Geral do Mini térío da Guerra, o capitão, na "i·
tuação do reserva, Mamede Augusto Arvelos Formosinh».
34) E 'tüo de ligado

do

l'f\

iço desde 12 do corrente

mês, nos termo' du última parte do artigo 15. o do decreto-

·lt'i n.? ~ ':404, do :31 do Dezembro do l~):n, o capitão
~Ianu(ll Duarte do Almeida o o tenente Domingo", F(II'.
nandos I'edro, ambos nu situação do 1'0501'\'11.
H(» Deixou

a cavalo n. o 2
quim Jo

de pro. tal'
O

tenente.

Saldanha

Min stério d3 G~erra-

orviço no grupo do artilharia
1111

situação de rosorva, Jon-

Palhoto.

2.& Oi"ecção Geral-

3.~ Repartição

3G) 1\'n: e aouaÍ.· que COlllpl'tom nos ofi('iais n seguir
1ll0nrionado', que, no. t rmo do decreto·h\i !l.0 ~S:40-t,
dl' 31 ti 1) zombro de 1037, transitam pela pr0S('ntl'
Ordem do E.rército para a ..ituaçl\o de !'t' (\na:

'orou I d(' infuntaria Gn par Cerquoirn, :1ü.OOO,).
( oron ·1 ti artillwria .\rtur G o Il\,'nIyt' Rocha, B7.:.!on ..
('01'011('1
do
n'iço d ndmini trilção militar Addo
Augi. ·to de Arnt\jo l~ grão o 'Oll a, ~H>.OO

818
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2." Série

'I'ononto-coronol
médico António
Casimiro
Poreiru
do
Carvalho,
i30.0uO.'~. '1'('111 ;H) .mos de serviço o ~() porlodos.
'I'enonte-eoroncl
do serviço de administração
militar Xlnnur-l .:\fendl'!:', no.ooo·).
:.\I;~j(}1"llIilicianó (IL' ongenhariu
do extinto quadro cspecial António
Gimcnos
(:on'."al\·os,
:?i).fHU .,lO. Tom
:3;~ unos d(' serviço e 2:l períodos.
Capitão (lo infantaria Guilherme
d(~ Furia Correia )[011toiro, la.~OO;). '!'0!11 :t! anos de serviço.
Capitão de infantaria
Eurico Dagoh<'1"to Barroso Tiorno,
l~.(iOO:5. 'l'l'lll ~(j anos dl' serviço.
Capitão de infantaria
I'od ro dp Almeida ~,'hinpp:t I'ictru,
14.4.00,5. Tom ~4 anos dR serviço.
('apitão miliciauo dI' infantaria
do extinto (l'IHdl'o ospocial António :.\111.1"tin·Ferreira Júnior. 1 .õ14, :!O, Tom
:10 unos do serviço C 17 períodos.
Capitão de urtilhurln Fornando Artur di' 01:'-0i1'a, 1 ~.400· ,
'rOIIl :?-i anos (I.. S<'L'\ iço.
Capitão d' artilharia
Cassiano Augusto 'I'avuros d,' I'iuu.
UUiI)O:5. 'l'om :!l; anos dl' 'I'rvic;o,
C\1jliti..o m iIiciano mrlt! ico do oxtin t (lllll dro os p-cia 1
VItSCO
l lenriqu.«
Vordial,
1!H)Pü"!O, TClll ~(l ano
de -rviçn « :..!:Iporíodo ,
Capitão do 1[1l1ill ro do<: 8('1"\i,:0.'
ali ,iliar(''i
dtl t·xéreito
~\ lfr'lIelo A mudo, ::!UA(J()·~.
TCIJ0I1t(' dI' infnntaI"ia
.AmiltlL'll .\1\"(',." 1~).U7~/,:. '1"'111 31
anos t!C' SC'l'\ iç-o () 1ti !lpl"1o,lo'l,
37) Ponsão ali unI que C0111 potl' no olicial fi so~uir men('ionatlo, qllt', !lOS t('['1lI0S do d('('reto·J,lj n,O :.!8:40-t- II \ rn
dEI Ibl.t'mbro de 19:17, passou à !litlln~ilO do l",'S(\l'\'U (l01a
Ordt"1l dr) g,.érci'() !l." li,
serir, (lO :.!7 d(1 J\hril do
rOl"fNlto ano:
~.M

Tt'l1Pll tl'

de infantaria

Tem ;~:3 anos do

Isid,,1'o
ol'\'it;O

1.(1)('8
(J

dos 8nll to',

l[J, 7~l~)tS:!().

17 porfodo .

:18) H('ctificarl n St, pu blira a p n' aO d,' l'(\ "'n'a a q Ul'
tem dir ito, (I ,-;<1" 17 do .JanC'iro tio 104:3, o ofi ial tiO
diante nomoado, em suhstitllr~ã() da qu, III foi lltl'ihuldn
pola Ordem do E,ré/'cito !l,O :~, :!,n 6ri, dr. 3 de Março
do C01'ront
ano:

1\'DenÍl' II infantaria )'1nnuol do .h

lO,

2.' :::5ério

ORDEM DO EXERCITO

N.o IG

SHJ

:\9) Pensão anual cum quo passa h situação de reforma
o oficial ao diante nomeado, conformo .iespacho da Caixa
Geral de Depósitos, Crédito (1 Prcvidõnciu, publicado no
Diário do (/Ol:l~1'1l0 n." 300. :?n série, de 24 do Dczornbro do HIJ:?:
Capitão

de infantaria

,

António

Saraiva,

20. ii.H.h>.
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N," Ir.

!t) J~~aherta a inscrição purn os oficiais qHO !l1'HI'jOlll
l·r· .uhnitidos ;1 mntrh-uln
110 'l ." alio do r-urso do ostu d»
r'I:liol'

Outubro

I'!II

:-"~lIint(ls

do 1!1I~). para

o 1'1"1'011f'11irllnldo

.10:-

1~ lugures :

.) d" infuut.uin.
;j df' nrti lhnrin.
.) til' 1':1\ abria
1 di' (\11'~""'''lal'la,
1 dI' :!l'l'OW'llIti"iI.
(),
,('IIS

Idi!'iail' d,\\
n-qur-rlmoutos

ti.t',·~ d(' fôrma
i.no futuro.

(':iI

a .di

pe!:ls vias ('OIlIpott'IIte:-, os

I'U\ iar,
110

Instituto

tlm'l'la

dI' Altos !<:stlld(Js Mili·
:11 do .\!:tio prú-

1'l1tI'1I<lautó

dl'\'('lII sor ucompnuhurlos
dlls lIotns
da infurmaço.»
a que S(I J'P!'(I!'I'Il) as cnudi"",C's l.ll, :!.a, 3.' (' ·L~ dI! artigo ~8,o do d{'I'J'flt()·ll'i
li.
;~":~1Gl,d" 1ll do Jnnoiro
.}(' 1!140, ,. do declaJ':t,;ito
indicando ao <Jlw .. atisfaz II "l'q uorr-nte ti:, cond ic;-ão fI, n,
·dtl'J':ltla
j'l'lo .!'·l'rl'!o-l, i n." ;l) :H:!Ç), do 18 d,' Mm',:" cio
I!II'!.
(,

.1('

:1'
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