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Ordem

do Exercito
2.-

N.O 1

Publica-se

Série

20 de Janeiro de 1943

ao Exército

o seguinte:

I - DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nos termos do artigo 5H.o do decreto-lei u.? BO:87-!, de 13 do Novembro de H)40, nomear o
tenente de aeronáutica .TOSt· Pereirn do Nascimento para
freqüentar, em Espanha, o curso de engenheiro aeronáutico.
Esta nomeação é considerudn de urgente conveniência
de serviço público, reconhecida por dospucho ministerial.
Ao referido oficial será feito o abono da ajuda do custo
diária de 275:5, bem corno o necessário para despesas
de transporto em viugens de instrução no estrangeiro o
matrículas, para o que estão inscritas verbas na alínea b)
do artigo 8:3.°, na alínea b) do artigo 84." (\ na alínea II)
do artigo 85.°, capítulo 4.°, do orçamento do :\linistério
da Guerra para o corrente ano económico.
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As despesas
de transporte
das viagens de ida e regresso serão pagas pela verba da alínea a) do n.? 3.° do
artigo 97.° do referido orçamento.
Ministério
da
O Sub-Secretário

Guerra,
4 de Dezembro
de 1942.de Estado da Guerra, Fernando do»

Santos Costa.
(Visada poJo 'I'rthuna l <lo Contas om G <Ie Janoiro do 1913 . .li!o
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto u.? 22:257).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 10 de Dezembro findo:
(Visada polo Tribunal
do Co mns em 31 do Dozombro de 19j2. Suo
devidos emolumontos,
1I0S turmos
do decreto 11.° 22:257).

Nomeado, por urgente conveniência
de serviço, rcconhecida por despacho ministerial
de 10 de Dezembro de
1942, professor
provisório
do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terru e Mar, para o ano
lectivo de 1942-1943, nos termos do § único do artigo 90.° o artig-o 141.° do decreto n.? 18:876, do 23
de Setembro de 1930, e artigo 2.° do decroto n.? 26:341,
de 7 de Fevereiro
de 1936, o capitão de infantaria
Eugénio Gonçalves
de Magalhãis Figueiredo,
acumulando com o serviço qU0 eventualmente
desempenha
como professor
dos cursos de promoção
fi major
do
Instituto de Altos Estudos Militares.

PO)'

portarias de :2 do corrente tnês :
(VJ8ndas pelo Tr-lbu nnl do Contas cm 7 do .luuulrc corronte.
devidos omolumontos, nos turmoa do decreto H.O 2:?:257).

Sno

Nomeadas
professoras
ofectivas do Instituto
de Odivelas, para os grupos de disciplinas
qU!\ lhes vão indicados, nos termos dos artigos
19.° e :zó. ° do decreto
n.? 32:615, do 31 de Dezembro de 1942, pura completar
o quadro docente estabelecido
pelo mesmo dpcroto. as
seguintes professoras
do ensino licoal :
Carlota Almeida de Carvalho, 1.0 grupo.
Madalena da Câmara Fialho, 4.° grupo.
Maria da Conceição Almeida, 7.° grupo.
Maria Iloroulanu
Macedo Moreira Sales, 8.° grupo.
Fernanda
de Lourdes Guardiola,
9.0 g-rupo.

2.' Série
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Ministério

3

DE SITUAÇAo

da Guerra - I. a Direcção

Geral - 2.a Repartição

Por portarias de 9 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Américo Agostinho
Mendoça Fraz1to, que, de regresso de comissão militar no
Minist('rio
das Colónias, se apresentou
orii 6 de Jnneiro de 1943.
(Visada polo Tribunal de Contas, com" anotação de não •• rem devldos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Tenente-coronel
médico, graduado,
adido, em serviço no
1-finist{'rio da Educação N acioual, Américo Pires de
Lima, nos termos do artigo 4.° do decreto-lei n.? 28:402,
de 31 <le Dezembro de 10i)7, sem direito a vencimentos pelo ~Iinistório da Guerra
por ter optado pelo
serviço do :\linistério da Educação Nacional, devendo
ser considerado
nesta situucão desde 28 de Dezembro
do 193i.
>
Tenente
do serviço de udministração
militar, do regimento de artilharia
ligeira n." 2, Luiz da Costa :\liguel, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei D." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 1!1 do Dezembro de 1942.
(Visada pelo Trlhunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Oficiais milicianos

de reserva

Capitãis : médico, do regimento de infantaria n." 9, António Cardoso Fünzeres e farmacêutico,
do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 1, Amadeu Joaquim Gonçalves
da Silva o tenentes,
médico. da
1.a companhia de saúdo, Aníbal N ovais do Vale e veterinário,
da secção de depósito de pessoal do serviço
veterinário militar, Artur Elviro de Moura Coutinho de
Almeida de Ecu, todos milicianos licenciados. nos termos do ~ 3.° do artigo 61.° do decreto u.? 12:017, de
2 do Agosto de 19~6, por terem atingido o limite de
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idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 9 e 7 de Novembro,
22 e 17 de
Dezembro de 1942,
(Anotada

polo Tribunal

do Conta.

em 16 de .lunulro

de 19·13),

Baixa do serviço

1Iaj 01' Adolfo de Azevedo

Souto, capitâis João Pais de
Vasconcelos,
Adriano Augusto de Barros e nego, José
) ..ntónio Pinto Bagulho I) António Augusto Peixoto.
todos milicianos médicos de reserva, capitão miliciano
veterinário
de reserva Manuel do Carmo Raposo Lúcio, capitâis médicos auxiliares do exército de reserva
João Bettencourt
da Câmara, José Benedito nomes
e Carlos da Silva Carvalho,
tenente miliciano cirurgião dentista
de reserva
Camilo Gonçalves
Ramos
e alferes miliciano do serviço de administração
militar.
de reserva, Alfredo Rodrigues dos Santos, nos termos
do § 5.0 do artigo G1.° do decreto n.? 1~:017, ~e ~
de Agosto de 1926, por terem atingido o limite do
idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 27 do N ovembro, 2~ r 8 do Dezembro, 2 de Novembro,
20 e 3 de Dezembro, 29 (lo
Novembro,
7 de Dezembro,
19 'de Novembro, 30 do
Dezembro e 2 de Novembro
do 1042 .
Alferes milicianos, do regimento
do infantaria
11,° H.
António Tavares
de Pina e Eduardo Augusto de Albuquerque,
e aspirante
a oficial miliciano médico, li·
conciado, do centro de mobilização do servico de saúde
n." 3, Procópio
Mota da Silva Bento, nos termos da
última parte do artigo 3,° do decreto-lei
n." 28:404,
do 31 de Dezembro do 1937, por terem sido julgados
incapazes ele todo o serviço 1'01a junta hospitalar
do
inspecção, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 4 o ..j. do .T aneiro do 19-í3 e 21
de Dezembro do 194~,
(Anotadas

POI' portarias

pelo Tribunal

<lo Coutas

om 16 do .Iauetro

de 10~S),

de 16 do corrente mês:

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do centro de mobilização
do engenharia
n.? 4,
João da Cunha o Silva e alferes, do centro de mobilização de artilharia n.? 2, José Jorge Saltar Martins

2.- Série
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e Francisco Luiz de Melo e, do centro de mobilização
de artilharia
n, ° 7, Raúl Jorge Diniz de Barros, todos
milicianos,
licenciados,
nos termos do § 3.0 do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
14, 13 e 5 de Janeiro de 1943 e 26 de Dezembro de

1942.

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 20 ue Janeiro

de 19HI.

Baixa do serviço

Alferes, do grupo de artilharia
a cavalo n." 2, Lourival
Ferreira Vilela e aspirantes
a oficial médicos, do centro de mobiliznção
do serviço de saúde n.? 2, Guilherme Ilermínio
Pena e, do centro de mobilização
do serviço do saúde n.? 3, :\fanuel Ferreira
da Mota
Capitão, todos milicia.nos, licenciados,
nos termos da
última parte elo artigo 3.0 do decreto-lei
n.? 28:404.
de 31 de Dezembro
de 1937, por terem sido julga.dos
incapazes
de todo o serviço pela junta hospitalar
de
inspecção,
devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde ü, 13 e 12 de Janeiro de 1943.
Alferes miliciano de reserva, de engenharia.
Simão VaI·
dez Trigueiros
Martel, nos termos do ~ 5.0 do artigo
6).° do decreto n.? 12:017, do 2 de Agosto de 1926,
por ter atingido o limite de idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de 104:3.
(Anotada

pelo Tribunal

de Conta.

001

20 de .l aue rc de 194,1).
í

III - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Por portaria
Farmácia

Geral-

2.a Repartição

de 1.5 de Dezembro findo :

Central

do Exército -

Delegação da Terceira

Alferes miliciano farmacêutico,
o aspirante a oficial miliciano farmacêutico
José Constantino
Correia Rosa,
contando a antiguidade
desde 1 de N oveinbro de Hl42.
(Visada pelo Trlhunal
Tidos emulumentos,

de Contas, com a anot acão de serem de
nos termo. do decreto n.o 22:251).

s.-
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Por portaria de 23 de Dezembro findo :
Farmácia

Central do Exército-Delegação

nos Açõres-Ponta

Tenente miliciano farmacêutico,
o alferes
macêutico Manuel Pinto Bessa, contando
desde 1 de Dezembro de 1942.
(Visada
"Idos

pelo Tribunal
emolumentos.

de ContaI,
nOI termos

Delgada

miliciano fara antiguidade

com a lIuotajllo de serem
do decreto n, 22:257),

de'

Por portarias de 30 de Dezembro findo:
(Visadas
pelo Tribunal
de Contas, com a anotação de serom do,
"idos emotumcntos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.· II

Tenente
miliciano de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria Aníbal José Rio de Miranda Jesus, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezom bro de 19-!~, .
.\lferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria
Gonçalo Luiz Marnvilhas Correia
Caldeira Coelho, contando
a antiguidade
desde 1 de
~ovembro
de 1942,

Por portarias de 31 de Dezembro findo:
(Visadas polo Trlbunnl do Contas, com n ano tnçâo do serem dovídcs emotumeutos,
nos termos do ueercto n.? 22:257).

Quadro de oficiais

generais

General, o brigadeiro
de infantaria,
com o curso do estado maior, da 4.:1 inspecção da arma, Joaquim
dos
Santos Correia.
Comando mllltar

dos Açõres

Brigadeiro
de infantaria,
comandante
militar do s. :\[iguel, o coronel de infantaria,
tírocinado, Joaquim Uaria Neto.
Comando militar

da Madeira

Brigadeiro
<1(' infantaria, o coronel de infantaria, tirocinado, comaudanto,
Sérgio (lo Assunção
de Morais o
Castro,
Supremo Tribunal

Militar

Teuente-coronel,
o major do infantaria,
tiçu, Carlos Ribeiro Postann.

promotor

de

jUH'

2.' Série
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Quadro da arma de Infantaria

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 9, Joaquim dos Prazeres Pereira.
Regimento de infantaria

n.O 19

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante interino, Abel Magno de Vasconcelos.

Por portarias de 5 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas, com a anotação de serom determo. do decreto n.o1l2:257).

DOI

Contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1942:
Regimento de Infantaria

n.O 6

Tenentes milicianos de infantaria. os alferes milicianos
de infantaria António Borges Salvação, Alfredo Noguoira Pereira, Francisco Pereira Inácio, Júlio Baptista Conto Júnior e Gualter Moutinho Correia Cardoso.
Regimento de infantaria

n.O 8

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Edgar do Nascimento Duarte.
Regimento de infantaria n. ° 9
Tenente miliciano do infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Mário de Almeida Pinheiro.
Regimento de infantaria

n.O 12

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano do
infantaria Manuel Luiz de Miranda e Câmara.
Regimento de infantaria

n.O 14

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria António dos Santos Pereira o José Morgado Rosa.
Batalhão de metralhadoras

n." 2

Tenentas milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria José Nunes de Sá, Eduardo Knopfli,
Francisco Dias Sarreira Júnior, Manuel Cabral, João
Francisco de Carvalho Marques, José Borges da Gama
e Augusto Oantante Marques.
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Centro de mobilização de infantaria

n. o 4

Tenente miliciano
de infantaria,
o alferes
infantaria Rogério Heitor da Paixão.
Centro de mobilização de infantaria

a antiguidade

desde

miliciano

de

n.O 9

Tenente
miliciano de infantaria,
o alferes
infantaria
Luiz Correia de Noronha.
Contando

2.' Série

N.o 1

miliciano

1 de Novembro

de

de

19-12:

Batalhão independente de infantaria n. o 17

Alferes miliciano de infantaria,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 17,
José Silvoira Soares.
P01' portarias de 9 do corrente

mês:

(Visadas pelo 'I'rtbuual de Contas, com II ano tação de serem devtrios emolumentos,
nos termOI do decreto 11.° 22:251).

Regimento de infantaria

n. o 7

Tenente
veterinário,
o alferes veterinário
José Corroia
Monteiro Júnior, contando
a antiguidade
dos de 1 de
Dezembro
de 1942.
Tenente do q uadro dos serviços auxiliares do exército.
o alferes do mesmo quadro Adolfo Oerto Pereira,
contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de

1942.
3.' companhia de saúde

Capitão
médico,
Sousa.
POI'

portarias

o tenente

módico

José

de 12 do corrente

1111'S:

Baptista

de

(Vísndas pelo Trlhunttl da Contas, com fi anotação do serem devidas emolumentos,
nos tormos do docroto D,o 22:257).

Contando

11

antiguidudo

desde 1 do Dezembro

Regimento de artilharia

de

lD-1:!:

ligoira n. o 3

Tenentes
milicianos de artilharia,
os alferes milicianos
de artilharia
.T OSÓ Pires Borges c N uno Pastichi da
Cunha.
Regimento de engenharia n. o I

'I'oncnte miliciano de cngonharia,
o alferes
ongonharia Artur Raúl da Silva Marques.

miliciano

de

2." Série
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Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Alferes miliciano médico, licenciado. o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado. João Bento Paradinha,
contando a antiguidade desde 1 ele Novembro de 1931.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 2

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirante a
oficial milicianos módicos, licenciados, Augusto Fialho
de Castro Correia, Manuel José Ferreira Morgado e
Filinto dos Reis Novais, contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 de No\'embro de 193:? 1 de
Novembro de 1933 e 1 de Novembro ele HJ35.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. 3
O

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirunte a oficial
miliciano médico, licenciado, António Augusto Pires
de Carvalho, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1930.
Contando a antiguidade desde 1 <10 Xovembro dI' 1942:
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Américo da Conceição Miguel, José Francisco Pereira de
Assunção,
Fernando Cordeniz Fagundes, Olivoiros
Domingos, Manuel de Oliveira 11atos Sequeira, Luiz
de Sousa Tarouca e Mário Caetano 'I'arouca.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Alferes miliciano do artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, licenciado, do regimento de artilharia ligeira n.? 1. Jacinto do Patrocínio
Gasparinho Corroia.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes miliciano de artilharia, licenciado. o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Múrio Alberto
do Campos ~farq1l0s Pinto.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.· I

Alferes miliciano U0 artilharia, o aspirante a oficiai miliciano do artilharia .losé da Costa Nunes.

ORDE~l DO EXÉRCITO
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Grupo de artilharia

N.· 1

2.' Série

contra aeronaves n.· 2

Alferes miliciano de artilharia,
o aspirante a oficial miliciano de artilharia
Manuel José Morgado.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes milicianos de engenharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de engenharia
António Gouveia Portela,
José António Gil da Silva e António Chaves Guimarãis.

Ministério da Guerra -I. a Direcção Gera 1- 3.~ Repartição
Por podaria

de 28 de Dezembro findo:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos farmacêuticos, nos termos do artigo 35.0 do decreto n.? 21:3G5,
de 2:? de Abril do 1932, continuando
na situação de
licenciados
em que se encontram
e contando a antiguilado desde 1 de ~ ovembro de 1942, os seguintes cadetes:
Para a 1.a companhia de saúde, o soldado do regimento
de infantaria
n.? G, n." 118:3/41, l<jrnfini António Tavares Teixeira do Oliveira;
Para a 3. a companhia de saúdo, o soldado do regimento
de infantaria
n." -1, n." 904/39, António Gusmão Cor-

reia.
Por podarias

de 5 do corrente mês:

Promovidos
aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, do 22 de Abril de
1932. continuando
na situacão de Iiconciados em que se
encontram
I' contando
a antiguidade
dosdo 1 de N ovembro de 194:?, os seguintes sargentos e praças:
A aspirantes
costa:

a oficial

milicianos

de artilharia

de

Para a unidade a que pertence, o soldado cadete da bataria independente
0.0 defesa de costa n." 2, n.? 139141
Wilbam da Conceição ;
Para o regimento
de artilharia
de costa os soldado:
cadetes:
do, regimento
de artilharia
ligeira
n.? 2,
n. o' 3611-10 Alvaro de Figueiredo,
858/41 Pedro Paulo

2.' Série
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da Silva Delgado, 863,41 Egídio Vitorino Namorado,
86641 Paulo Ribeiro de Almeida Guerra e 868/41
Raúl Coelho Teixeira; do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, n.? 47/41 Henrique José dos Santos
Maldonado, 197 41 Luiz Fernando Leite Martins do
Rio, .204/41 Hugo Continho de Gusmão de Magalhãis
DomlOgues, 783/41 Vergílio Aguas de Lima Guerreiro
Calado, 789/41 Jaime Baptista da. Conceição Silva e
898/41 António Boleto Ferro Martins; do regimento
de artilharia ligeira n.? 5, n.? 1208/41 Vergilio Augusto
Dautas e U1l!41 Mário Vergílio Martins Ferreira.
A aspirantes a oficial milicianos de artilharia
aeronaves:

contra

Para as unidades 11 que pertencem, os soldados cadetes do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, n.OS 360/39
Ruben Vítor da Cru;', Valente, Ti 4/41 Manuel Soares
de Azevedo, 813141 Manuel José Almeida Braamcamp
Sobral, 814/41 Armando de ousa Gomos, 815/41
John Jardino Neto, 817(41 Carlos Ferreira. Madeira
Cacho, 8H!,41 Rui Pedro Pacheco Marques, 8H)/41
Fernando José Morais da Costa, 8:?0 41 Jerónimo
gmílio de Miranda Monteiro do Amaral, 827/41 José
Maria Nobre Santos O 840/41 Abel José Coelho de
Sousa Sacadura e do grupo do artilharia contra aoronaves n. ° 2, n. ° 23~/41 José Lourenço;
Para o grupo M artilharia contra aeronaves n." 1, o
primeiro sargento miliciano do centro de mobilização
de artilharia n. ° 8, Manuel Carlos Gomes da Costa
Massuno de Amorim;
Para o grupo do artilharia contra aeronaves n." 2, o
primeiro sargento miliciano do centro de mobilização
de artilharia n. ° 8 Carlos de Oliveira Vaz Osório e os
soldados cadetes do grupo de artilharia contra aeronaY~ls n ,? 1, n.O 512/41 Augusto Alexandre Elisou
Barjonn do Freitas, 773 '41 Amândio Manuel Marques
Cardoso, 82141 António da Veiga Marques, 82H/41
Marcos Rafael Muginstein, 841/41 António José Girão
~Iarques, 025,41 .TortOJosé ViC'gus Louro, 926/41 João
dos Santos Baleizão, 927 /41 David Alvos de Castro
l' 928/41 João Carlos Mourão Vaz Osório.
S

A aspirant0s a oficial milicianos do cavalaria:
Para as unidades li, que pertencem, os furriéis milioianos
(lo regimento de cavalaria n. o 2 .Toa([uim Estêvão do

12
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Oliveira Fernandes
e Álvaro da Encarnação Ventura
e os soldados cadetes do mesmo regimento n.ol 107/41
Arnaldo Salau Teixeira
de Queiroz, 124/41 Henrique
José Vilardebó Chaves, 758/41 Armando Raposo Álvares Pereira e 762/41 José de -:'IIira Sousa Carvalho,
do regimento
do cavalaria
D.O 3, n.OS 176/41 Mário
Vitória Pais do Ramos, do regimento de cavalaria n.? 5,
n.OS 64/41 Oarlos Alberto da Cunha Machado e 509/41
António Rodrigues
Lufinha, do regimento de cavalaria n." 6, n.OS 20/51 Amílcar Aristides Lopes Pereira
Caseiro o 503/41 Jaime Meireles Valverde,
do regimento de cavalaria
n." 7, n.OS 110/41 Nuno Maria da
Costa Morais e 6:31/4:1 Nuno Lusignan Viluça de Sousa
(1 do regimento
de cavalaria
n.? 8, n.? 01/41 Manuel
da Oruz Gaspar;
Para o regimento
do cavalaria
n.? 1 os primeiros sargentos milicianos do regimento
de cavalaria D." 2 Rui
Alberto Gonçalves Mondes e do contro de mobilização
de cavalaria n.? 3 José de Almeida Rijo o os soldados
cadetes do regimento
de cavalaria
n. ° 2, n. os 21/41
José Manuel da Cunha e Sá Abranchos
do Oliveira
e Costa, 55/41 Plínio Casimiro Serrote, 423/41 Henrique de Carvalho
Oosta, 737/41 Rogério Diniz GOI1çalvos Henriques,
763/41 Vasco T'roni p 77141 Salvador Ilassan ;
Para o regimento do cavalaria n.? 2, os soldados cadetes
do regimento
do cavalaria
11.°,7, n.?" G20/41 Aires
Reinaud Sampaio Guim arãis e G22/41 Bernardo Barbosa Guimarãis ;
Para o regimento de cavalaria n.? 3, o primeiro sargento
miliciano do centro de mobilizução
de cavalaria n. ° 3
Frederico
José Hopffer Rõgo, o primeiro cabo miliciano do regimento de cavalaria n.? 7, n.? :3:31/41 Antero Augusto dos Santos Horta e os soldados cadetes
do rogimonto de cavalaria n." ~, !l.OS G5/ H Abel Macedo Salazar
Carreira
e 10Gj41 Rui Falcão Costa e
do regimento
do cavalaria n." 7, n.? 42/-U Filipe Augusto de Almeida Ferreira;
Para o regimento
do cavalaria n. ° 4, os soldados cadetes do regimento
de cavalaria n.? 2, n.OS 550J;!0 Ilenrique José Caldas de Olivoira, 44/41 Fernando Moreira
Ribeiro, 333/41 .João Guilherme Matoiro, 73G/41 :\1anuel Guilherme
de Oastro Pereira Strcot de Arriagu
e Cunha, 7G4/41 Luiz Gonznga da Gama Sepúlveda,
765/41 António dos Santos Rodrigues Duarte e iG8!41

2." Série
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Abílio Brito Canhão e do regimento de cavalaria n." 7,
n. ° 06/40 J osé Tavares do Melo e Castro Ribeiro
Lebre;
Para o regimento de cavalaria n.? 5, os soldados cadetes
do regimento de cavalaria n." 2, n.O 424/41 João
António Meneses Pita e Castro da Penha e Costa e
769/4:1 Horácio Xlunuel da Graça, do regimento ele
cavalaria n." G, n.? 50-1/41 Alberto Lopes ele Freitas,
<lo regimento de cavalaria n." 7, n.08 Bf41 Luiz Rosa
Lopes do :\1ira e 250í·!l • ulvudor José Trem TOrres
e do regimento de cavalaria n.? 8, n.? 512/4:1 David
Lopes dos Reis;
Para o regimento de cavalaria n.? G, os soldados cadetes
do regimento ele cavalaria n." ~, 0.°88;)1/39 Fernando
António dos Santos Martins e 549/40 Rogério Montefalco Sarmento Pereira, do regimento do cavalaria
n.? 7, n.? B9i39 Frederico Eduardo Rosa Santos o do
regimento de cavalaria 11.° 8, n.O. 513/41 Vítor Rodrigues Patrício e 514H1 J ouq uim La borinho Belo :\1arques da Silveira;
Para o regimento de cavalaria n. ° 7, o primeiro snrgr-n to
miliciano <lo centro de mobilização de cavalaria n.? 3
João Seq ueira :\1arcolino o os soldados cadetes do
r,egimer:t~ de cav.alaria n.? 2, n.O 62/41 José Pedro
Sassotti Elston Dias, 210 41 Francisco José de Sousa
Tavares, 217/41 Mnnuel'Pedro Ribeiro do Carvalho,
734/41 Nuno ÁlvaJ'es Duarte J1atias Ferreira, 73f)/41
José Guilherme da Rocha Leão :\Iartins Alves, 739/41
João Manuel Jordão Cortês Pinto e 761/41 José Ribeiro Coutinho ;
Para o regimento de cavalaria n.? 8, os primeiros sargentos milicianos do centro de mobilização de cavalaria n.? 3, Augusto Arnaldo de Spencer Moura Braz
{' Inácio ReMio de Andrade (I os soldados cadetes do
regimento de cavalaria n." 2, n," 22/41 João Mendes
e do regimento de cavalaria n. ° 7, n. os 149/41 Manuel
Romão Boavida, 619/41 Carlos Eduardo Bastos de
Soveral e 623j-U Diamantino Henriques de Mendonça.
S

I

A aspirantes a oficial milicianos voterinúrios :
Par.a a secção de depósito do pessoal do serviço veterinárir, militar, o primeiro sargento miliciano do centro
de mobilização de infantaria n. o 11 Afonso Henriques
Valentim da Gama Braga de Sá Teixeira e os soldados
cadetes do regimento de cavalaria n.? 2, n.? 757/41
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José Machado Picado Reya, do regimento de cavalaria
n.? 5, n." 487,40 Joaquim Domingos Borrêgo,
do regimento de cavalaria n. o 6, n. o 502;41 Manuel da Costa
Oampos Pinto e do regimento
de cavalaria
n. o 7,
n. ° 62-1/38 Fornando
Vasco Rodrigues
da Si! va Almeida.
A aspirantes
militar:

a oficial milicianos

de administração

Para as unidades a que pertencem,
o furriel miliciano do
2.° grupo de companhias
do subsistências
Artur Ma·
nuel Fernandes
de Carvalho e os soldados cadetes do
1.0 grupo de companhias
de subsistências,
n.O' 518/41
Custódio José Cardoso Fernandos
e 533/41 Aníbal de
São José Lopes e do 2.° grupo de companhias
de
subsistências
u.?' 217/-11 Abel Rosa, 672/41 José Leite
dos Reis Silva, 688/41 António Belo Ortigão Ramos,
689141 Domingos da Costa Freitas, 691/41 Francisco
de Medeiros Brandão Palha, 693/-11 J osó Andró da
Silva, 69B/H Caetano Légliso da' Cruz Vidul, 696/ ..n
Paulo Capol Bryant Jorge, 705/41 Alberto Joaquim
dos Reis Represas, 706/41 José Júlio Violante de Mouru
e Sá, 710/41 José Saldanha Alves de Azevedo, 712j-n
~lanuel Ferreira
Baião N unos dos Santos,
'j 16'-1-1
Ernãni Ramazzottt
Lõbo, 717.'-n José Subtil Toixei ru,
721j-H Armando Oscar Cãudido Ferreiru, 7~~ 41 António Gonçalves
de Barros
Júnior,
730{-11 .Alvaro
Pereira de Miranda, 731/4-1 Bráulio Avelino de Morais
e Macedo Alves Barbosa,
732/41 Orlando Morbov
Maria Rodrigues,
738/41 Vasco Narciso dos Santos.
7-10/41 Domingos l\latos de Andrade Silveira, 7-!:?/41
Alvaro Mamede Ramos Porolra, 743, 41 ~Ianuol Joaquim Telos, 74-1/41 Francisco
.Toão da Costa Farelo,
7-15/41 Jorge Adolfo Braga de Oliveira, 749M1 José
Saldanha
dos Santos Costa, 750/41 Augusto Roberto
dos Santos O 754/+1 António Maria de Jesus Tomé;
Para o 1.0 grupo de companhias
de subsistências,
o primoiro sargento miliciano do centro do mobilizacão til'
infantaria
n.? 11 Jollo Fausto
Porciru
Cabral e os
de subsoldados cadetes do 2.0 grupo de companhias
sistências,
n.OI 251/41 Orlando
Parente
Maia Murques, :365/41 Jouquim Nunes Mexia 'I'ierno da Silva,
~69 /41 .Toaq uim Augusto
Pita,
G90/41 Secuudino
Afonso Alonso Estoves,
69~/41 Flávio da Cruz Marques da Silva, 700/41 Augusto Brites :\limoso, 701/41
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Manuel Gastambido
da Costa Cabral, 707 ·U Eurico
António Dart da Cunha Colares Vieira, 708/41 Américo Salvador
Coutinho,
709141 António Emilio Caldas Frazão Pinto da Cruz, 711/41 Xlanuel Dias Chaves
de Almeida,
713;..!1 Américo do Nascimento
Neves.
7lJ/41 António Joaquim da Silva Martins, 715/41 José
Antunes da Silva, 733/4 t João Tomaz Ferreira
do
Sousa, 73-1:/41 Francisco
Duro Contreiras,
736 41 Mao.
nUE'1 Paulo Soares Afonso, 737 -H Fernando
Manuel
Gabriel Ortiz da Silva, 730i-!1 Curlos Zea Mantere
Belard, 741/-1:1 António Edgar Dias Machado , 74G.41
Jaime Pereira da Fonseca,
747/41 Ernesto (le Sousa
Vantache, 748.41 Álvaro Henriques da Costa Marques,
751/41 L('OM! Caldas Silvério,
753 41 Rui Augusto
'
Conceição Vasconcelos,
75541 Joaquim Mauuel Sargaço Júnior () 7;)Ç)/41 Júlio Barbosa da Costa;
Para o 2.0 grupo de companhias
de subsistências,
os
primeiros
surgontos milicianos do centro de mobilização de infantaria n .? 11 Luiz Augusto (la SiJ\'a Blanqui Teixeira e Nuno Leopoldo
Lopes Maurittv e os
soldados cadetes do 1.0 grupo do companhias
de subo.
sistências n."· 517/-1,1 José Luiz Freire Garcia e J3-t./41
Jú~é Mendes Dias Machado.

IV-COLOCAÇÕES,

Ministério
P01'

EXONERAÇÕES

da Guerra - I.a Direcção

portarias

E TRANSFERENCIAS

Geral _ 2.a Repartição

de .9 do corrente

mês :

Conselho de Recursos
Vogal, o general, no quadro, Joaquim dos Santos Correia.
(Vlonda pelo Tribunal de Cont ... , com a anotação de não serem
devbtoa

eme luruentos,

1108

ter-mos do deero to n.o 22:257).

Ministério da Guerra- 2.' Direcção Geral- I.' Repartição
Capitão do quadro dOR serviços auxiliares
(10 comando
militar dos Açores, Rodrigo
Carvalho Júnior.

do exército.
Augusto de
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Comando mllitar dos Açô,·es

Comandante
da defesa terrestre
contra aeronaves,
da
base aérea n. o 4, o maj or, elo regimento de artilharia
de costa. José dos Santos Rodrigues
Braz.
Comando

de engenharia

milicianos,
elo regimento
ele engenharia
n." 2,
Xlário 1Ianuel Nogueira de Almeida e, do grupo de
companhias
de trem automóvel,
António
Rosa Fernandes de Barros.

Alferes

Repartição

do serviço

da 4:." secção, o capitão
Xlário Paxiuta O Quina.
Chefe da L" secção, o capitão
Augusto Garcia.

Chefe

Formação

de saúde

médico,

da La secção,

médico

da 4:. a secção,

do comando

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da 2./1 região militar, J1anuel António Correia Lopes Pereira do Rio.
Direcção da Arma de Infantaria

na situação de rosorva, José (lo Melo
I'onces de Carvalho.
Exonerado
do serviço que prestava
o major, na situação ele reserva, Antonino Moreira Waddington.

Tenente-coronel,

Regimento de infantaria

n.O I

Capitão
de infantaria,
dos serviços
cartográficos
do
exército, da 3. a Direcção Geral dêste Ministério, Renato Ferraz de Boaventura,
para os ofoitos da alínea a)
<lo § único do artigo 44.0 do decreto n.? 17:378, de
::!7 de Setembro
do 1029, modificado
pelo decreto
n." 19:175, de 27 ele Dezembro de 10:30.
Regimento de infantaria n. o 2

Alferes
miliciano,
Francisco Simão

elo regimento
do infantaria
Belo, por pedir.

Regimento de infantaria

u. o 7,

n.O 7

Alferes miliciano, do regimento
de infantaria
da Costa Piçarra Carvalho,
por pedir.

n.? 2 . José
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Batalhão de metralhadoras

Tenente,
do regimento
nandes Martins.

Tenente,
quiel.

na situnção

n.· 3

n. ° 14, Aires

de infantaria

Centro de mobilização

de infantaria

de reserva,

Fer-

n.· 7

Jacinto

Regimento de cavalaria

17

Ferreira

Eze-

n. o 2

Aspirante a oticial, do regimento de cavalaria n.? 5, Luiz
Clemente Pereira Pimenta de Castro, por pedir.
Regimento de cavalaria

n.· 4

Aspirante
a oficial, do regimento de cavalaria
da Silva Rodrigues Pena, por pedir.
Regimento de cavalaria

Aspirante
a oficial, do regimento
tónio Manuel Pinto do Amaral,

3, Luiz

n.· 5

de cavalaria
por pedir.

Regimento de cavalaria

n."

n." 8, An-

n.· 7

A spirante a oficial, do regimento do cavalaria n. ° 6, João
Abel da Costa Barros Magalhãis
Cruz Azevedo, por
pedir.
Oficinas gerais de material

aeronáutico

Chefe de secção, o tenente de aeronáutica,
engenheiro
aeronáutico,
da base aérea n.? 1, António Francisco
de Aguiar.
Agência Militar

Cupitão, na situação
ques da Silva.

de reserva,

Carlos

Augusto

Mar-

Por portarias de 12 do corrente mês:
Conselho Superior

Exonerado
tos.

Vogal,

de vogal
(Anotada

o general

O

de Promoções

general Miguel de Almeida

pelo Tribunal

José Vítor

de Contas em 16 de Janeiro

Sande 1943).

Franco.

(Visada pelo Tribunal de Couras, com a &oot",,10 de DiLoserem
dovl1los emolumentos, DOItermos do daereto n.· 22.261).
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n.O 7

Tenente de infantaria, no quadro
Agostinho Mendoça Frazão.

Por portaria

N.o 1

da arma, Américo

de 14 do corrente mês:

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
do regimento de cavalaria n. ° 7, Jorge Pampulim
Santos.
Comando militar
Repartição

da Madeira

do serviço

de saúde

Alferes miliciano farmacêutico, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. ° 3, Bartolomeu Bana Mnrtins.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 0, José
Marques Perdigão, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 10

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 8, João Maria de Oliveira Soares Sócia.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 20

,
Alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n." 2, Manuel Alves de Carvalho, por pedir.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

Alferes miliciano, do regimento de artilharia
n.? 2, João de Deus Mendes Pimontel.
Direcção

do Serviço

pesada

de Saúde Militar

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Abel Gonçalves de Almeida.
Hospital militar

de S. Miguel

Radiologista, o alferes miliciano módico, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? :3, Carlos Silvio
Pareto ReMI o Alves.

2,"

érie

üRlJD!
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Por portarias de 10 do corrente mês :
Conselho Superior de Promoções

Exonerado
de promotor
o coronel, na situação
sena, José Augusto de Melo Vieira.
(Anotada

pelo Tribunal

de re-

em 20 de J metro

do Contas

de lU43),

Nomeado promotor
o coronel de infantaria,
do distrito
de recrutamento
e mobilização n." 1, Fernando
Sobrinho Toscano.
(Visada pelo 'l'rtbunal
de Contas , com a anotação
devidos emolumentos,
nos termos do decreto

de não serem

D.· 22:257).

Comando militar dos Açôres
Repartição do serviço de saúde do Faial

Tenente do quadro
da 1." companhia

dos serviços auxiliares do exército,
de saúde, Alvaro Franco Neto.

Comando militar da Madeira
SecretarIa

Capitão, do regimento
Vieira.

de infantaria

n," 19 Pedro Augusto
'

Depósito de material sanitário

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da repartição do serviço de saúde do Faial, do comando
militar dos Açõres, Francisco José Courelas.
Distrito de recrutamento

Tenentes,
na situação
e Domingos :\lartins

e mobilização n.O 15

de reserva,
Romão.

Paulo .Folgado

Dias

Quadro da arma de artilharia

Major, do grupo de artilharia
Francisco
Freire ele Matos.

contra

aeronaves

n." 1,

1.' companhia de saúde

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do depósito de material sanitário,
do comando militar
da Madeira, Severo José Pinto.
Alferes do quadro (los serviços auxiliares
do exército,
do regimento de cavalaria n.? 4, José Monteiro Alves.
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2." tribunal militar territorial
Promotor
reserva,

de justiça,
o major miliciano, na situação
J osé Francisco
Antunes Cabrita.

de

Por portaria de 1.9 do corrente mês:
Comando militar dos Açõres
Majores,
do corpo do estado maior, da 3.a Direcção
Geral dêste Ministério,
João Alberto Pimenta Vilas
Boas Custelo-Branco
e, do regimento
de infantaria
n.? 4, João Moniz da Ponte Júnior.
Capitão de artilharia,
com o curso do estado maior, da
3.a Direcção Geral dõsto Ministério, António Augusto
Tavares.
Comando

da aeronáutica

Tenente-coronel
de aeronáutica,
da base
Anselmo de :\Iatos Vilardebó,
Major de aeronáutica,
da base aórea n.? 3,
Leite.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
da base aérea n. ° 3, Américo de Araújo

aérea

n." 1,

António

Dias

do exército,
Bastos.

Comando militar de S. Miguel
Capitãis,
do corpo cio estado maio!'. Francisco
António
Pires Barata e, d~ engenharia,
com o curso do estado
maior, 1\ ll.erto de Andrade 0, Silva, ambos da B.:: Di-

recção

ONU]

dõste Ministério.
Comando militar da Terceira

elo corpo do estado maior, da B.a Direcção Geral
Jorge Mário Apolinúrio Leal.
Tenente de artilharia,
com o curso do estado maior, da
3.11 Direcção Geral dêsto Ministério, Joaquim Mauuol
da Costa Júnior.
Capitão

deste Ministério,

Comal)do militar do Faial
Tenente

de artilharia,
Geral

3.11 Direcção
Silva.

com o curso

do estado maior,
João António

dõste Ministério,

da
da

2." Série
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~Iajor de infantaria,
Prazeres Pereira.
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n.· 4

no quadro da arma, Joaquim

dos

Regimento de infantaria n.· 14

Capitão, do regimento de infantaria n.? 13; António dos
Santos ~eto.
Regimento de infantaria n.· 16

"Jlajor, do regimento de infantaria n." 15, Xlanuel Soeiro
de Faria.
Regimento de infantaria n. o 17

Capitão, do regimento de infantaria n." 9~ António }In,ria
Peneda, por motivo disciplinar.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· I

Chefe, o coronel de infantaria. do distrito de recrutamento e mobilizacão n. ° 7, César Augusto Gomes Ferreira Quaresma.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 10

'I'enente, na situação de reserva, .Ionquim Camilo Lobo
Garcês Palha de Almeida.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Comandante, o coronel de artilharia,
arma, :\Iário Cambezes.

da direcção

da

Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Comandante, o coronel, do regimento (lo artilharia
geira n.? 5, João Pedro Alves Júnior.

li-

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Comandante, o coronel de artilharia, com o curso do
estado maior, da direcção da arma, João .TOS(\ Pereira
Damasceno.
.
Regimento de artilharia de costa

Comandante, o coronel, do regimento
geira n.? ~, João Braz de Oliveira.

de artilharia

li-

Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Luiz
Cesnrinv Calafate; por motivo disciplinar.
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Por portaria

de 20 do corrente

N,o 1
mês :

Escola do Exército

Tenente médico, supranumerário,
de Almeida,

Ricardo Pedro ChHYO·

Hospital militar principal

Capitão médico. da Escola do Exército, Augusto da Silva
Travassos.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção GeralPor portaria

de 5 de Novembro

La Repartição

findo:

Nomeado professor adjunto interino do grupo constituído
pela 10.
Ll ,", 12.a e 13.a cadeiras da Escola do
Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e 22.0 do
decreto-lei n." 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
e do artigo 2.0 do decreto n, o 26:3-11, de 7 de Fevereiro de 1936, o tenente de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n." 1, Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro, acumulando com o s-rviço da unidade a que pertence. Esta nomeação (.
considerada de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho de 29 do Outubro
último.
(Visada pelo 'J'ribunal de Coutns em 11 de Janolro de 19~3. 8.10
lL

,

dev ídos emolumento",

Por portaria

nos termos do docreto

n.? 22:257).

de 26 de ...'Vovembro findo:

Nomeados por urgente conveniência do serviço, reconhecida por despacho ministerial do 19 de Novembro de
1942, professores eventuais dos cursos para a promoção
a coronel, no ano lectivo de 194:?-lU4B, nos termos do
§ único do artigo 5.° do derreto-lei n.? 30:~88, de :? de
Fevereiro de 1940, e do artigo 2.° do decreto 11.° 26::H1.
de 7 de Fevereiro de 19:36, os sO~llintes oficiais:
.
Coronéis de infantaria Mário Nogueira o Carlos Augusto
Dias Costa.
.
Coronéis de artilharia, tirocinado, Jo::-6 Augusto de Beja
Neves e Miguel Pereira Coutinho.
(Visada polo 'l'rlbunnl do Coutus 0111 ~2 de Jalloil'o de 19t .•, ";§o
davldos emotumouros,
1l0i tOl'II10S do decroto
11.°22:251).

2.' Série

v-
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AUMENTOS

SÔBRE O SÔLDO E DIUTURNIDADES

Ministério da Guerra _1.& Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas as vantazens
de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 de Agosto de 1931, desde a data
que lhes vai indicada, aos oficiais em seguida designados:
Por terem completado o tempo de permanência
lato, desde as datas em que são considerados
nos termos do decreto n,O17:378, de 27 de
de 1929, necessário para o segundo aumento
cento sObre o sOldo:
POI'

no oftclatenentes,
Setembro
de 10 por

portaria de 8 de Dezembro findo:
(Visada pelo Tribunal
vldos omoJumentos,

de Contas, com a anotação de serem denos tormos do decreto 11.° 22:257).

Serviço de administração militar - major Luiz Cândido
de Passos Pereira de Castro e capitão Pedro Rodrigues Valente, adidos, em serviço nas oficinas gerais
de fardamento e calçado, nos termos do artigo 19.°
do decreto-lei n.? 28:403, de 31 de Dezembro de 1937,
desde 1 de Dezembro de 1942.

VI-

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-La
POI'

Repartição

portaria de 12 do corrente mês:

Condecorados com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por terem sido julgados ao abrigo
da alínea a) do § 2.° do artigo 8.°, com referência à
última parte do artigo 10.°, do Regulamento da Medalha Militar, o brigadeiro de engenharia João Taniagnini de Sousa Barbosa, coronel do serviço de administração militar Acácio Augusto de Araújo Negrão
e Sousa, major de cayalaria lIumberto Buceta Martins,
capitãis, de engenharia, Inácio Francisco da Silva e,
médico, Augusto da Silva Travassos ,
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VII- DEClARAÇOES

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-

I.a Repartição

1) Tendo sido agraciado com a Cruz Vermelha
de
Mérito da Cruz Verlllelha Portuguesa
o tenente, na situação de reserva,
Jacinto Ferreira
Ezequiel, é-lhe permitido usar as respectivas
iusígnias.
2) 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
Regimento de cavalaria n.· 5

1fajor de cavalaria
de )feneses.

João

José

F'rancisco

Xu\-ier

Freire

Inspecção das tropas de comunicação

Major

de engenharia

Flávio

.Tosé _\ lvares

cios Snn tos.

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

3) Por terem sido euspensos
até :.H de Fevereiro
próximo os trabalhos da Assemblea
Nacional, reassumiu
as funções do exercício do cargo de aj udnnto general do
exército,
em 8 do corrente
mês, o general Fernando
Augusto Borges Júnior, funções que, intorinamonts,
exercia o coronel, na situacão de reserva, chefe da ~. a Repartição
da L." Direcção Geral dêste 'Iinistério.
José
Holbeche Correia de Freitas.
4) Contam a antiguidade
dos seus actuais
postos,
desde as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas,
os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presento
Ordem do Exército:
Corpo de generais

Joaquim
dos
de 1942.

Santos

Correia,

desdo 3() de Dezembro

2." Série
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Infantaria

Brigadeiros Joaquim ~laria Neto e Sérgio de Ass unção
de 1101'ais e Castro, ambos desde 30 de Dezembro
de 1942.
.
Coronel Abel Magno de Vasconcelos, desde 30 de Dezembro de 1942.
Tenente-coronel Carlos Ribeiro Pestana. desde 30 de
Dezembro de Hl42.
11ajor Joaquim dos Prazeres Pereira: desde 30 de Dezembro de 1942.
Médico

Capitão José Baptista de Sousa, desde 21 de Novembro
de 1942.
5) Foram nomeados para a freqüência do curso de
altos comandos. no ano escolar de 19-t3-1944, no Instituto de Altos' Estudos 1Iilitares, os coronéis a seguir
mencionados:
Infantaria

António José Adriano Rodrigues, do corpo do estado
maior, adido, em serviço no ~1inistério da Educação
~acjonal.
Luiz António Aparício. adido, em serviço no Ministério
das Finanças, como comandante geral da guarda fiscal.
.TOSt· ~Iaria Nepomuceno Mimoso, comandante do regi. mvuto de infantaria n." 21.
Oscar da Silva Mota, comandante (Ia Escola Prática de
Infantaria.
António Albino Douwens, comandante do regimento de
infantaria n.? l.
:'Ilário Nogueira, comandante do regimento de infantaria
n." 1,1,.
Reservas:
António Soares de Andrea Ferreira, comandante do rpgimento de infantaria n. o 11.
António de Magalhãis Cerqueira de Queiroz, comandante
do regimento de infantaria n. o 8.
Carlos Fragoso do Rio Curvnlho, comandante do regimento de infantaria n." 7.
Artilharia

Salvador de Oliveira Pinto da Francu, do corpo do
estado maior, chefe do estado maior da 2.& região
militar.

ORDDl DO EXÉRCITO Ko 1
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João José Soares Zilhão,
de Artilharia.

2.' Série

comandante da Escola Prática

Reeerea:
João José Pereira Damasceno, com o curso do estado
maior, comandante do regimento de artilharia ligeira

n." 5.
Cavalaria

Luiz António de Carvalho Viegas, comandante do regimento de cavalaria n." 4.
Armando Idalino da Oruz Mesquita, comandante do regimento de cavalaria n." 1.
Reserva:
José Lúcio de Sousa Gonçalves Nunes. comandante do
regimento de cavalaria n.? 3.
.

G) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 17, serviço para que foi nomeado pela declaração 8) inserta na Ordem do Exército n.? 5, 2.& série,
de 1942, o coronel de infantaria Carlos Monteiro de
Sousa Leitão, que, por despacho de 11 do corrente mês:
continua no quadro da arma.
7) Continua acumulando o serviço de promotor de
justiça do Supremo Tribunal Militar com o que presta
na 2:' Repartição da 3.a Direcção Geral dêste Ministério
o tenente-coronel de infantaria Carlos Ribeiro Pestana,
que, pela presente Ordem do Exército; é promovido ao
actual põsto.
8) Chama-se António de Freitas Silva, O não António
Freitas da Silva, como foi publicado, o tenente miliciano
promovido para o centro de mohilizução de infantaria
n.? 6, por porturia de 17 de Dezembro de 194:3, inserta
na Ordem rio Exército n.? 16, 2.:1 sério, do mesmo ano.

9) Contam a antiguidade de aspirante a oficial miliciano, respectivamente, desde 1 de ~ ovembro de 1934,
1 de Novembro de 1935, 1 de Novembro do 193;) o 1 do
N ovembro de 193i, e não desde 1 de ~~ovembro de
1938, como foi publicado, os actuais alferes milicianos,
do Colégio Militar, Joaquim Afonso Vaz Gomos, do batalhão do metralhadoras n." :3, Artur Alvos Moreira de
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Pinho, adido, no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana,
José Soares Galiza Carneiro,
e do
Colégio Militar,
Manuel Cunha Ramalho,
promovidos
àquele posto, o primeiro para o regimento de infantaria
n. o 21, por portaria de 15, o segundo e terceiro para o
batalhão de metralhadoras
n." 3, por portaria de 14, e
o quarto para o regimento de infantaria n." 6, por portaria de 15 de Março de 1939, insertas na Ordem do
Exército n.? 5, 2.a série, do mesmo ano.
10) Está desligado do serviço desde 20 de Novembro
do ano findo, para os efeitos da última parte do artigo 15.° do decreto- lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, o alferes miliciano de infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 8, José Soares de Campos Bandeira.

11) Conta a antiguidade
do seu actual pósto desde 1
de Novembro
de H)35, e não desde 1 de Novembro de
1940, o alferes miliciano de infantaria,
prestando serviço
no Colégio Militar, Joaquim Afonso Vaz Gomes, promovido a alferes por portaria de 11 de Novembro de 1940,
inserta na Ordem do Exército n." 22, 2. a série, de 17 de
Dezembro do mesmo ano.
1:?) Conta a antiguidade
do actual põsto desde 1 de
Novembro
de 1940, e não desde 1 de Novembro
de
1941. como foi publicado,
o alferes miliciano .:le infantaria. actualmente
do rogimento de infantaria n.? 7, Joaquim de Sales do Macedo Oliveira Simões, promovido
para o batalhão de metralhadoras
n." 1, por portaria de
8 de Agosto de 1941, inserta na Ordem elo Erército
n.? 1~, 2." série, do mesmo ano.
13) Deixou de estar adido em serviço no Instituto
Geogrúfico
e Cadastral
desde Outubro de 1939, continuando, porém, na mesma situação do adido como professor da Escola do Exército até ~1 de Junho de 1941,
data em que, sendo major, foi colocado no grupo de
artilharia
contra aeronaves
n." 1, como comandante
interino, o tenente-coronel
do artilharia Alexandre
Gomes
de Lemos Correia Leal.
14) Foi

nomeado para a frequência
do curso para a
a coronel, que deve ter início em 1 d~ .Fevepróximo, no Instituto
de Altos Estudos 1Iflhtares,

promoção
roiro

:l8
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onde deve ser mandado
apresentar
no dia anterior
ao
do inicio do curso, o tenente-coronel
de cavalaria,
com
o curso do estado maior, do regimento de cavalaria n." 7,
Humberto
de Luna da Costa Freire e Oliveira,
15) Continua
fazendo parte da comissão técnica da
arma do cavalaria, como vogal, por proposta da direcção
da arma, em virtude de havor vantagem para o serviço
da mesma comissão técnica na continuação
dos assuntos
que tinha em estudo quando ocupava o cargo de professor catedrático
da 9. a cadeira da Escola do Exército,
cargo de que foi exonerado a partir ele 31 <.1.(' Agosto do
ano findo, conforme portaria
de :!O do mesmo mês. o
major de cavalaria,
adido, no Minist('rio
do Interior,
prestando
serviço na guarda nacional republicana,
em
Lisboa, Humberto
Buceta Martins.

1G) Chuma-se João Abel da Costa Ramos Mugalhãis
Cruz Azevedo, e não João Abel da Costa Iiumos de ~Iazulhãis Cruz Azevedo, o ex-aluno da Escola do Exército promovido
a aspirante 11 oficial para o regimento de
cavalaria
n. o 6, por portaria
de 15 de .Agosto do ano
findo, inserta na Ordem do Exército 11.° 11, 2.a série, do
mesmo ano.
17) Devo ser colocado na respectiva
osculu imediatamente fi, direita do alferes miliciano de engenharia
A ntónio Gouveia Portela o nlferes miliciano dI' cngeuharia,
tio regimento
de engenharia
n." 2, .Jorge Cândido 0:;6rio, promovido
ao actual pôsto por portaria
de lU de
~ ovombro último, inserta na Ordem do Erérctio n. o 15,
2." sério, do ano findo.
18) Está desligado
do serviço desde 13
mês, nos termos da última parte do artigo
crr-to-lei n.? :28:404, de 31 de Dezembro
major miliciano módico, do extinto quadro
2. a companhia
de saúde. An t6nio Gomes
Lemos.

do corrente
lfl. o do (I de 19Wi, o
especial, da
Ferreira
de

19) Pertencia
ao batalhão independente
de infanta ri
n. o 19, e não ao regimento de infantaria n. o 19, como foi
publicado, o capitão médico João Gonçalves Valente, que,
por portaria
de 30 de Dezembro
do ano findo, inserta
na Ordem do Erército n. ° 16, 2. n série, do mesmo ano,
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foi colocado na repartição
militar da Xladeiru.

N.' 1

do serviço de saúde do comando

20) Chegou il altura para entrar
Novembro
do ano findo o tenente
rário, Fausto Tavares Xavier.

no quadro em 21 de
médico, su pranume-

21) Deve ser considerado colocado na base aérea n.? 1,
e não na Escola Militar de Aeronáutica,
como consta da
portaria
de 12 de Dezembro do ano findo, inserta na
Ordem do Exército n." 16, 2.8 série, do mesmo ano, o
tenente médico do batalhão
de carros n.? 1, José Neto
Milheiriço.
22) Tem o põsto de alferes, e não o de aspirante a
oficial, como foi publicado, o alferes miliciano do serviço
de admiuistraçãc
militar Júlio Pereira Pires, que, por
portaria
de 30 de Dezembro de 1942, inserta na Ordem
do Exército n. o 1G, 2. a série, do mesmo ano, foi (:010cado na 3.8 Repartição
da 2.11 Direcção Geral deste Ministério.
23) Pertence à repartição de contabilidade
do comando
militar da )Iadeira,
e não à repartição
de contabilidade
do comando militar dos Açõros, o alferos miliciano do
serviço de administraçâo
militar Manuel José Filgueiras,
que, por portaria
de li) de Dezembro
do ano findo. inserta na Ordem. do Erército n." 1ü, 2.8 série, do mesmo
ano, foi promovido àquele posto.

2-1) Continua prestando
serviço,
eventualmente,
na
1.:. companhia
de saúde, como tesoureiro
do conselho
administrativo,
o capitão do extinto quadro auxiliar do
serviço de saúde Severo José Pinto.
25) Deve ser incluído na relação dos oficiais oferecidos para servirem nus colónias, a que se refere a doclnracão 24), inser ta na Ordem do Exército n. o 16, 2.11 série, do ano findo, imediatamente
à esquerda do tenente
do quadro dos sorvicos auxiliares do exôrcito João Matias, o alfores 00 mesmo quadro António Monteiro.

~6) Fica sem efeito a determinação

n.? 33) inserta na
n.? 16, 2.& série, de :n de Dezembro
que mauda fazer serviço, na comissão a que se
a portaria
de 18 de Maio de 19:38, o capitão, na

O'rr7em do Exército
findo,
refere
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situação
sinho.

de reserva,

x- 1

MaI?ede Augusto An-elos

2." Série

Formo-

27) Estão desligados do serviço, desde 11 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezr-mbro de 1937. os
capitãis, na situação de reserva, António Artur :\lol1tonegro Lôbo o José de Salos Terreiro.
28) Está desligado (lo serviço, desde 21 do Dezembro
do ano findo, nos termos da última parte do artigo 1.').0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de H)37, o
capitão, na situação de reserva, Luiz Robalo dos Santos.
29) Passa a fazer serviço da sua espocialidade nu regimento de infantaria n." 8 o capitão módico, na situação de reserva, Abílio do Deus Pereira do Lago e Co-ta.
30) Está desligado do serviço, desde 21 do Dezembro
do ano findo, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente, na situação de reserva, Joaquim Marques Pinheiro.
31) Deixa de prestar serviço no regimento de infantaria n. o 8, por dosnr-cessário,
o tenente, na situação de
reserva, António Coelho.
32) Estão desligados do serviço, desde 23 de Dezembro
do ano findo, nos termos da última parte do artigo li). o
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1DB7.
os tenentes, na situação de reserva, José Augusto Tei~
xeira Baptista e Agostinho J cão de Sousa }Iarques.

-Ministério
33) Pensão
cionado, que,
de Dezembro
Exército para

da Guerra - 2. li Direcção

Geral-

3. a Repartição

anual que compete ao oficial a seguir mennos termos do decreto-lei n. o 28:404, de 31
de 1937, transita pela presente Ordem do
a situação de reserva:

Tenente do serviço de administração militar Luiz da
Costa :\[iguel, 16.57~;$. Tem 34. anos de serviço o 30
períodos.

2." Série
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34) Por determinação
do S. Ex." o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra.
de 31 de Dezembro
último, devem
ter. no ano lectivo corrente,
a duração de quatro sernanas os cursos de comandantes
de companhia,
comnndantes de batalhão, comandantes
de esquadrão,
comandantes de grupo. comandantes
de bataria, comandantes
de esquadrilha:
curso de chefes de serviço, curso técnico
para capitâis do 8eHi\,0 de administração
militar e curso
técnico para tenentes do serviço de administração militar, considerando-se
assim conseqüentemente
alteradas
Hb correspondentes
duraçoes fixadas no «Plano de cursos,
estágios e tirocínios para oficiais, sargentos o praças no
ano lectivo 1942-1943»,
publicado na Ordem do Exército
n.? 12. 2. série, de 30 de setembro de H:IJ2.
35) Chama-se Filipe Adérito de Alp oim Portocarrero
de Barros Rodrigues,
e não Filipe Adérito Maria da Conceição Alpoim Rodrigues, como foi publicado na Ordem
do Exército n.? 16, 2.11 série, de 31 de Dezembro findo,
o primeiro sargento cadete n. o 3f>3,40, do regimento
do
infantaria
n.? 11, alistado no corpo de alunos da Escola
do Exército. como cadete, com O II. o :!53, em virtude de
ter sido autorizado
<lo mudar
de nome, conforme consta
do Diál'io do (; orhno n. o, ~9J. 3. ~ série. de 17 daquele
mês,
36) Tinham a graduacão de soldados cadetes do regimento de infantaria
n.? 11. e não a de primeiros sargentos, como foi publicado, os alunos a seguir indicados,
alistados como cadetes no corpo de alunos da Escola do
Exército; constante» da declaracüo J~), inserta na Ordem
du Exército n. o 16. 2." série, do ano findo:
Carlos :\Iannel Barão Pinto, Fernando
José Vasco de
'onsa Bastos Lope . :\fanuel ~eves da Costa Gouveia,
Manuel Duarte Pedrosa, João Soares de :\Ioura e Filipe Adérito :'\faria da 'onceiçüo Alp~im Rodrigues.
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VIII
1) Cofre de Previdência

- BALAM
dos OH

Nos termos do artigo 45.0 do decreto n." ~2:199, de 15 de
lativo ao 4.° trimestre de 194~:

Receita
Saldo do ant ecedoute :
Titulos de d ívídu púbtíc a [v nl o r da compra).
. ..
Ohriga~Oes da Companhia do, Cnmtnho s de Ferro
do Norte de Portugal (valor de compra)
. . . •
Depósitos à ordem
Dinheiro em caixa ..•........•..•
·
Cotas:

2Q:3ltL13.3,~0
40.,93.;'00
2i'l,7.~5,00
'_b_·7_(~_;)

20:998.824,st7(5)

.

Rocebtdas

dur-ante

O

tr-imestr-e

..

130.913.)95

Juros:
Do. titulos do divldn púhlíe«
........••
Nos termos do artigo 5.° do decreto H,o 22:199, de
15 de F'e veretro do 19a3
.
Dos dapús te s ú ordem no )routepio (;eral

HO.tl26/i32(5)
3~~,i50
2.556.)30

í

Fuudo de dsspes a de funcionamento
AdIcional"

recuhldo s dur-ante o trimestre

eveuruats

Receitas

i

nos
do artigo 23.0 do
n.o 22:H)9, do 15 (le Feveretrc do 1933
Suhsídio
a liquidar, reduzido à. resorva maroruátlca, que r-overtuu para o corre, 110"1 termos do
artigo S:i.· do del'relo II.· ~2:1~9 . . . . . • . •
Indam

niz

173.ws,s12(5)

(a) :

açõos

rormos

de

erero

1.113,)00

-----

21 :611.609,$20

(lI) Const tuido pel os adicionais,
í

ao.

hH'tQO

dJ. circulue

0.° 3, de 11 dt) Janl!Jro d.
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N.o 1

CETES
ciais

do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 19L~3,publica-se o balancete do referido Cofre re-

Despesa
Suhsidlos:
De subscritores falecidos no corrente
A l tqutdar , pagos DO rrtmestre
.•
Idem) que reverteu para O Cofre.

22;;.000,'00
~";.OOO·500
1.1l3j)Otl

ano

251.113,$00

Subs id ios cm depósito:
Em uouio do duas menores. órfãs, internadas
ató que atinjam a »iuiortdade •.•....•••.........

DO

Instttuto

de Odivelas,
20.0001i0U

Snbsldios em prestações:
Prest açõos pagas durante o trhnesveo

••••.•••••.•••••

300600

Rondas vitalícias;
1.6201;00

Pagas dur-nme o trimestre
Fundo do despesa do funcionamonto:
O rt\tiftêllÇOos e dtvorsns

dcspesns

l íquldndns

no trimustro

.

6.768.$20

Cotas:
Resutuídns

por terom sido pagas a mais por

UIIl

subscritor

falecido.

73,~01J

Saldo que passa .
Titulo, do divida púb líca (valer de compra).
Obr'gac;Ous da Companhia dos Camrunos de Forro
do Norte de Portugal (valor de compra)
Oepositotoõ iL ordem
•..••......•••
Dinhoiro em caixa.
. . . . . . . . . . . . . . .

20:316.133,)60
407.9351100
610.66\i!)~0
,$05
21:614.609b20

lNl,

da 3 • Repartiç1to <ln2.' Dlrocção Geral do ~lilllstórlo da O uerra •

•

2.' Série
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2) Cofre de Previdência dos

Balancete relativo ao 2.0 semestre de 1942, a que se refere
Sargentos de Torra e Mar:

Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterIor
.
'Cotas
.
,Juros de papéis de crédito ..
Lucros cm pupúl s de crédito.
Contas a regularizar
.•..
Recoítns eventuats
...•.

7:084.985/J~O
571.580~25
151.500,~50
9.J12~10
1.1G2~~5
6.,161655

519.816~G5

7:GO·l.802,545

Caixa Económica:
Saldo
Juros
Juros
.J u r-os
Prémtc
Lucro

do semostre antertor
de emprósthnos
.
de mora
.
do pnpúls de crédl to
de risco
.
em pBpúi~ do crédito

1:420.175J!60
81.375~'5
63G.HO
10.5GM30
1\).907 .~3"
r).5~2~JO

68.0676\10

u:m13.0 a:j~\15
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Sargentos de Terra e Mar
o n.? 20.0 do artigo 41.0 dos estatutos

(10

extinto Montepio dos

Despesa
Cofre de Previdência:
Subs[dlos a liquidar
• • • • •
Rest.ituYção de cotas
•••.•..••.••
Transferência
de cota. pura o C.
Juros de cotas transferidas
• •
Contas a regularIzar
• • • • •

• •

130.r.001100
17.001890
H.701/jr.,)
r,.Gtl5,$:')5
I.U84,$00

P. O. E. M••
. • • • • • .
• • • • • • .

175.IG3~00

Caixa Económica:
Prémtc da risco.
Despesas gerais

2.110/j75
22.112/120

• . • • • • •

Saldo para o semestre

segulnto:

Cofre de Previdência:
1'3,u dtnbetro
••••••••••••••••••••••
Deposltudo l1U Caixa Ger-al <lo Depósitos.
dêncla .•.•••••...•••••••••••••
Em

1.722~ ar,
Crédito

o Previ48.IOO/l()Q

papéis do crédito:
Obrlgnçõe.
do emprôsttmo
consoltdudo doi.ó por conto.
. • . • • •
Obrtguções
do ompréstlmo
cousottdndo de 4 por cento .•.•••.•
Obrtgacões
do ernprésttmo
consoltdad« do 3 '/. por COl1tO
••••••
Ohrlguçõu.
do empréstimo
cousottdado do 3 '/. por couto •.••.•
Olll'lg.l~ÕO' do emprésume
consottdndo do ;{ por ceuro . • • • • • • •
Obri:{al,õt_.t) do emprésttmo
de 4 por
cento (Ceuteuártos)
••.

1:200.0001100
4,100.0001100
100.0001100
400.000{loo
200.000/100

7 :380.0oo/j00

7:429.722,)45

Caixa Económica:
Doposltado
dOnela

Dfubetru

nn Caixa Geral de Depósitos,

Cródlto

o Previ-

••.•••••••••••••••••••••

emprustado

• ~ ••••••••••••••••

1:1:•.S23/10r.
U7~.075,,50

Em pnpóls do crôdtto r
Obrll{uçÕOI
dado <I" 4
Obl'l!(nçõOI
dado do S
ObrigU\,üol
dudo do 8
()hrlg:lr.i'lo~
,1;1110 <lI!

do empréstimo
ccnsottpor cento.
. . • . . . .
do ompróstimo
cousott'/. por conto
• • • . • •
do empróstimo
couso lt'I. por ceutc • • . • . •
do ompr+'i\itIIIlO

150.000/100
100.000/100
2oo.oo0,~00

rOll~oli ..

3 por ceutu . • • • • • • •
OlJril:açõus
tio emprõsumo
do " por
cento «·olltonãrlo.).
• • • • • . •

100.oon,5oo
l00.()oo~OO

G50.000/l00

1:463.R~8/1";'
O:093.0·15/1l15
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IX- 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 V0Z, os oficiais ao
diante indicados para, na qualidade do recorridos que
são no recurso n.? 2:604, em que o aspirauto a oficia]
miliciano de engenbaria, actualmente alferes, Artur Varela Cid recorre da sua colocação na escala dos oficiais
milicianos de engenharia, apresentarem, querendo, tanto
élcs como os seus roprosontnutes legais, a respectiva
contestação, tendo para õsse fim vistas no processo na
secretaria do Conselho de Recursos, dentro dos aludidos
prazos:

Nomes

-

-

Alferes
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
II

»

»
»
»

»

Slllla~õos

----------1·-----1
Alberto Augusto Mendonça ..
Estêvão
Mendonça Lamas do
Oliveira .
.João Cândido Furtado
Antas
.Ioão de Almeida Cardoso de
Lemos .
•Iosó Cabral Marques de Beja
Nunes.
José A dolfo Pinto E liseu .
Manuel Fernandes Matias
António Álvares da Costa Mpneses i\loura e Cruz.
Diogo J osé Antunes . . . . .
Manuel António Lopes Navarro
Honorato Alvos Soahra .
vl anuel Severo de l"iglleirp,lo
Cunha.
Jos'-' Manuel Bmga ,lo Hei res
()r1ando Eduardo Yale de A 1moida e Sousa.
Carlos Pedro Vnlr-ntim
Paz.
Mauu('1 Lrlrio Si lvór io da Silva
Franciscc Xavier Marques Maia
I'o.lro ~loura Braz Arsénio Nuncs(a).
Rui Alves da Silva Sanches (a)
( lualbcrto Furnanrlcs Pires ..
Mi li tão Rosa [,p['pira.

n. E.

n.O 1

»

»

H.. 1':.11.· 2

lJ

B. Ponto

»

B. S. C. b'.
R. K n.v 2
R. E. II.· 1

»

H.. K n.v ~

»

»

I)

R. E. n.? 1

»

»

lJ

B. Ponto

»

u.

I<:. 11.° 1
H. POIlt.

»

IL I':. II.":!

lJ

»
lJ

»

»

50

lJ

B. s. C. I".
H.. I~;.H.O ~

»

:lO
»
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Nomes

P(I:-;lO

Alferes
"
"
"
I)

"
"

"
I)

»

..
..

Alfredo Sobrinho
Barata
da
Rocha,
António
Em idio Pereira Quelhas da Silva.
António Cardoso de Lacerda
Leitão
Daniel José de Arriaga
Ferreira.
Augusto Simõee Mar tn .
:llário Manuel Nogueira de Almeida
,
Manuel
Vaz Novo Catalão (a)
-Iosó Olaia Lope- ;\Iolltoya ..
.Iosú Augusto Leão da Costa
Simões.
A II tónio
Rosa Fernandes
de
Barros
António Gouveta Port.elu .
.lesé An tún io (;it da xílva

N.O 1

lHa,

Hituações

R E. n.s 1

30

»

I)

B. S. C.

r.

R. E. 11.° 2

»

G. C. T. Aut.
H. E, n.? 2
1)

R. S. C. F.
R. E. n." 2
G. C. T. Aut,

»

Obituário

1942
(ler:embro
»

22 -

Coronr-I reformado
Eduardo
Frederico Cavaleiro
:\le Iq ui ades.
21 - Tenente miliciano médico, licenciado, António Domingos Gamito,

1943
.Janeiro

() -

»

G-

IJ

6-

IJ

'1 -

»

»

..

_
11 lb _

General reformado António Gomes de Sousa .Jú·
nior.
Corunel reformado José Aujrusto Coelho Leite Pereira (lo Castro.
'I'um-utc-eeronei,
lia situação de reserva, Manuel
Henr iques Carreira.
Tenente-coronel
reformado Adriano Mendes Strecht
de \' ascoucelos.
Teueute médico do '1113,lro prlvativo da Cruz VerIllt.lha Portugue-a
Agostinho
Pinto Leite da
Silva
Cupitâu, na ~itna~'iio de reserva, Jos', Manuel Baptista Lopes.
T,·lIeutc-eurOllt·!
de artilharia,
IlO quadro,
ngelo
Fer rcira.
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RectlflcaçOes

Na Ordem do Exército n.O lfí, 2.' série, do ano findo, p. 733,
I. 21)', onde se lê: «Mcne"e~", deve ler-se: «Mcneres»;]l. 738, 1.10',
onde se lê: «Valderniro», deve ler-se: «Vla.limiroe ; p. 739, I. 3.',
onde se lê: «Gerardo», deve ler-se: "Geraldo».
"l'i a Ordem do Exército n.O 16, 2.' série, do ano findo, p-,805,
I. 1.., onde ~e lê: "Vasco», deve ler-se: "Vaz».

António de Üliueira Salazar.

(I

tjudante

litlllrral,

MINISTÉRIO

Ordem

do Exército
2.-

N,O 2

DF\ GlIERRF\

Série

15 de Fevereiro

de 1943

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 do Setembro
de 1928: manda o Govêrno da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Leopoldina
Correia
Gonçalves, viúva do tenente Manuel Gonçalves, a revers110 da cota parte do suhsidio mensal no quantitativo
de 140:09,
em virtude do haver perdido o direito ao
recebimento
do referido subsídio sua filha Ilídia Correia
Gonçalves.
Ministério
da
O Sub-Secretário

Guerra, ·18 de Janeiro do Hl43.de Estudo da Guerra,
Fernando dos

Santos Costa.
(Vislldn pelo Tribunal
do Coutns .10 27 do .TIl,,",lro do 1~113•• ·!lo
são dovldo8 omotumentos,
1109 termos do dvcreto n.? 22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 do Setembro
do 19:!8: manda o Govõruo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
conceder a :'t1aria Luzia 00mes, viúva do alferes reformado
Francisco
Cândido,

40
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falecido em 24 do Novembro
do 1942, o subsidio mensal
no quantitativo
de 140600.
Ministério da Guerra, 18 do Janeiro do 1943. - O Subo
Secretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santo»
Costa.
(Visada polo 'I'r-ibun al de Contas em 28 de Janoiro do Int3. São
devidos

omolumentos,

nos termos do decreto

D.O

22:257).

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 do Setembro
do lD28: manda o Govõrno da República
Portuguesa,
polo Ministro
da Guerra,
conceder
a ~raria Albertiuu
Bautier Conceição Ferreira,
filha do falecido alferes reformado
A lfredo A UgUHtO Ferreira,
o subsidio mensal
no quantitativo
de 140;>09.
Ministério da GUNrn, 21 de Janeiro de 1943.-0
SnhSecretário
de Estado
da Guerra,
Fernando dos Santos
Costa.
(Visado polo T'r+hunnl do Ocu tns nm 2R do Jonolro .10 ln·t:!. 1'110
devidos

omolumentos,

nos

torlUOs

do

docruto

11.0

2~!:~57).

11- MUDANÇAS DE QUADRO
Ministério da Guerra - l." Direcção GeralPor portada
'l,<~1ll passagem

ele 16 de Janeiro

2.3 Repartição

findo:

módico, nos termos do
de 1032, por se
encontrar
habilitado
com o curso de medicina, o alferes milicíamo de infuntaria;
do batalhão
de metralhadoras D. o 2, Francisco Ferreira.

decreto

D.O

a oficial miliciano

21::305, tio 2:3 do Abril

(Visada polo Tribunal
do Coutas, com o nnoração elo ufio serem
devidos omolumeutcs, nos termos do decreto n.o 2:l;25i).

III-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralFor portaria

2,:.1 Bepartiçãn

de 9 de Jn neiro flndo :
Disponibilidade

Major

<lo serviço do administração
militar, adido, Chiudio AUglH\tO TOrres Silvu, fIue, por tor dei tudo de

2.' Série
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prestar ser viço na Manutencão
em 27 de Deaembro de 194~.

41

N.p 2

Militar,

se apresentou

(Vi. ada polo Tj-lbu nal de Contas, com a auot ação do não serem
davídos 8lnolumeutol, nos termos do decreto n.o 22:257) .

•

Por portarias

de 28 de Ja neiro findo :

Quadro da arma de infantaria

do infantaria,
adido, Vasco António Lopes da
que, do regresso
ti!' comissão militar no Miaistório das Colónias, SI' apresentou
om ~l de Janeiro
de HH:3, preenchendo
"aga no quadro.

Tenente

Eira,

(Visada pelo 'rrihunal de Couta, com a ano tnção do não surom
devidos ernol umun tos, nos tCI'lUOi du dncroto u.o ~2:~;j7).

Oficiais milicianos

de artilharia

Tenente
dI' artilharia,
adido, em serviço no Ministório
das Colónias,
Lucílio ?\I:tin Pinto da Fonsoea, nos t01"
mo' do artigo ..J:.o <lo decroto-Ioi n.? 28:402, de B1 de
Dozetubro de 1\):37, rlov elido :,,('1' considerado
nesta si.
tuução
desde ~~ do .Iurn-iro <lo 1\)43, sem direito a
ponsâo pelo :\Iilli:"t('rio ela Ulll'ITlt por tor optado pelo
serviço (lu ~linistério
da~ Colónias,
como administra-

circunscriçâo
<lo quadro
lóuia de ;'\[oçambiquH.

<101' UI'

(Anotnda

pelo Tribunal

administrntivo

do Contas

om ~ do Foverolro

da coo
do 1048).

Adido.
Capitão miliciano
do serviço dr' ad ministrução
militar
do extinto quadro especial, do rf'gimllllto de infantaria
n.? lf>. JOSlí Gonc.ilvcs Pu lhnros Júnior (I tononto módico, (la haso a{'("(\a n ," :!, Bi('ardo Itorta Júnior, por
torem sido rcquisitudos
pam dl'SOlllf)l'nhar lima corniesiio do sl'r\'i\,'o dt'P('TH!pnt·
do :\linistério
do I ntorior.
na guarda nll('ion,ll f(·puhli'·:lna. <l11\'Plldo SP1" ('ol1side·
mdos 11psta sitIW<:iio, respecti\palllcnn>,
desde ~() e 1G
de .Janeiro do UHH.
(Anotada.

1'010

Trlbl1ual

de CODU, 001 2 do Fo\·or 'iro do t91U).

Disponibilidade

<lo qundro do· ~ef\"i\os auxiliares
do 0::.;('1'(' ito,
Lili" Bapti~ta dn Cruz qUI', dl' regresso do
:\lilli~tório das 1<'i11:1I1<,:a8, por ter deixado do prei'tar

Alferes

adido,
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em 20 de Ja-

se apresentou

(Visada polo Tribunal de Contas, eom a anotação
devidos omolumentos,
nos termos do decreto

de 01\0 sorom

n.· 22:257).

Reserva

.

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da formação do comando, do comando militar
dos Açôres,
Francisco
António Milho da Rosa, nos
termos
da alínea
b) do artigo
1.0 do decreto-lei
n.? 28:40-1, de 31 de Dezembro de 1937, por tr-r sido
julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo SM considerado
nesta situação desde ü do Janeiro de 19-13.
Tenente do serviço de administração
militar, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, Raúl Monteiro Simões Dias, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937,
p01' ter atingido
o limite do idade, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setomhro de 19-12,
e sem direito a pensão pelo Ministério
da Guerra emquanto prestar serviço no Miuietório das Colónias.
(Visada pnlo 'I'r-lbunnl do Contas, com
rom dovJdos omotumouros,
nos termos

8notaç!io do não sedo docroto 0.° 22:2~7).

fi

Baixa do serviço

Tenente miliciano médico, gruduadc,
do hospital militar
de S. Miguel, José dos Santos Coelho, nos termos da
última parte do artizo 3.° do decreto-lei
n.? 28:-!04,
de 31 de Dezembro do 1937, por tor sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção, devendo sor considerado
nesta situação desde
:!O de Janeiro de Hl-!3.
(Anotada

Por portarias

polo Trlhunal

do Cont •• om 2 do Fcvcretro

d. lUI3).

de 30 de Janeiro findo :

Demitido do serviço do exército, nOHtermos.do artigo 178.°
dó regulamento
de disciplina
militar, o alferes miliciano de artilharia,
licenciud o, do regimento
do artilharia ligeira n.? 3, Manuel Martins Inoz, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 do Janeiro de 1943.
(Anoladn pulo Trlhunnl
do ('ontna em r, do Povoruf ro do t94.~).

2." Série
~-=--

ORDEM DO EXERCITO

N.o 2

43

Adidos

Majores de infantaria,
dos serviços cartográficos
do exército, da 3.a Direcção Geral dõsto Ministério, Marcelino
Pais de Figuoiredo
Alves e, do batalhão de caçadores
n.? 1, João Pereira Tavares,
capitâis, do regimento de
infantaria n." 15, David Prates da Silva e, do batalhão
de caçadores
n.? 6, Homero Augusto Lopos das Neves, e tonente miliciano, do regimento
do infantaria
n.? 12, José Júlio Ferreira
Faustino,
por terem sido
requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço
dependentes,
do Ministério
das Finanças,
na guarda
fiscal, o primeiro
e o quarto, do Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana,
o segundo e o
quinto, e do Ministério
das Colónias, nos termos do
artigo 5.° do decreto n.? 13:300, de 23 de Março de
1927, o terceiro, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 10, 12, 1, 23 e :?O de
Janeiro do 1043.
'I'enonte do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do rogimento de artilharia
pesada n.? 2, Mnnuel Mendes Soares, por ter sido req uisitado para desom ponhar
uma eomissão de serviço dependente
do Ministério das
Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 do Janeiro de 1043.
(Anotnda»

pelo Tribunnl

de Contns om 5 de Fnveruleo

do 194:1).

Disponibilidade

Tenente-coronel
Vasco da Gama Rodrigues
(l capitão
Artur José Taveira
Pereira,
ambos de artilharia,
o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
~Htrio Leoto Veloso, todos adidos, que. de regresso de
comissão civil no ~finistério das Colónias, os dois primoiros, e o último do ~linisMrio do Intorior,
por ter
deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana, se apresentaram,
rN;pectinul1rnte,
em 18, 25
e 22 de Janeiro do 1943.
(Visada 1'010 Tribunal de Conta., eom a aDot",,!lo de não serem
devidos emctumentos, 001 termos do dooreto n.o 22:267).

Reserva

Coronéis do infantaria,
da 3. a Repartição
da direcção da
arma, Manuel Afonso de Campos e, cio regimento de
infantaria
n.? 16, Máximo
Sisenando
Ribeiro Artur,
tonentos-coronóis
de infantaria,
no quadro da arma,
José da Cunha Arnurul Pinto Feruandes e de aoronúu-
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tica, chefe do serviço motoorológico
do exército, Carlos
Estp'-es Bej a e capitüis, do rr-gimonto do in fun turin
u.? 3, Álvaro de La Cruz Quesudu Moudes o, do regimento de infuntaria 11.° W, José Pereira da Rocha,
nos termos da ullnca b) do artigo 1.0 do decroto-Iei
n." 28:-W-t, do Sl de Dezembro de 19;37, por terem sido
Julgados incapazes do serviço activo pole junta hospitalar <lo inspeceâo,
dovondo 8er considerados
nesta
situucão , r('S!)('ctivllfficnto,
desde ~O, 1:?, 11, 20, 11 e
4 de Janeiro de H)-t:3.
Capitão, 00 batalhão de cacurlorcs 11,° lO, ~rú!'io Artur
F'ernuudcs e tonentos, do rl'gilllOllto de infantaria 11." 14,
J'osé Lopes Baptistu e adido, em RCJ'\'i<;o110 ~[i11i, tório
da" Colónias, Adriano So:tn's de :\Iugalhãis. 110,; tNIllOS
da alínoa a) do artigo 1.0 do decreto lei 11,° ~8:·ln.j., de
31 00 Dezembro de H);~7, por torem aI illgido o Iimito
do idu(l(l, devendo S(II' eo nsid orados nesta sitll:t<,'ão. r0Spectivamonte,
desde :?'o + (lo .Inneiro do l~)+H I) ':27 do
Outubro ele 1\)42, o último sem direito a ponsão pelo
Ministério da Guerru um quunto prestar serviço no :\finistério das Colónias,
[Ví stulus polo Tr-íhu nul tio Contas, com a anutlçito
de uno SCn'lD
duvides cmo tumoutos , !lOS turmos do ducre to 11.° 22:2.11).

Reforma
(UOol':10110 do IR <I" ,lalloil'o da 191~ <1n Coi," Gurul d, Ilepú.
sltos, Cl'údlto o Pnn'id{\lIda, pnhllt'ndo 110 J)i./trlv cIo GOt~J'1LO
11,° :.!(), 2.0 ~úrio, do 2;1 tio 1lI0SLIlO m(\s o HIJU).

Coronel

Podro Serpa Afonso, major Carlos A IIgllsto
do Carmo, capitais .Tos<Í .Joaquilll PllI'oira tiL'
Castro e Abílio Baptista :\[a('hado e tOIlf'nto .João Pedro,
todos na situ<\c:ão elo 1'01'('1'\'1\, o prinwiro nos tprmos
da alínea a) do artig-o ~,o do dor1'oto-loi n,o :!8A04, 0('
31 de Dcz(~mbro de 1n:37, pO!' tor ating-illo o lilllito <1(.
idado, () os rostantes llOS da alílH'1l b) do Illl'Sll10 artigo,
POI'
tt'l'(>lll
sido julgados
il}('apaZl's do todo () seniço
pola jllnta do inspc('<,'ão da Caio-a Ooral dl~ ..l\po Gil taÇÕl'H, (le"l'lulo Hv!' (!oIlHidpl'a<!o" n(l:-;ta tiitllar:ão,
O primeiro d0seJe 14 dQ Ft"'l'reiro
O OH re::;hntcH dpsde 28
do Janeiro d(' ln4~.
Pereira

\

(Não

l'.arO'~t) (II'

\'Istu

011 8.1l0tUf:n.O

do Trlhuflnl

do Cantllt;:).

Baixa do serviço

Ton011to luilieiano 1IJ(\dico, lirf'lIciado, do ('putro (lo IllOhiliz:aç3i.o do s('l'ri(:o de !,.;;túd(' n.'t 2, )<'lllIsto ?I!<'ndps
FUI'l'<:'ira Pillll.lllÍI1!, 1I0S Íl'J'1ll0
da última pal'tl' elo ar-

,
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ti~u :3.0 do docreto-Iei n.? 2'8:-10J, do :n de Dezembro
de 1937, por ter si do julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 ele Janeiro de 1943.
(Auot ada pelo Trihunal

do Coutas

om

r.

de Pevcrulr

c do 1013).

Por porturias de 6 do corrente mês:
Considerudo
apresentado
ao ssrvico dêste ::\fini::;tél'io, por
ter deixado de prestar serviço no Instituto Geogrúfico
e Cadastral,
o tenente corotu-l, na situação de rosorva,
adido, om serviço no ::\lini!'t('rio da Econouiia,
José
Xluria I~l1~énio da ~ilva Trindade,
devendo ser co nsiderado nesta situação de811Q 1 de Fcveroiro
do 1\143.
(Vi s ad a pote Trihunal
do Contns, COIl1 fi nnot acâo do não serem
d"vvidos elllultlnlenlO~ nos tarmos do decreto !l.o '!l2:2~7).

Reserva

Coronóia, do regimento de iníuntarin n.? 1, Carlos 11'1'agoso do Hio Cnrvnlho , do regimento de infantaria n." 8,
António do ::\ra~alhitis Cerquoirn elo Queiroz, elo regimonto du infanturia I1,o 11, António Soares de Au.lroa
F'OITI ira 0, dI) rflg;ml'uto
d« infantaria n.? 18, Gastão
Ribeiro Pereira, tencnte-coroucl, (lo regimento do cavalaria n.? 8, JOl:;Ó Aristides
Guedes da Silva , mujorr-s, <lo regimento de infantaria n.' 12, Amâncio \'010%
Corado
e, do regimento
de infantaria
u, o 16, liaúl
Sátiro (Ia Cunha Fajardo, capit! is, (lo batalhão do cacudoros n. ° 4. António dos Santos Cavaco o.·d o regimonto (lo cavalarin n.? G, ;\{anuel d(\ Aasunçlio li'i~ut,i1'rc!o, nos Í('rmos (la 1.'" parte da alínea. r.) do arti~o 1.°
do (ll'ereto lei !l. o :!8:-1.O-1,(lo :H do Dezt'mhrll d(, 1\la7,
o prillH'iro, o srgundo, o tl'J'('pir'o o o quinto, llOS tormos (Ia alínea ú) do Il1('S1I10 artj~o o quarto, o :-;I'xto,
o sl.timo (I o nOllo. por tprp1I1 si(lo julgados
inC"npaZI'S do sf'l'\'iço tlctivo pela juuta
1l0l:;pitala1' (lu inspoc·
(:Fio, <' !lOS t"nuns
(la a1Ít1l':l a) taml)(\m
cio nH'HIllO
artigo, por ter atillg-idl) o limite <1(' idade, o ()it,~vo,
tlm'tlndo 81'1' considerados
nesta situa<:ito, n'~p(,<,tl\'alllf'nte, clcR<ll' :!8, ~Ç) c ~:! c!(, J:Lll('iro, :~ cle Fp\'oreiro,
18 ele .Janeiro, i3 e 4 dL' Ft'vpn1il'o,
28 e ~i) cip .Janoiro

d (I 1H-iB.

(\'I."oa 1'~lo TrlbUflaJ da Cont .. , com a anotaçnO .,,, nll ..... rem
de"ldo8 emolum~nt'OA, nO!"termo. do dec.n1to n.o ~2:167>-
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Ministério

N.o 2

2.' Série

PROmOçOES

da Guerra _La Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portarta de 23 de Janeiro findo;
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas, com a anotação do sorom determos do decreto D.· 22:251).

D08

Regimento de infantaria

n. ° 10

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o tenente do mesmo extinto quadro António J osé
da Costa Campos.
POJO

portarias de 26 de Janeiro findo;
(Visadas pelo Tribunal
vidos emolumentos,

Contando

fi

de Contas, com a ano tação de serurn determos do decreto n,? 22:251).

DOS

antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941:
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria Artur Alves Moreira de Pinho.
Colégio Militar

Tenento miliciano de infantaria, o alferes miliciano de infantaria Joaquim Afonso Vaz Gomes.
Adidos

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria, adidos, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, José Soares
Galiza Carneiro e, em serviço no Ministério das Colónias, Joaquim Anacoreta Correia.

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do 1942:
Regimento de infantaria

n.· 8

Tenento miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Joaquim Albino Braga Matos.
Regimento de infantaria

n.O 12

Tenente mili~iano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Joaquim Martins Varela Ligeiro.

2." Série
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Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico Geremias Resendes Costa.
Regimento de infantaria

n.· 17

Tenente miliciano de infantaria. o alferes miliciano de infantaria, do centro de mobilizacão de infantaria n.? 17,
Pedro Parreira de Bruges.
Regimento de engenharia

n.· 2

Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de
engenharia António Ferreira Pinto Basto.
Tenente miliciano de engenharia,' licenciado, o alferes
miliciano de engenharia, licenciado, Armando Pires
Tavares.
3.· companhia

de saúde

Tenento miliciano médico, o alferes miliciano médico
João Botelho de Morais.
Colégio Militar

Tenente miliciano do infantaria Manuel da Cunha Ramalho.

Regimento de artilharia

ligeira

n.· I

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantos a oficial milicianos de artilharia, licenciados, António Francisco ::\fartins Saturnino e Guilherme José
Caetano, contundo a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1942.
Centro de mobilização

do serviço de saúde n.· 2

Alferos miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, Iiconciado, Josó Pereira da Silva,
contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1932.

Por portarias de 30 de Janeiro findo:
(VI"n~n8
relo Trlhunal de Coutas,
COIU D nno tnção
do serem
"Idos em ul tnueu tos , 1108 termos do doere lo u.o 22:257).

Regimento de infantaria

d o-

n." 8

Tenento miliciano do infantaria, O alferes miliciano de
infantaria Ileuriquo de Sousa Aly(~H,contando fi antiguidade desde 1 do Dezembro do 1942.
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n.· 17

Tenento miliciuuo df' infuntm-ia,
o alferes miliciano
do
infantaria,
do contro de mobi lizução de in Ia utaria n. 017,
Eugénio Dias 7IIirandn, «ontando a antiguidade desde
1 de Dezembro do 1D·H.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Alferes miliciano
do serviço <10 udministrucão
militai',
o
as piranto a oficial miliciano
do mesmo serviço José
Domingos Baptistu, contando II antiguidade desde ]
110

N ovombro

de H}'!'~.
Regimellto

Tenente,
til,

de engenharia

!l.0 2

o alferes

do cllgl'nharin
Armando dn Brito Suba aotiguidad
\ desde 1 do Dezembro do

contando

194~.
Quadro da arma de aeronáutica

'I'ononto-coronel
no quadro

do aorouáuticu,
da arma, Autónio

Quadro dos serviçcs

o major <lo noronáuticu,
de Oliveira Viogas.

auxiliares

do exército

do quadro do" s('rvi('os uuxilinros
do exército, o
sargonto aj ud nnto do sO('I'i'tnriado
militur, di) :?o trihunalmilitar
tf'rritorial ri(> Li .hon, \Ifrpt!o !<,prnandp:;,
HOIll projuízo
de uutiguidnde.

Alferes

Por portaria»

(If' 1 do corrente

(Vh.(uIIlR pulo TrIhuJl1L1 dn Coutas,
vtdu»

umul uuu-utus,

Grupo de artilharia

Ilt)S

contra

u-rruus

/JIl>8:
rum a H!l')ln(io do surcin dodo d{l(~roto 11.1):c!:~~7).

aeronaves

n. u I

Alferes,

milicianos
rio artilharia,
os uspiruntes a oficial
milicianos
do artilharia
Cu rlos Fernandes
da 'linha
Vioira Ar aújo , A ntónio Paulo BJ'lIncollrt Pestanu
do
Vuscnncolos,
.To:io I'i-dro dI' Oli,,(lil'l\ VlIloll<:a, .IniLO
Llliz do Aln1l'icla Hoh(l]o, 1\l'tUl' ]\fn1ltJ(1! Hibl'il'O 1\,1'reira (> .r()~é 7Ifarqlles da ne~sllrrl'i(:;io
Xr>t(), eont ludo

a antignilln(ll'
dcsdo 1 do :\o\'!'llllJro do lH-i:?
Aliprp:; mili('ianos <ln artilharia,
lil'en('iutlo!;, (lS lIHpir:llltl'S
a olicial milicialloH ii!' artilharia,
li('cnciados, 1"l'alll·i~eo
,Jorge da Costa (;Olllf>S,
Franklin
';\li:2;u(l1 Castanht'il'a
nal'('ia,
João Loho :\[irand:t :\fallwirn
Poroiru Pita
'P/L\'OJ'1l e 7Ifan lll'l ITPIl J'iq uos Soa ros do A])li'J'~nria,
('ontlllldo a :llltigui(lnd<..' <1011<1" 1 (} • T()\'('rnbro d( H14:?

OHDEl\f

2,· Série

Por pol't(lI'l(l.~ de

no
(j

EXEHcrTO

do corrente

N,o 2

·19

mê»:

(Vlsa<las pulo 'I'r lbn..a al dú Contas, com a AI101ução do serem do.
vídos emolumentos,
nos ter-mos do decreto n.o 22:2:>7).

Escola Prática de Imutaria

~lu.ior, o capitflo
~ilva,

de infantaria

Josó

Maria

Ribeiro

da

Quadro da arma de infantaria

Tenenteg-coronéis,
os majores de infantaria,
da direcção
da arma, Sil\'ério do j\ mural Lobro e .Iosé Luciano
• Iarrins Correia,
do ]"('g-illlrnto de infantaria
n ,? 12,
.Iosó da Costa Figueiredo
e, do batalhão 00 caçadores n.? 3, 'JIárlo de Vasconcelos
Cardoso,
:\bjorcs,
os cnpitãis dr' ínfuntnria,
do rflgirnflllto de infantaria n.? ;>, .Ioâo Baptista Pereira Júnior , do rogimonto de infantaria n.? f), Ambr-ósio Caminutn. 00 regimento OP infantaria n." (i, l\lilrio Eng-{'nio de Almeida
Valente .. Jo!-,,'~.:(l~u('irn Sonl'l's Júnior (' Eduardo do
Pai"a :\fo('('d\l, do hatulhão do cuçndores n.? 4, .TOHl~
António Guerreiro Hp!Jora Júnior 0, da r arreirn de tiro
« \'l'J'g\ll'íro-Dllcla
Soares» •• José HaÍlI Alves da Cruz.
Quadro especiaJdos oficiais milicianos de infantaria

milicianos de infantaria do extinto
especial, do regimento
de infantaria
u.? 1,
Vítor Carlos B"ngll, (lo 1'E'g-iru(lnto de infantaria n.? 2,
Luiz Côrte Real do A Imoid a, do regimento de infantaria n." D, Pedro Mesquit« de Oliveira, do regimento
do infantaria 11,° 6, Norborto Albano Múrias, do regi!l1<111tt> de infantaria
Il,J
'i . Busílio Esteves.
do rogiilll'nto dI' infa.ntaria 11.° lO, Eduardo Pinto Voiga e
Alfr('llo Martins :\1a]'(lIH'S, do re~illlcnto (1<' infanta.ria
n.O lô, Joaquim 00 Brit<l dn: \'illhas .JÚnior, do hata.lbão dl' (·nça(lore .. n,O a, .Josó Fran('isco GOll!~alvcs
8twiv:ls
l', do hatalhão
<Il') cur:aclorps n,O 5, :\Iário
P0~S()a dn Co!;tn () adir!
. ('!TI S rvi~() no ;\Iinist('rio
do Interior.
na gUt\rdn naeicJUnl republicana,
Amadeu
li11m hl'rto do Sft ~I()r!lis I) .J o (' da Concei<;ao Xogueiru
Uosas.

)ra.iores~
quadro

os cupitãis

Capitão,

o t!'nen to

Regimento de infantaria n.· 4
d(1

infuntaria

A Iltónio ~f aria ?llartimi.

Regn.ento de infantaria

Capitão, o tenf\nto de infMtaria
nwnto da olll'(>ic:!io,

I. o

6

Ftllizllrdo

,.

PurlH'co

~ur·
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n. o 7

Capitão, o tenente de infantaria Vitorio Frederico
pim.
Regimento de infantaria

Orís-

n. o 9

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
batalhão de caçadores n.? 10, Malaquias Augusto de
Sousa Guedes.
Regimento de infantaria

Tenente-coronel,
niga.

n.· II

o major de infantaria Abel Malhou ZúRegimento de infantaria n. 12
O

Major, o capitão de infantaria, do regimento
ta ria n.? 10, Manuel Abrunhosa de Matos.

de ínfan-

Regimento de infantaria n. o 16

Capitão, o tenente do infantaria
reiral da Si! va.

Carlos António

Regimento de infantaria

Par-

n. o 19

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 8, Armando Gualter de Fon toura.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, comandante interino, Manuel Bernardes de Almeida Topinho.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Tenente-coronel, comandante, o major de infantaria, comandante interino, Alberto Carlos do Almeida Frazão,
Major, segundo comandante, o capitão miliciano do infantaria do extinto quadro especial José Guilhermo
Pacheco.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major do cavalaria, da direcção da
arma, Abílio Pais de Ramos.
Major, o capitão de cavalaria, dos serviços cartogrúficos
do exército, da 3.:1.Diroccão Gorai dôste Ministério,
Domingos do Sousa l\fa:;alhãis.
Bataria independente de defesa de cosia n. ° 2

Alferes miliciano do artllhurie, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Sidónio da Paixão Críspim de Gou-
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1 de Novembro

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Major, adido, o capitão miliciano de infantaria do extinto
quadro
especial,
adido, professor
efectivo, José da
Cruz Ribeiro.
Adido
Tenente-coronel
de aeronáutica,
o major de aeronúutica,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, Alvaro
Herculano
Pinho da Cunha.

Ministério da Guerra -I.
[>01'

a

üirecçãe

Geral- 3.a Repartiçao

portaria de 26 de Janeiro findo:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, nos termos do artigo 7.° do decreto n ," 31:112,
de ~B de Janeiro de 1941, e do artigo 1.0 do decreto
n," 32:157, de 21 de Julho do 1U42, continuando
na
situação de licenciados em que se encontram e contando
ti. antiguidade
desde 1 de Novembro <lo 1941, os seguintes sargentos e praças, residentes na colónia de ~loçambique:

Para as unidades

a <pIe pertencem, os segundos sargentos milicianos, da l.." companhia de depósito e recrutamento, José Maria Laje Dias, Alberto Rocha, Humberto José )Iaria Soares, Orlando Marques do Almeida
~rondes e Josó X unes Soares e, da 2. a companhia de
depósito e recrutamento,
.Iucques Elio Barata Salguoiro
Valente.
Para a L" companhia do depósito e recrutamento,
o primeiro sargento
cadete, do centro de mobilização
de
cavalaria
n.? 3, Aloxandre
Eduardo Pereira de Carvalho, segundo sarnento,
do ceutro de mobilização de
infantaria
n.? 1, ~lúrio Bnptista do Oliveira, primeiro
cabo, do centro de mobilizacão
do artilharia
n." 7,
D.O 113m:) Amândio Augusto
dos Santos (l os soldados,
do batalhão
de cnçadores
n ," 7, n.? 451j:39 Nelson
:-4arai\'tL Bravo e, <lo centro d(' mobil izuçâo !ln infantaria
n.? I:?, n.? 748,HH António Morais ~fota Uarueiro,
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Para a 2. companhia
do depósito O recrutamonto,
o
segundo sargento miliciano, da 1." companhia do depód

sito e recrutamento,
Manuel Burnabé Lopes.
Para a 3.3 companhia do depósito o recrutamento.
o primeiro sargento
cadete,
do centro do mobilização de
cavalaria n." 3, Ilídio Antunes Baptista o o ~t'glllld!l

sargento
miliciano, da La companhia do depósito
recrutamento,
Jono Maria CalTt'gal Fcrroiru.

O

Por portarias de 30 de Janeiro findo :
Promovidos
a aspirantes a ofieiul m ilicianos de infuutaria, !lOS termos do artigo 35.° do decreto n.? :21:0t\f).
de ~:2 de Abril <lo 193~, continuando na situação do liconciudos em qlln sr' oucontrum
o contando a antigllida lt
desde

prac:us:

1 do N ovombro

do lU-!2, os seguintes

sargento.'

(

.

Para as unidades a que pertcncoui, os soldados cudotos :
do regimonto Ul' infantaria n.O 1, 11.OS 20j40 ()s('!lr Botolho do Lima Burroto Xur doné, H7/41 António Carlos Vidal do Almeida Riboiro, 1:n/41 .Iucinto (1(1.\.1. moida do Prudo Coolho, :117/41 :\falllll'1 da Cruz 'ror
rado, ~18~/41 José ~fanllol Carreira Vi\'HS t\ g [) 41
Artur Cândido Lobato do Mucedo : do regimento
dp
infantaria n." 4, !l.os H:?-i/-ll Luiz (fordinho :\Ior't'im (
()[)fJ/-ll Joaquim Correia dI' Carvalho;
do 1'0 imenro
do infantaria n." 5. n.? lH/41 Carlos Alberto de OH
veirn Guimu rãis ; do I'Op;il{lCllto do infantaria
11,° G,
n.?" !:()()();:3!) José :\[ol'rim Com·ia do ~(l, 14:2 40 .AI'
mando gjlllundo
da :\Iot:l Guerreiro, lH8,'41 Jfllurj(';o
Filipo Rodrigues
Lopes, 14G/..H Diogo CUltpllJrull('U
de Paiva Faria Leito B!'<lIldiio, 4li~/41 José Dias t!('
Sousa e Sih'lI, 5()O/41 i\ maldo da üü~tll i. Tl,\, ~, ~)()q/.j 1.
.António do Brito Cabral Dllal'le Brandão, 7 W,'41 "JIa'
Ilud .Joaquim
1\101'(ira Am:lI'Hlltr> (' l:aH;~I-U I~JII:lI'ílo
José Prata Pinlwirflj
do rogimpntu (Itl infantariu n.o 7,
!l.o HG0j..n JOS!\ Ilt'rllllulo Aaraiva; do l'('gillll'nto dt'
infllTltaria !l,o K, n.o ;)OV.w Manul'l :\[olltoil'O Hill iro
'''010:-;0; <lo rt'gime!lto
do infllIltal'i:l n.O D, n.OI lHO/41
Alnlro
1(~lllilio do Oli\'oil':I, 4f)..!/41 .To {I dos ~lInto,
Tei;{pil'a, 4G4/.U Frnncist'o
José C<tlejo Pirt.' e (;8;) n
~1:111111'1~\llgllsto Gall1a Pra7.l'l't'S; do l'l'gilllonto d(l in-
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fanta ria n." 10, n.? 1lí0j41 António da Silva Lemos,
1m) 41 António Maria. da ;::>i1nl.e 17'2/41 Armando Antémio Machado Simõrs tio Carv alho ; do regimento de
infantaria
n.? 11, n." lV7/-H Fernando
Medeiros Ramos; do regimento
de infantaria
n.? 12, n.OS 457/-1O
António Cabral de Almeidu Gaspar,
V:H/40 Aurélio
Afonso dos Rcie, :33/41 Hem-ique Jorgo Pedreira
da
Silyu, 7ü/41 António Pedroso de Almeida o 319/41
Pedro de Oastro Soares de Albergaria
Tavares Côrte
!I1tl'lL; do regimento de infantnriu n." 13, n.os 1'20;11
Fornunrlo Pinto nomes,
lt)lj1t
Foruando
Carvalho
Damas, ;$:!U,41 António 'I'eixoiru do Assunção, 3:31/-1:1
.\lbanu
Ribeiro II tiJ7/41 António Aurélio Babo 1\1agalhãis ; do regimento do infantaria u.? 14, D.oS 404/4:1
Raúl Ferr oiru e 8[)(j/11 José do Sú Monteiro Fr ias ;
do regímen tu de iufan tnria n. ° lr>, n. os 72()j41 António
Carlos da Costa Murq uos tI 800/4:1 Américo :\Ioroira
Caetano
.TUIW:;;
do regimento
do infantaria
11.° 1(),
n. o t·~-VH :\fúrio do Curvalho G ucrreiro da Ounhu ;
do lmtalhão independente de infantaria n," lU, n," GU8/41
Américo Dias Meliui ; do batalhão de cuçudores n." 1,
n. os :-> 7:!j41 Adriano (la Costn Rosa o 38;>/41 Carlos
Alberto Calado Branco :\1I'ira; do hatalhão de caçadores n." 3, Il.b~ :H.ili/39 OrlalHlo AU~\I~to da Silva,

~:!:j/-H Ovíd io llig:illo
Pardol in hn (\ 4:?G/..J:1 .J oU(J.lIim
.J u~ó Uodrigu(\:-; (j(~ll(:a!n~ ; do batalhão
de cl\(:adoI'8s
n.o 4, n.o 158/41 Alvaro de A7.I\\'o(!o Oomps; do batalhão do cac;a(!oro n.o G, n.os :38,41 :\l:'ll'io Pires filarqlles "faia o WÕ 41 .José \rarão TaVart'R dl' :'Iratos;
do hatalh.io (lo caçudor('s !l.o 7, D.oS ~4t41 Luiz Gon<.'ulvo,; :'Ifuntl'iro
Capelo, ;~Ji)/41 .JoHé da Cruz NUDes,
3BH.41 Juaquim Manuel
lbmujal
Pe.ros 8 3:)7/41 Ualllh 1 Mm·tin::; dns ~ enJs.
Para O rt'gimonto uo infantaria
n.O 1, os iSoldados c:l<letes: do I't'ginH'nto do infnntm'ia n.O 11, D.Og 5Uüj-lO
.Jo,.;é lo .\njos "farquas. ti ''2,41 Alexaudre :\1(\10 Azo\"'do Ll mos CurTl'ia Lt'al (l R!17 41 .Ju~Ó do AlblHttIerqur' de _\llIIoidn Hibeiro; do batalhão independente de
infantaria
n.O lU, 11.0 7\)2,41 I,'nmci co Manuel do
Botteu('o(!l't
'oncei<;llo HodrigufH'l.
Para o I'ügilllt'uto <i(l illfuutaria
11.0 :?, os sold:ulos 0;[(10tps: do r!'gilllento tIL' illfllnt:.na I1.0 1, n."S 21;>/41
Avolino l\fOllfloll<;'U Bl'ilga, UU~ 41 nlli Nalllora
tIo Azo\'()rlo, \)9 '/-i! António
Ed lardo de CUf\'alho HOl'>tiano
Oareia,
1:00:\/-11 \Titor :'Ilullul'l dos Snnto~ ;\[ol'('i1'a,
T

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 2

2." Série

1:004/41 João Sá Nogueira e 1:U20/41 António Jorge
da Silveira Peres Fernandes;
do regimento
de infantaria D.O 11, n." 901/41 Fernando
Soares Brandão;
do regimento
de infantaria n.? 15, n.? 725/41 Manuel
Ribeiro.
Para o regimento
de infantaria n.? 3, os soldados cadetes: do regimento
de infantaria
n.? 1, 0.° 303/-U Vítor
Manuel Alegre Branco ; do regimento
de infantaria
n." 11, n.OS 458/41 Henrique Alvaro dos Santos Chaves e 879/41 Mário Josó Pereira Díniz j do regimento
de infantaria
n.? 14, D.O 855/41 António dos Santos
Almeida;
do batalhão de caçadores n.? 10, n. ° 237/41
Verissimo
de Jesus Esteves;
do batalhão de metralhadoras
D.O 2, n_OS 222/41 António Ferreira da Silva
Andrade,
287/41 António Conçalves Valente e 391/41
Fausto Ferreira
Baptista do Vulo.
Para o regimento
de infantaria
n." 4, os soldados cadetes: do regimento
de infantaria
n.? 1, n.OS 1:00:3/41
Carlos Alberto Matias do Oliveira Santos e 1 :0~7 /41
Ernesto
da Cruz Fernandes;
do regimento
de infantaria n.? 11, )].0 881/41 Paulo Jorge Ribeiro Custulo ;
do regimento do infantaria n.? 1~, n." GOa!J1 Fernando
Pcroira Robõlo ; do batalhão independente de infantaria
n.? 17, n." 302/J1 Emílio Moniz Garcia; do batalhão de
caçadores n.? 7, n.? 4~8,-l1 António Poroira do Lemos.
Para o regimento
do infantaria
n ." r), os soldados
cndetes : do regimento
do infantaria
11.° 1, n.?' GS1/ lO António Silva de Sousa, 297/41 José 0011H'S da Silva
Júnior, 987/41 Humberto Freitas Santos, H9;)/.n João
Pereira
da Silva Pardal e l:W:3/J1 Alberto dos Roís
Araújo;
do rogimento
do infantaria
11.° 11, n." 201/-!1
)fanuel Josó Antunes Coimbra ; do regimento
do infantaria n.? 1~, n." 40/41 Joaquim Leopoldino Martins.
Para o regimento de infantaria n." u, () furriel miliciano
da L." companhia de saúde Inácio Vieirn Vordascn.
Para o regimento de infantaria
n.? 7, OH soldados cadotos: do regimento do infantaria n.? 1, n.OS 1\l7/Jl.Jailllo
Augusto Travassos Santos Dia'! (' ~Hi/41 AmtÍri("() Snragga Leal j do regímen to do iufun taria n. o [), 11. o 8:!:l/41
Manuel ?Iraria Fnrroirn ; do rogi monto do infan Iariu
n.? 11, n.?' 113/41 Ângolo SI'l"pn() do Almeida Ribeiro
e 15G/Jl Munuol Francisco Toixoiru ; do regimento do
infantaria
11.° 12, n.?" :l:!O -1-1 Olinto dos Santos Cardoso o [)31/J1 António do Nápoles Ferraz d" Almoida
e Sousa_
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Pum o regimento
de infantaria n.? 8, os soldados cadetes: do regimento de infantaria n.? 6, n.OS 399/41 Júlio
Barbosa
Gesta e 1:19341
Joaquim
Carvalho
Marques; do regimento
de infantaria
n.? 11, n.08 347/41
Alexandrino
Arménio de Freitas Gonçalves e 430/41
Rubon José da Costa; do regimento de infantaria n. ° 12,
n.OS 22541
Fernando
Manuel Simões Fonseca Pina e
322,41 António
Xavier da Maia Carvalho
e Costa;
do batalhão
de caçadores
n." 0, n.? 496/41 Manuel
Enes Martins.
.
Para o regimento
de infantaria n." 9, os soldados cadetos: do regimento
de infantaria
n." 1, n.? 1:000/41
'I'omaz Guimarãis
de Calheiros
e Meneses;
do regimento de infantaria n.? 11, n." ,*65/41 Hugo César de
Castro Monoses de Campos Casais; do rogimonto de
infantaria
n.? 12, n.OS'*241 José Garcia de Figueiredo
e 51/41 Joaquim Rosu ~fadeira de Carvalho;
do regimento de infantaria
n.0.1'*, n.? 858/41 Jaime Ferreira
Fornuudos.'
Para () regimento de infantaria
n.? 10, os soldados cadetes: do regimento
do infuntaria n.? 1, n."S 077/41 Vicen te Loff, 070/41 Manuel J osé N ogueira <la Costa o
997 /'*1 Fernando
Olavo Gou voia da Veiga; do regimento do infantaria
n.? 6, n .? 34:5/41 José da Costa
Rocha;
do batalhão
de caçadores
n.? 1, n.? 386/41
Francisco
Paulo Mendes da Luz; do batalhão do caçadores n." 3, n.? 226/,*1 Diogo Alvos Vaz Pereira.
Para o regimento do infantaria n.? 11, os soldados cadetes: do regimento (1(\ infantaria
n." 1, !l.OS7131'*0 Joaquim Simplicio dos Santos,
26/41 Fernando
elo Oliveira Lobato,
1:>9;41 José l1aria de Paiva Raposo,
320/41 Mário de Lourdes Humberto
Nolasco da Silva
fi 99()/41
Rubon Alfredo Androsou
Loitão ; (lo regimento de infantaria
n.? 5, n.? 824/41 António ~fm·tinho (lo Rosário;
do regimento
dr> infantaria
n." G,
n.? 59;3/41 IIerminio Rui Paiva da Silva.
Para O regimento do infantaria n. o 12, os soldados «adeto : do regi monto de infantaria n.? 5, n.? 40~)/,*1 Augusto Possante Delgudinlio ; do regimento de infantaria
n.? ô, n.OS 397/41 Lopo
obrnl Casanova o 491/41
.J osé Luciano de Mendonca Camões Solari Alogro;
do regimento do infantaria n.? 8, n.? 508/,*0 Belarmino
Elísio Barreto V uaconcelos Mngalhãls ; do regimento
do infantaria
n.? 10, n." 1:~21/41 ~lanllel Tarujo de
Almeida.

ORDEM DO EXERCITO

56

N.o :3

2.' Série

Para o regimento
gont miliciano,

de infantaria u." 13, o primeiro . ardo centro de mobilização do infantaria
n." 11, António de Vilas Boas do Sousa :\lagalhili
(~
os soldados cadetes: do regimento do infuutaria n.? 0,
n. o 1;~!41

Ildcherto

Ab'ps

de Sousa

Lisbon ; do regi-

111(,l1to de infantaria
u.? 11, n. os lf)7/41 Nelson Isidro
Alves dos Santos o 899(41 António Augusto da FonS('eH Lobo.
Para o regimento
do infantaria
u." 14, os soldados ('adotes: do regimento de infantaria
n.? 11, D.o 4f.>0 l-I
Humberto
da Costa AI\"(~:, H8U,41 Aruórico Pinto de
Figueiredo
e 898/4:1 Aristides
Correia da Rosn ; do
regimonto
de infantaria
11.° 1~, ll.oS 1741
José :\Iul'ia
do Amaral,
19/41 António Augusto
da Cunha :\1arques, ~2,41 António de Brito Figueiredo e ~7,-H António Xlar ques Frade.
I'aru () rogiuicnto
de infantaria
n." !;), os 801dl1(10
cu(lotes: do regillll'nto de infuuturia n." 1, !l.os :lf>,41 Augusto Cósur IIOTlH'lll do :\1111(~. H70/-I-1 .JOSI' Farinha
doto; Santos Tnvures, ;>01)41 Alvaro dos Santos BE'r·
na1',10, ~)K-l-/41l\ranllol.loaqnilll
,'nIlt)S Batalha O ~IUÜH
S

Armando

Augusto

do infantaria

dos ~auto'

n.? 12,

S

n.O

Furreiru ; do I'('gim -nto

-I-H/40

.10! o ,""illlik:.; Itudri-

gurs (I imO 41 Alfredo Augusto
de Brito"
Amnrn l.
Para o regimento
do infantaria
n.? !G, O prj mei ro cabo

ourlet», do regimento
de infuntaria
11,° 11, 11,° ~DO :m
.Iouquim Mnrin (;ucrroiro
o os soldados cadotes : do
l'('gimento de infan taria n, ° 1. n. n~13/41 Lecnol Gromicho 1faecdo Pita o 1:028/41 Joaquim Cannclo Lobo;
do regimento
de infantaria
n." 11, t1.°S 4-4-/41 Aurélio
Ferreira,
11041 Américo António dos Santos Lima l
111/41 Alci(los Cabral Forreira;
do blltalh~(l do ('11çadol'C's n,O 8, n.05 2r)7/41.João Ramalho Martins Pi co
o 4U:~/41 Arquimiuio Rogôrio SiJllõo~ J'~lisolJ.
Para o batalhão do eaçadores n, o 1, os ~()l(llldo . cadd s:
do rpgilllcllto do infantarill 11.° 2, ll.O 1:0:!~/:1!)Alltónio
Gonc:u!v<,s Canhão; elo regimonto do infuutaria u,o ];l,
ll,o 7'37/41 AI:HlrÍlbal Rnrai\'n (lo ('an·~t1ho; !lo bntalhiío
dt3 ca(.'udol'os n,o 7, !l,O '1!l2/41 grnalli Antúuio 4 Illll'S.
Para o batalh!o
de ('LlçadurPR n.o:!. os !loldados ('lI.dotl'S:
do rl'gimcnto dl' infantaria
11.° 11, n.o ;Hl 41 blJ bio
Hanito Lopeg .\rroz; do 1'I'gimcnto do itlfalltnria n," 1:?,
11.°8 :317/-4-1 António AU~II to l\furqlH
do Abr li tI
:>21/41 .José Pinto AI':I~iío; do rf'gi11lCllto elQ inf:lIltlll'ia
11.° 14, 11.0 t)57j41 Franei:;co
do AllllPida; do l'ogimcnto
0<
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dos Santos

de (':I\,<ulores n.? 3, os soldados cadetes,
do infuntaria 11,° 12, !l,OS 22G/41 Carlos
'I'cureir o 1','10<1 Grilo t~ G07/41 Ar" Almeida

1(I~illlento

Emílio
Elias da Costa.
.
Para o batalhão de caçadoros u." 4, o furriol miliciano,
do centro de mobilizução do infantaria
11.° n, Il do António Xunes é os soldados cadetes:
do ro~i mon to de
infantaria
n.? 1, n.? 988f.,n Augusto Henriques
dos
Santos
Sou~a;
do regimento
de infantaria
n.? 4,
n.? 00741 Domingos Xavier Leonardo ; do r(lgimento
(lo infantaria n.? G, 11.° f)95,'-H Fruncisco Sabino Pegado Goncalves.
Para o batalhão
do caçadores
n.? 5, os soldados cndoÍl'S: do J'(>l-!;imeIlto de infantaria n.? 1, n.:" ilf)8/-il.Josó
Mnria dn Fonte e IIorta Gavazzo rlu I,'un~eca l\fag-alhüis Teodorico (la Co til f' Sih·a. [lO\) 41 Vito Xl anuel
Buptista Ribeiro dfl Olivoiru , ~18í/41 'LlIiz Carlos (lo
Oliveira Moitn de Dous, ~)8:3/41 .João Winston Porrv
Fariuha Pereirn o 980/41 Fornnndo Artur :\lor'\lra Fm~reira ; do regimento
de infuntnrin
n." 11, u.:" 1:~J,'41
.Iouquim :\lol'cira du Silnl Oll,nha, ~0:2,'41 ~LlIlUel Oar
vnlho das Viuhas C 4:W/41 Alvaro José Mnnuol Moi1'l\1(>8.
Para o bntulhão de cnçadores n." (), os soldados cadetes: do regimento
do infantaria
u.? 1, n.o 1:00;)/41
:\IU111101 António 110rctlo Gomos; do regimento
<lu infantaria 11,° 15, !l,os 722/41 ~ratlue! BarroRo Oastanheil';t e 724'41 .José E,ug{mio Gama Faz('nda.
pnr<l o batalhão de caçadores n,o 7, o priultliro cabo milieiano, <lo hatalhüu de eaçadores n.O 2, n.O 204/41 Albertino Baptista,
I'arn o butnlllilo de cn~ador(l~ n, (\ 8, o furriel mili('iano,
da l.a ('ompunhia t!(\ saúde, Francisco .AI 111 iro Contillho
Ile :\[lIgalhüi ú O' solda(los cadetps: do rpgimonto do
infantaria
n,O 1, !l.0 1:0nl/41
Francisco da Silva I<'(\rnando'!; do J'ogimf'n to de iIIfa n taria n. o 11, n, ° 3G/41
ntónio .J usé Hodri~t1(,s Prata;
do hatnlhão do caçadores H,o (l, 11.° Hi8/41 ...'nno Barreiros.
Para o hata!hllo 11(1l'açadorpl! H.O 9, os sohlados cadfltps:
do n'giulI ato do infantnt'Ía !l.o 1, !l,o 40;41 Bernardino
PI'I'l'ira Bernurdes;
do r!'gimento
de infantaria
n,O (),
11,° 1::\9f)/41 EdlHU'tlo dI' Sú Lopos 1'a\'ares
do Castro;
do batalltllo d{' cuçlldol'H8 n.O 2, Il.O 237/41l\[úrio
Pinto
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dos Santos Martins;
do batalhão de caçadores n. ° 5,
n." 545/41 António
Pinto Brochado
Monteiro
Pedras.
Para o batalhão de caçadores n. ° 10, os soldados cadetes: do regimento de infantaria n.? 6, n.? 1:397/41 Albino Luiz de Araújo Mendo; do regimento de infantaria n." 9, n." 984/41 Rogério Augusto
de Abreu
Moreira Martins; do regimento de infantaria n.? 12,
n. os 562/41 António Maria Rodrigues
Vasconcelos
c
602/41 .zvngelo Vieira Araújo; do regimento de infantaria n.? 14, n.? 854/41 António Ribeiro.
Para o batalhão de metralhadoras
n.? 1, os soldados cadetos: do regimento
do infantaria n." 1, n.os 65/41 Álvaro Armando
Costa Carvalho
de Morais o Castro,
138/41 Jos6 Jacques da Cunha Garcia da Silva, 1:032/41
José Baptista Júnior o 1:034/41 Orlando Mnnuel da
Silva Teixeira;
do regimento
de infantaria
n.? 6,
]).0
b88/41 Gumerzindo Trubucho Alexandre;
do regimento do infantaria n.? 11, n.OS 620/40 José Augusto
Esteves Felga, 135/41 Rni da Fonseca Gurcia Pestana
e 878/41 Edmundo Garcia da Rocha; do batalhão de
caçadores
n.? 10, n.? 24Í/41 António
Rodrigues
Praça.
Para o batalhão do metralhadoras
n. ° 2, os soldados cadetes: do regimento
do infantaria
n." 1, n.OS 976/41
Abel Emídio Borges do Lima, 991/41 Fernando
Antas
Videira o 994/41 Jorge do Araújo Fernandes
Fugas;
do regimento
de infantaria
n.? 5, n.? 802/39 Augusto
Elói Mendes;
do regimento
de infantaria
n.? 9,
n.? 182/41 1\ mândio Augusto Simões; do regimento
de infantaria n.? 12, n." 435/40 Rogério Alfredo Branco
o Grave.
Para o batalhão do metralhadoras
n.? 3, o primeiro cabo
miliciano, da L," companhia de saúde, n.? 235/41 Pedro
Soto :\Iaiol' Negrão e os soldados cadetes:
do regimonto do infantaria
n.? 1, n.? 999/41 Manuel Forreirn
Osório; do regimento
de infautaria
u.? 6, n.OS 526/41
Guilherme Goncalves Ferreira,
M6/-n Juimo Auguato
dA Araújo Tabordc,
711/41 .JÚlio Carlos Cerqueira
Mar quos, 1:396/41 António "Melo Pereira Couceição 0
1 :407/42 .T aimo Bento do l\Ielo.
Para o batalhão
de carros n.? 1, os soldados cadetes :
do rogimento
do infantaria
n.? 1, n.OS 1:276/:39 Manuel Alves Brum, 763/40 Leonardo
Falciio Trigoso
d(' Sousa o Vusconcolos
e 978/41 Leopoldo
Matos
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Borges; do regimento de infantaria
n.? 11, n." 675/41
Fernando
Alberto de Xlorais Rodrigues.

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia de campanha, nos termos do artigo 35.° do decreto
n.? 21:363, de 22 de Abril de 1932, continuando
na situação de licenciados
em que se encontram
e contando
a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1942, os seguintes
sargentos e praças:
Para as unidades a que pertencem, os primeiros sargentos
milicianos,
do regimento
de artilharia
ligeira n." 2,
Joaquim António Russo Pereira de Almeida e, do regimento de artilharia
lig,'ira u." 3, Nuno (\(1 Castelo
Branco;
os furriéis milicianos,
do regimento
de artilharia ligeira n.? 3, Eduardo
Luiz O'Connor
Shirley
Zuzarto Cortesão e, do regimento do artilharia ligeira
n.? 5, lsolino Ferreira
de Azevedo, e os soldados cadetes: do regimento de artilharia ligeira n. 01, n. os 10/41
Joaquim Eduardo
Cabrita e Silva da Graça, 158/41
Giuseppe
Coco, 687 41 António Marques
Ponte de
Abreu, 696,41 Manuel Viegas do Sousa Lopes, (i\)7/41
Vital Neves Serrão Varela e 698/41 José Maria de
Oliveira Lagarto;
do regimento
de' artilharia
ligeira
n.? 2, n.OS 169/40 Manuel de Castro Pita Duarte de
Almeida,
20/41 José Augusto Abrantes de Almeida,
321/-U Alfredo Jorge dos Santos, 797,41 Luiz Paulo
),(annol de Meneses de Melo Vaz Sampaio,
820/41
J oão ~ unes Pereira, 823/41 José Maria N evos da Silva
Poiares,
864lH ~fanllel Gomes de Resende, 869/41
Munuol Pontes de Sousa e 870/41 Armando de Almeida
Carvalho
Ribeiro;
do regimento
de artilharia
ligeira
n.? 3, n.OS 13:41 Jorge Paulo Rodrigues, 23/-11 António
Hermínio de Sousa Montony, 38. -11 José Cândido Rebêlo Pereira,
-12/-11 Américo Vieira Gnlamba, 62/.,1,1
Ramiro Gonçalves
de Almeida Ferrão,
17G,41 Alexandre J OHÓ Cardoso
Simão, 260/4,1 Rui da Cunha
Lodo Perdigão,
278/-11 Muteus Henrique Orlando Godinho de Miru, 780,-11 JOSl; Vítor Rodrigues Franco,
78-1/-11 José Maria Dias da Si! va Saldan ha Lopes,
806/-11 Vítor Roberto
Mondes Pinto, 895/ ..U José
Eduardo Coutinho, 062/.t1 Artur Fernandes Agostinho,
971/-11 J osé Frederico Alvaro de Sousa e Brito, 972/-11
João Ondas de Oliveira Fernandes,
988/-11 Gustavo
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da Silva Anjos Ferreira,
090/41 Augusto Josó Soares
de Albergaria
e 9V1/41 Jorge de Carvalho;
do regi.
monto de artilharia
ligeira 0.° 4, n.? 7Gü/l1 Ahílio
Garcia;
do reg imcnto
de artilharia
Iigr-iru n.? ;).
n."
1:)8/41 Jorge
Nunes Lomba,
3:Hj41 Alfredo
Eduardo
Lourenço
Pinto, 4:39/-11 l\Ianuel Joaquim
Gonçalves
Alves :\fnchado,
1:184/41 Fernando
Corquoíra da Silva, 1:187/·U Vcrgílio
David Por ira e
Cruz, 1: HH/·U MIUlll(·1 Silvino ::\!ondlls dn Silva,
1:H)~/41 Adriano do Castro Monteiro,
1:~1:!/..t.1 Ivo
Bravo Pinheiro,
1:21f) -ll .JolLO de Deus :\11lgro do ?IIi·
runda,
1 ::?~1/41 Francisco
.10s(\ Iiomtzio de Castro
Poroirn Lopes, 1:22f> ·U Fernando .JOS(' Pinl(l da Silvu
Norton o 1:2:26/..t.1 António da COIlC'l'ição <10 ~Oll ou e
Castro;
do rogimeuto
do artilharia
po uda 11.0 :!
!l.OS 203/41 Luiz
l\fanll0.1 Cardoso de ~[onesl' do AI·
meida Unmpos e ·~;)-lIH Jorgo Alegria
Lr-ito l' aria :
do grupo tio artilharia a cavalo n." 2,11.° 100,41 (la
briol Bastos.
Parti. o r0gillH'llto de artilharia
ligl'ira n.? 1, os soldados
cadutes : do rogimcnto
do artilharia
Jigflira n. o :3.
11.0S 781/41
Fernando
da Costa, 78G 41 José ~{!lnu-.l
V f110~() Possolo, 78í /41 Gonçalo do AI moida (; arrctt.
7~)0/,!1 Raúl Apolónio do Fn'itaR Hodl'ig-ucs, 80:?'41
António :\fol'cira Aud r. de, 804/41 ::\Ianuel Curolino d:

Silva Júnior,

801)/41 Xlunuol Vil'gllS Barreiro .. Díü/41
Henriques,
087,41 .lál'io ~[iguel de
bOIlSIl
Ramn o \)9914-1 António Cláudio dos Iiois.
Para o regimento de artilharia
ligllirn n." ~, os soldadns
c:ldotps:
do rl'giJllclIto dll nl'tilhn;ria ligl~ira 1\.0 f).
n.O, f)·t3/·H \'!tor
,José
Santos <ln Oliwira
Pinto.
1:210/..j.l !,'or!lnn(lo QlIintino Miranda
(10 Carvlllho.
Arlindo

1::220/41

Bnrbosa

.\nt6nio

Joaquim

(lo

Can'nlho

n Sih'a.

1:22~/.U Ale.'an!lrino
Merl(k~ (jp .A Imcidn O 1::.L!;~/.j1
Abllio António NIIIll'S; !lo r<,~illlont() ele artilhuriu P(I
Rllda n.O 2, n.OS 18w·n l{ogt',rio Hodrigu
(Ie Curo
valho (I 4;33/41 Rodolfo
AprIgio \'ieira da Cunha ii
Sá,
•
Para () regimento
(l() artilharia
ligoira n.o :l, O soldado
cadotr,
(lo regimento
do artilhnrin
ligoira n.o 4.
n.o 7G8/.H .Jo~ó Gl'ogório Pt,(lr()~a Alv(ls.
Parn () rogimonto <lo artilharia lig(lim !l.O 4, o prillll'iro
s rg<'lltü miliciano, do J'('ginwnto 110 artilhal'Íll Iigt.ira
n.o :.!, Albino PodroHIt Curatlo; os J'lIlTi(,i milirinllo,
do regimento (lo artilharia lig(lira Il.o 1, Francis('o Cnr·
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valho Oliveira o Silva C', do regimento de urtilhariu 1ig('im n." 3, José de Sousa Simões, e os soldados cadete!': do regimento (lo artilharia ligl'ira n.? 3, n.:" ;>1/-11
Carlos Alberto Rocha Gomos, 77\)/41 Ruúl Adelino
:\Ias.caronhas, 782/41 .Jos(' Costa Pereira, 78f)/41 IIormimo de :\Iatos 'I'uvares, 7~)1/41 Alberto Moreira dos
Santos, 891/41 .T08' do Lourdo Baptista Pereira o
Sousu, 89~/4 1 Augusto 'I'omuz Afonso de Barros
Santos,
DG 41 Luiz 8ih'pira Spratloy, 073/41 Munuel
Castanl:» Pedro a, Vll'/41 Fruncisco Duarte, 080/41
Joaquim Ho,lriguos Pereira c 0~H/41 Augusto Arnaldo
Ro que de SA ~ogutira;
do regimento de artilharia ligeira 11.° 5, n.? -1:36/..t1 Rnúl :.\It'lriq Lila Afonso do
Barro ..
Pala O regimento de artilharia ligeira 11.° 5, os suldudos
cudetes : do n-gimcnto d( artilharia
ligt'ira n.? 3,
H,O m7 41 :'IrAl'io Alves
Foruandes ; do regimento de
nrtilhnriu posurlu n.? :?, !l.OS :38/41 Fernando Rio Mendos Guinuu-ãis, 113/41 Henrique Forreiru da Conceição Fontes,
10~/41 :\Ianuel Pais Relvas o -14-1/41
1 rnórico Ferreir-a
Alvos.
Para

() regimento

00 nrtilharin

pesada

11,° 1, o primeiro

sal'g -nto miliciano, lia l'I'gimpnto de artilhnria lig ,ira
D,O 3. Rogério
tia Eneurnacão Elias. limoso Corrvia,
() furriel miliciano, do regimento do nrtilhnria ligeira
!l,o.!,
\ntónio da Silva Antunes (lOS so hlndua cndotes :
do 1'1',2;imento de artilharia ligoiru n.? 3, n.:" 11\:\/41
Antônio Alberto Ba ta, 77f)j4-1 Artur Augusto, 778 -tl
Henrique Avelino Napoloão Blasco dos Santos, 78~/-I,l
Haúl ;\forflira I\,dro a, Sn;>/4-1 Jos{) Dual'to Amaral,
80441 .José Vi('rnt
Cordoiro Malato Bl'li/', 07014-1
António Al\"o~ Riheiro do S"na Cardo~o Rolvas,
98;>/-1-1 .Tosó António I·'oJ'l'(,irn Neto, HS6/J1 Josú .Tuliano da Ho a Cota e n92'41 FI()r~n('io .Tos!" do Almeida; cio rogimonto
de' artilharia
ligoir:, II. o 4,
11,° :~98 41 li' mUlldo
Lili/, (lo 'ommer do t\Jlch'acll\;
do rngimento ln nrtil ti ria pe ada n. ° ~, n, ° 2:\0/4- 1
Hui .Alrnilo (lo I<'igul'iro,lo.
Para o ('{'gim nto tI nrtilhaI'ia p Ilda h.O 2, ()fl :-;oldado' ('nd teR: <lo r gimento lh' nrtilhl\1'in li,.,oirt\ n. ;-),
IJ,O
5:~~/.n\Yn co r~/' dl Silva, ;-);->8í.U .Adriano
)fllrÍnho
• 'ovnis, 1:1 ;-)'41 n()min~os Alhino 11(1:'IJagulhnis, 1:1Rt),41 .AI'lnallt!rl HodrigllOs do Can"alho,
1:180,41 .Toaquim '\7.\'1'0110 do, fi H i..P .. l'to. 1:1\10/41
.T \lsti no 'arlos L 11ii'. (loníagll,
1::H0/41 Ca rIos ~raritt
1
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dtl Azeredo
Pinto Melo e Leme. 1:216/41 Artur AIbor to Ramos Ro drigues , 1:217/41 Francisco Augusto
na Fonseca Dias, 1:218/41 António Maria Sarmento
Pimentel das Neves, 1:227/41 Cassiano de Sousa Galvão e 1:228/41 Manuel de Almeida.
Para o grupo independente
de artilharia
de montanha,
os soldados cadetes : do regimento de artilharia ligeira
n.? 2, n.OS 28/41 António Pais Lopes de M01o, 161/41
~\ Imiro Gomos Lopes,
180/41 Horácio de Almeida
Figueiredo,
262/4,1 Sebastião António do Rosário Santos Azevedo,
263/41 Mário Pires Ferreira
Chaves,
28:3/41 Norborto Cardoso de Meneses, 81\)/41 Armolim
Almiro Viana, .861/41 César Amadeu Osório da Costa
Cabral, 862/41 Camilo Rodrigues,
865/41 Manuel Ramos Maríeiro, 867/41 António César Ferreira e 882/41
:\Iário Augusto Soares Carrapatos o ; do regimento de
artilharia
ligeira n.? 5, n.OS 356/41 Luiz Augusto Cardoso e 1:224/4,1 Carlos Mário Santos Pais Martins;
do regimento
de artilharia
pesada 0.° 2, n.? 206/41
Domingos Nazaré Pinheiro.
Para o grupo de defesa su bmarina de costa, o primeiro
sargento miliciano, do centro de mobilização de infantaria n.? 11, Alberto Perestrclo
de Sousa Ferreira,
o
furriel miliciano,
do regimento
de artilharia
ligeira
n." 3, J05ó Maria de Melo FGo e Tõrres e os soldados cadetes:
do regimento
de artilharia ligeira n.? 3,
n.:" 777/41. João Eduardo Gomes de Carvalho Santos,
803/41 Joaquim
António Cardoso
Ribeiro Lapa de
Lemos Saloma , 899/41 Josó Alves Tavares Magro e
961/41 Vasco Pires Lobato; do regimonto de artilharia
ligeira n. ° 4, n.? 765;41 João Heitor Moreira Mirrado;
do regimento
de artilharia
posada n.? 2, n," 214/41
Vasco de Oliveira Afouso.
Para o grupo de artilharia
a cavalo n.? 2, os soldados cadetes:
do regimento
de artilharia ligoiru n.? 3,
H.OS
39/41 José Manuel Cura Resende Elvas, 53/41
Fernando
de Oliveira Tavares
da Silva, 77G.41 Fernando Manuel da Costa JORns, 79:?/41 Carlos Martins
da Silva Ínsua, 79:VH Joaquim Aurélio Neto Valente,
897/41 Manuel de Matos Ferreira. 9G:3/41 Ramiro For- .
reira Líbano Monteiro,
974/41 Reinaldo Jorge Vital
. Rodrigues,
979141 António J .ôbo da Silva Rosa e
081/41 Josó Jordão Costa Martins; do regimento de
artilhada ligeira n." 4, n.ol 7ü:3,41 Américo Serôdio

Inverno,

7G4/41 Joaquim

SimõOti Gonçulves,

767/41
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Mauuel Cândido Sirga do Maia e 7G9/41 J osé Manuel
Xogueira Caldeira Castol-Branco Carv.
Para a hataria independente de defesa de costa n. ° 1, o
soldado cadete, do regimento de artilharia ligeira n.? 3
n. o 975/41 Luiz Carlos Azevedo da Costa.
'

Pro!llo\'idos a aspirantes a oficial pilotos aviadores milicianos, para o centro de instrução e treino de pilotos
aviadores milicianos, nos termos do artigo 6.0 do decreto D.O27:627, de 3 de Abril de 1937, continuando
na situação de licenciados em que se encontram, os
soldados cadetes, da base aérea n. ° 1, n.O 67/40 Manuel
Celestino Lopes do Carmo Peixeiro, 114/41 Jorge
Pereira Dias de Lemos Peixoto e 126/41 Augusto
José Machado Louro, os quais contam a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1\:)42.
S

Por portaria de 2 do corrente mês:
Promovidos a a rpiruntes
a oficial milicianos de infantaria, para as unidades da colónia de Moçambique
adiante indicadas, nos termos do artigo 7.° do decreto
n.? 31:112, de 23 de Janeiro de 1941, e do urtigo 1.0 do
decreto n." 32:157, de 21 de Julho de 1942, continuando
na situação de licenciados cm que se encontram e contando a antiguidade desde 1 do Novembro de 1942, os
seguintes sargentos e praças residentes na referida
colónia:
Para as unidades a qU0 pertencem, os segundes sargcutos
miliciano', da La companhia de depósito e recrutamonto, Emídio Gonçalves Pais, Armando Rubens Oarreira Mondes, António Augusto Veloso, Manuel Pedro
Romano, Rómulo
tadlim Baptista, Jaime José de
Faria, António Rõgo ~lartins e Carlos Félix Pereira
da Sil va Arraiano e, da 2. a companhia de depósito e
recrutamento, Luiz Salgado Freire.
Para a L." companhia de depósito e rocru tamento, os soldados, do regimento de infantaria n.? 11, n.? 658/40
J 0[1.0 Lopes Domingos, do batalhão independente de
infantaria n.? 19, n." 680,36 Orlando Pereira da Silva

2.' Série
c, do rogirnonto

de engenluuiu

n.? 2, n.? [)77/41 José

Alberto Simões (la Cru? Ferreira.
Para a 2.:\ companhia
de depósito

e recrutamento,

segundos
sargentos
milicianos,
da 1.,L companhia
depósito o recrutamento,
António Marques da Silva
Francisco Pinto Ramos.

Por portaria

o

0.0
(I

de .J do corrente mês:

Promovidos

a nspiruntos a oficial milicianos pioneiros
nos termos do artigo 35.0 do decreto
21:3GG, do 22 cio Abril tI 11 19B:.?, continu-uido
r-a si-

de engt'lIharia,
11.°

tuação do licenciados om (pie :lI' encontrum e con-ando
a untiguid adc desde 1 de Novembro do 194~:
Para as unidades ~\ flue portoncern,
do rogimonto do ongllllhuria 11.°

da Silva Oliveirn Rodrigues
nhuria n.? :!, n.? 1:0(a, n

os soldados cadete,
TI.O ~)18.'41 António

1.

cio l'Pginwllto .IL' cngeLuiz Afonso Garizo do

(I,

Carmo.

Para o l'lI).!Ímento dI I'n~Pllharia

n.? 2, o soldado cadete,
do batalhão
de telegruüstas,
II.Q [lO I 41 José
Passos
Coelho.
Para o grupo de compunhias de trom uutornóv I, 0<; 801dados cadete , (lo batalhão de telegr-afistas, !l.os 4\,)\)/41
Fernando
Lonrenco c flOl'41 I'odro Buptistn de Va •
concolos.

Por portaria de 6 do corrente mês:
Promovidos
a uspiruntes a oficia! milicianos médico ,
nos termos do :ll'ligo ;~f)," do docreto 11.° ~1 :36[), cio :?:!
de Abril de lD~~2, continuando na situação de licc-rcia lo
em que .t'l encontram
I' contundo
a autiguidndo de de
1 do ... o \'(\1II b 1"0 (le 1\l4:! :

o:

Para a ullidatll' 11. qllo plll'tl'DetlTll, OH ,ol<1a<1o' C'11.dl1tcfl,
2.0 companhia <lo ~lIúde, ll,o~ ,j,4/H:'I :\(:tI1uel ('onçnlv('
Góis o ·~G)3' Hamil'o Alvo:; li'igunint.
Para a 1.'~ companhia
clll saÍlll(1, O primf'iro
8 rgento
caclott!, tio C'I'ntro do lllohili".:wüo <lo infanta.ria n,O 6,
Luiz Augusto (lil
o' soldatloH cn<1etl's: d r gim' nto

ouns [
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de infantaria 11.° G, n." 40:3,:~0 Munue! Sobrinho Rodrigues Simões,
1: lH4'41 Ilernuni do Castro \' aSCOIl,_, 1
celos l' 1 :1 cn,4
Amadeu GOIH:a!\'o,; de Azoveilo ; do
regimento
do infantaria n." I:?, n.? 3lü'41 Fornando
Aleixo de Amorim I'oroirn Viana Tcix~ira;
do batalh~o de cuçudoros' n." 5, n." f)44/41 Mário Augusto
I

V uma do Queiroz.
Para a :?a companhia
(lo saúde, os soldados cadetes, ilo
regimento
de infuutarin n." I:?, u." 318/41 António
Esteves
Correia e 1:1114,'41 .Io aq uiui Lopes F'oteira.
Para a 3,A companhia de saúde, o segundo sargento Cadete, (lo centro de mobilização
do infantaria
n.? 1,
Luiz .Iouquim Prats fi os soldados cadetes:
do regimonto de infantaria
11,° 1, n.:" 1:006,'41 Joaquim
da

Silva Ribeiro

Burhosn

:\fnrtillt;,

1:01441

João Nunes

da Sil va, 1:01 ;),-! 1 Fr.cucisco .JOS(' da Costa Santana
Leito, 1:017/41 Luiz Afonso Rêgo til, Aguiar, 1:018/1-1
Jo~ó Maria Gonçalves
(Iuerr a, 1:0H) 41 .Inciuto de·
Azevedo 'lota e l:f):?l,'l! Vergllio I{,III ÜO da 'I'rin.lnde
Teixeiru ; do l'üginwuto ({0 infantaria n." 11, n." 008/:39
António J! nria Baptista
Fernaudr-s
e {j7li 40 Jfilrio
Xlour n Brnz A rsénio 1.' u-ios ; do regimento t!p in fan turia
n." 1, O H!8/41 Alvaro Bordalo Arnndo ; do batalhão
d(1 cuçadores !l,O 4, n.?
41 J orgo A ngusto Correia;
L.

:ns

co,npnnhia do, aÚlII'l, H,OS 11;:37 Francil'ieo Lopc~
da Silva, 45,38 .\lnu'o Pra'1co Gftnd Ira (l 90/3R Ant6nio Baptista <lo Oli,-pira.
Para fi untaria indept'ndl'nte
dr. defe fi de co, ta !l.O ~,
o soldado cadpto, do I' 'ginll'l~t(J do infantaria
ll,O 1,
n,O 1:01ü,'41
,Joso l\n·lino Gonça.lves,
lIa

~.n

Por p'Jl'ta ria de 1õ do corrente

)llê,~:

Pl'Ol11Mi(lo a aspirante .t ofiC'iaJ n:iliciuno dI' infnntaria,
Jlara a :3,a companhia de depÓSito c n'CI'lltarnrnto da
colúnia d(1 :\[oc;umbi(pll1, nos terlllos do artigo 7,° do
(!I'Cl'oto nO Bl:ll:!,
do :?B do .Janpiro dll 1\)41. do
artigo 1.0 do t10l'fI'to
,0 ;~:?:1f>7, til' ~1 do .lulho
do
191:2, continuando
naituução
de licenciado cm quI' S(\
Ol1C'ontl'Uü C'ontnndo 't anti;';'lidn,lo d!'sde 1 dl' NO\'(\lll1>1'0 dI) 10..j.~. o S (l'{llldo sargento
miliciano, da 1.& eompanhia (lo d(lpósit~ e !,p('rutalfieuto da r(lforidu colónia,
(1

jhgohertú

({areia,
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Ministério
POI'

EXONERAÇOES

da Guerra - J.a Direcção

portaria

N.· 2
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E TRANSFERÉNCIAS

Geral-

La Repartição

de 27 de Janeiro findo:

(Visada polo Tribunal do Contas om 9 do Fovoroiro do 19-13, Não
são dovidos cmo lumontos,
nos termos do docroto n.? 22:257).

Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado do vogal o general António Alfredo de Magalhãis Correia.
Vogal, o genoral Miguol de Almeida Santos.

Ministério
POI'

da Guerra _La

portaria

Direcção

Geral-

2.a Repartição

de 30 de Janeiro findo:

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

Exonerado do serviço quo prestava o tenonte, na situação do reserva, Alfredo Eduardo dos Santos.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
do regimento de iufantaria u.? 7, Artur Pinto Coelho
'e, do 1.0 grupo do companhias do sulisistôncias, Feruando Carlos Loureiro Ferreira.
Ministério da Guerra-3."
Serviços

cartográflcos

Direcção Geral
do exército

Exonerado do adjunto técnico da divisão de fotogrametria o tenento-coronol
do corpo do estado maior António Henriques da Silva.
\.d,i unto técnico da divisâo do fotogr.unotria,
ficando
exonerado
do cargo de cholo do h/lIlj)e permanente,
o capitão do engenharia Mário I'eroira do Azevedo
Batalha.
Comando militar da Madeira
Repartlçào

de engenharia

Alferes do quadro dos sorvico» auxiliares do exército,
em disponibilidade, Luiz Baptista da Cruz.
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n.· I

Alferes miliciano,
do batal hão de caçadores n. o 4, José
Aires da Veiga de :\Iira Mendes, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 3

Tenente do serviço de administraçâo
militar, da Escola
Prática de Artilharia,
Daniel Neves Sales Grade, por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes
miliciano,
do regimento
de infantaria
Afonso Diego :\Iarchueta,
por pedir.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano, do batalhão
Júlio :\Iadeira, por pedir.
Batalhão independente

n,o 3,

n.O 12

de caçadores
de infantaria

n. o 7, Luiz

n.· 18

Alferes miliciano, do batalhão de motralhudorus
António do Sousa Silveira, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

Alferes miliciano,
n.? 1, Alfredo

Centro de mobilização

de infantaria

na situação

Centro de mobilização

de infantaria

de infantaria

n.· 9

de reserva,

de recrutamento

e mobilização

Chefe, interino,
o coronol, na situação
bertino J OSÓ de Serpa COrto Real.
Centro de mobilização

de artilharia

Ge-

n.O 20

AI_feres miliciano, do n>gimento do infantaria
qnim de Sales de Macedo Oliveira Simões,
Distrito

~,

n." I

do centro do mobilização
Ary dos untos,

Chefe, interino, o capitão,
meniano
arruva,

n. o

n." 4, Joa-

n.· 14

de reserva,

Al-

n.· 2

Exonerado
de adjunto o capi\ão, na situação de reserva,
:\Iigud ~laria Pupo Correia, por pedir.
Adjunto,
O capitão,
na situução de reserva,
Fernando
Artur de Oliveira, por pedir.
Batalhão de telegraflstas

:\hjor do engenharia,
em disponibilidade,
da inspecção
das tropas de comunicação,
Flávio José Álvares dos
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Santos, para os efeitos do artigo 405.° do decreto
11.° 17:378,
de 27 dr- Setembro de 1\)20, modificado
pelo decreto n." 1D:17ô, de :.?7 de Dezembro de 1930.
Brigada n,:' I de caminhos de ferro

Capitãis milicianos médicos
de reserva J\Ianu(\l Sereto
JIoniz, Domingos Rusado Vogado, Adriano XÓl'i Gomes da Costa o Manuel Pacheco Nobre.
'I'cnonto miliciano módico de reserva .1osé Paulo Porcira
:\Iachado.
Brigada n." 2 de caminhos de ferro

Capitflis miliciuuos módicos ele reserva António Cal' loso
Fauzcrcs o Juimo Ramos Moreir-a,
'I'enente miliciano médico do roservn Abel da Ascousão
do Sousa J)OlJ<lS Dias.
Brigada n. o 3 de caminhos de ferro

Alforos miliciano (II) serviço de adrninistrnção
militnr,
licenciado,
do regirnonto do artilharia
pe ada 11.° 2,
"11úrio Seixas do t"ollsa Neves,

Por portar/II

de 2 do corrente mê«:

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

Capitão, na situução
lho da Rosa.

de reserva,

Fruncisco

António

~Ii-

Regimento de infantaria n. o 2

'I'encnto de infantaria, no quadro
tónio Lopes da Eira.
Regimento de infantaria

Comandante,
crut.unonto
Almeida.

da arma,

V asco An-

n. 03

o coronol do infuntnriu,
(lo distrito do TPc mohilizuçllo n.? 2, Júlio Augusto da ('pstll
Regimento de.infantaria

Cu pitão, do regimento
e Sousa Bonchimol,

do infantaria

n.· 15

n.? :1, José do P

'50

RegimOl.to de infantaria n. o 16

Comandante,
erutamento

listo.

o coronel do infnntaria, elo dÍt.;tl'ito dI' no(I ruobilizução
11,° 8, Vorgllio
da Silvn a-

{)({IIDI
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Tenente,
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de caçadores n.O I

do regimento
do infantaria
n." 3, Dario
Cartaxo, por motivo disciplinar.
Batalhão

de metralhadoras

Aspirante
a oficial. do re~im('nto
'Mário Duarte Ferreira Pinto.

dos

n. o I

de infantaria

n.?

io,

Direcção da Arma de Artilharia

Xlajor, do grupo iudepondcute
JOtiu Vasco do Moneses.
Grupo independente

de artilharia

,

de artilharia

de montanha

Capitão, do regimento
<10. artilharia
Baptista de Antas do Barros.
Regimento de cavalaria

de montanha,

Iigeira

11.° J, João

n. o 3

'I'enonto do extinto quadro de picadores
militares,
Escola I'rútiun dtl Artilharia,
::\[lllluI,l Gaspar.
Regimento de cavalaria

da

n. o 8

Cnpitno, do regimento
(!<- cavularia n ." 1, :'IrArio Vitorino Mendes, por motivo disciplinar.
Batalhão de telegraflstas

Capitão

do ougenhuriu, da
nuol António Vussalo e
tig-o 44-.0 do decreto 11.°
19:?~), modificado
pelo
]){'zemuro de 1930.

Escoln do Transmissões,
MáSilva, para os efeitos do ar17:R7B) do '27 de Setembro de
decreto n.? HI:17f>, de 27 do

Júri para avaliar as provas especiais tia aptidão
para a promoção a major
dos capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia no ano de 1943

Exouorudo
de prl' idonte () eorcuel do ar til huriu, com o
cru-s o do ()stado maior, .TO:lO .J osó Pereira Damasceno.
Prosidonto,
o coronel de n rtilluu-ia
João Braz do Olivoir a.

1)0/'

portarias

Mir.istério

de (l do corrente mês :

da Guerra -I.' Direcção

Geral-

2.' Repartição

Tenente do quadro tio. sorviços auxiliares
em dlsponibilidudo,
)[ário Leote Veloso,

do exército,
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Govêrno militar de Lisboa - Quartel general
1.' Repartição

Exonerado
do serviço que prestava o tenente,
ção de reserva, António Dias Ferreira.

na situa-

I.' região militai' - Quartel general
2.' Repartição

Capitão miliciano,
cio de Campos.

na situação

de reserva,

Anacleto

Iná-

Comando militar dos Açõres
Capitão
miliciano do serviço de administração
militar
do extinto quadro especial, do regimento de infantaria
n. ° 17, António Gusmão de 1\fagalhãis Domingues.
Comando militar

da Terceira

Capitão de engenharia,
<lo comando militar dos Açõres,
João Magro Romão.
Capitão do serviço de administração
militar, do comando
militar dos Açôres, Daniel António Reis Rosa,
Alferes miliciano de infantaria,
do comando militar dos
Açõres, António Belisário da Fonseca Vieira.
Comando militar

Tenente de engenharia,
Mário José Saraiva.

de S. Miguel

do comando

militar

dos Açõrea,

Comando militar da Madeira
Chefe da L." Repartição,
o major, do batalhão independente de infantaria
n." 19, Cândido Pinto de Figueiredo.
o major,
do batalhão
indeChefe da 2.a Repartição,
pendente
de infantaria
n.? H), João de Albuquerquo
Veloso.
Adjunto da La Repartição,
o capitão,
do rogimonto do
cavalaria n.? 1, Joaquim António Ramos.
Regimento de infantaria n. o "
Capitão de infanturia,
no (1IIa<l1'0da arma, Manuel Mari«
Coelho Júnior.
Regimento de Infantaria

n. o 19

1.0 batalhão

Tenente
miliciano
Pita da Silva.

módico,

do

:3.0 batalhão,

João

José

N.o 2
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Alferes miliciano do serviço de administração
1.0 grnpo de companhias de subsistências,
riques Pulhinhus.

militar, do
João Hen-
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2.° batalhão

3.° batalhão

Aspirante
a oficial miliciano
Abel Figueira
de Araújo.
Batalhão

médico,

elo 1> batalhão
'

independente de infantaria

n." 18

Depósito

Alferes do q uadro dos serviços auxiliares
do oxército,
do regimento
de infantaria
u." 15, José Simões da
Silva Júnior.
Batalhão independente

de infantaria

n." 19

Depósito

Comandante,
o major, do regimento de infantaria n.? 14,
Daniel Fernandes
Aguiar.
Tenente do serviço de administração
militar,
do regimento de infantaria n. ° 10, A bel António Nogueira.
Distrito

Chefe, o coronel,
guel Francisco
Distrito

de recrutamento

e mobilização

do regimento
da Conceição
de recrutamento

n.O

3

de infantaria
Sautos.
e mobilização

n.? 3, Ui-

11.° 7

Sub-chefe, O tenente-coronel,
do distrito de recrutamento
c mobilização
n. ° 14, José Pereira Pascoal.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

'eguudo comandante,
o tenente coronel de artilharia,
da
escola prática da arma, Afonso Cortês dos Santos, por
motivo disciplinar.
Tenente de artilharia,
da escola prútica da arma, Francisco Braga.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 2

Alferes miliciano,
do grupo independente
do artilharia
de montanha,
Diogo )[anuel Pacheco de Amorim, por
pedir.
Regimonto de artilharia

ligeira

n. o 3

Alferes miliciano,
do grupo independente
do artilharia
de montanha, Manuel Augusto li:ngrilcio Carrilho.
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Grupo de artilharia

N.o 2

:.l.' Série

contra aeronaves n.> I

Major de artilharia, da escola prática da arma, Armando
.Tosé de Matos.
Capitão, do regimento de artilharia pesada n.? 1, Joaquim Luiz de Carvalho.
1.' companhia de saúde

Aspirante a oficial miliciano médico. dp centro do mobilização do serviço de saúde n." 1, Angelo Augusto.
Hospital militar de S. Miguel

Capitão módico, do hospital militar do Faial, António
de Azevedo Meireles do Souto.
Tenontes médicos, do comando militar doa.Açõres,
J OSÓ
dos Santos Bossa, Alberto Pereira :\façãs Fernandes
e João Maria Gomes de Souto Soaros.
Tenente farmacôutico, do comando militar dos Açõros,
João Pais Pinheiro Figuoirodo.
Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, do comando militar dos Açóres,
Aristides
César dos Santos.
.
'I'enonto do oxtinto quadro auxiliar do serviço do saúde,
do comando militar dos Aç(lres, Isidro António laio .
Oficinas gerais de fardamento e calçado
Delegação

do Funchal

Alferes miliciano do serviço do ndministraçâo
militar.
do regimonto de infunfaria n.? 1\), Fernando Carlos
Passos Pereira de Castro.

Por portarins de 13 do corrente mês:
Comando militar dos Açôres
Repartição

do serviço

de subsistências

Major do serviço do admínistrucão
militar, em disponibilidade, Cláudio A ugusto 'I'ôrros Silva.
Depósito

do comando

de engenharia

de S. Miguel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do rogimonto de engonhariu 11.0:!, Raúl dos Santos
Nascimento.
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Comando militar
Depósito do serviço

Tenente
mento

N.' 2
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da Madeira
de subsistências

do serviço
de administração
militar, do regide infantaria
n. o 3, Daniel Neves Sales Grado.
Direcção da Arma de Infantaria

Teneu.te-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, Silvério do Amaral Lebre.
~Iajor de infantaria, no quadro da arma, José Raúl Alves
da Cruz.
:Majores milicianos
de infantaria
do extinto quadro 0Special, no mesmo extinto quadro, Vítor Carlos Braga,
Basilio I~steYes e Joaquim de Brito das Vinhas Júnior,
sendo êsto por pedir.
\

Regimento de infantaria

n.' I

Tenente miliciano,
do batalhão
do metralhadoras
António Antão da Silva Júnior, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 3,

n.' 2

Major miliciano de infantaria
do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, Luiz COrto Real do Almeida,
por pedir.
Regimento de infantaria

n.' 3

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, Josó da Conceição Nogueira
Rosas.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Guerreiro
Reboca

no quadro
Júnior.

n.' 4

da arma,

Regimento de infantaria

José

António

n.' 5

Major do infantaria,
no quadro da arma, Ambrósio Caminuta.
)1ajor miliciano do infantaria
do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, Pedro Mesquita de Oliveira.
Regimento de infantaria

Major miliciano <lo infantaria
no mesmo extinto quadro,

do extinto
Norberto

Regimento de infantaria

)1njor miliciano do infantaria
no mo 'mo extinto quadro,

n.' 6

n.O

quadro especial,
Albano ::\fúrias.
8

do ~xtinto qUlI:<lroespecial,
Alfredo Mnrtins Marques.
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Alferes miliciano, do batalhão de caçadores
do Minho Rodrigues Salgado, por pedir.
Regimento de infantaria

jIajor de infantaria,
Paiva Macedo.

no quadro
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n." 3, Gil

n.O 9

da arma, Eduardo

Regimento de infantaria

de

n. ° 10

~Ia.ior miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
no mesmo extinto quadro, Eduardo Pinto Veiga.
Regimento de infantaria

n.O 12

Segundo comandante, o teneute-ccronol de infantaria, no
quadro da arma, José da Costa Figueiredo.
Major, do batalhão elo caçadores n.? 6, Abílio Augusto
'feles Grilo.
Capitão, do rpgimrnto do infantaria n.? 14, Alvaro Duarte
<la Silva Sanchos.
Regimento de infantaria

jIajor de infantaria,
Pereira Júnior.

no quadro

n.O 15

<la arma, Joüo Baptista

Regimento de infantaria

n. ri 18

Tenente médico. do Colégio :\Iilitar,
de Seixas Serra.

Fruucisco

Manuel

Batalhão de caçadores n.O I

Segundo comandante, o major miliciano de infantaria do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
Amadou Humberto de Sá ~Iorais.
Batalhão de caçadores n. o 3

Comandante, o tencntecorouel
do infantaria, nu quadro
da arma, j[ário de \' asconcolos Cardoso .
•:(\gundo comandante, o major miliciano de infantaria
do extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
José Francisco Gonçalves Sevivaa.
•

Batalhão de caçadores n. o 6

exonerado do comandante o tcncnto-coronol
de infantaria Armando Alfredo Cardoso dos Reis, por transitar para a situação de reserva.
Comandante, o tononto-coronul de infantaria, no quadro
da arma, José Luciano Mnrtins Correia.

2.' Série
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N.o 2

11.0
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la

Comandante,
interino, o major, do batalhão de caçadores n. ° 10, Salvador ~ unes Teixeira.
Segundo comandante,
o major, do regimento de infantaria n.? 9, Yergilio Pereira Estrêla de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras

11.·

I

Alfores miliciano do infantaria,
do contro do mobilização
de infantaria
n.? 20, Manuel Alves de Carvalho, por
pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 12

'I'enente-coronel,
tasar

Moreira

do regimento de infantaria
de Brito Xavier.

n." 12, Bal-

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 13

Tenente-coronel,
do batalhão
Emídio da ~il vu.

ele caçadores

n.? 3, Eusébio

Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
de artilharia,
da Gama Rodrigues.

no ([\ladro da arma, Vusco

Regimento de artilharia

Alferes miliciano, do grupo
JOSl' Manuel do Carvalho

pesada n. o I

de artilharia

fi

cavalo n.? 2)

Monteiro.

1.' companhia de trem hipomóvel
Capitão do extinto quadro auxiliar
recção da Arma de Artilharia,
Costa.

do artilharia,
da Di:\1nnuel Pereira
da

Direcção da Arma de Cavalaria'

'I'enente-coronel
de cavalaria,
Pais de Ramos.

no quadro

da arma,

Abílio

Regimento de cavalaria n. o 4

Capitão,
nando

do regimento
Lopes.

do cavalaria

n.? " Vasco

F'er-

Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão
do cavalaria,
Trindade Vilaros.

no quadro

da arma,

Jorge

da

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão médico, do rogiml'!lto de infautariu
tónio Manuel da Cunha Ferreira.

11.°

7, An-

•
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Brigada n.'

3 de caminhos

N.' 2

2. Série
4

de ferro

Major graduado miliciano médico de reserva Alberto de
Azevedo Gomes.
~fajor miliciano médico de reserva Armando Gonçalves.
Capitãis milicianos médicos de reserva Martinho Pedro
Dordío Rosado, João José Pereira Jardim, Álvaro do
Gamboa Fonseca e Costa, Fernando Waddington,
Abílio Maria Mendes Pinheiro de Magalhãis Mexia,
João Emílio Raposo de Magalhãís, Luiz de Sousa
Adão, Josó Cristino, Fernando Baota Bissaia Barreto
Rosa, Leonardo de Sousa Castro Freire o Alberto
~loroÍl'a da Rocha o Brito.
Tenentes milicianos médicos de reserva António Parreira
do Aboim Froire Cabral Infante Luzciro de La-Cerda,
Francisco Formigal Luzes, Fernando \\ranzeller Pessoa,
Fausto Lopo Patrício de Carvalho, António Sotero do
Oliveira, Jorgo de Sousa Falcão Pacheco, Agostinho
Marques Grúcio o José Alves Gomes Leal.
Base aérea n.v I

Comandante, interino, o major de acronúutica,
prática da arma, Filipe Gomes Vieira.

da escola

1.' inspecção do serviço de saúde militar

Tenente, na situação do reserva,
Paiva.

Manuel Rodrigues

de .

3.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o major módico, do hospital militar regional
n. o 3, José de Moura Neves.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano módico, do batalhão de mctrulhndoras
n. o 2, Francisco Ferreira.
I.o grupo de companhias de subsistências

Capitão do serviço do administrução
do companhias
do subsistênciua,
:\f alheiro.
Hospital militar

militar, do ~.o grupo
Frnncisco do Abreu

principal

Exonerado do 801'vi<:0que prestava () tenente
na situação do reserva, .T oão Hermenegildo .A fonso ,
Hospital militar I'egional

11.°

3

Director,
o capitão módico, da Direcção do Serviç«
Saúdo Militar, :\Iário de Burros o Cunha .

de

2." Série
-=-
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Fábrica de cartuchame e pólvoras químicas

Sub-director,
O major
de artilharia,
interino, Paulo Emílio da Silva.
Instituto Profissional

adido,

sub director,

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Capitão,
do batalhão
de metralhadoras
n.? 1, Eugénio
Gonçalves
de Magalhãis
Figueiredo,
por ter sido nomeado professor
provisório
por portaria
de 10 de
Dezembro do 1942.

I

Serviço meteorológico do exército

Chefe, interino, da Repartição,
O capitão
adjunto, ::'Iranuol Joaquim Ferreira.

Ministério
POjO

da Guerra - 3.a Direcção

portaria

de artilharia,

I.a Repartição

Geral-

de 7 de Janeiro findo:

Exonerado
o capitão de engenharia Manuel António Vassalo e Silva do professor adjunto, interino, da 24.11 cadoira do curso transitório
do engenharia
da Escola do
Exército,
desde 31 de Agosto de 1942, data em que
foi extinta a referida cadeira, nos termos do artigo 54.°
do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de>Novembro de 1940.
(Anotada

Por portaria

1'010 Trlhunal

de Conta.

de 21 de Janeiro

em 18 de Janolro

do 1943).

findo:

Exonerado
de mestre de esgrima ela Escola do Exército
o capitão de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga CartlOSO.

POI'

(Anotada

1'010 Tribunal

do Contas

em 26 de .Janolro

de 1943).

portartas de 28 de Janeiro findo :
(.\notada.

peto TrlbuDal

de Cout •• em 2 de T'everalro

de 1943).

Exonerado
de professor adj unto da 28. a cadeira do curso
transitório
do engenharia da Escola do Exórcito, desde
22 de .Iuneiro findo, data om que foi extinta a roferida cadeira, nos termos do artigo 54.0 do decreto-lei
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n.? 30:874,
engenharia

do 13 de Novembro de 1940, o capitão de
Manuel António Vassalo e Silva.
Exonerado de professor da Escola Central de Sargentos o capitão de cavalaria Salvador
Catão Fernandes.

---

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 18 de Janeiro findo:
(VIsada pol o 'I'rlbunnl
do Contas om 6 do Fuvoretr o do 191:!. São
devidos emotumeurox,
nos tormos do ducruro 11.° 2~:257).

Nomeada professora
efectiva do G. o grupo de disciplinas
do Instituto
de Odivelas, nos termos dos artigos 19.0
e 25.0 do decreto n.? 32:615, do 31 de Dezembro
de
1942, para completar
o quadro docente estabelecido
pelo mesmo decreto,
a professora
(lo ensino liceal
Maria Sabino Louro.

VI

AUMENTOS

Ministério
O

D.

SÔBRE

da Guerra _I.a

O SÕLDO
Direcção

E DIUTURNIDADES
Geral-

2.a Bepartiçãn

Concedidas
aR
vantagens
do fjUO trata O decreto
20:247, de ~4 de Agosto do 1931, desde as datas que

lhes vão indicadas,

aos oficiais em seguida

mencionados:

Por terem completado o tempo de permanência no oflclatato, desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n,o 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, necessarlo para o primeiro aumento de 10 por cento sôbr-e o sõldo :
PaI' portaria
(Vlsadn
vldos

de 22 de Janeiro findo:
IH'lo Trf bunal
lumontos,

umo

dto Coutas,
1I()~ tOJ'U108

com l\ nllOLlLt:iio !lu serem
do dl'Ct'Oln H.o ~~:~.J7).

Je-

Artilharia - tenente-coronel
Augusto
Luciano
Alvos.
adido, em serviço na fábrica do car tuchnmo o pólvoras
químicas,
nos termos do artigo Hl. o do decreto-lei

n. o ~8:403, dr. :31 <lo Dezom bro do 19B7, dcsd
.J anoiro de 1\14:3.

II
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:
Por portaria de 26 de Dezembro
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

elo ano findo:

de Contas, Com fi anotação de sorem doDOS tormos
do docreto 0.° 22:257).

Serviço de administração
militarmajor Alberto Silvano
de Andrade, adido, em serviço na Manutenção Militar,
nos termos do artigo 10.° do decreto-lei n.? 28:403, de 31
de Dezembro do 1937, desde 16 de Dezembro de 1942.

P01' portaria

de 22 de Janeiro findo:

(Vlsnda pelo Trlhunal
vido s emolumentos,

do Couras, com a unotação do serem
nos tormos do docreto n.? 22:251).

do-

Serviço de administração
militar--major
João dos Santos
Tõrres,
adido, em serviço na Manutenção
Militar,
nos termos do artigo 10.0 do decreto-lei n.? :?8:JO:3,
de 31 do Dezembro do HJ:37 , desde 8 do Janeiro de

1943.
Pensões anuais rectificadas,
nos tormos do § :Lo do
artigo 6.° do decreto-lei n.? 28:40J, de 31 de Dezembro
de HJ37, 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:
de 19 de Janeiro findo:

Por portaria
(Visada
vidas

pelo Tribunal
amotumentos,

do Contas,
uos termos

com a anot acão do serem
do docroto n.o 2~:~57).

de-

Capitão Francisco
António Viegas, ~0.400\
desde 9 tIL'
.J anoiro de 19,*:3-!3H anos de serviço.
Capitão ~In.nnol da Costa Ferro de Carvalho,
:!1.GOO,',
desde 5 de uneiro de' HJ-13 - 3(i anos do serviço.

.r

VII-

CONDECORAÇOES

Ministério da Guerra _La
Pai' portaria«

E LOUVORES

Direcção Geral-La

de :!.1 de Janeiro

Repartição

findo:

Louvado o major <ln cavalaria .João José Francisco Xavier Freire d \ Meneses, pela dedicação o proficiência
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técnica com q ue, durante cêrca de dez anos, ministrou
educação física aos alunos da Escola do Exército,
primoiramente
como instrutor e depois como mostro do
gimnástica,
tendo, pelas suas excelentes aptidões, contribuído consideràvelmento
para a boa preparação
física dos alunos e para a boa modernizuçâo
do gimn.isio e campo de jogos.
Louvado
o capitão
de cavalaria
Raúl Martinho,
pelo
muito interêsse
e dedicação
que sempre manifestou
pelo serviço e instrução
durante cinco anos de permanência na Escola Prática de Cavalaria, evidenciando
sempre
uma clara
inteligência,
grande actividade,
aptidões notáveis
como técnico e como instrutor
e
profundo culto pela camaradagem,
qualidades que muito
contribuíram
para prestigiar
o nivel do ensino ministrado na mesma Escola.
Louvado
o alforos de infantaria
António Alberto
Carvalho Rosado, porque, sondo instrutor
da Escola Prática de Infantaria,
tem procedido,
no decorrer
da instrução a seu cargo, a notáveis estudos respeitantes
ao
tiro de morteiro,
com OH quais tem contribuído para a
resolução de vários problemas técnicos da sua arma,
que serve COlll invulgar
actividade
e dedicação
profissional, merecedores
de .i usta recompensa
pelo valor
e ia terêsso militar q uo represou tam.

VIII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra - I.n Direcçêo

Geràl-

I.a RepartiçAo

1) Por decretos
de 10 de Julho do 1942, publicados
no Diário elo Gocêrno n.? 23, 2.4 sério, de 28 de Janeiro
findo, foram condecorados:
com o grau do comendador
da Ordem Militar de Avi», o tonento-corouol
([(\ infantaria Ilcnrique
Ferreira,
majoros,
de infantaria Alberto
Carlos de Almeida I~'razão o Eduardo JOHó dos Santos,
de artilharia
Armando
José de Matos o ()scar Neto do
Freitas;
com o grau de oficial, os capitãis, do corpo do
estado maior Emilio Ramos Afonso, do infantaria Manuel
de Jesus e Emcsto António do Santos,
do artilharia
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e António

J oa-

quim de Miranda, do serviço de ndministração militar
Amilcar Regalo Corroia; com o grau de cavaleiro, os
tenentes módicos Fausto Seabra de Almeida, José Pires
da Silva e José Estêvão Pereira da Silva, chefe de banda
de ~n~sica António Maias Meira, do extinto quadro de
OfiCHUS do secretariado
militar Manuel Fernandes
Pereira e, na situação de reserva, Gabriel Augusto Gonçalves Braga.

2) Concedidos
pela Recista .Militar os premlOs
colaboração
aos oficiais ao diante nomeados:

de

Brigadeiro
de infantaria,
na situação de reserva, Agostinho Barreto Rodrigues
de Oliveira, autor do artigo
«Alguns ensinamentos
da guerra actual», prémio Almirante Augusto Osório, 1942.
Tonente médico Guilherme
António do Amaral Abranches Pinto, autor do artigo «Higiene do soldado metropolitano
em campanha lia colónia de Moçambique»,
prémio Moçambique, 194:2.

3) Condecorados
com li medalha da classe de comportamento
exemplar.
em conformidade
das disposições
do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Sotembro
de 19lí) os oficiais uo diante nomeados:
Medalha de ouro

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 1.' Repartição
~rajores:
Alves
Lima.

de infan tariu
e de ar-tilharia

Xlnrcelino Pais de Figue~redo
Segismundo
~dvares Pereira e

Govêrno militar de Lisboa
'l'eoente

do extinto
nuel Corroia.

quadro

do Recretariado

militar

~la-

Depósito geral de material de guerra
Tenente do extinto
da Costa Rosa.

quadro

auxiliar

Medalha

Ministério da Guerra-3.·

Capitão
'ousa,

de aetonáutica
tenentes

de artilharia

:Jfanuel

de prata

Direcção Geral-I.'

Repartição

Ernesto
Armindo Felgu(lil'us.o
de artilharia
Ansoluio Guerra Correia
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e João de Paiva Faria Leito Brandão,
de engenharia
José de Freitas
Soares e de ueronúutíca Francisco
António das Chagas o Joaquim Brilhante Paiva.
4) Tendo sido agraciados
com a Cruz V crmelha de
Mérito da Cruz Vermelha
Portuguesa
o tenente de infantaria Manuel do Carvalho,
sargento
ajudauto do regimento do infantaria n." 16, José Maria Calado Pereira,
primeiro sargento reformado António Candido, segundo>;
sargentos José Duarte Pereira, do q uadro do amanuonsos
do exército, e roíormado
José Dias Loução,
ó-Ihcs permitido usar as respectivas
insígnias.

Ministério

da Guerra _La

Direcção

2.a Repartição

Geral-

5) São inscritos na respectiva
escala pela ordem que
vai indicada
os brigadeiros
do infantaria
prouiovido-.
por portaria
de 31 do Dezembro do 19-1~, publicada na
Ordem do Exéreito H.O 1, :?'. série, do corrr-nte ano:
Sérgio do Assunção de Morais
Joaquim Maria Neto.

o Castro.

0) Contam a antiguidade
dos seus actuais
postos
desde as datas quo lhos vão indicudus os oficiais ao
diante nomeados, promovidos
pela presento Ordem do
Exél'cito:
Infantaria

Coronel Malaquias .\ ugusto
do Janeiro de 1\:)-13.
'I'onentcscorouéís
:

de Sousa

Guedes,

Manuel Bornnr.lçs do Almeida 'I'opinho,
Janeiro do 19-t.:3.

dcsdo

12

desde 11 d0

Alberto Carlos de Almeida Frnzno, desde 1~ de Janeiro do 1U-t.:3.
Ablll Malhou Zúnigu, desde ~O de .l anoiro <lo H)4:L
JOS(\ da Costa Figueiredo,
desde :?:? do .Iauciro de

1Ü-13.
Silvério (lo Amaral
19-13.

José Luciano
de 19-13.

Martins

Lebre,

<le~tlo ~8 do .Ianciro

Co rruiu,

desde

<1\'

:!9 do Jnneiro
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:\fário do Vasconcelos
Cardoso,
desde 3 de Fevoreiro de Hl4:3.
Majcrcs :
.Tosé Raúl Alves da Cruz, desde 11 ele .Janciro de

1943.
Armando GunlteI' de Fontoura e José Xlaria Ribeiro
da Silva, amuos desde 12 de Janeiro de 1943.
)Ianuel Abrnuhosa
de Matos, desde 19 de Janeiro
de 1943.
Mário Eugénio de Almeida \- alente, desde 20 de J aneiro do 194:3.
José António Guerreiro Rebeca Júnior, desde 22 de
Janeiro de 1043.
Ambrósio Cam inata, desde 28 do Juneiro de 194:3,I osé Nogueira Soares Júnior, desde :?9 de Janeiro

do 1943.
Eduardo do Paiva Xlaccdo, desde 3 de Fevereiro do
1D4::3.
João Baptista Pereira Júnior e milicianos
do extinto quadro especial Eduardo Pinto Veiga, Vítor
Carlos Braga, .J osó G uilherrno Pacheco, Joaquim
(lo Brito das Vinhas Júnior, Basilio Esteves, JOi:ié
Francisco
Gonçalves
Sevivas, Norborto
Albano
Múrias, José da Cruz Ribeiro, Luiz Côrte Real de
Almeida, Amadeu Humberto de SÚ Xloruis, Pedro
Mesquita
do Oliveira,
:'IJário Possou da Costa,
Josó da Couceição Nogueira Rosas e Alfrodo Martins Marques, todos desde 4 de Fevereiro de 1943.

Capitãis :
Carlos António Parreiral
da Silva, desde ·1 de Janeiro cio 1 U4:>.
Vitório Frederico Crispim o Felizardo Pacheco Sarmento dn Concei<;üo, ambos desde 11 do J anoiro
do 194:>.
António Marin :\Iartinl:i, desde 1~ de Janeiro do 194H.
Cavalaria
1'onentt'·coronl'l
Abllio Pais do Ramos, dosd« 18 do .T alll~il'o do HH3.
de Sonsa :'I[agalhãis) desde 18 de Ju:'IIa.io.r Domingos
neiro de 1943.
Aeronáutica

Tl\nontcs-coronóis
~\.lvaro Ilerculano
Pinllo da Cunha o
António do Oliveir-a Viegas, ambos desde 20 do Janeiro de 1943.
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Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitão
neiro

António J0~é da Costa
de 1943.

Campos,

desde

G de Ja-

7) Fica prestando
serviço no regimento de infantaria
n." 6 o major de infantaria José Nogueira Soares Júnior,
que, por portaria de G do corrente mês, inser ta na presente Ordem do Exército, foi promovido a êste pôsto para
o quadro da arma.
8) Fica

prestando

serviço

na Repartição

do Gabinete

dêsto Xlinistério o major miliciano de infantaria do extinto quadro especial Mário Pessoa da Costa, que, por
portaria de 6 do corrente mês, inserta na presente Ordem
do Exército, foi promovido a êste posto para O extinto
quadro especial do oficiais milicianos do infantaria.
9) Froqüentarum,
com aprovcitnmouto,
nu Escola de
Transmissõos, no corrente ano lectivo, o curso de transmissões (1. o turno) os seguintes oficiais:
Infantaria

Capitãis Alberto Granado, José Forroira :\[ondes Nazaré
e Bernardino
Artur do Magalhãis,
Tenentes
grnosto Monteiro Góis Pinto o milicianos José
Júlio Ferreira
Faustino
e Francisco
António Vidal
Abreu.
Alferes
Ernesto
António
Luiz Ferreira de Macedo e
milicianos Mário Leandro
da Silva, Raúl Leal de Oliveira, José Alberto Tavares e José Emílio Seabra de
Araújo.
Artilharia

Capitão

Joaquim

Antunes

da Fonseca.
Cavalaria

Alferes

Alfredo

Loão Tomaz Corroia.

10) Chegaram
ii, altura
para ontrar no quadro, respectivameuto
em :30 do Dezembro
do 1942, 1 o 2 de
Janeiro do corrente ano, os capitãis do infantaria Manuel
l\1aria Coelho Júnior,
Josó Joaquim do Santa Clara
Barbas c Alberto Adeoduto Hodrigo.

11)
António

Foi

autorizado
o toueute do infantaria
Júnior
a usar o 110111edo Joaquim

.Io aquim
António
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ser inscrito

nos respectivos

12) Conta u antiguidade
do actual posto desde 1 de
Novembro de 1938, e não desde 1 de Novembro de 1940,
como foi publicado,
o alferes miliciano, do batalhão do
metralhadoras
n.? 3, Eduardo da Silva Neves, promovido
pa~a o centro do mobilizução
do infantaria n.? 7 por portarja
de 7 de Ahril de 1941 , insertu na Ordem do Etcé»:
,
cito n.? 6 do mesmo ano.
1:3) Conta
1938, e não

a antiguidade
desdo 1 do Novembro
de
desde 1 de Novembro
de 1940, como foi
publicado,
o alferes miliciano,
actualmente
do Colégio
Milita», Manuel da Cunha. Ramalho,
promovido
para o
centro do rnobilização
do infantaria
n.? 15 por portaria
de 11 do Novembro de 1940, insorta na Ordem do Exército n.? 22. :?~ sério, do mesmo ano.

14) Fica nula e de nenhum efeito a parte da portaria
de 30 de Dezembro do 194:2, inserta na Ordem do Eicército n.? 16, 2,· série, do mesmo ano, que colocou no batalhão de metralhadoras
n.? 1 o alferes miliciano, do regimento de infantaria n. o 5, António dos Santos,
15) Chama-so Manuel da Cunha Ramalho, e não Manuel Cunha Ramalho, o aspirante
a oficial miliciano de
infantaria,
actuulmente
tenente miliciano em serviço no
Colégio Militar. promovido
àquele posto por portaria do'
15 de Marco de 1039, insorta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.a série, do mesmo ano.
1G) Chegou à altura para entrar no quadro em 18 de
Janeiro findo o tenente-coronel
do urtilharia,
em disponibilidado, Vasco da Gama Rodriguos.
17) Devo ser rectificada
nos respectivos
registos de
matrícula
para 30 de Janeiro de H!91 a data do nascimento do capitão de artilharia
Gonçalo Artur Pereira
Coutinho.

18) Está suspenso das funções de serviço desde 9 do
corrente mês, DOS termos do artigo 170.° do regulamento
de disciplina militar, o alferes miliciano de artilharia
Francisco Furtado
da Ponte.
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19) São nomeados para freqüentar o curso do comandantes de grupo, quo tom início na Escola Prática de
Cavularia em 17 de Maio próximo, devendo ser mandados apresentar
na referida Escola na vóspera do início
do mesmo curso, os seguintes cupitãis de cavalaria:
Henrique Dias Costa, na 4.a Repartição da 2.11 Direcção
Geral dêste Ministério.
José Cardoso Martins de Meneses, no regimento de
cavalaria n,° 6.
Iiicardo José Alves Põrto, no regimento
de cavalariu
n.? 7.

Bento

da Franca

Pinto

dr

Oliveira,

no regimento

de

n. ° 4.

cavalaria

lieseruas :

Santiago

Pence

de Castro,

republicana.
Décio 'I'ito da Silveira

laria

n."

adido,

Freitas,

na guarda

no regimento

nacional
do cava-

3.

20) Chegaram it altura para entrar no quadro, respoctivamonte
cm 18 II 28 de Janeiro do corrente ano,
os capitãis de cavalaria Joaquim Rodrigues Gomos .Júnior e Autonino Feruundos Poreiru da Cruz.
21) Chama-se João Abel da CORta Barros :\Iagalhãis
Cruz Azevedo, e não João Abel da Costa Barros do Magalhãis Cruz Azevedo, o ex-aluno da gscola do Exército
promovido a aspirante a oficial para o l'(\I:dmento do cavalaria 1l.0 6, por portaria de 1ó de Agosto do ano lindo
(Ordem do Exército n.? 11, 2.a série, do mesmo ano).
Esta declarução substitue ii 1G) da Ordem do E.J'h·cito
n.? 1, 2.11 sério, do 20 do Jnnoiro titulo.
2~) Terminou cm 28 do .Ianoiro <10 corrente ano o tempo
de serviço a que aludo a alínea a) do S único do artigo
45.° do decreto 11.° 17::378, de 27 de Setembro de 19jD,
altorado pelo decreto n." 19:17f>, (lt~ 27 do Dezembro
de 1U30, presturlo no batalhão do telografistaa,
onde foi
colocado por portaria de ~ do Fevereiro de 1942, inserta
na Ordem do Eirército n. ° :2, 2. a sório, do IlWSIllO ano,
o major do ongonharia Alvaro Eugónio Nevos da. !l'ontoura, ]lolo quo regl'cssoll à sua unwriot' SitU1L1:iLO,
no
:\!inistél'io das Colónias, cm G do corrrnte mÍ's.
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23) Foram nomeados para freqüentar
no ano lectivo
de 1942-1943 o curso para a promoção
a major, que
t~rá inicio no dia 1 do próximo mês do Março no Instituto de Altos Estudos Militares, onde devem ser mandados apresentar
no dia anterior ao do início do mesmo
curso, os capitãis ao diante mencionados:
Médicos
António Alberto Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
n~ hospital militar priucipal.
Mário de Almeida, adido, no Ministério do Interior,
na
guarda nacional republicana.
António Júlio Ribeiro. na Direcção do Serviço de Saúde
Militar.
Francisco
Ribeiro Coutinho, no grupo de defesa suhmurina de costa.
Vergílio Rêgo Xavier Pereira, no grupo de companhias
de trem automóvel.
Serviço de administração

Fernando Dias Antunes,

militar

na 3. a Repartição

da 2. .1 Direcção
Geral dêste Ministério.
Júlio Aníbal Botelho Caolho, adido, no Ministério das
Colónias.
Carlos Luiz Goncalves
Oanelhas,
adido, no Ministério
do Intorior,
na guarda nacional republicana.
Vitorino
Alves Gomes, adido, na Manutenção
Militar.
Augusto Carlos de Pina Tormenta,
no batalhão do caça-

doros n.v Z.
Francisco
Caetano Dias, adido, professor provisório
do
Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
do
Torra e Mar.
Augusto dos Reis Antunes, adido, nas oficinas gerais de
fardamento
e calçado.
Manuel Augusto Edmond dos 'untos, lo regimento de
infantaria n.? 1.
José Gonçalves
Macieíru Santos,
adido, no Ministério
das Oolónias.
Alvaro
~fanllel' Humberto
Raiz Cepeda,
no con801110
administrativo
da 1.A e 2. ~ Direcções
Gerais dõste
Ministério.
António Manuel Bruno "Machado, adido, no Ministério
das Finanças,
na gua.rda fiscal.
a
José Ferreira
'Marques da Cunha Júnior, na 3. Repartição da :!.a Direcção Geral dêste Ministério.

tl8
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João Coelho Lopes, adido, no Ministério
guarda nacional republicana.

2.' Série

do Interior,

na

24) Regressou h sua anterior situação no batalhão de
metralhadoras n.? 1 om 4 do corrente, por ter completado na 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral dêste Ministério o tempo de serviço a que alude o § 3.° do artigo 44.° do decreto n. ° 17 :378, do 37 !le Setom hro de
1929, modificado pelo decreto n.? 19:175, de 37 de Drzembro de 1930, o capitão miliciano do serviço de admiuistração
militar do extinto quadro especial Henrique
Rocha.
25) Deixou de fazer parte da comissão encnrregada
de estudar as alterações a fazer ao regulamento geral
dos serviços do exército o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do exército, do regimento de cavalaria n.? 7,
António do Sousa Brites.

2G) Chegou it altura para entrar no quadro emIô de
Jaueiro findo O tenente médico, supranumerário, Alvaro
de Sousa Ramos.
27) Funcionam na Escola do Serviço de Saúde Militar, e n110 no hospital militar principal, os próximos
cursos técnicos para capi tãis o tonen tes médicos constantes do plano de cursos, estágios e tirocínios para
1942-1943, inserto na Ordem do Exército n.? 12,2." série, do ano findo.
28) Chama-se José Joaquim Correia Monteiro Júnior,
e não José Corroia Monteiro Júnior, o tenente veterinário, do regimento do infantaria n.? 7, que, por portnria de
9 de Janeiro findo, ínserta na Ordem do Exército n.? 1,
2. sórie, do c rente ano, foi promovido àquele pasto.
3

29) Está dosligndo do serviço desde 28 de Janeiro
do corrente ano, nos termos da última parte de artigo
15.° do doere to-lei n." 28:404. de iH de Dezembro de
1937, o coronel, na situação de resorv a, Francisco J IIStino de Morais 'I'eixoiru.
:30) gstá desligado do serviço desde 30 de .Iaru iro
findo, nos termos da última parte' do artigo 15.° cio
decreto-lei n.? 38:404, do 31 do Dezembro do 1937,
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José Lúcio

de Sousa

31) Exerceu as funções de comandante
da defesa passiva da Ilha 'I'crceira desde 12 de Janeiro :1 n de Março
do ano findo o coronel,
na situação de reserva,
Feliciano António da Silva Leal.
. 32) Passa a fazer serviço, eventualmente,
no distrito
de recrutamento
e mobilização
n." 12, como chefe interino, o coronel, na situação de reserva, José Francisco
Faúlho Rasoilo.
33) Continua desompenhnndo
o cargo de comandante
militar do aeroporto
de Lisboa
o tenonte-coronel
de
aeronáutica
Carlos Esteves
Beja, que, pela presente
Ordem du Eirercito, transita para a situação de reserva.

34) Passa a fazer serviço, eventualmente,
no regimento
de artilharia
de costa, como oficial encarrcgudo
do matorial de guerra, o major, na situação de reserva, José
Fernandes,
ficando exonerado
do serviço que prestava
na socção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar.

35) Continua prestando
serviço,
eventualmente,
no
regimento de infantaria. n.? 13, como chefe de secretaria,
o capitão do mesmo regimento
José Pereira da Rocha,
que, pela presente
Ordem do E.l'éI'cito, transita para a situação de reserva.
36) Está desligado do serviço desde 10
mês, nos termos da última parte do artigo
creto-lei n.? ~8:-!04, de 31 de Dezembro de
pitão, na situação de reserve, Daniel Gomes

do corrente
15.0 do de19:37, o cada Cruz.

:37) Continua prestando serviço, eventualmente,
no batalhão de caçadores
n. o 4, como chofo do secretaria,
o
capitão do mesmo batalhão António dos Santos Cavaco,
que, pela presento Ordem do E.rército, transita para a situação de reserva.
38) Passa a fazer serviço, eventualmente,
na secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar o
capitão,
na situação
de reserva,
Zurco Gomes Poreira
da Cnmara.
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39) Está desligado do serviço desde 18 de Janeiro do
corrente
ano, nos termos da última parte do artigo 15.°
do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o capitão, na situação de reserva, João Duarte Biscoito.
40) Passa a fazer serviço da sna especialidade
no regimento de cavalaria
n." 6 O capitão miliciano médico,
na situação de reserva, Vasco llenrique
Verdial.

41) Passa a desempenhar
serviço, eventualmente,
no
regimento
de engenharia
n.? 2, como encarregado
de
secção do pessoal da companhia
de mobilização,
o tenente, na situação de reserva,
António Dias Ferreira.
42) Continua prestando
serviço,
eventualmente,
no
regimento de artilharia
ligeira n.? 2, como tesoureiro do
conselho administrativo,
o tenente, na situação de reserva,
Luiz da Costa Miguel.
43) Passa a fazer serviço, eventualmente,
na Escola do
Exército,
como tesoureiro
do conselho administrativo,
o
tenente,
na situação
de reserva,
Alfrodo Ed uardo dos
Santos.

4-1) Passa
camento
reserva,

serviço

a fazer serviço, eventualmente,
no destamixto de Almada
o tenente,
na situação de
António da Rosa Júníor , ficando exonerado
do
que prestava na Escola do Exórcito.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

3,:\ Repartição

45) Era soldado cadete n." 176,-11 do regimento do
cavalaria n.? 1, e foi colocado no regimento de cavnlurla
n.? 3, o aspirante a oficial miliciano do cavalaria ~Hrio
Vitória Pais de liumos, promovido por por-taria de 5 de
Janeiro
findo, publicada na Ordem do E"'ército n." 1,
2.8 série, do 20 do referido mõs.

Ministério

da Guerra - 2.3 Direcçao

Geral-

3.a Bepartiçãc

46) Pensões anuais quo competem aos oficiais a seguir
monclonados, que, nos termos do decreto-lei n." ~ :4().j"
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de 31 de Dezembro de 1037, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Coronel de infantaria António Soares Andrea Ferreira,
;)G.OOOtS.
Coronel de infantaria António de ~Iagalbãis Cerqueira de
Queiroz, 36.0006.
Coronel de infantaria Carlos Fragoso do Rio Carvalho,
:36.0006.
Coronel
de infantaria
Xlanuel Afonso de Campos,
36.000lí.
Coronel de infantaria Xláximo Sisonaudo Ribeiro Artur,
36.000b.
Coronel de infantaria Gastão Ribeiro Pereira, 36.0005.
'I'enonte-coronel de infantaria José da Cunha Amaral
Pinto Fernandes, 30.0006.
'I'enente-coronel de cavalaria José Aristides Gue(les da
, ilva, ~4.16G&80. 'rem ~9 anos de serviço.
Tenente-coronel de uorouúutica
Carlos Esteves Beja,
35.400;$.
Xlajor de infantaria Raúl Sâtiro da Cunha Fajardo,
27.0006.
)Iajor de infantaria Amâncio Velez Corado, 24.0.J3t$80.
'rem 31 anos de serviço e 21 períodos.
Capitão de infantaria Mário Artur Fernandes, 18.513~GO.
Tem 30 anos de serviço e 17 períodos.
Capitão de infantaria António dos Santos Cavaco, 10.8306.
'I'em 33 anos de serviço e 1 período.
Capitão de infantaria Alvaro de La Cruz Quesada Mendes, 14.400;5. Tem 24: anos de serviço.
Capitão de infantaria José Pereira da Rocha, 16.2006.
Tom 27 anos de serviço.
Capitão do cavalaria Manuel de Assunção Figueiredo,
21.60015. Tem 35 anos do serviço e 28 períodos.
Capitão do extinto quadro de oticiais do secretariado militar Francisco António Milho oa Rosa, 18.87;>;$40.
Tem :32 anos de serviço e 26 períodos.
47) Pensão anual que compete ao oficial a seguir mencionado, que, nos termos do § 2.0 do artigo 16.0 do decreto-lei n." 28:404:, de 31 de Dezembro de 19:37, transita pela presento Ordem do E.ré1·cito para a situação de
reserva:
Tenente do infantaria

José Lopes Baptista, 16.1286.
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48) Pensões anuais com que passaram à situação de
reforma os oficiais na situação de reserva ao diante nomeados, conforme despacho
da Caixa Geral de Depósitos, Cródito e Previdência
publicado
no Diário do Go~'êl'no D.O 20, 2." série, de 3b de Janeiro de 19-13:
Coronel Pedro Serpa Afonso, 30.579~60.
Major Carlos Augusto Pereira do Carmo, 25.99G,~20.
Capitão José Joaquim Pereira de Castro, 23.8986.
Capitão Abílio Baptista Machado, 22.082t$JO.
Tenente João Pedro, 18.14GMO.

49) Rectificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito desde 24 de Outubro
de 1941 o oficial ao
dianto nomeado, em substiturção
da que lho foi atribuída
pela Ordem do Exército
n." 18, 2. a série, de 17 de Dezembro de 1941:
'I'onento-coronel de infantaria,
Magalhãis, 19.127;540.

Vorgílio

Varela do Sonu

50) Rectificada so publica a pensão de reserva a que
tem direito desde 9 de Março do 1\)41 o oficial ao diante
nomeado,
om substitutçüo
du que lho foi atribuída pela
Ordem do Eeército n.? 5, 2.a série, de 31 do ~rllrço de
194:1:
Capitão

do. infantaria

Artur

António

da

Conceição.

~1.915·).
51) Rectificada se publica a peusüo do reserva a que
tom direito desde 27 do Novembro do 1942 o oficial ao
diante nomeado, em substiturcão
da que lho foi atribuída
pola Ordem do Exército n." 16, ~.II sér io, de 21 do Dezembro do 19-1,2:
Capitão
teiro,

do infantaria

Guilhorruo

do Faria

Correia

Mon-

10.800:;'.

52) Roctificudn so publica a pensão do l'l'SeI-VU a que
tem direito desde 9 do Marco do 1H41 o oficial ao diaute
nomeado, em substiturcão
da q liC' lho foi atribuída pela
Ordem do Exército n. ° 18, ~.II série, de 17 <lo Dozem bro
do 1941:
Capitão de infantaria
do extinto
Bulha O Molo, 10.232MO.

quadro

especiul

António

OIWE~l
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53). R?ctiticada
se publica. a pensão de ~'c~ena°a que
tem direito desde 13 de .AbrIL de 1941 o oficial ao diante
nomeado, em substitutcãc
da que lhe foi atribuída pela
Ol'dem do Exército n.? 8, 2.a série, de ~1 de 11aio de
1041:
Capitão de artilharia Eduardo
Freitas, 13.882~~80.

Hermenegildo

Andrade

<.1<.'

54), R~ctificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito desde 1~ de Juneiro de 1043 o oficial ao diante
nomeado, cm substituícão
da qUf' lho foi atribuída pela
Ordem do Exército n.? 14, :.?~ série, de 16 do Julho de
1940:
Capitão
lino

(lo extinto quadro
10.07:.?::'?0.

auxiliar

do ougeuharin

Ave-

G0111<'S,

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-

La

Repartição

55) l:~ Óscar de Oliveira Vaz Osório, e não Carlo!'; de
Oliveira Vaz Osório, O nome do aspirante
a oficial miliciano de artilharia
contra aeronaves,
do grupo de artilharia contra nornnuves n.? 2, promovido
a êste pOsto
1)01' portaria
de 5 de J aneiro do corrente ano, publicada
na Ordem do Erército n." 1, ~.a sério, do 20 do mesmo
mõs.
5G) 1:: alterado para li) de 1Iurço próximo o início do
curso de oficial de informação na Escola Prütica de Infantaria, eonstante
do plano de cursos, estágios e tirocínios para 1942-1943, puhlicado
na OJ'dem rio E.rh'cito n.? 12, 2.~ sórie, do ano findo.
57) Era primeiro
sargento
miliciano n.? 11,1'/41 do
contr o de niohilizuciio de infantaria n." 1, e não primeiro
sursrento cadete miliciano do regimento de infantaria n." 1,
1
con~o foi publicado lia Ordem do Exército n," 16,2.: sério do t\J10 findo, o aluno alistado na Escola do Exército, como cadete,
Luiz Xlunuol Saraiva Vicente da
ilva.
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58) Publica-se a relação do pessoal civil do Instituto de
Odivelas que é mantido ao serviço a partir de 1 de Janeiro
de 1943, segundo o artigo 08. o do decreto n. o 32:015, de
31 de Dezembro de 1042, com a indicação dos cargos em
que fica provido:

Nomes

Cnrg

Aida Gomes Coelho (la Concoição
~Iaria (la Conceição Raquel de
:\Ielo.
Ofélia Moreira Sena Martins ..
M a g d a Gaudêucía
Fernandes
Carneiro.
Dora Rocha de Gouveia ....
Aida Fernandes David
. . . .
Adelaide Alves
.
Berta dos Reis Bandrira de Melo
Guilhcrrníua
ele .Jesus Franco da
Tr in dade.
:'Ilal'la Bl'lisa da Silva Fonseca
:'IIaria ll(dena Pessoa de Amorim
de Campos Borges.
)Ian
Amélia Broadbcut
Mona
Mal·ja das Dores Mnlvcl ro Silva
Adolina Maehado Ccsta . . . .
:'Iraria João de Lemos Luna Andermatt (la Silva.
Clotilde Rebê lo de Almeirla ..
Lídia Ribeiro de Albuquerque
Maria
Margarida
Costa.
Elvira da Piedade

Gonçalves

Tavares

. .

Heruardi na Correi a de SOIt~a
Neves.
I rene Bentr iz rle Moura Furtado
Borges Garcia Barreto.
:'Iaria Armindn Tavares.
Ilela da Conceição Duarte.
. .
Raquel Cabeçadas Pereira Leite
Inária Llach Chaveiro
. . . .
.Iesuinn Alllôlia Brnnco .
Ilda Gonçal ves Vieira.
.
Maria I"ilipa Gonçalves
Maia
da Costa.

os

ou

cntog

orfas

Ilirectora.
Suh-di reetm-n,

Profe:;sora
Idem (a).
Idem (a).
Idem (a).
Idem (a).
Professora
Professora
tica.
Professora
Professora

(II).

.

(lo moral.
de economia

dumés-

de vanto.
de educação

física.

Profcssorn .Je inglês prático.
Professora do .1.0 grupo do quadro auxiliar.
Idem.
Professora do 7.· grnpo do quadro auxiliar.
I<1('m.
Professora do D.· grupo rio quadro auxiliar.
Irlem.
Professora do lO.· gruJlO rio qua(Iro auxiliar.
Professorn .lo 11.· grupo do quadro auxiliar.
Mestra de caligrafia.
:'Ilestra de herdados.
Idem.
J\lé(lica escolar,
RCg'l'nte .
Adjuntn (Ia rCg'f'nte.
1,klll.
Escritul':íria
(lu L' elas e (/J).
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Cargos ou cuteg ortns

Alice Sales de Almeida e Silva
Cel sed ina Ida da Glória Sobral
Vaz da Costa.
Coríntio. J tília Sou sa Martins.
.
Mariu José Macedo dos Santos
Felismina Pereira Osório . . .
Rolanda Lis Maria de Firrueiredo.
"
~aria Eduarda Valente ...
li ernalld.a Marques Hipólito.
Ilda Julieta da Rocha Grilo.
~Iaria Amélia Dias . . . . . .
Cremilde ele Sousa Fi <'ueiredo
)!aria da Couceicão
A~aeoreta
Correia.
'
Xlar ia .Iülia Costa e Silva ...
~laria Augusta da Luz Carri lho
Henriqueta
Maria Ramos Pereira.
Aurélia Maria Hamos Pereira
Ana Rosa (la Silva Carrelhas
Carolina Patacho Costa.
. . .
Alice ,lo Céu Gil
Mar ia Gomes (Ia Sil~'a'
João Marques da Si lva

Escr iturári a de 1.' classe
Escr iturár ia de 2.' classe.

«').

Idem.
Idem.
Idem.
Ecónoma.
Vigilante.
Idem.
IdeIll.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
I,lem,
I dem.
Idem.
I,lelll.
Idcm.
Chefe da rouparia.
E1Ifcrmeira.
E lcct ricista.

(«) J~JlsiflO ll c oul.
(I,) Secretnrta,
(c) Tr-sourn-t l.

59) Por despacho
do 23 do mês findo foi a dactilógrafa de 1. a classe dõste Ministério,
l Ielona Ofélia de
Araújo e Quadros Calado, autorizada a usar o nome de
Helena Ofélia de Araújo e Quadros Franco.

Conselho de Recursos

Gil) l~ alterado para noventa dias o prazo dos éditos
de cinquenta dias fixado para os recorridos
no recurso
n.? 2:60-1, em que (, recorrC'nte o alferes miliciano de
engenharia
Artur Vurola Cid, na parte respeitante
ao
recorrido
aspirante
a oficial miliciano
de engenharia
Pedro Moura Braz Arsénio Nunes, por êsto se encontrar
destacado
numa das provincias
ultramarinas
da África
Ocidental, e não nos A~uro::l, como foi publicado na Ordem
rio Emército n.? 1. :?" série, do corrente ano.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacaturas do magIstérIo

Nos termos do artigo 20.0 do decreto n." 30:874, de
13 de Novembro de 1940, e para efeito do respectivo
provimento, faz-se público que se encontra vago o lugar
de professor catedrático da 15. a cadeira - elementos de
tática geral. Tática e serviço de engenharia.
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria desta Escola até às
15 horas do dia 14 de Março de 1943 as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, instruidas com os documentos a que se refere
o artigo 3.0 e seu § único do decreto n.? 13:764, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exército, [) de Fevereiro de 1943. - O
Comandante, António Maria de Freitas Soares, general.
(Pl1bl1undo no Díórío
do 1913).

du Gorlrllo

no" 37, 2.& sórie,

de 13 do Foveroí ro

Obituário

1943
Janeiro
))

"
"
»
))

"
"

"

9!J -

Coronel reformado ~Januel ~raria Coelho.
Coronel reformado
Francisco
~Iinio Cabral da
Fr ança,
10 - 'I'enent», na situação de reserva, .Iosé A ugusto
Teixeira Baptista.
11-Coronel
reformado Mariauo ..\ugusto Choque Ji1niur.
Tenente do serviço de ndmiu iatr a çâo militar, no
quadril, Armando Pereira Garci:\.
.
17 - Teuente-coronel
reformado Celestino Augusto PimenteI.
Hl- Coronel reformado Antúnio Artur da Costa Meurles de Almeida.
1H - Tenente, na situação de reserva, ~ranuc) Nogueira
de A lmcida.
21 - C~~~tã~ reformado Teobaldo Gomes de Azevedo
I'ôrres.
2;) - Capitão reformado Manuel Nobre Saint ~Iaurice.
27 - Capitâo, lia situação ele reserva, .10:10 Correia ela
Fonseca.

ia -
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29 -

Coronel, na situação de reserva, António Pais de
Andrade Baeta,
29 - Capitão de infantaria.
adido, Armando Edunr.lo
Pin to Correia.
2 - General,
adido, João de Azevedo Monteiro dI'
Barros.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.? 15, 2.' série, de 1912, p. 7'27, I. 24.',
onde se lê: «Beíjinlia», deve ler-se: «Bajinha».
Na Ordem tlu Erército n.? 16, 2.' série, dr- 19·12, p. 783, 1. 18.',
onde se lê: "Carvalho», devo ler-se: "Campos»; p. 78·1, 1. 7.', onde
se lê: «Baccli », deve ler-se: «Bacili», e 1.17.', onde se lê: "Toscano»,
deve ler-se: "Franco»; p. 806, I. 7.', onde se lê: «artigo 9.°», deve
ler-se: "artigo 8.°».
Na Ordem do Exército
11.° 1, 2.' sdr io, do corrente
3nO, p. [i,
I. 13.', onde se lê: «Pena», devo ler-se: «Penhu» j p. 7, I. 2G.·, onde
se lê: «Míranda», deve ler-se: "Medeiros" j [I. lG, I. 18.', onde. e
lê: "Correja",
deve ler-se: "Carreira»;
p. 2:l, 1. 10.', onde se lê :
«segundo». deve ler-se: «terceiro».

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINI5 TERIO

Ordem

DF\ GUERRF\

do Exército
2.-

N,O 3

Série

20 de Fevereiro

Publica-se

80

Ministério
Manda

Exército o segulnle:

da Guerra - I.a Direcçao

O

Governo

publicar

sargentos

e primeiros

ajudantes

e serviços,

referida

:\Iini~t "rio da Guorru,
Secretário

Costa.

Geral-

ela República

).Iini ·tro da Guerra,

armns

de 1943

de E stado

3.~ RepartiçAo

1)1'10

Portuguesa,

a lista da antiguidade
sargentos

das diversas

a 31 de Dezembro

4 lle Fevereiro
(la Guerra,

de 1~4~.

de' H.l43.-
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No· 3

Obituário

10j2
.' ovembro

8-

Alferes miliciuuo de infantaria,
Antóuio 'I'eixclra Delgado,

l iccuciudo, Manuel

Rectificação

.' a Ordem do Exército no· ~, ~o' série, do corrente
1. 1.', onde e lô: «lGOí1h, deve ler-: c: .lG8l1lu.

ano, P: 53,

António de Oliveira Salazar.
E~tú conforme.

o Ajudante

General,

11!>
MINISTÉRIO DF\ GUERRF\

do Exército

Ordem

2.-

N,O 4

Série

15 de Março de 1943

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - Repartição

Por t r aído com ine: actidõ
in crta na Ordem do Exército
findo:

Geral

, nov monte s(l puhl icn n portaria
~, 2,'
óric, do Iii .I., Fevereiro

n,O

• O' -terrno
du li 'n tu n." IIJ:()j(l ti" :.!f, .le Sotoruhro
d l.l:?: munda O (1o\'lJl'IIO dn HI'I'"blir:a Portuguesu,
pelo Iini Iro da Gu rra, .onct di r u Mariu Albortiuu
Bouti r 'onc içiío F rr irn, filha do falecido alforo
!'l'.
formado A lfr do
ugu to F lrr ira, () IIbsídio mensal
110 quantitativo
ti 1 ·09.

21 d .T neiro do I!l4:L
da

.

(i \I{

rru, Fernando

() :-:illb·

rio:.; Sa ntos

.1..

(\'1 :tda pelo Trlbuaal de <:oal •• r ln 2 d~ JáDolro
1~43, SA..
dQ Ido. oUlolum.nIOll, n
I ,mo. do II er lu n,' 1l~12~1)•
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11- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério
})01'

da Guerra _La Direcção

Geral-

2,3 Repartição

de lJ de Janeiro do corrente

portaria

0110:

(VlsadR polo Tribunal
do Cont RS, com a anotação
do não serem
devldos emolumeutos , nos termos do decruto n.o 2~:257).

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Tcnonte do serviço de adminiatrnção
militar, adido, José
Marques Vieira de Azevedo, que, <lo regresso de comissão militar no Ministério das Colónias, se apresentou
em 28 de Dezembro
dr lH-i2, proonchondo
Yaga no
quadro.
Por portart«

di' lt] rir .lancir« do

(AnOIIl'11l 1',,10 T'rtbunnl

COI'/'I'lde

11110:

do GOllt:IM Ol~ 11 do MIlr,;o du 1~1 .).

Adido

'I'enouto de aoronáuticn,
engenheiro
aeronáutico,
(la ],:IHI\
aérea n." 1, António Francisco do Aguiar, por tOI' sido
nomeado chefe do socção das oficinas geruis de' material noronántico,
devendo ser considerndo nesta situa(;iio desde

]>01'

\) do

.T anciro do 194:3.

rll'

porturi«

ao di'

(VINtull\ ))(110 'I'rf hunnl
dovldo .. 8Ul011l1IWlllos,

Jauetro

tlu corrente

IfI/O:

do ContA", com A Al10rftl:no de uno I'(HOm
no" tf'1"1l1011 flu (f('lnl"etn 11.0 22:2:".7).

Reserva

'I'onento d(1 infantariu,
do hatnlhâo indl'Jlcndcnte
de' infantaria 11.0 17, "fúrio Lourenço
dOR ~a ntos, 1I0S termos
da alínea II) do artigo 1.0 do decreto-Ioi n." 2 :401-, de

Bt do Dezembro

do 1!):~7, por ter ntingido

idade, devendo ser eonsidorudo
de ,Jnnoiro do HH~.

Por

porlarias

deI

nesta

() limite do

situuçflo

df'!'clo D

Ir; de Fe'I"l'reiro .findo:

Quadro da arma de Infantaria

'l'('n(\IÜ(ls (](' inf:ult:ll'ia, adi(]os, .Joa'lllim Allgll. to Pinto
Oued('s O Manue] ,Jo:J(l'lilll da Sih'a ,Júnior,
IJllO, de.

""
1,l.)

OIWEl\I DO EXl~HClTO N.· ,t

2." Sério

regresso do comi ,s.t10 militar no Ministório
nias, so apre ontaram cm 1:~ do Foveroiro
procuchcndo

,'aga

das Colódu 1D-1:~,·

no quadro.

(Visada pelo TrlllllDal
dovidos emclumontos,

do Coutas, com 11Ilnol~~o
nos termos do decreto

do não serem

D.· 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

'I'cnentc

elo cavnlaria, adido, António, 'ebastião Riboiro
d" Spinola, que. de regresso do ~Iinistório do Interior,
por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional
ropuhlicnnu,
se apresontou
cm 11 de Fevereiro
de
Hl-!;~) preenchendo
vaga no quadro.
(Vhadn 1'010 T'rlbuna! do ('ODI,,", com 1\ anotn~Ao rl8 lliio .erom
d vido. emolumentos,
n08 termo~ do decreto u.o 2~:~!j1).

Adido

'I'ouonto milieiano, do regimento do infantaria n.? 1, Fornundo Vltor Marque Fonsccn, pur ter sido requisitado
pnm d empenhnr uma comi. fio do sorvico dopl'ndl'nto
.II) ~filli~tl'rit) do Interior. na guarda nacional l'(11)([hlicuna, ti vendo '(1[' con id rado 1I0s1:! ~jtlla(:no desde
I:! de I' everoiro de 1H43.
(ADotada

p lo Tnbunal

do Cout ..

em 2. do Fe\'orolro

tio 1~4:1).

1'01' portarias de 20 de Fereretro flnilo :
Quadro da arma de infantaria

'I'!

111-11((1 de infnntarin,
adido, .10 6 .Ioaquim Cnpl.al, qU(',
11(1rogJ'O ·so d comiss no eh il no Mini t ',,·jo das Colónia , se npr
utou
m 17 d Fevereiro
de 194:~,
1'1'( 011 -1I1'11()0
(\

\'ao'a 110

flua Iro.

I
da p ) • fr.huhn) d (, ,t!! • CC'1ll n nnol.u;ão
do nAu t;
d ,aido
n ohun ntv ,no tenuOI tio uccrlllo u.o 2:!:~j7).

}'(1111

Disponibilidade

'1\'II('nt do quadro do~ M\ i<;o li 'ilinres do o.·órcito,
«(lid,), Mnnu('1 Lui~ }. rraz. quo, d rl:gre so do Mi·
ni t~rio do I ntf-rior. por t0r d('ixaJo do prt1~tal' serviço
lia gua rela nucionul r pnhlieann,
50 apre. emtoll em IG
(10

Fo\w -iro d 1ti ~:t
(\'Isada
r 10'1 rlbuD I d ('QuI •• , com. aoota<;1I0 do n~o lor
d ... ldo
molum nlo" no. lormos do !laureIo
22.267).

D.·

lU
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Reserva
'I'eneute-corouel
de ougenhuriu,
tico da Escola do Ex6rcito,

Sampaio

o capitão

adido, professor catodrúAugusto
Cordeiro
Diniz

do extinto

quadro

auxiliar

do ser-

viço do saúdo, da 1.' companhia
de saúdo, Severo José
Pinto, no:'! termos da u][nca li) do artigo 1.° do decreto-

do l!l:n, pur toincupazo« do serviço activo pela
junta hospitalar
do inspecçâo , devendo ser oonsidorudos nesta situacilo, rospcctivumcuto,
dosdo 2H o ~() do
-lei
rem

11.° :?8:40·t, de :H (lo Dezembro
sido julgados

Junoiro

do

lH4:L

Capitão de artilharia,
da B.a Dirüec:üo Uorul dôsto :\Ii·
nistório, (Ionçulo A rtu r I'oreirn Cou tinlio, 110S termos
da alineu a) do artigo 1.0 do decroto-Ioi H.o ~8A04, do
;H do Dozembro do H)3í, por tor atingi(lo o limito (I"
idade,

devendo

ser considorudo

nosta

situação

desde

:30 do Janeiro do 194:3.
(VI.allas
pulo '1'I'lhun,,1 do Contas, com n anotl\~ilo
rum devidos emctumcruos , nOH turmcs do ducrnto

do nAo 10'
22:257).

11.°

Oflciais milicianos de reserva

Tenentes milicinncs do artilharia,
(lo regimento do artilharia ligeira 11." 1, .Iosé Antunos Delgado e, licenciados,
do centro (le mohilizução (lo artilharia 11.01, Augusto
Caboçu Voloz Ham(1s o, do centre do mobilizução do
artilharia
11.° 8, Vasco da Fonsoca U:d\'i1'o, e alferes
miliciuno tio artilharia, licenciado. do ('(\lItI'U do moliilizat;i1o de artil !taria n. o (i, .loI·go da Fonsec«, nus ter1I10S (lo ~ :Lodo
artigo Gl ." do decreto '1.°l:.!:OI7,
<lo
~ (lo Agusto (1,' 1\I:?G, pO!' tPl"('1I1 atil1gi(lo o lilllitt do
idado. (IO\'Olldo StlI· con~idol'ados
HOsta situação, 1'(1:;IH'etiv<lmollto, dosdo l:l, 15, I,. e 11 do F(I\'croiro do
l!Hi3.
(.\nolll""
pulo 'l'rlhllnl\l .Ie Conta.
"e "orço 11o190),
I'II\:l

Baixa do serviço

Alfol'o~ Illiliciano !lo artilharia,
do grupu ti,: llrtilllllria
('ontl'a a(~rOHa\'(':; II." 1, Ab(,1 ~\logl'Ía ?lfnrtinR, no.
t!lrmos da última parto (10 artigo :l.0 do 111'('1'to·l( i
n. o :.!8: tO i, de :H di' ])czombro (Il' 1!):n, por {pr ido
julgado incapa:t. do lodo o sor\'Í<,:o »ulajunta
110 pitula)'
do iIlSPl'('(;:io, dl \'('lIdo 1'01' l'ollsi!lorado llt':itu situaçilO
dl'sdo I:) do ]·'m'(lrl,iro do lUl:L
•
(A lIot.\lI .. !,ulu 'l'dhlllllll

110 Cu"t"

um li du

11lt\".1

101
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(1/,

13f1

Fcrereiro }indo ..

Adidos

Major do infantaria, no quadro da arma, ~Urio Eugénio
de Almeida V alente, capitão, do batalhão do caçadoI'OS n," 0, I~ug{onio ~anch(\;;
Bnrjona
(1(1 1<'r<>itas !' tononto do quadro dos sorviços auxiliares do exército,
do regimento do iufunturin n ,? lO, José Barata Froiro
de Lima, por torem sido requisitudos
para dcsemponhar comissões eh\ serviço dependentes,
os (lois primeiros do ~Ii[)i 'tório do Interior, na guur.lu nacional
rcpuhlicunn , e C) último do Xlinistório das Finanças,
na guarda fiscal, devendo 8(>1' con iderudos nesta situução, respectivamente,
dosdo 1 ,18 o 1:>do Fevereiro
(lo 1fl43.
lA nola.la polo 't'rlbunal
,lo ('"ntu orn :l .1. Inr~o cle ln l3),
o

Disponibilidade

Capitãis de cnvaluriu, éllliclo , Snlvudor Catito "'(lmandos
o .João .Iosé do Figueiredn (;as(lal" qll(l, por terem
deixado, resportivnmont»,
du exercer .\S funcõos do
profes 01' da Ic~:cnla Coutru l do 'argl'ntoK o do prostal' serviço no Miuis tórlo (lo Interior, na guarda nacionul rcpublicann,
tI aproseutnrnm
~8 do .T uneiro
(1Jl\

tl

:.?4de Fevereiro de lfl43.
("lsndn
pelo Tribunal
do Contas, com a allo!a~nO du 0110 .~relll
devtdos emoJum ntol, nOI lermo •• 10 d"croto II,' 2~:251),

Reserva

d(' Dil\ciplinll

l'I'('rutulIlcllto
(,un':d l!o,
11,°

do

o JIlohili-

ttlllt'1I te·eOJ'o-

G, .Armunelo

Alfl'oc!o

(\ I ada ". lo Trlhunal
cio 'oDIU, com a aDolaçlo de 111\0.e ....m
do,.ldo.
molunumto., no. tonDO" do do rotu n..o 2t:1!r.7).

2.- Série

13G
Reforma
(Do'pal'llo
sl

tos

J}°li,

,

do 2:l do leev ereh-o
Ct-ádt

to

u

Provllliillcin,

do
pub

~.Il xórto , du ~;) do tunsuio

laia
l

lcudu

llIí\s

ela <'"lxl1 Geral do ])01'.1.
110 D;ário do (:Ol.'~rllO
anu).

\I

,Major médico, da :3.11 companhia
do saúdo, .1086 Júlio
t-lOllsa Santa Bárburu, nos termos da alínou IJ) do artigo ~.o do decreto-lei n.? ~R:+OJ, do :n do Dezemhro
de 10;37, por tOI" sitio julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar' do inspoccão, devendo sor
considerado nesta situação des.lo 14 de Julho do 10+:!.
(Nilo carece

do vísto

ou AIl"t~~l\o

Por portarias de /J do corrente

do

Tribunal

do ('<I"IA-').

1I/I~8:

Disponibilidade

Cnpitão do sorvico <ln adlllillistI"H(,~O militar Ilídio Aníha I Botol ho Coelho o III foros do q uad ro dos SIIj"\·jl:OH
uuxil iares do exército ,J08{) It'MJI:llldl\S, IlIllIJOH adidos,
quo se apresontarum,
rnspoctivamon to, orn ~7 o 2~ do
Fovoreiro

<1(\ 1\l-lH, o primeiro

militar
doixudo

Miuistório

no

(lo

PI'(\star

do regresso

do eomissão

das Colónias e () súgundo por ter
serviço na J<::t;eol;t do Exército.

(\'ts:llln
pulo rl'rlhunl\l do Coutus, com n nnotll<:;;O do nâo
duvldos OIllO!UIH(\HlOS,
nos t ormus do dccru tu u.o 2~:~7).

IIQrOl1l

Reserva

do nrtilhuriu, .eOlll o l'U1'SO (lo estado maior, do
rogintOllto do artilharia
ligeira n." 5, .Jolio .J(}S~ Pp)'pi rn Damasceno,
touon 1< ·corolloL do tlll g<' 11hurin, cI o
('OllHultlO
lllilita!' dos .A<,:Orl's, .António .Joaqui1l1 Ferrl'ira da Silva .JÚnior (I capitão 110Ilt,tilhnri:l, da 1.11
parti<:;'o da :?" DÍlTc1:no !;(ll'al d(;st :'I1illistóI'io t s·
valdo da CO!ll!pic,:;() VirirH And "ndo, {JS dois prim iro~
nos t( I'rnos lIa alinl':I I'} do lu·tigo
l,Q do dcen to-h,j
0
11.
:? ':40-1, (lo :ll dI l>('zOlilhro de I U:37, (' o último nos
da :dillell ti) dr} nl(\~lIlO urtigo, pur tOlo ntillgido O limito
do id(ll!t" dl'\elldo
lWl' l~on!'iid rndo: UI' ta itunçào,
rosJ)('cli\'lllllClltl\,
d(I::<,!t í1, 7 . G do l'\'vor ,ir I 104::'

COI'01101

no-

I

(VI.."I" f' lo 'l'rlbunnl

d.. Coula ,com" AIlOIIIÇiu d" 0110.or
d."ld9 •• IIIIO"1IOouI01, 001 liI'lUOI do doerolo h,o .~:2':>7).

m
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Por portarias

de 6 do corrente
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7n~S:

Considerado
apresentado
ao serviço dêste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério das Colónias, o major, na situação do reserva, adido, Jacinto
José do Naacimento Moura, devendo SOl' considerado
nesta situação desde 19 de Fevereiro
do 194:3.
(Vi ada pojo 'I'r lbnu al rlo Conta", eom Il anotação do não IOroLq
IJVVi1lu, O(1JQlulDunto'r
uos lorfllO~ \I .. <lqçrulfl ",. 2~:2~7).

Adidos
Brigadeiro
de cavalaria,
da 1. a brigada da arma, Carlos
Maria Rmnires, capitãis, do batalhão
do metralhadoras n.? 1, Manuel Afonso Anta U, de cavalaria,
do
comando militar dos Açõros, ajudante do comandante,
Raúl Martinho,
ai feres, do regimento
de infantaria
n. o G, .J OSÓ Albano do Proença Oliveira Cid e Serafim
:\foutinho Xeves, do batalhão do caçadores !l.05, ManU(II Jfllria Castelo Branco Vieira, 00 regimento
de
cavnlnri« n.? J, João 1'0<11'0 de Almada
Saldanha
()
<Iuudros Gouvoiu, do batalhão
00 carros n. o 1, ,J OSÓ
Francisco
dos Santo", do quadro dos serviços auxilia("('S do exército,
da 2.& HrJlartição
da La Direcção
OOl'ul dôsto 1fillistúrio, Feliz Rebelo o. do regimento
de infantaria
n. o 14, An tónio Henriques
Cardoso, por
torem sido requisitado
para desempenhar
comissões
do serviço depondeut
,o primeiro, o segundo c o tercoiro do Ministério
do Tnterior,
111\ guarda
nacional
repuhlicunn , e o. r . tanto 00 Ministério O,Hl Colónias,
110' tl'1'1lI0S
do artigo ;).0 do denoto n." 1:3::l0n, do 2;~
<lo '\[ar\:o do 1H:!7, devendo os primeiros
(Ir considerndos nesta
iituação,
re <]It'l·ti\'lIIIWJltll, desde 19 do

1·l voreiro, 1 (lo ~farço o .23 de Fevereiro elo 1DJ:3,
o último <10 de .! de • Iurço do lIIO.I1IO :\110.
('apitllo do <'Il\'lllaria, profi. sor intí1rino da Escola ConI)

tr<ll <Ie arll' nto,
'arlo. A Ibf\l'to dn Sorpa Soares,
}lor h'r sido nom ,I(}o profc '01' l'liwti\'o da referida
l!,~eola por portnri
d !:! t!1l .Jallt'iro último, ue1s<lo
("Junllo do\'o er <'ollshll'l'lldo ue'tu :;ituac·i'!o.
(Anotada

1'010 TrlbllUal

do Contas

010

I~ ,lo Ma""

do lUc:I).

Reserv

d infantaria, do di trilo de te Cl'utlllllC'nto .0 mobiJiznçüo n.O 1.l Luiz
IIgu to de KOII II. Hodrlgut 1'1,
m jor do san'iço de Ildmini 'tmç:l0 militar, das illSpllC-

01'01101
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do mesmo serviço, Mário Afonso do Carvalho o
de infantaria,
adido, em serviço no Ministório
do Interior,
na polícia de segurança
pública,
Paulo
Afonso, o segundo
nos termos da alínoa b) do artigo 1.0 do decreto-lei 11.028:404,
do 31 do Dozombro
do 19:37, por t01' 8i<10 julgado
incapaz
do serviço
activo pela j unta hospitalar
do inspecção,
o os rostantos !lOS da alínea a) do mesmo artigo, por terem
atingido o limite. do idade, devendo ser cousiderados
nesta situação,
rospoctivumonte,
desde 11, 1!l o 7 dn
Fevereiro
de 194:3, não tendo o último direito a ponsão pelo Ministério da Guerra por continuar prestando
serviço no do ln torior,

ÇÕflS

capitão

("Ioncla 1'010 'I'rfbunal do Contaa, com a noolaçllo do 0:'0 .erem
duvldca emohnuontos,
nos tormo. do daeruto 11.° ~2:251).

-----...
Ministério

da Guerra - Bepartipãe

Por portaria r!(' 2/) de Jauetro
(Anotnda

Geral

do corrente ano:

I" lo Tr lbun .. 1 do Contns

011' t;

do Fuverel

ro do 1(lj:l,

Concodida licença ilimitada desde 1 de .Ianeiro do 1~l4B,
nos termos
dos artigos :?;). o e 26.0 da loi de 14 do
Julho do 191H e artigo 14.° do decreto 11.° 19:478, do
18 de Marco (1(1 Hl:H, à dactilógrafa
d" 1." classe
dôste Ministério,
Helena Ofélia de Araújo e Quadros
Franco.

111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _I.a Direcç30 Geral-

Por portaria de

ao de Ja)/(,II'O

2.'" Repartiç30

rio corrente

((no:

(\'1 ,ulu 1'010 T'rihuuu l du Courns, cum A nnulnclhl ,tu. r III 110vldu. olUululllOlltUtl,
JlO!ll turuu.s du ,Iocrntu fi.' 22:2!'í1).

Adido
Capitão,
o tonent« do infunta rin, ndido , (1111 ,()l"'it:o 110
:\!inistério
(las Co!t'JIIias, 1-):111111(,1 da ("O!l '('('a, 1I0~ tI'rII1U8 do artigo
1.0 do d('(:rdo-Iei
!l." :H :\);>\1, d" I de
Abril do H)t~.

2." Série
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1~9

Por portarias de 18 ;'e Ferereiro fiudo :
(Visada
1'010 Tribunal de Contas, com ti anotaçllo do "orem do.
vides omolumento
,00' termos do decroto n.o 22:257).

Regimento de infantaria n.o 19

Tenente
miliciano médico, O alferes miliciano
)fallllol Lopes Azevedo Fcrunudes,
contando
gllidadt' {ll,::;dl' 1 {lo Dezembro til' HIll.

módico
a n n ti-

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do H1I2:
Escola Prática do Infantaria

miliciano de infnntariu, o alferca miliciano
infantaria José Júlio de )forais o Almeida.

'I'enontc

do

Regimento de infantaria n. o 5

miliciano de infuntnria, o alferes
infantaria António 'I'elo Purroirn Cruz,

miliciano

do

o alltOn'}; milician»

do

Tenento

Regimento de infantaria n.· 8

'I'cnonto miliciano do infantaria,
infantaria José Lucas Flllrl'ío.

Regimento de infantaria n. o 12

,

miliciano do infantur in, o alferes miliciano
infanturin
ristiauo Carlo: I .oitão Bandoirn.

1'OIH'JltO

do

Regimento de infantaria n. o 14

miliciano
(I infantaria
o nlferos milicinno
infauturin Abol Lourenço Ho(~h:t I'J!wabudHl.

'1'{'IH IItO

<ln

Batalhão de metralhadoras n-: 2

1'Pll( nt

miliciano

infuntnria

di' infnntnri •• o alf

B larmin

I'{lS

milici.ur»

til'

do Fimn iredo.

Regimento do artilharia ligeira n.· 3

Tenont
Aníbnl

milil'Íano

111clico,

I)

nlfore:

milir-i.mo

lIlúdi{'o

da 00 'tn l' srr ira.
Adldu

'1', nent.
miliciano
d infuntnrin,
o
di infuJlhriu,
adido,
em orvico
Colónia,
Jo {.. Ionquim ] )P\'(' fi'
CrUII\'
ia.

al fi ros lIliliriallos
Millist{'rio d:ls
I
,Joüo • :lhóin dI'
110

OIWEl\f 1>0 EXÉltCl'l'O

14.0
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Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Alferes miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, António Martins da Costa
Rangel, contando a antiguidade desde 1 do N ovem bro
de 19:30.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. ° 3

Alferes milicianos médicos, liconciudos, os uspiruntes .t
oficial milicianos médicos, licenciados, João Severino
Pinto <la Piodudo Guerrelro (1 Sobastião Alberto Centono Fragoso, contando a antiguidade, respectivamente,
desde 1 do Novembro do
o 1 do Novembro do

umo

19:)~.
Contando

n uutiguidudo desde 1 do Novembro
Regimento de infantaria

do lU-t.~:

n.O I

..\1 fores miliciuuo (lo infantaria,
o nspiruuto a olicial nulicinno (ln infantaria
.l oiio António
Cumacho Lop(\s
Curdoso.
Regimento de infantaria

n." 8

Alferes milit:iano do infantaria,
o aspir.mto a oli('i:tl miIiciuuo do infantaria
Manuel Houato Vieiru Uorreia.
Regimento de Infantaria

Alf(\)'os
liciano

Jll

II."

10

i Iiciuno de infan turiu,

do infantaria

o a~ pirnn to a olieinl III i·
.10t'6 ?lluria do Oliveira :-)oarlls

:-;ôcia.
1Jatalhão de caçadores n. o 8

Alf(\,'oi' milici.mo dI infantaria,
o nspirun to II olil'ial 1111licinuo do infantaria
.Jo~Ó J"lIlil'iano :\fal'tin!S !,'nil': o.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Alforo« miliciano
(lo .u-tilb.uia , () aspirnnt« ti ofiuinl miliciano do artilharia
FOl'unndo .J\ íonso Vi 'ira
Hill po ..
GI'UllO do artilharia

contra aeronaves

11.0

2

Alferes miliciano d" mtilhnr!u,
II nspirant,
n oficinl miIiciuno do artilhariu Etltêviio José Botelho Hoi .

OH.DI~M DO BX~RCITO
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Por portaria de 20 de Fevereiro fiudo :
(Vlslldn pelo Trlhunal
,~fdos emolumentos,

4e Contas,
tarmos

Dor;

com II Auota,lio do sorum de,
do decreto 11.° 22::!57).

Comando militar de S. Miguel
Deposito

Capitão
()

de reabastecimento

do serviço

de saúde

do extinto quadro auxiliar do serviço do snúrl«,
do Il1 smo extinto quadro .;\[úl'io do .JOSlIH

t('IlOIlÍ<'

Azevedo.
Por portarias de 27 de Ferereiro jindo,'
(Visllc!ru polo Tr,hunal
do Coutas, com n nhúlllçfio cio .0rOII1 do,
vlcto emotc cioutes, nol tormos rlo decreto u.o 22:2:,7).

Ministério da Guerra - 2." Oirecçl!o Geral-

3.' Repartição

Capitão miliciano <10 s 'rviço do administração
militar, (J
tenente miliciano do m('SInO ierviço Frnncisco do Paula
Rodrigues.
Escola Prática

de lnínntarta

'!\'llE 111<-coronol,
I'gulldo comnudanto, o major d(~ in luntnria,
cgnndo comnndant
intc rino, liodr igo .\ lvnres
I'eroiru.
Major, o capitão d infuutaria,
profo or provi tn-io do
ln stil uto Profis ional dos I upilos dos I~x<:r('it()s de
Terra " Mar, Eugénio Oonçah'os do .lagalhllis
Jt'iglll·irodo.
Regimento de Infantaria
'I'un mto-coronol,

ognndo

ta da l riamuntiuo

comuudnnte, o major

Antune

II

capitão

d

n. o II

inf ntarin lfnllllol

Regimento do infantaria

apitüo módico, o t(',I(IIlt"

dI' infnn-

do.\ mural.

Regimento de Infantaria

~llIj(Jr,

n.O 10

I rins.

n.O 18

lUp.di·o Francisco

2.' comp nhi

do

:\1:1111101 cip

ude

dico, comulldunto, o CUl,itüo médieo, do ro?,iinfalltari.1 n.o ll, 1"r:ul(·j 'co _'\lh('rto .\'UH'H II
Hihl'iro .'nrnha.

.Iajo!·

III

IIWIl10

11('

ln titulo Profl

ienal do Pupilos dos Exércitos

do Terra

8

Mar

Mujor, llllido, O cnpitno d infnntllrin,
lldido~ 1'l'of( s.or
rdinnrio
fi ctÍ\'O, J 0=10 arlo. B:l to tio LIIIlIl.

H2

ORDEM
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2.' Série

N.' 10

Adidos

'I'enonto-coroncl,
O major
do infantaria,
adido, em serviço no Ministério das Financas, na guarda fiscal, Armando Martins Dias Rocha.
Major médico, o capitão médico, adido, em serviço no
Ministório do Interior, na guarda nacional ropulilienna,
Aires de Mendonça Lencastre
Pinto <1(1 :-;ollsa CnutiII110 Mon touegro.
Por portarias de 1 do corrente
(VIsadas
vldos

Promovidos

))/(JS:

pelo 'I'rlbuna: do Coutas, com a l\lIotac:iio do MlI',\!H du0Il101UIIH'lltOl't,
!lOS iermos do doeruto 11.0 ~2:~')7).

sem prej uízo do antiguidade:
Regimento de infantaria n.· I

Alferes,
Júlio

os aspirantes
II oficial
dI' infantaria
Adalberto
da Nóbroga Pinto Pizarro, Fernando
I'~rllli(la,

Joüo Luiz Freire

do Almoidu e Snlvndor do .Iosus

Abreu.
Regimento de infantaria n.· 2

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria
reira Nobre Silva.

Manuel Fer-

Regimento de infantaria n.O 3

Alferes, o aspirante
Bornardo.

a oficial do infantaria

.r úlio

Jorge

Regimento de infantaria n. o 4

Alforo«, o aspirnnte
da Costa Pinto.

a oficial do infantaria

António

.J()S(~

Regimonto de infantaria n.· 6

Alferes,
os aspirantes
a oficial do infantaria Autúnio
Dias Muchado Corroia Dinix, ~lalll101 Cnrlos l'oreira
Alves Passos Esmori» o César 'an!oHo da 'ilvlI.
I

Regimento de Infantaria n.· 7

Alferes, O aspirante
gnos dos Han tos.

11

oficial do infunt.u-in

C':II'lns Hod ri-

Regimento de infantaria n." 8

Allcro«, os uspirnntos
a oficial
M:u·tills Videirn o Luiz Vil'gas

de infantlll'iu .A nuindo
do "linHO N( ve .

2.· Série

OIWE\l

----

-

DO gX~IWITO

---

Regimento de infantaria

N.· J

n. o 9

Alferes, O aspirante a oficial do infantaria
deu Pinto ::\fagalhilis.
Regimento de infantaria

Altino Ama-

n. o 10

AlfOI'lIS, os aspirantes a oficial de infuntaria Camilo Augusto do Miranda Rebocho Vaz, J aiuie António Tavares 11achado Bunazol o Júlio dos Santos Batel.
Regimento de infantaria

Alferes, os aspirantes
tão Pereira Marque

n.· 12

a oficial de infantaria ~lanuol Leio Orlando da Silva Andrade.

Regimento de infantaria

n.v 13

Alferes, O aspi r.mto a oficial do infan taria .J OHí' An tónio
de Sousa ::\[agalh:'tis.
Regimento de infantaria

n.· 14

Alferes, os a ipiruute
a oficial do infnuturiu Orlando
José do Campo Jfar'lues Pinto, .Io ú Leitão Fornaudos do Carvalho O .António .Iosé do Amaral Balulu Cid,
Regimento de infantaria

n, o 15

Alferes, O a pirantes a oficial d{1 infantaria .Iosó Pinhoiro 'uivador de A .1I11<:no •• cgismun.lo 0011<':1 vos
(Ia Conceição
Revés o .\ u tón io da A nuncinção :\1a rque Lopo.
Regimento de infantaria

Alfl'rc , o 1\ piranu
nio Prudo Júnior.

U

n.· 16

otlcial do infantaria

Jncinto Antó-

, Batalhao de caçadores n,· 2

Alforo
o fi pirnnte
Almeidr .. U\'

a oficial

d

infantnriu

Antúni»

do

T

Batalbão de caçadores n.· 3

Alferes (I a pirant.
liuo Antuue
dl

n ofícial de infantaria

António

Ade-

.'n.

Batalh o de caçadores

n,O

5

AlI', res, (). :1 rpirant«
LI oficial til' infunturia
lIt'llJ'iqun d"
Olivoir: Rodrigues •• 'uno Freirt ~1()l1iz P,·rt.ira, .Joao
.A fOIl o 'l'eix ira II I'nriq li' o.J onlliuo )lol1iz (ii, ~.~
PUlllp]ona COrt" H aI.

11<1
Batalhão de caçadores n.v 6

A líoros , os aspirnntos
a oficial do infantaria :;\fall\lcl da
Conceição Matos o J OHÓ Guardado Moreira.
n. o 7
a oficial do infantaria

Batalhão de caçadores

Alforos, o aspirante
da Costa.

AIJH rto Abílio

n.O 8
dn infantaria

Batalhão de caçadores

Alferes,

os aspiruntes

Mendes

Baptista

a oficial

o Abílio

Gonçulvos

António

Dias.

Batalhão de caçadores n." 9

a oficiul tlt' infanturia
F'irrnoliu.lo
Coutiulro
Jorge Rogndo (~,\Iintillo.

Alferl's,

os uspíruntos

(lo

Koch

~[oura

Alvaro

Fritz,

Alvaro
()ll\'id

ti

Batalhâo de metralhe duras n. o I

Alfol'pl'1, OS aspirnutcs
:t oficial
do infuntaria (1arlos .:\Ianuo] Vaz d:t Costa Beirão, .Josô :\fl\lIl1(11 Ferreiru do
Lernos, .:\rúrio Duar te Fcrreirn
Pinto o 1'\'1'0:111010 ('0dofrcdo da Costa ~o~u('il'n de Freitas.
Batalhão de metralhadoras

Alf(~'os,
IllO

os uspirantca
Rodrigues

11.0

2

a ofiviul do infantaria José .\ntúAug1lsto Rosado Cabral.

o Joaquim

Batalhão de metralhador,

S 11.°

3

Alfor« , os aspirant S li oficial do infnntnriu David 'I' ·ixoirn Forroira,
António .J.): quim F"l"nand s, Adolfo
~IUII((·iro da Crllz () Cassinno I li(\go dn Silva.
n.O I
Alfill'l's, os aspirunte
a oficial (lo infantaria
.Jol"gtl ela Silva Sohastião o Cesário ~ auto
Batalh! o de carros

..\ ntóuio
Iiguol.

Base aérea h.O 2

Alferes,
os aspirantes
a oficial do uer náutica
11(ll"nani .Jota '1'01<·. <lrilo, Felieinno Uom
nano IJOpOS (; IlgPltll.
.
B,

1\lf.

1'08.

Chita

ti pirunt
do Brito

()

..·a\"l~rro de .\ndrado

se aérc

S II

n.O 3

ullciaI

II

l\

,10,·'" ti.
Bollllan;o.

:\Ianuol

Hnúl
Flo.

Il'onúutica
1311'1'0

~[nnll I}
da

t.,Ollt •
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de 3 do corrente mês:

PaI' portarias

(\PJlindU p lo 'l'rlbunal do Contas, com li nnotuçâo cln sororu do ..
vídos emolumentos,
nos tennos do decreto ll,O :.!2:257).

Quadro da arma de artilharia

'l'onouto-coroncl,
O major de artilharia,
do regimento
artilharia de costa, Oscar da Silva Pereira Vias.
Regimento de artilharia

Capitão,

o tenent

ligeira n.· 2

de artilharia Manuel Guerra Pinheiro.
ligeira n.O 4

Regimento de artilhari

?Ir aIo r , o capitão ele nrtilharia

.Toaqnim Duarto A lves.

Regimento de artilharia

Capitão,
Castro.

O

do

tenente

pesada n.· 2

le artilharia

Fáhrlca de cartuchame

11um herto

\'ipira

do

e pólvoras qulmlcas

'I'onento-coronel,
adido
O major
de artilh.u-ia,
sub- lírector, Paulo Emílio da Silva.
Capitão, • dido, o tenente de artilharia. adido.
, Co .lho da Silva Forr ira.

adido,
Mnnuol

Quadro da arma de engenharia

'I'enonto-coronol.

o major de ong nhnria. adido, ]11'01'1':-1. (r efectivo do ln tituto Profi ional dos J1upilof; dos
E.-~rcito de Terra
Mnr Plínio Octávio de :-:;<ll1t' Ana
e Silva.
Quadro da arma de aeronáutica

~Iajol'
f)
capim
ele a ronáutica, da I>a:-;( n{'I'Ia
I;arl()s 'iria o} rroira da ~ ilva,
Oficinas g rai

de m tcrial ncronãutico

')'( uonto-coron ,}, udido, o major
dir:

,tOI'

int rino,

r

11.° I,

nriqu

do engcnhnria,

adido.

Mora.

E cola do Exército

'I'onont

I, adido O rumor de artilharia. adido, procat rático, Edmundo
da Coo ta PadC!lC'il.
Capitl'to, adido COlllD.lldnnt<, dn 2.
ompnnhin rio <'01'1'0
do alullO
o t n IIt ti nrtilllllrh, adido, instrutor dn
táticll d ar tilllllrin.
'nrlo Yidal dI:' C,llIllpO .An<Irada.

t.

-COI'OIl

01'
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Por portarias

de

.j

N.·

do corrente tuês :

(Visadas pelo 'l'rlbuual de Coutas, com a euotaçüo do serem de'
vidos emolumentos,
nos termo. do decreto 0,° 22:251),

Regimento de engenharia

n.O 2

Alferes miliciano de engenharia,
o aspirante
a oficial
miliciano
de engenharia Ricurdo Vaz Pacheco ue
Castro, contando a antiguidudo desde 1 do N ovombro
de 194,2.
Centro de instrução

e treine de pilotos aviadores

milicianos

Alferos pilóto aviador miliciano, licenciado, o aspirante
a oficial pilôto aviador miliciano, licenciado, Fernando
Serpa da Cümara Leme I'imontol, contando a antiguidado dosde 1 do N ovem bro <lo 1nl~.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o

Alferes milicianos
módicos, licenciados,
os aspirnntes
a oficial milicianos
módicos, llccnciados,
Eduardo
Napoleão Ribeiro 'I'clos de Sou res do Moura
Castro
e Artur Alberto Machado do Almeida, contando a untiguidado, respoctivumentc,
d<,sdo 1 do N ovomhro tio
1931 O 1 de No\ ombro (lo lU;3~.
(I

Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 2

módicos, lieouciudoa,
os uspirnntos
A Ifl'I'OS milicianos
a oficial milicinnos módicos, liconcíados,
Aníbal (; 011\118
Ferreira e J08ó
de Lacerda I'~scohar, contando a ;111tiguidadn, respoctivnmouto,
desde 1 do .T ovomhro (lo
1931 () 1 do lovomhro do 1m:?
J\ lferos

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3
miliciunos
1I1Ódi('o~, lictlnciado , os fi!ipirantt\

a oficial m il icianus lIlt\dic()~l liconcia.los,
António 1)0mingos da :-;i!va, .luão Lou ruueo (\ An tó nin .Iucinto
Pinto, coutando a 1Iiltiguid:ldo o primeiro do do I d
Novembro d( 19:H t' o!' rcstuntes desde 1 do ,,'o\,( 1Ilbro do 19:t~,

(ViaDlluK

vldo

1) 10 ,'rJ1I11I1"t

o mo tumcutos,

(II'
110M

Cunta
t

tlllUS

AllólaçTtu do II rOiU
<lo ,tlJertlto 11.0 ~21».,7).

,CUlU

d

Ministério da Guerra - 2.' Dirocção Geral- 3,' Repartiçllo

~"a.iol' do sorvi<:o do adlllillistnl!::to
iIlilitUi', o ('apitüo
mosmo s( n'i<;o \Tol'gllio Hodrigu(·s VnIOIl!t.,

,lo

•
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Capitãis do serviço do administração
militar, os tonentos
do mesmo serviço António Lopes, Alberto Canedo de
Miranda, Salvador de Oliveira (I Hui Pinheiro de Lomos.
4." região militar - Quartel general

General, comandante,
dante interino,

Luiz

o brigadeiro
ampaio ,

do infantaria,

coman-

Comando militar dos Açôres

Corouol, O tenente- coronel
da aeronáutica,
Anselmo
'I'enonte-coronol,
O major
comando da aoronúutica,

de aeronâutica,
comandante
de Matos Vilardebó ,
de aeronáutica,
adjunto do
António Dias Leite.

Regimento de infantaria

n.· 7

do serviço de administrnção
do Il11SmO serviço José Marques

Capitão

militar, o tenente
Vieira de Azev do.

Comando geral de aeronáutica

Brigadeiro,
comandante geral, o coronel do aeronáutica,
tirocinado,
comandnnt \ geral interino, Alfredo Delesque dos 'untos
intra.
oronol , o tenente-coronel
de neroruiutica, chefe da 1'0pnrtiçílo técnica, J o -6 Pedro Pinheiro Correia.
Base aérea n.O I

'l'cnente-coronel,
comnndantc,
o major do aeromlutica,
coiuandanto interino, FiliJlo
ornes Vieira.
~{Iljor, o cnpitilo do aeronáutica,
da escola prática da
arma, Oad08 ~Iário anchos Ih Castro da 00 ta Macedo.
Base aérea n. 2

nt -eor on I, comnndanto,
o major do ueronúuticn,
comandante interino,
. rlos ~rarque. ~{a~ltlhnis.
:\[ujor, o c pitâo do aeronáuticn
Diogo Rog\;rio dOH liois
'1'0111

'l'omudo.
Base aeréa n. o 3

Mujor, o capitão
António (10HZ

o
lcru

ronnuticn,!ln
Pinto.

base aérea

0.°

1,

Oficinas gentis de material aeronáutico

'1' n nt .1:01" 1I1 1. . dido o major d ti runáutirn,
adido,
ub-dir tor, Jorc
Iot I 00. ápoles ~ILllllllll.
T
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N.o ,1

Quadro de oficiais do serviço de administração

2,' Série

militar

Capitão do serviço de administraç-ão militar, o tenente
do mesmo serviço Joaquim Gouçulves Duarte da Silveira.
Instituto de Altos Estudos Militares

Capi tão do serviço de administraç-ão
do mesmo serviço José do Almeida

militar, o tenente
Amaral.

Escola do Exército

Major, adido, o capitão de aorouáutica,
adido, professor
catedrático, Humberto Pais Martins dos Santos,
::\fajor do serviço de administração
militar, adido, o capitão do mesmo serviç-o, adido, professor catedrático,
Armando Luiz Pinto,
Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

::Uajor do serviço do admiuistrnção
pitão do mosmo serviço, adido,
Eduardo António Monteiro.

P01' portarias

de 6 do corrente

(VI,"dns
cios

militar, adido, o caprofessor provisório,

7/1

Ps :

(1010 'I'rtbunal

OIlUlhIlU8IltOM,

de Conu •• , com" nnota~Ao do •• 'r~m dovl·
nOM termo.
do docrt'to II.· 2~::!57).

Quadro da arma de infantaria

'I'ononto-coronol , o major do infantaria, do batalhão indopondonte
de infantaria
n." lU, gdnardo António
Santos Porciru.
Mujores, os l:lljlit:lis do infantaria,
<lo rl'gimellto
<1(, infantaria n.? Ui, Armando Amaro do Frl'itas e, do hntalhão do metrul hadorus 11, o a, urlos Gomes Cordeiro.
Batalh ào de caçadores n,· 6

Major, segundo comandante,
Moreira.

O

cnpitâo do infantaria

Abel

Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente (lo eavalurin,
in: trutor intorino <1(1
giJOn;'lstictl. o osgrhuu (la lõscola do I'~X(' rcito .J o
o ta
é

(lomes.

2." Série
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Adido

Capitão, o tenente do cavalaria,
adido, cm serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
João Henriques Domingues.

Ministério da Guerra -I.a Direcção Geral- 3.~ Repartição
Por portaria de

(í

do corrente

7IIêlJ:

Promovidos
a aspirantes a oficial milicianos pioneiros
do l'llgpnharia.
no' termos do artigo :~j.o do decreto
11.° ~l::H.ii), do ~:3 do Abril de 1U:3~, continuando na
situação do licenciados em que Se encontrum o contando
a antiguidade desde 1 de ~ ovcmbro do HJ42:
Para as unidades a qllO pertencem,
os soldados cadetes,
do regimento do engenharia n." 1, n.OI 1:141/41, António Joaquim
Fcrnandns
do :\Iugalhãis,
1: H:lOj41 , Diamantino Martins Dias d(\ Curvalho, 1:1Hl/41, Josó IlorlIlôgl'nos Burbosu c ilva, O 1:1 :3/41, Armando de
Ar-aújo :\Iartin
Campos e Ma to:" 0, do regimento
de
ongouhmia n.? ~, n ." 1:060/41, Joaquim Lopes da
ilvn Bornnrd o , 1 :O(}~/41, ...'uno Leitilo Abrantes, o
1:1:37/41. Carlos Augu, to A ln", l'eroiru.
Para O rogim mto de l'ngpnhllria
n.? 1, o soldado cadete,
(lo regim nto <1(' artilhurin pesuda n." ~, 11.° 4(jD;:~9,
Pompeu Braga. oures Fortunato.
Pnrn o regimento II <'lIg'Ilharia n." 2, os soldados cadetos, do roglmomo de infuntnria lI.o I, n ," 1:1:18/:m, AIhorto Teodoro Ferroiru
Pinto Basto, e, .lo l'('g-illlcnto
de engcnhm-ia 11.° 1. n.? 1:1 '2/,11, ~farl\Il·1 I'imontel
Ppl'pirn cio
untos.
Para o hatnlhiio d pontonoiros.
os oldudos cnrletes, do
regimento dl' cngenhurln lI,o:!, 11.01 1:1Bti/-!1, Fernando
.Io {. do a tI'O Atald« d '·i!·la 'ordeiro, I' 1:lBDj41,
.Jorg<' A uglLtO Mnrtin
t/arqlll~a (, Olle;al vcs.
Para o rl'u(lo d( CODlpnnhia
el tr III automóvol, os
oldnelo: ('lIdotp •• do r 'gimcnto
dI 'ngc nharia 11.° :!,
11,° 1:UlJl/41 • .Aurru. to Croll(\r GI·Il'stillO da .Costa,
1:( l5:I/41 A 'úcio du 'mc ic:iio 1: 1:~·t/41, Frllll('I~('O do
Alnll1idu o Oa tI'
1:13~) 1. .JÚlio BognrilJl Hil)l·iro
'01'1'
ia II fld l' , 1':13
Afou, O ti Oliveirll Cl Silva.

I-lI:
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COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

da Guerra - I.a Direcção

Ministério

N. o t

2.' Série

E TRANSFER~NCIAS
Geral-

2.a Repartição

Por portaria de .9 de Janeiro do corrente ano:
(VI.ada
vídos

poro Trlhuna!
emo lumontcs,

do Contas,
n08 termos

com II anot açâo do s .. rem do
do doermo 1l.U 22;257).

Oficinas gerais de material aeronáutico

Chefo de secção, o tenente de aeronúutica,
engenheiro
aeronáutico,
da base aérea n. o 1, António Francisco
de Aguiar.
Por portarias

de 1;; de Fevereiro findo:

Ministério da Guerra-3.'
Serviços

cartográflcos

Direcção Geral
do exército

°

Adjunto da socção fotogrúfíca
e ciuomatogrúfica,
tonento miliciano, do regimento do infantaria n.? 5, Ernosto António Pereira Enos.
(Vl.,,,!,, poto Trlhllnal
,lo ContM, com II o,nolaçilo do não lerom
tluv.1do!\ UUWIUtIlUlltOIf, nos rurmo« do ducrero u.u ~~:257).

Colégio Militar

Comandante
de companhia, o capitão, do regimento do
cavalaria 11.04, Carlos Maria do Carmo.
Instrutor
auxiliar do túticu o tiro, o alferes, do batalhão
de caçadores n.? 1, João Muriu da Silva J)elga(lo.
(Vt~ndllS pol o Teí lmnu l do Cont as, Com R. nttotn~Jlo de nrum di .
vidos ouiulum IllUbt nus turu.o: cio ducrut o lI,Q ~2:~57).

Por portaria

de 20 de F(',I'I'I'I'il'u findo :
Comando militar dos Açôres

Alferes miliei,lJw, do "(lginll'llto de artilhnria
A uguato Correia do Sousn ,
Rep:\rtlção

do JUStiÇA

do comando

ml lltnr-

ligoira n." ~).

da Terceira

Alferes <lo qtladro <Ios sorviços tltlxilia1'(ls do exército,
do distrito (lo recrutumcnto
o Illohilizaçlto n." 17, ~11tnuel dos Santo!!.

2.-

érie
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Regimento de Infantaria n.· I

Alfores do quadro dos serviços
no quadro, Alfredo Fernandes.

auxiliares

do exército,

Regimento de infantaria n.· 7

Comandante,
crutamento

o coronol do infantaria, do distrito de roo mobilização n.? 12, Amândio Machado.
Batalhão de caçadores n.· 9

Aspirante a oficial, do batalhão de caçadores
varo Jorge Rogado Quintiuo.

n. o 3, Ál-

Batalhão de metralhadoras n.· I

Al1'I'1'es, do regimento
Franco do Carmo.

do infantaria

n.?

,Francisco

Batalhão de metralhadoras n.· 3

11.° 10, Américo An-

Alfnr(\s, do regimento do infantaria
tónio Osório o "ruz.

Regimento de artilharia ligeira n.· I

Capitão do artilharia,
Tuvcira Pereira.

no quadro

da arma,

Artur

José

Grupo de defesa submarina de costa

.\lf( re: miliciano, licenciado, do rogimento
ligeira n.? 4, ~rârio I'nuln, por l' -dir.

d

artilharia

Regimento de cavalaria n.· 2

TIlllt'lIt (lo cavalurin.
bastião Hib 'iro de

no quadro
píuoln.

da arma,

António

o-

Base aérea n.O I

Alfere'

de 11 ronáu tica, da L O nér 'n II. 0:3, 1\'0 Forroirn.
Base aérea n,' 3

Alfl'ro do quadro do erviço auxiliar
do ui ércíto, <ln
ropartil,'ilo d ju tiça lo com ndo militar da Tere, ira,
~lnlllll'1 do ~nulo .
Hospital militar principal

'rou nt ,nn

ituuçl o d r

1'\'11

Ruúl d

Brito (K-posto).
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2.' Série

N.· 4

Por portarias de 27 de Fevereiro findo:
Ministério

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

Exonerado
do chefe, por pcdir, o coronel, na situação
do reserva, José Ilolbecho Correia de Freitas.
(Anota'ln

polo Tribunal

do Contas

Chefe, o tenente-coronel, na situação
Vitor Ribeiro de Monesos.
(Visacla poto Trlhunal
do Ccutas,
vldos emutumon tos, uos termos

om 3 do Março

do reserva,

do 1913).

Jaime

com fi ano tução do SOroU! .10·
do decreto u.v 22:257).

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

Major, do regimento
Leal.

ele infantaria

n.? 11, Alberto

Govêrno militar de Lisboa-Quartel

Tenente,

na situação

de reserva,

Alvim

general

Frnncisco

Pires.

1.' região militar
Casa de r-eclusão

Tenente, na situação
de r08(11"\'1I,João Nunes, ficando
exouerudo 110 servico qllo prestava no centro do mobilização de infantaria n.? G.
Comando militar da Madeira

Adjunto da Ln socção da 3.& ropurtição,
o alferes, do
regimento do cavalaria n.? r), Alexandre Autóuio Baía
Rodrigues
dos [-\al1tos.
Secretário, o alferes do quadro dos serviços auxiliare
do exército, do regimento do infantaria
n.? 19, Luiz
Filipo POIlS Dias.
Serviço

de subsistências

ChoJ'0, O capitão miliciano do sorviç» do administrnçâ»
. militar, do extinto quadro especial,
do bntalbão de
motralbndorns
n. o 1, II onri fi 110 Rocha.
Alferes miliciano do serviço do ndministra<;ão militar, da
B." Ropal'tic,;ilo da 2.<1 Dlrocção Geral <1('. to Ministério .
.Iorge Pamplllilll Santos.
Regimento do infantaria

Alferes
!lO

do quadro do!'! serviços
quudro, Aloxandro
Vicente

n. I

auxlliaros
c uno .

do exército,

2.' Série
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Regimento de infantaria

n. o 2

'I'cncnto miliciano médico. do regimento
n.? 1~, Vitor Ilugo de Barros.
Regimento de infantaria

Tonento do sorvico de administrucão
José Marques Vieira de Azevedo.
Regimento de infantaria

Alferes miliciano. do regimento
cinto Pereira, por pedir.

153

N.o ,1

de infantaria

n ,o 7

militar,
n. o 10

de infantaria

Regimento de infantaria

no quadro,

n.? 19, Ja-

n.· II

Tenente de infnntaria. no quadro da arma, Manuel J 03,quim da ilva Júnior.
Alferes miliciano, do centro de mobilização de infantaria
n.? 10, Evans João Luiz do Jardim Andrade, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 13

Tenente do infantaria, no quadro da arma, .Ioaquim Augusto Pinto Guedes.
Aspirnnto
a oíiciul , do regimento
do infantaria TI.O
José António de , ou sa ~Iagalhãi
Regimento de infantaria

'orunndanto,
crutnruento
rata.

n.· 18

o coronel do infantnriu, do distrito do reo mobilização n." ['>, Manuol Fernandos BaRegimento de infantaria

n.· 19

AleM's milici.mo , do rogilllc nto de infantaria n.? 10,
António Alberto 1·aria F'rnnça .Iardirn (I, do rogimonto
do infantarin n." 11, Américo Montelro Dias da Silva,
ambo por Jl dir.
Batalhão

independente

de infantaria

n.· 17

nepõauc

'I' ment
do erviço do n.lmini trução militar, do regimonto di infnutarin 11.° 10, Abel António Xoguoir:l.
Batalh

~\!lpirantt)
-Iovelino

t\

,r

o de caçadores

n.O 5

oíicíal, do fi cim nto do infnntnriu
niz d
ú Pnm plena
rto Rr nl.

n."

1(;,
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N.· 4

Centro de mobilização de infantaria

n. o 6

Tenente, na situação de reserva, Patrocínio Gonçalves,
ficando exonerado do serviço que prestava na casa de
reclusão da La região militar.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 10

Sub-chefe, O tenente-coronel, do regimento do infantaria
n.? 10, João da Encarnação Maçãs Fernandes.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 15

Sub-chefe, O tenente-coronel,
na situução
Armando Alfredo Cardoso dos Reis.

do reserva,

Direcção da Arma de Cavalaria

Major, do regimento do cavalaria n.? 3, Fernando
berto Pesaanha Charula do Melo.

AI-

Escola Prâtica de Cavalaria

Capitão, do regimento de cavalaria n.? ,Mário Campos
Costa.
Quadro da arma de cavalaria

Majores, do regimento de cavalaria n.? 1, Eurico
Castro Grnçu Zuzarte o José António Morais.
Regimento de cavalaria

~Ia.ior de cavalaria,
Sousa Magalhãis.

de

n.· I

no quadro da arma, Domingos

do

Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Alfores miliciano módico, do centro do mohilizução
serviço de saúdo n.o:?, Manuel Cerejo Oarcia.

do

2.· grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço do administrucão
militar, do dopósito
do serviço do subsiatônclue
do comando militar da
Madeira, Daniel Noves Sulea Grado.

Por portarias di! 6 do corrente

1II~.~:

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

Alferes milicianos do serviço (lo ndminiatrução
militar,
(lo regimento do infantaria n.? 7, Alfredo Ferunndo
Nunes Sam paio HIIIllOS, (lo resrimeu to <lll cu valnrin

2." Série
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n. ° 7, Francisco
Aires da Costa o, do centro de mobilização de administração
militar n.? 2, Manuel Pires
Neves.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do batalhão d telegrafistas, Fernando António
Nunes do Carvalho.
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- I.' Repartição

Exonerado
do serviço que prestava o capitão miliciano,
na situação do reserva, Francisco da Uva Pinto, por
pedir.
Comando militar dos Açôres

Comandante
da aeronáutica,
o coronel de aoron.iutlca,
da rcparticão técnica do comando geral de aeronáutica,
J o Pedro Pinheiro "orreia .
•\J.I unto da artilharia
do comando de aeronáutica
do
comando militar dos Açõres, o major, do grupo do
artilharia
contra aeronuves 11.0 1, Luiz António Viconto.
Adjunto da aeronáutica
do comando do aeronáutica
do
comando militar do, Açures, o major do aeronáutica,
da base aérea n." :~, Luiz Gomo de Oliva '1'('108.
"omalldante
da aoronáutica
da Tere 'ira, o major do
aeronáutica,
dói base nér. a n.? 2, Joaquim de Almeida
Baltasar.
Comandante
interino da base uérea n .? 4, o capitão ele
ucronáutica.
ela base uér a 11.° 2, Humberto da Cruz.
Oomandente
interino da base nérr a n." :>, o major de
noronáutiea.
da ba: o aér 'Ll n.? :!, Diogo Rogério dos
Hois 'I'ernudo.
.é

Comando militar de S. Miguel

'oIUulldante,
militar do

o hrigadl'iro
dr infuntnrin,
do comande
.\~Or
.lonquim :\faria • ·oto.
Comando militar da Madeira

'hefl' ~lo stado maior da f rçus do Arquipélago
(la
~ftld ir , ti capitão do orpo do G tado maior, llll
:L' Direcção (1 rul (II' ti Mini tério, ])ani I Aloxnndro
•'IIr

field Hodrigu

.
2," Reparllç

Capitüo miliciano, na
ln 'one iç:üo tom

itunção

o

de ro erva, António

.10 {,
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Regimento de infantaria n.· I

Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria
n.? 15, Josó Farinha dos Santos Tavares e, do batalhão de caç-adores 0.04, José Nicolau Cardoso Martins,
ambos por pedir.
Regimento de infantaria n.· 6

Tenente miliciano, <10 centro do mobilização
do infantaria u.O G, Joaquim Manuel Castelo Gulamarru,
por
pedir.
Regimento de infantaria n.· 12

do regimonto
de infantaria
Miranda Grnnada, por ped ir.

Alferes miliciano,
Angolo António

n.? 9,

Regimento de infantaria n.· 15

Major de infantaria,
da escola prática da arma, Ilídio
João Cabral Feliz Campeão.
Tenente de infun taria, no quadro da arma, .J osó Joaquim
Capela.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente miliciano, do centro de mobilizacão tIL' infantaria
0.° 20, Carlos Cecílio Nunes Góis Mota.
Batalhão de carros n.· I

Aspirante a oficial miliciano,
n. ° 2, Vítor Manuel dos

(lo regimento do infantaria
ao tos Moroirn, por pedir.

Centro de mobilização de iníantarla n.· 2

'I'enonto, na situação
Ferreira.

do reserva,

Manuel António

da

ilva

Centro do mobilização de Infantaria n.· 6

Alf'oreH miliciano, do r gimonto
Correia de Sousa (; llimarãis.

(lo infantaria

n.? c, Rnúl

Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 2.a dl'log:l<:ào, o coronel,
João José Pereira Damasceno.

na situnç: o do r . erva,

Regimonto de artilharia ligeira n.· 3

Tenente do artilharin, da B.a Direcção
ni. tório, Joaquim 'l'eixoiru Tolo.

UI'l'al d . t

~fi.

2.' Série
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ligeira n.· 5

Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
da 3. ~ Direcção Geral dêste
nistério, Josó Júlio Gomos Belchior Nunes.
Grupo de artilharia

Mi-

a cavalo n.· 2

Aspirantes
a oficial milicianos, do regimento de artilharia pesada n." 1, Fernando Luiz de Sornmer de Andrade e, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2,
Joaquim R:JDl08 Telhuda, ambos por pedir.
Regimento de cavalaria

n. o I

Asp irnnto a oticial miliciano, do regimento do cavalaria
n.? 2, Joaquim Estêvão de Oliveira Fernandes,
por
pedir.
Regimento de cavalaria

n.· 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento
n.? 1, Salvador Il assun, por pedir.
Centro de mobilização de cavalaria

Alferes miliciano. do regimento
klin Figueira Ferraz.

de cavalaria

n.O 3

<lo cavalaria

n. o :?, Fran-

Direcção da Arma de Engenharia

'I'onentc-coronol
Plínio Octávio

do engcnhuria,
no quadro
de 'untaDa o 'ilva.

da arma,

Grupo de companhias de trem automóvel

Al[prt>s

miliciano, do regimento do engenharia
1I01l0I':ltO AI\'os do
cabra, por pedir.

n.? 1,

Comando geral de aeronáutica

Oh

(la ropartic:iio técnica, o coronel do aerouúuticu,
comando militar do' ~\(: ros, Anselmo <lo Matos
lurdobó.
'[tI

do
Vi-

Ba e aérea n.O I

Major (1\ ueronúuticu, no quadro
ríaco Ferreira da ••Ilva.

da arma,

Carlos

Ci-

interino O t nunte-coroncl
do aeronáutica,
milit r do Ac:ôrl', António Dias Leito.

do

Base aérea ".°3

COlllnllllnntl
comando

Centro de in truçllo e treino de pilotos aviadores milicianos

Din ctor, o capitão d a ronúntica,
'rito Lido l-ôlix I'nviu.

da base aóron n." 3,

2.' Série
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2. o grupo de companhias de subsistências

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar, licenciados, do 1.0 grupo de companhias
de subsistências,
Fernando
Manuel Gabriel
Ortiz da
Silva o Leonel Caldas Silvério, ambos por pedir.

P01'

de 12 do corrente mês:

portada

Comando militar

da Madeira

Comandante
de m-tilharia, o tenente- coronel de artilharia,
no quadro da arma, Óscar da Silva Pereira Dias.
Adjunto do comandante
de artilharia,
o capitão, do grupo
de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Antão Cordeiro
Dias.
Regimento de infantaria

n. ° 17

Tenente
miliciano,
do regimento
de infantaria
Adalberto
de eabrn, por motivo disciplinar.

1l.0

18,

Batalhão de caçadores n.O 1

Tenente
Sousa

médico,
Ramos,

da 3.11 companhia
por pedir.

do saúde,

18 do

mês:

Por portarias

de

Comando militar

Major,

do regimento
de Faria.

saúdo,

dos Açõres

de infantaria

Hospital

Sub-director,

(~OI'J'Vllte

militar

Álvaro de

n.? lG, Mnnuo!

>

ooiro

de S. Miguel

major
módico, da 2.& companhia
do
Francisco
Alberto Almoida Ribeiro Saraivn.
O

Hospital

muttar

da Tercelrn

Capitão módico, do comando militar da 'l'orceira, Nicolau
José Bettencourt.
1'01l nto múdieo, do eornaudo militar da Terceira, Jos "
da Costa Madcirn.
Tononto do quadro dos serviços uuxiliaros do exército,
do comando militar da Torceiru,
.J os', do Paiva Iio dri-

gues.
Tonont
do extinto quadro auxiliar do serviço
do comando
militar da '1' rcoiru, Autóuio

Junhoto.

do, nútlo,
.Ionquim

2." Série
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Regimento de infantaria n.· 16

Major de infantaria,
do comando
'I'omaz Ivons Jácome Corroia.

militar

Regimento de infantaria

dos Açõres,

n.· 17

Major, do butalhão independente
do infunturia D.O 1 "
Manuel Celestino da Cruz, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

Major' de infantaria.
<lo comando
João Pereira Gago.

n.· 18

militar

Regimento de infantaria

dos A\,ures,

•

n. o 19

3,' batalhão

.AIfores do quadro dos serviços
no (1uadro , J 0::-6 Fernuudos.

auxiliares

Centro de mobilizaçl\o de infantaria

do exército,

n." 19

'l'cnont
miliciano mt"clico, licouciad o, da 3.& companhia
de saúde, Daniel Brasão :\!ach:tuo, POI' pedir.
Regimento do artilharia

pesada n.· 2

Alforos miliciano do serviço (lo ndministrnção
militar,
licenciado,
da brigada II. o B do caminhos
de ferro,
:\1:'t}'iu eixas de ,_ ou..a .'0\'0::;.
Grupo de artilharia

omnuduuto

contra aeronaves n. o I

defl'. a terre tro contra uerunnvcs da
4, o major d artilhnrin,
cio comando
Açõres, .Iosó dos ~allt()!i Iiodrurues Brnz,

da

bus f) aórr-a
militar do

11.°

Centro de mobilização de engenharia n.O 3

AI 1'1'1'(' • ruiliciuuo
d engenharia,
lioeuciudos,
elo hatnlhão dI' tr I grafis ta António Venturn
antus Fernande , JUdio Mariz
imõo
.loão d( Penhn Gurci« tl
António LOIII' nç I <1:1 Sllv irn !ln ~OttSI\ Hual.
I

I

Centro de mobilizaçllo de engenharia n. o 5

Alfores milieinnos d ng nhnrin, liconcindus, cio batalhão
di
npnd I'
dr caminho
dI' ferro , .10 {J ~tlhn. tião
1'1'l'ü trnlo
Guimarãis,
F imandc Eduardo
l~sJl!rito
auto Silva louiz bnh'üo
Daniel J':lIIilio da Sih'a
'. nalho.

OHDEl\1 DO EXí~RCTTO N.o 4
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Centro de mobilização de trem n. o I

Alferes milicianos de engenharia,
licoucíados, do grupo
do companhias
do trom uutomóvel , António Manuel
Viana Patacho c Manuel Súrrea Tavares Mnscarenhas
Gaivão.
2. grupo de companhias de subsistências
0

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de adniinistrnçãc
militar, do 1.° grupo do companhias do subsistências,
Joaquim Nunes Mexia Ticrno da ilva.
Hospital militar regional n. 4
O

'I'encnte farmacêutico,
Central do Exército,

da dolegação n.? 3 da Furruúcia
Alberto do Castro Pinto.

-Ministério

da Guerra - 3.11 Direcção Geral-I.a

Por portarias de 21 de Janeiro

Repartição

do corrente alio:

Nomeados professores eventuais (los cursos para a promoção a coronol o major UOS serviços, nos termos do
único do artigo f). ° do docroto-Ici 11." 30:~tí8) de ~ do
Foveroiro de 1940, o do artigo 2.° do decreto n.? ~6:34-1,
do 7 do Fevereiro do Hl:36, OK seguintcs oficiais:

*

Coronel voterinúrio .João I Icnriquos BIllTOSO 'I'ioruo.
Major do serviço do administrução
militar Henrique Augllsto Cosúrio.
Capitão do serviço do udministração
militar Armando
Luiz Pinto.
Estas nomeações Hiio cousidcradus
do urgente couveniência dn serviço público, reconhocida
por despnchê (lo
14 do Junoiro findo.
(\'151111/1pulo 'I'rtbun nl 110 C'outftl um 11 rlo rovI r .. Ire ,I" 1~13.
dovtdus omolumuntu t 110 tormo. do doer lo U,o 22:~5;).

lo

NOIllNI(!OS para
o corpo docente da ESl:ola (lo ,'(lrvit;o
(lo Saúdo ~lilitar, !lOI> termos do al'ti~() ·LO (lo decn-to
n." :t!:.1:-:4, elo 11 do Dezembro de' Hl.j~, o
cguintes

oficinis :
Director ela E~('()ln. tenente-coronel
IIIl~dieo, director cio
hospital militar
Jll'illl'ipnl, AlIlél'ieo Pinto da Hcwha.

2." Série
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Professores :
'I'ática geral, organização
o constiturção
dos oxércitos, capitão do engenharia,
com o curso do estudo maior, Afon o de Magalhitis
do Almeida
Fernande

s.

'I'ática sanitária e organização
do serviço do saúdo
militar, major médico António de Oliveira Zuquet.

Cirurgia de guerra, teneute-coronel
médico "Manuel
do Vasconcelos.
lligieno militar, capitão módico Augusto da Silva
Trava sos.
(Vinda
pelo Tribunal do <10nll\5 em 15 de Fovor"lro do In13. São
devídos UlI10lUDlUJllO , no. tunnos do ducrero 0.° 22:2{,7).

Nomeados
!lOS

termos

profes sores udjuntos (Ia E cola do gxórcito,
dos artigos 18.°, 1~.0, 20.0 o :Z1.0 do decreto-

-lei n." :3U; U: de 1:~ dI Novr mbro do lU-l-O, o do artigo :Z.O do decreto n." ~ü;i341, <1(' 7 do Fevereiro
d(1
19:3G, o, soguintes oiicinis :

4. a cudoira, cn pitão

tio infan turia Armuudo Francisco
P:\. coa.
7.a cadeira,
apitílo de engenharia
Joaquim Guarda Antunos .
Grupo dn 10 .. 11. l:!.A o 1:3.n cadeira , capitão de artilharia Aureliauo
obrul (I ornes.
4

,

I... ta' nomouçõc:
iio con id ruda d urgento couveniilll<:ia ti serviço público, r conhecida por dospucho do
14 do Jan iro fiu lo.
(\'landA"
lo 1'rlbunlll do (Jautas om lJ 110I·'u>'orulro do t!113. Hno
do\·III". cmelumeuto
rmos do dOc:roHo
22:2~7).

DOOI

II.'

(Ido m . tn dt "imníl tica clCL Escola (lo E."('r(·ito,
t rmo do nrti.:'o :11.0 do tlccn·to-Ipi n,O :30; i4, do
l:~ do l'u\'l'mbro dI lU4 I, o clIpitiio d( infantaria .Jaimo
Arnaldo dn r iga ardo 0, ficando oxoneraclo das [uu·

XOIll

110

<;õ<,sd

me tr

(1

I'

grilllll dn

I'(lf(

rida g eoln.

(\' ... dA p.loT,ibunal
do I'oot .. 10 18 do"o"or
Irado lUIS. '110
.10 devido.
molumanlOl, nOI ttrmo' do cI rr.to II,' 22:257).

162

ORDEM

Por portaria

N.· 4

DO EXÉRCITO

de 28 de Janeiro

do corrente ano:

Nomeado professor efectivo da Escola
gentos, nos termos do artigo 9.° do
mesma Escola, aprovado pelo decreto
do Fevereiro do 1933, o capitão de
Alberto de Serpa Soares.
(Vlsndn
são

POI'

2.* Série

Central do " arregulamento
da
n.? 22:160, de ~
cavalaria Carlos

polo Tr íbunnl tio Contas 011110 do }'o\'erolro de lnl3. :-;10
omotumeutos,
nos tu-mos do ducre to n.o :!:!:2~7).

(10\'1<.108

portaria de 6 de Fevereiro findo :
(VI.ntla pel o Trlhunnl
<lo Contai om :1 do I'.,.orolro
dft Itl13.
Silo dnvtdca e mo lumuu toa, tiO, lermO!4 do decreto n.o ~2;~57).

Nomeado O touento do infantaria Luiz i\fúrio do Nascimonto pura exercer provisoriamente
as flln~õ<,s dt' instrutor de tática do infantaria da (':::;cola do Exército,
nos termos do artigo :32.° do decreto-lei n." :30: 74,
de 13 do Novembro do 10-4-0, o do artigo 2.° do d croto n.? 26::341, do 7 de Fevereiro do 1n:Hi, emqunnto
o instrutor efectivo, tenente de infantaria João Augusto
de Sousa Cerejeira, estiver froqüentando o curso tI(
comandantes do companhia na Escolu Prática do Infantaria. Esta nomeação ó considcrudu do urgente conveniência do sorviço público, rccouher-ida por dI'. pncho
ministerial do G do Fevereiro do 194B.

Por

JIOI'f«

rias de 20 de Fenereiro findo :

Reconduzido
por mais trôs unos no cargo do professor
efectivo do 3.0 grupo do mntórias do curso do estudo
mnior , nos tormos do artigo ~ 1.o do decroto-loi II. o :W:~G ..t,
11010 do Janeiro do lU·W, o capitão do corpo do t.~tado
maiol' l·'ernando dos ~antos Costa, C] 110f'lll Outuhro do
1n-t~ torlllinulI
seis anOA do !l0Il1Ü1H;Fio (Iam o rnf(.ridu
cargo.
(\·I.nd.
11,,10 Tribunnl
do ('onl",
I ,lo \ln ....o '\0101 • NAo
OIn

.no

,tovldHK

olllüluluc'uto

I

1101 111r11lOI tio dotro\o

":xollC'l'ado de profpf\sM ('at!·(I!':'lti('o da
'Escola (lo Ex('r('ito o ti npntl"('orolll'l
Augusto Corroia I>iniz SlIlIlpaio.
(Anotn,ln

polo 'I rlhunftl

010COlltai

n.o

22:2.'.7).

I:).·

('udl'ira da
de eng 'Ilharia

,,," 18 ~o I ov rulro .18 IUI3).

x-

ORnE~J DO Exímcl'ro

Ministério

da Guerra - Repartição

Por porturias de 113 de Janeiro
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1

Geral

. ano:

do corrente

(Vl8ndnl pelo Trlbunal
de COIIIAti em .t ,lo Fe verel ro do lUIS,
~Ao devidos emotumento
,110
termos do decreto n,o 22:~M),

N omoudus as seguintes professoras
Odivelas para ali exercerem os cargos
dicudos :

do Instituto
de
que lhos vão in-

Secretária, nos termos do urti~o 18,0 do decreto n.? :32:615,
do B1 de Dezembro do Hl-i2, a professora efectiva, do
;-),0 grupo
de disciplinas, Aidu Fornundes David.
Directorus,
respecrivument
. do 1.0 O ~,o ciclos do curso
liceal, nos termos da última parte do artigo 10,0 do
citado decreto n." B2:lilf> t' sogundo o § 1.0 do urtigo
:! ,o (lo decroto-Ici n. o :!7:0 4, do 14 do Outubro de
l\I:3G, as professoras
ofectivus, elo 8,° grupo do disciplinas, Adelaide Ah'os o, do 1,0 grupo do disciplinas,
Oféliu Moreiru de Sena Mnrtins.

Por portartas

de 5 de Fevereiro jil/llo:

Batalhão expedicionário de infantaria

ü;LJll'I: o, cquipurndo

a tenente,

o padre

n, ° 5

Félix

°

dos Anjos

Rodricue
LOPl', em conformidade com disposto na
allnou a) do artigo lH,o da I i n." 1:9lH, de 1 do ~oternbro do 1\)37, ( no, termos (lo decl'l'to-Icin,031:276,

d( ) 9 d )f uio ii HlH., r-ndo ('01\ idorado
tU!lc:ão dt\ lt ~ dr .Ian iro de 1\)4;L

nesta si-

(. ·10 eare e cio 'I to uu nnou.çJlo do 'l'rlll\lrlA' do COOU,If,nos
lermOI do doer.tOolol n.9 81:286, do 28 ,I. 1.10 dó IUI1).

Xomeada directora do cur O 'ompltllllontlll'
do com(\rcio
do ln titllto ,I. Odi\'l.llu , nos t<'l'J1l()~ do Ilrtigo l(),O
do d!' 'rdu 11,0 :3..!: ) 1fI, ti :n (I( f)('Zl'lII bro (lo 1\)-i~,
:\ proC oru du 11.0 grupo de di l'iplinu (lo quadro
dn prof(' 'ora
nu.·ilian
do mI' lUO Instituto, BorlUlrllillfi
'01'1' ia dll ,'ou II .\"'('8.
(\'1 Ad" P lo TrlbuuAI
d \ Ido emolumonto

ontrntado
COJl\'llli

do ' utA 801 Od~ F \ar Iro ti .. 1913"
• "0 lormo do d rOlo n.o ~:~~1),

lo

lU :!;~d
~'O\'l mhro (I 1'142, P0l' urgol\to
n('in d
rdço I' cunh cicln por dospacho

ORDEM DO EXERCITO
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2.' Série

N.- -i

ministerial de 26 do Outubro do mesmo ano, nos termos do § 5.° do artigo 2:!.o do decreto-lei Il.O 27:084:,
do 14 do Outubro do HJ:3G, o artigo único do decreto
n.? 29:975, do 16 do Outubro do 1939, para desemponhar as funções do professor
do educação moral
o cívica do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos
Exércitos
0.0 Torra o Mar, o reverendo padre J osé
Maria Henriques
Poroira do Faria Saldanha e Luncastre.
(VI.ada 1'010 'I'rtbuunl do Conta. om 22 UI' l'ovorolro do 1913. Sào
devidos

omctuurcruos,

nus termos

do douroto

n.o ~2:2';'7).

Contratada,
nos termos do decreto 11.° 32:G15, do 31 do
Dezembro
do 1042, para d esornpeuhnr
o lugar do
professora
de hiuiono o [iuoriculturn
do Instituto do
Odivelas, Maria Emíliu Moreira do Sona Martiu», para
a vaga existente no respectivo quadro orgânico.
(VI.ndn 1'011) T'rtbuu al do
devidos umolunientos,

0111 10 do Fuvernlrc
1101913.
iunuos do docruto 11.° 22;257).

COllt1l1
IIOS

Sio

Por portarias de 20 de Fevereiro findo:
(VI·ndns polo Trlhl1nnl cIo COlltn~ am 21;do Fuveru.ro do ano
corrouto. Nau slio tt('VJdUh umotumuntus, 110" lnrlllOK Ifu ducrutu
n. o ~~:~57 t quuut o à prltnulra 1l01l1I'W1n.. Snu rlevldol nmotumeutO:4, 1I0S turmos do decreto 11.° i~:::!~7, quanto às ft staurc ).

•

N omoadas
velas, para
cados, nos
n.? :3:3:015,
profossoras

profossorua ofocti vas do I ustitu to do Odios grupos do disciplinas que lhes vão inditermos dos urtigos Hl.° (' ~;">.o do decreto
do Bt do Dezembro do 1()4~, as seguinte
elo ensine licoal :

Carlota Almeida elo Carvalho, 1.0 grupo.
Madalena (la Câmara Fialho, .1.0 grupo.
l\laria da Concnir,:ào Almoida, 7.0 gru po.
Maria I [erculana :\fllcodo l\Ior(\im , ah\!o1, 8.° grupo.
FOl'llandn do LOtlrdes (ltllll'diola, D.o grtlpo.

v - AUMENTOS SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS DE PENSAo
Ministério
Concodidas
II."

:.?o::!·n,

da Guerra _1.1\ DirecçAo Geral-

2.· Repartição

a \':tntng(111S dI' que trata o docr 't
(1(1 ~4 dp ,t\ gosto do lü:n, de. d IL data

2.' Série

que lho
nado:

vai

oamor

DO ExímCITO

indicada,

ao oficial

1G5

N." 4

cm seguida

meneio-

Por ter completado o tempo de permanência no oficialato, desde a data em que é considerado tenente, nos
termos do decreto n.· 17:378, de 27 de Setembro de
1929, necessario para o primeiro aumento de 10 por
cento sObre o sOldo:
Por portaria

de

8 de Dezembro do ano findo:

(\'Is ada "010 Tribunal
do Contns, com " anotnção do sorum dnvldos omoluruonto
, Dul termos do decreto 11.° 2~:257).

J ergo Rios do Sousa, em
gorai ti do materiul do engonhnria,
nos termos do artigo
lü.o do decreto-lei n." 28:40:),
ti J1 do Dozem b 1'0 do 1ü:37, desde 1 do Dozom bro
do Hl43.

Engenharia -

tenente Mário

. orviço nas oficina'

Por porta ria de J de Ferereiro findo :
(\'1 ada polo Trll.mnnl do Cenlns, rom a .lIoln~l\o elo 10rOm devldo.olooluU)
nlu., 1I0S l rmos do ducruro u. :!2;2~7).

a vantagens
d (1110 trata o artigo 1;).° do
decreto n, o 11 ;~nu,do :!G do ~ oveuibro do 1ü:!f), desde
19 do Jnneiro II lD4:~, por ter completado
;> anos
<lo serviço, que lho dão direito a 1j por conto do gratiticac,:ão da esp: cinlidado, nos termos do artigo 19,°
do dncreto-Jui n.o:! :403, do Hl do Dezembro do lHH7,
ao capltão do ucronáuticu,
engenheiro
aorcnúutico,
udirlo, cm serviço nas oficinas goruia de matorlal
aeronáutico,
.louquim do Brito
uhtil.

Concl'dillas

Pensões

rectiflcadn

• no!' termos

(lo ~ :3,0 do

nrti~o G,o do d creto n,°:Z :404, ti \ Bt do Dezembro elo
U);~j.Ilu pn 'nrnm n \' n r o otil'ini na situa\ito dll
1'0'Crm no dinnt
nOnll'ado :
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o numero de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai Indicado I
]>01'jJol'taria
(Vloada
vldo

de "d

JCl1I iro do

CU/Tente

fi IIU:

p lo Tribunal
d Contu, com a nnotll~:lo <ln •• rom do,
'lOolum 0101, DO t rlOO. do d creio II. 2~;~~7).

npitiio II nriqu d 1·irru irodo "'unto, !l.óOl IiO, dO!l<l1
. d I 7. mbl'O d 194 ...- _ nno d 8el'\'i~(),
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Capitão Duílio da Silva Marques, 21.600;$, desde 20 de
Dezembro de 1942 - 35 anos de serviço.
P01'

portaria de 19 de Janeiro do corrente ano:
(VJuda
vídos

polo Tribunal
01001ulOont08,

Tenente Henrique Leonardo
1 de Dezembro de 1942
Por

portaria

do Contns, com a nnotl\çllo de serem
no. termos do doeroto n.· ~2:2~7).

de·

da Silva, 15.0:34;$20, desde
36 anos do serviço.

de 6 de Fevereiro findo:

(Vlsa,ln 1"010 Tribunal
vlclos omotumentos,

de Conlns, com 1\ tIlJOla~Jlo clu serem
no. termos do decreto n.' 22:257).

.18.

Capitão Vorgílio da Costa Rosa, 20.400:5, desde 18 di'
Janeiro do 1943 - 36 anos <lo serviço.
Capitão
Pedro
Medoiros
do Albuquerque
Teixoira,
1:3.92:3·~60, desde 12 do Junoiro do H)4;~- ::0 anos
de serviço.
Por portaria de 22 de Fevereiro findo:
(\'I.ncla)l
lo 'I'rtbuua)
vldo8 emutumeutus,

do COnlllM, COIII Il anotllçilo d. orom denos termo s do decreto !l.o ~2;t57).

Tenente .J 086 dos. untos Borrõgu, 9.352· 80, dosd
Fevereiro do 194B - 25 anos do serviço.

VIMinistério

3 d

DEClARAÇOES

da Guerra - I.n Direcção

Geral-

1.& Repartição

1) 'rendo sido agraciado p lo Govêrno E.'J>ullhol com
a Cruz Roja dol Mérito Militar, Medulln (lo la CUlIIl'aiín
c ruz (lo Guerra o capitão de artilhnria .Jo <' ân.Iidc
Roma do Lemos Ptlgll, ó-lho pormitido, <'III contormidud,
das disposições do I'l'gul:unonto das 0('(1 118 I'ortucuc li
acoitnr aquelas more: S l URltI' as rnepeetivns insíenia:
o

3) Por decreto de :H ,I( :'\[nio II< 1!l:~8,puhlicado no
Diário do (;0/'11'110 n." 1~(j, :2.- ório, (h ~ ti .Jlinho do
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2.' Série

referido
ano, foi condecorado
tom o gruu de cavaleiro
da Ordem ~lilitar de A viz o tenente, na situação de reserva, Alberto António Rodrigues Praça.

a) Por decreto d 12 do Janeiro último, publicado no
Diário do Gorêmo n. o 17, 2.8 sério, do 21 do referido
mõs, foi condecorado
com a. medalha do prata do mérito,
filantropia
Novembro

o genorosidude,
criada por decreto de 3 de
de 185~, o soldado, ajudante de enfermeiro,
n.? 8:3f)):l8 do 1.0 batalhão expedicionário
do regimento
do infantaria
n.? 4, Joaquim José Bernardino,
por no dia
30 do Agosto findo ter salvo, com risco da própria vida,
do morrer afogado um 'ou camarada que fõra arrebatado
pelo mar.
4)
oudecorado
com a medalha. da classe de comportamento exemplar,
em conformidade
das dispcsicões
do
regulamento
aprovado
por decreto d 2 de sotembro de
1917, os oficiais ao diante nornoados :
Medalha de ouro
Regimento de infantaria
Tenente-coronel
toiro.

do infantaria

.J o ó Joaquim

Regimento de artilharia
Ten nto do e. .tinto
Murques
nrrilho.

quadro

orviço

Regimento de artilharia
Capitiio <lo xtinto
1h irm .T oaq uim

Pinto

Mon-

ligeira n.· I

auxiliar

Regimento de artilharia
'l'on nte do quadro dos
António <I Brito.

n.· 21

de artilharia

José

ligeira n.O 5

auxiliare

(lo exército

de costa

quudr o auxiliar
atrnm 'lo.

de artilharia

Gui-

Medalha de prata
Ministério da Guerra -3.'
'I' n nt
I'aiva

do ("

Direcção Geral-

I.' Repartlç!o

do nrtilh riu Jo
Ventura
Roldão, .Ioão do
do I· arin 1. ito Brandt O ( Paulo Eduardo Silva
I.

\IV

ia Durão.

ORDEi\! DO EXÉRCITO
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Regimento de artilharia
Tenente

de artilharia

José

N.o ·1

2.' Série

ligeira n.O I

de Figueiredo

Bastos.

5) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha
que lhes vão indicadas os
oficiais O sargentos
equiparados
ao diante nomeados,
é-lhos permitido
usar as respectivas
insígnias:
Cruz Vermelha de Mérito
Primeiro
sargento
reia, do quadro

equiparado,
enformoiro , Leonel
privativo da mesma iustiturção,

Cor-

Cruz de exemplar comportamento
Assldutdade

- Ouro

Tenente
equiparado,
cirurgião-dontistn,
António
Gonçalves Ramos Júnior o St1gundo sargento equiparado,
enfermeiro,
Carlos Baptista Viana, ambos do quadro
privativo da mesma institutção.
AssiduIdade

Tenente miliciano médico,
gduardo
Valençu.

Ministério da Guerra -

I.Il

- Cobre

da La companhia

Direcção Geral-

de saúde,

2.3 Repartição

G) Publica-se,
nos termos do artigo :?o do docreto-lei
n. o :31 :D[)~), do 4 do Abri I do 1942, () dospucho de S. Ex. a
O Sub-Socrctário
do Estudo <la Guerra, do Ir> d o .Ianeiro
último, justificntivo
da promoção ao põsto imorliuto , insorta na presento Ordem elo Exército, do tenente do infantaria Snmuol (la Fonseca:
Pelo comando militar
da colónia de ~ro<:l\rnbiqu
6 proposto para a promoção uo ]l() to imediato, ('0111
dispcnaa do curso par:! n promoção
capitão, (:\11" o
!]tH 08t:'l impedido
do froqüentur
por se r-ncontrur
no Estado da. f ndia, fazendo pnrtr dUR fõrçn
xp \diciomirius
destinadas
;\ colúnia ti, Timor
t nüo
poder ser nfastndo do StI\! carco nas pre ent . cir-

2.' Série

OIWg~f

DO EXÉIWITO

N.o 4

lG9

cunstãncias,
O tenente
do infantaria Samuel da Fonseca.
Em favor da proposta são invocadas as disposições do artigo LOdo decreto-lei n. o :.31 :H50, de 4
de Abril findo, e aquele comando militar informa
que o oficial citado satisfaz às restantes condições
de promoção.
Ao referido oficial competiu já pelo sou lugar na
e cala a promocão ao pô 'to imediato, devendo contar a antiguidudo desde 18 de Junho do 19.,1,2, promoção que não se efectuou em virtude de n comissão
(lo serviço militar qUl' desempenha
nas colónias o
para que foi nomeado em Abril de 1040, nos termos
do urtigo :H.o do decreto n.? 13:H00, de:?3 do Março
do 10~7, lhe não permitir que satisfizesse ;\ única
condição quo lho falta - curso de comandantes
do
companhia -, no ano escolar de 1041-10+2.
Obteve o tenente
'amueI (la Fon '('Ctt no curso
da Escola Centrnl de Sargl'ntos
a (:1:1'sificll<:iio do
e distinto » e Iruqüentou na g cola Prática do Infantaria, 110 UBO ti 1 uno, o curso do metralhadoras
pesadas, tendo obtido a classificação de ..instrutor».
Da sua Iõlhn dI matrlcula con ta ter sido louvado «pela muita competência
dcdirnção o espirito
de ncrifício, nítida compreensão
dos ~eUH dovores
profissionai:
c dedicada cocpcração
dispcn ada ao
comando da unidade na instrução
ministrada
aos
r crutas
quO ontr III pr!', turnm j uramouto
do handeira e cuju apres mtncão em público, nas \'Úrias
prova: <til tiveram lugar, mereceu, polo seu irrepreon: 1\'('\1 UI, rnp( 0110, superiores ( público ologios,
constituindo
p}I'Illl afirmnção
la 1!oIlMi(':\ :teç!lo mili·
tur portu~lI
a IIU colónia D - Ordem da 1.:1 Q. r. L
11.° 100, d \ 10 ti Ahril d 1\1:1:1-, o ninlla, ("orno
praça de pró. foi tumb'l11 101l\'illlo duas \'!'zos por
or\'iço
id ntil'o
110
rt,fl'rid()~ 110 lou\"or acima
III ncionn lo, p lo que
l' ,,~rifi("a <iUII O tenento
I:;alllllo! dn I· on cu Ó um ofIcial compotclltO.
bm t, i eircull tfinrin :
L undo da aut rizu('lo concpdida pelo artigo 1.0
do d cr t .} i n.o :H :!15<, d' 4 1(,Abril do eorn'llto
nno, d t rmino qu O t 'nent di infuntarin :-\all1lH'1
da Fon 'ca (~LL pr lllo\'ido ao po to imodiato <:om
Iii p n u do cllr O d comnndnntf'
do eompullhin
pnra n promo~üo a cnpitl1o, indo :lpÚ n promoçüo
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2.' Sér!e

ocupar o lugar que lhe competia na escala de aces 'o
antes de se ter verificado a sua pretericão.
Publique-se
o presente despacho em Ordem do
Exército, nos termos do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 31:959, já citado.
7) Por terem recomeçado os trabalhos da Assombloa
Nacional em 22 do Fevereiro findo. interrompeu. nessa
data. o exercício das fUll\ÕOS de nj udante general, por
ser Deputado da Nação, o general Fernando Augusto
Borges Júnior. passando desde o mesmo dia fi dosemponhar interinamente
aq uole cargo o coronel. na situação
de reserva. chefe da B.a Repartição rla l ." Direcção Geral
dôste Ministério, Luiz Quirino Monteiro.
8) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas que, respoctivnmonte,
lhes vão indicadas
os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente

Ordem do Exército:
Corpo de generais

General Luiz Sampaio,

desde 4 de Março de 1043.
Infantaria

'I'enontos-corouéis

:

Armando Martins Dias Rocha. e Diamantino Antll'
nos do Amaral, umbos desde ;) do Fevereiro de
194:3.
Rodrigo ~\.h·aros Poroirn, desde 9 dI Fevereiro do
1H43.
Eduardo António SI1nt08 Pereira, desde 11 do Fevoroiro do 194:3.
Majoros :
Manuel Dias, desde 21 do J1tn iro do 194:L
João
'arloiS Busto do Lima e l'~ugéllio Gonçnlves
de Magalhi'lis Figueiredo,
ambos do 'do ;> do F
veroiro de 104H.
Ahol Moreira, desde 9 do Foveroiro do 1o t:1.
Carlos GOIllOS Cordeiro, d sdo 11 d I' over iro de
1943.
At'man(!o Amuro do Frcitus, d(,~!(l(l 1 de 1<'0\,('1' iiro

do 1n4:~.

apitito Samuel

1

Rcspeit«,

desde

1

(1(\ Junho

ti

lU·!:.?
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Artilharia

'I'enentes-coronéis
Paulo Emílio da ilva, Edmundo da
Costa Pudesca e Óscar da Silva Pereira. Dias, todos

desde 8 de Fevereiro
:\[ajor Joaquim

Duarte

de Hl43.
Alvos, de de 8 de Fevereiro

de

1943.
apitâis :

Manuel Coelho da , iiva Ferreira,

Carlos Vidal de
ampo~ An drndu e Humberto Vieira do Castro,
todos desde G do Fevereiro de 19-1::3.
j[nnuol Guerra Pinheiro. desde 8 do Fevereiro do
Hl-!3.
Cavalaria

Capitâis João Henriques Domingues O Josó Costa Gomos,
ambos desde 1U do Fevereiro <1" 19-1::3.
Engenharia

Tenont s-coronéis II nriquo Moru c Plínio Octávio do
'antana e Silva, ambos d lide 7 do Fevereiro do 19-1:3.
Aeronáutica

Brigndoiro Alfr do Delesque dos Suntcs
intra, desde
4- do )[nr<:o do 1U4:3.
.Josó Pedro
Coronéis Anselmo d J[ato. Yilardebó
Pinheiro
orr ia, ambos de. (ln 2G de Fevereiro do
1U.t:L
'}'('I1(>11 tos-coronóis
.Jorce )! telo do ..~ápoles Manuel,
Carlos :.\larqu'
:.\fngulhãi) Filip Gomos Vieira e António Din. L it todo. de d :.!G(lo Fuveroiro do lD4il.
){ajor

:

'nrl0 Ciriaco 1<', rrcira da ilva, desdo 7 de Julho
di 1\l4:!.
Ilumborto
Pai: Jfnrtin
do Suntos,
arlo ~[úrio
~nn 'li di '1\ 'tI'O da 'o~ta)1 acedo, Diogo IioI; ·rio do Hoi T mudo ( Antônio Gouzugu I'into,
todo d d :.! d I' over iiro do 1ü4:}.
Médico

nca tre Pinto {lo'Sousa
Fr.llci co .Alberto Ahncidll
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21 de Novembro

de

H.l42.
Capitão Francisco Manuel
Novembro do 19J2.
Serviço

de Seixas Serra,

de administração

desde 21 do

militar

Majoros Armando Luiz Pinto, Vcrgílio Rodrigues Valente
e Eduardo António Montoiro, todos desde ~G de Feveroiro de 19-1-3.
Capitãis .10s6 Mar-ques Vieira de Azevedo, António Lopes, Alberto Canodo do Miranda, José do Almeida
Amaral, Salvador do Oliveira, Hui Pinheiro do Lemos
e Joaquim Gonçalves Duurte (la Silveira, todos desde
2G de Fevereiro do lf)4B.
Extinto

Capitão Mário
de 1943.

quadro auxiliar

do Jesus

do serviço

Azevedo,

de saúde

desde 20 de Juneiro

9) Por torem desistido
da frcqüônciu
do curso do
altos comandos, no ano oscolar elo 19-W-lfJ44, no Instituto do Altos 1'~stlldoH ~1ilitares, OH coronéis de infantaria António Soares do Andrea Fcrroirn, António de
Mngnlhãi» Cerqueira
de Queiroz o Carlos Fragoso do
Rio Carvalho, nomeados, como reservas, pela declnrnçílu
fJ) da Ordem do Exército n." 1, 2.a st'·rio, elo corrente
ano, foram nomeados em sua substiturçâo
os coronéi:
de infantaria a seguir mencionados:
Francisco Alberto dos ~ untos Larn, comandante do regimento cIo infantaria !l.0 2.
Agostinho de Olivoira Buía ela Costa Lõho , comandunto
, <lo regimento do infantaria n." I:l .
Alvaro do Pinho Monteiro Forroiru, comandante do r gilllonto de infantaria n." f).
10) Passou li prestar serviço no batalhão <lI' caçador'
n." f), acumulando
COIll o que <lt'Sl'll1}1pnha na Hl'pnrtiçâo cio Gabinete
c!(lsto Ministério,
conforrn • II c!1"('lul'ac:ito 8) da Ordem rio E.l'llrC'Íto 11.0 :?, :!.~ Slll'il', do corrente ano, o majol' milie,iallo elo infantaria,
no xtinto
ctundro (lspeeial, -'[{Irio Pos~;oa da Costa.
11) Conc:lull'llIll no (,ol')'('nlo alJo I'senlar o c'ur o pnrn
a proIlH){', o It IIllljor no Illstituto elo AltoR I~-tudo )Iili-
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qu<, a cada um vai atribuída,
Infantaria

Manuel Dias, apto.
Manuel Joaquim Cândido Ferrr ira, apto.
Mauuul Aboim Ascensão do anuo Lemos, apto.
António Emílio Simões da ~[ota, muito apto.
Vítor Moroira de
muito apto .
José Baptista Barreiros,
muito apto .
.Ionquim Alberto de Laru Alogre, apto.
Frnncisco da Concoicão Dias, apto.
Luciano Gomes Mar-tins Üardoso , apto.
António ;\lanuol Baptista, muito apto.
António Custódio Gonçalvos :\[onteiro, apto.
Ernesto
hiunca da ~Iaia, apto.
Antero do Figueiredo Alvos, apto.
Eduardo António Gllrçiio, apto.
Gervá: io Martin
Campos de Carvalho, apto.
Raúl Ferreira
Br;tga, apto .
.Tos{· Bornardo Mimoso Correia, apto.
Auihu] Eugt'llio dI Avilez. apto.
:\rúrio Bapti: ta Coelho, apto.
Adplino IIerrcira Fresco, apto.
António Azevedo do' Reis, apto .
•J 0;10 Pascoal Machado Benevid
,apto .
.Ioão GUí'des da Neves : acaduru, apto.
António Correia Pinho Júnior, apto .
.Alllórico Pinto (la 'ih'a Oliveiru, apto .
•\ntónio Pinto das
Ferreira,
muito apto.
Vusco Godfrov cio Abreu d Lima, milito apto.
Augu to .Iosé ':\lnc!Jac!o, apto.
Dario 'I'nnwrrn.o, apto.
Alberto d Gliv ira d
011 a Machado,
muito apto.
:João ..·avi r da
o ta
Pina, muito apto .
.João da 'o ta \ irtuo o, apto.
á ,

J. \)\'

lIonriqu'

Lop

Gonçalv

,

,apto.

-Io fi 'I'avnr
d Lima, apto.
~htónio da Silvu Pinh 'iro, apto .
•To:!') • iln'l trl Hoclrir.u
milicinrw, do extinto C]undro
. p cial npt .
'arlo 110 H -go PilO nt I. mili 'inno, (lo c."tinto quadro
e 'IH'C'illl. npto,
~Iltllllll
I. rnnri co
ou n "iunn, miliciuno, (lo extinto
qundro
Jl cinl apto,
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António de Almeida Ahrantes, miliciano,
dro especial, apto.
Luciano Augusto Vaz Pereira, miliciano,
dro especial, apto.
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do extinto

qua-

do extinto qua-

Artilharia

António José Caria, apto.
"JIanllel Augusto da Silva Pestana, apto.
Carlos Alberto do Araújo, apto.
Ernesto ~ oguoira Pestana, apto.
J050 Baptista Antas de Barros, apto.
Cândido Augusto Ribeiro, apto.
Luiz António Simões Candeins, apto.
António Miguol Monteiro Libório, apto.
José Augusto Vieira da F'ons ca Júnior, apto.
J oão Carlos G ucdes Quinhoncs
Portugal
da Silv ira,
muito apto.
Francisco .J osó Henriques Cortes, apto.
António Cirne Rodrigues Pacheco, apto.
Fruncisco Vitorino Félix Cativo, apto.
Nuno Avides do Espírito Santo, apto.
João Felgueiras,
miliciano, do extinto quadro o 'podal,
apto.
Aeronáutica

Carlos Cirínco Forroiru da Silva, apto.
Humberto da Cruz, apto.
Humberto Pais Martins dos Santos, milito apto.
Carlos Múrio anchos do Castro da os ta Xlacedo , muito
apto.
Diogo Rogério dos Reis 'I'omudo, apto.
António Gonzagu Pinto, apto.
12) Foram 1l011101ldospara a froqüôncia do curso de
comandnntos
do batalhão que devo t r início cm 7 do
Junho próximo futuro, nu J·:seola Prútica do Infanturin
onde devem '01' mandados uproscntur no dia antorior no
do inicio do curso, os capitãis de infantaria
<I seguir
menciouudos :
António da Trind ado, no rr-gimonto de infnntnri:
n.? -I.
Pedro .loaquim da hmhn Meneses Pinto '1IrIlo~o, ndirlo,
no Ministério da~ olúnins,
António da l·jnca1'lluc;no ~ untos '·ieim, adido, no ~Iini •
tório unH Colónias.
Alberto Grnnudo, 110 hatnlhão II cnçadoro
Il.o:!.

2.' Série

João

ORDEM DO EX:eRCITO N. o ·1

175

Arruda

Ferreira, adido, 110 Ministério das Finunfiscal.
Angelo Costa, no regime nto de infantaria n. ° 6.
Armando Augusto dos Suntos, no regimento de infantaria. n. ° 14:.
JOSt' Pontes Bita, no regimento de infantaria n.? 3.
J úlio Mnrq ues dos 'untos o 'ih-a, no regi monto de infantaria n.o 7.
Guilherme Carlos Ferreira Pinto Baeta Carreira, no rogimonto de infantaria 11.° 12 .
•\.driano Augusto do Figueiredo Dores, adido, no Ministérlo das Obra Pública
o Comunicnções.
Albano Dias Milheiriço, no regimento (lo infantaria n.? 2 .
•\.rmando de Oliveira Miru arniva, miliciano, (lo extinto
quadro e .pociul, no batalhão independente
de infantaria n.? ln.
Josó 'oaros do Mutos, 110 batalhão de cacudores n.? 7.
Augusto Faria Lnuoú. no regimento
do infantaria n .? G.
Carlos Baptista, no 'I'ribunul ~[ilitar 'I'orritorinl
do Vi:;eu.
JOS('I eh Mirunda
Andrade,
adido, no Ministório das Finunçus , na cuurda ti cal.
António Fraúci 'co do Almeida, no regimento do infantaria n. o 1:~.
Adl\lino Dias do'
untos, no regimento
de infantaria
n.? 1:3.
,Joaquim Augu. to Pinto Iiib iro, no rcgiuiento do infantaria 1\.0 ().
CII ituno Alves Teixoirn, no rogim nto eh- infantaria n." U.
Pedro .J údice Hustorfl'
ilva, adido, no Ministórlo da Economia, no Instituto UI o~l'úfit'() l' ':ulllstral.
.J úlio ~I'sal' da ~o. ta lhabv, 110 butulhão do mctrulhucloras 11.0 ~.
•
António Abel d Olivr ira d Araújo Pinto, adido , no
:\lini trio du
olónias.
Jo é lIollornto C;omc'. PI\rpirn adido, no Ministório das
1·inllnc;a~. nu guard li cal.
~ ças, na guarda

L

Ue el'ra :
Alfr do d Alrn ida Burro
III( nto ti
infantarin lI.o :!.
1·.cluClnlo Aurru to d 1\1 lo Pa hoco, no r giult'nto
fnntnri
n_o •
.J úlio • I rrtl PI r ira, no r im 010 do infunt ria

do in1I.0~.
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Abel .António Ferreira Cardoso, no regimento de infantaria n. ° l ..L
Artur Rodrigues Paula Santos, no regimento do infantaria n.? 11.
Alfredo da Frnnca Dóriu Nóbrogu, no batalhão indopondento do infantaria n." 10 .
Joaquiin Cardoso de )Ioura Bossa, no regimento do infantaria n." 6.
13) Conta a antiguidade desde 1 do Dezembro do ln4::?,
o não desdo 1 de Dezembro do 1941, como foi publicado,
o tononto miliciano, do regimento do infantaria n. ° 17.
Eugénio Dias Miranda, promovido por portaria do :~Odo
Juneiro último, insorta na Ordem do Erército 1\.0 ~,
2. sério, do corrente ano.
A

14) Foi autorizado
o nlforos (lo infantaria
Amílcnr
dos Santos a usar O no mo do Amllcar <1M Santos ~Iachado do Castro , dovondo, portanto, sor inscrito nos rospectivos registos com (isto nome.

1~») Conta :l untiguidado do actual posto desde 1 do
Novembro do 1U40, o não dcsdo I de Xovembro do 19-11,
como foi publicado,
o alferes milicinuo de infantaria,
actualmente do centro (lo mohilização do infunturiu n." !!O,
Joaquim
do Salos dI' Macodo Olivoirn ,'iIllÕl\S, promovido
para o batalhão do motrnlluulorus
n.? 1 por portaria d \
8 do "\go~to (lo lU-H, insorta na Ordem do EJ'ército
n.? 12, ~.~ série, ~Io IlIOSIllO ano.
IG) Foi colocado no gruJlo do artilharia contra aorunaves n ," 4, como comandante
da dofosn terrestre contra
:tlll'OJ1aVOS da bnse aóroa n.? 4, o não no comando militar
dos A<;ôros, ('01110 consta da Ordem tio I~.t'hcilo 11.° 1l"
2.(\ sério, do :H do Dezombro do Hl4:?, o major do arti.
lharia .TortO 'l'abonla Alvl's l\'roira.
17) Chogou h IIltul'a para I'ntrar no <ju:l<!ro om :!O d('
.Jl\Il<,il'o últilllo o ('apit:io (1(\ artilharia,
om llispollibili(I:\d(\, Artur .10 (', ')'an'il'a
P('n'ira.
1 ) ESÍl'v( apl'os<'lltado nll I>il'l'(,(:üo <ln AI'mn d Artilhlu'ilL 0111 1I(,I'\'i(,'o d( ll)"antalllontos,
dI' do f> d lhzCllIbro do 1\)4~ a 1 do (:orrl'nto III \", O cupitüo dI ar ti·
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Iharia, adido, em SCf\ iço no :\Iinistério da Economia, no
Instituto Geográfico o Cadastral, J orgo Maria J onot, sorviço que não alterou a sua situação do adido,
10) Foram nomeados para a freqüência
do curso de
comunduntos
de butariu que deve ter inicio no dia 1 do
J unho do corrente ano, na Escola Prútica ele Artilharia,
onde devem ser mandados apresentar no dia anterior ao
do início elo curso, os tenentes do artilharia
a seguir
meucionndos :
António Pereira Teixair a do Almeida, no regimento do
artilharia ligeira n.? ~.
:\fanuol
do Josus
Ramos, no comando
militar
dos
Açõres.
J oito Carlos Oliveira (lo Mncudc, em serviço na fáhrica
do curtuchame
o pólvora' quünicas.
Cipriano Alfredo Font s, no reuimento do artilharia pesada 11.° ~,
Fornnndo Furrcira Oastolão, cm serviço no dostucamonto
do Fortt do Almadu,
Auroro Cavaleiro, em serviço no destacamento
do Forte
do Almada.
António dos •'antos Vaz Barreiros, nu grupo do artilharia contra uuronnv S n.? ~,
Jerónimo Ribeiro 'I'u 'o do Piguoir do, no regimento do
nrtil huria do co: ta,
Auzusto do 'arlllo Machado, no regimento do artilharia
pi suda n. o :2.
Aurílcar dn R ' urreição Diogo do larvulho, adido, 0111
orvíço nu Mini trio dns .olóuias.
~O) lc'j a

m

iro a declurução
1!)), puhlicada na
l:!, ~,. séri ,d( HJl:!, rospoitan to
il autiguidnd
do actunl p to do alf('rps milieillno, do
r O'imontll d artilharia lig ira 11,0 -t, Df'do HUlIlano Forroira ( "'ih'n, u qual lh {. munti:lu d· d( 1 (lo ~()n)m-

O,.dem do h .1' rcuo

1>1'

I

lo 1\ :19,'

f,

11,°
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na respectiva
escala imediutamento
direita do então
alferes miliciano
de artilharia
Diamantino
Augusto da
Costa Soares.
à

22) Acumula
o cargo do professor
catedrútíco
da
0.4 cadeira da Escola do Kxórcito, para <tIl(! foi nomeado
por portaria do 5 de Novembro <lo 10·t~, publicada na
Ordem do Eirército Il.O lf). 2.4 sério, do mesmo ano. cudoira q ue passou 11 reger em 7 do Dezembro
último,
com o serviço que presta no Estudo Maior do Exército
o capitão do cavalaria,
com o curso do estado maior,
Augusto Casimiro Ferreira Gomes,
2:3) Está suspense das fun<:õns do serviço desde 22 (lo
Fevereiro
lindo, nos torruos do urtigo 170.° do regulamento do disciplina militar, o capitão do cuvalnria, com
o curso do ostudo maior, no quadro du arma, João du
Cunha Baptista,

24) Deixou do estar lia aituação de adido, em 801'\'i(:0
no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana, em :.? do corronto mês, continuundo,
porém , na
mosmu situução
<lo adido, lUas em s('l'\·ic:o no Ministório das Colónias, nos termos do artigo ;),0 do decreto
n.? 13:309, do ~7 do ~furc:o do Ht!7, <ll'sdn a roferidu
data,

o tenente

do cuvnlariu

]';ugónio Carlos

Üa tro

l·II~-

cimento.
~[» Continua
dosomponhando
as funções do profos '01'
ortlinár io efectivo do Instituto Profissional
do" Pupilo
dos I'~xér('ito~ de Torra (l Mar, p.u-a que havia ido nomeado por portaria
do 1;> do ;\llIl'ço dI' 1 a·ll, /ll' final
do corrente :1110 lectivo, () tononto-coronol
cI • (I(l<'onhal'in
Plínio Octúvio (lo Santana O Silva, promovido n l' tl pO to
por portaria de :3 do COl'l'onto 1I1ÍlS, in~(ll'tu I1n pn' l'nh'

Ordl'lII do 1~.l'hclt(),

~ü) Froqü(lntnralll
com apro"(litallll'nto,
na h!l('ola
Pl'útiell (tt) Engollharill,
110 C'OITt'l1t<1 ano Ipcti\"o, o ('11(' o
do ehcfl.ls ele sC!,"i<:o o. capitJ1i~ dn 1'11 'Pilharia .JoIICjllim
I"t)l'n:lIHlo ela Con('oic:i'lo Oonl<'s Jlarqul.ls, I. (I!'lllln<lo Augu to • Oal'l s da Pil'dlld(l, 1·'('C'dl'ri(:o d Ou (Ilão Corr ia
Arouea, Anllllndo N{'!'i 'I'oi.·oira, Ol'!ÍL\'io II, t ,.. PnuJo
Cardoso,
I [(Illriquo Illlr('ulallCl Santa Olnrll da (Juuhu,
Paulo Emílio do Brito Aranha o Al1túllio .Ia 'intn ~llIgr ,
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27) Continua
desempenhando
as funções de adjunto
da Escola de Transmissões
o capitão de engenharia
Manuel António Vassalo e Silva, que pela Ordem do Exército n.? 2, 2.a sério, do corrente ano, foi colocado no
batalhão
do telegrafiatus,
para os efeitos do artigo 44.0
do doere to n. o 17 :37 , de :27 de Setembro
de 1929, modificado pelo decreto n.? 1\:);175, de 27 de Dezembro de

H);3ü.
28) Pertence ao comando de engenharia do comando
militar dos Acorcs, 0. não ao regimento do engenharia n. 02,
o tenente
miliciano
de engenharia
António
Ferreira
Pinto Basto, qUl, por portaria do 23 de Janeiro último,
insertn na Ordem elo Exército n. o 2, ~. a série, do corrente ano, foi promovido
ao seu actual pOsto.
29) Frcqücntarcm
com aproveitamento,
na Escola Prática de Aoronáuticu,
no corrente ano lectivo, o curso de
comandante'
do esquadrilha
os tenentes de aeronáutica
."uno Alves Caladu, Joaquim
Brilhante
Paiva, Mário
'1' ilo PO)Jl ri, Francisco António das Chagas, Eurípodos
Sousa da
ilva, Mauuo! Nortou Brandão
e Manuel Simão Portugal.
30) Fica sem ofoito a parte da portaria
do !) de Jan iro último, puhlicuda
na Ontem do Exército n.? 1,
:?Il :-;(\ri<" do corrnntu ano, qu colocu nas oficinas gorais
<lo material aeronáutico,
corno chefe de secção, o tenente
li tu ronáutica,
ODO' nheiro
ueronáutico,
da base aóroa

n.? 1, António

Franci

co dr Aguiar.

H1) Pa • um n contar n antigo idade dos SOIlH actunis
po to de: li II data. <tu lho vão indicada. , em substitlllt:l\o da (1'1 11)( fornm ntribuldns,
os oficiais módicos
110 dinut
110111 .ado :
de Oliveira

7..111(110t, do de 14 <lo Julho
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3~) Passa a fazer serviço COIllO diroctor in terino da
,'oll1issiLO do assistência
aos militares
tuber-culosos
do
exército, cumulutivamento
com o serviço a sou cargo no
hospital militar principal, o capitão médico :\LtllUel Maria dos Santos Paiva.
I

i33) Passa a fazer serviço como vogal da comis ão de
assistôncia aos militares tuberculosos
do exército. cutnulativamento com o serviço a seu cargo na gs(:ola do
Exército, O tenente módico, supranumerúric,
Ricardo Pedro Chuves de Almeida.
34) Chegou

à altura

pUl'a entrar

no quadro em 1G do
su pranumurárín,
J 011.Barbosa.

.J anoiro último o tenente módico,
quim Magulhãis

Bf»

de Oliveira

miliciano módico, e não miliciano médico gracorno consta <ln portaria do 7 do Dez muro do
HH~, insortu na Ordem do E,T'(;rcito n." Ir), :? a ério,
110 moamo uno, o tenente
António Augusto Vilas Boas
Carneiro de :\[ollra, que, pela mesma portaria,
foi colocado no hospital militai' (la 'l'orceiru.
]:j

duado,

3G) Por tor tido pussugom a oficial m iliciuuo módico,
,lassa a contar a antiguidade
UO SNI uctual põsto desde
1 do N"ovem 1>1'0 do 1U3a o alferes miliciano médico
Francisco Ferroiru.
:37) Chegou h altura Jlara entrar no quadro vm 1n do
Fovcn-iro lindo o major do serviço do adlllini~tr:lI;ão
militar,
001 disjionlbilidad«,
Cláudio .\lIgusto Tõrres
Silva.
B ) Clll'garalll
;\ altura pura entrar no quadro orn
~6 do Fevereiro lindo os capitãis
do ser\'i(:o dI' nrlministrnçüo
militar, lII1l disponibilidade,
Fernun lo Dia
Antunes, Serafim Jacinto dos Santo:
Júlio Augu to da
Silva Maluguorru,
José Bonto o Josó :\fnria 'alllJ1nio
:\fariz.

:m) I,'ica nula e elo nOllhl1l11 (Ifeito n pn.rt da pOl'tnria
<1(1 () deI )<'''''01' iro lindo, iIlH(II·tll IItl Ordem do A'.rérr:lto
n,o 2, 2.- . (~rjo, do eorn IIt aliO, epll\ colocou no Ippó ito
do bntalhilo indopondt'lltll
<lI illf'llltnria 11.° 19 () 1flrl(l[Itc
lo !lllr\'ic,:o dI' adlJlinitltrae:iio
militar, do rl.O'illl nto cI
illf"nntnria 11.° lU, Ahlll António Noguoirn.
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40) Coucluírum
com aproveitamento
o curso técnico
a que aludo a alínea b) elo artigo :2:3.° do regulamonto
da Escola Prática do Admiulstraçâo
Militur os tonontos
do serviço de administração
militar José Marques Vieira
do Azevedo. Augusto :\lagalhllis Pires, Luiz Francisco
Buptistu, António Bapti ta da Costa, Cuportino Alves
Gomos, Marcelino Ferreira Martinho, Manuel Domingos,
António Dias, António Salgueiro Máximo, Arménio do
Na cimento Guerra, Carlos Pessoa Fruikin, João Duarte
Pcrry de Almeida e Brito, Américo Augusto do Almoiel:
Calado, Vasco Sernpião das Neves Martins, Humberto
do' Santos Pereira, )Utrio Augusto Jorge de Figueiredo.
-Iosé António Gatnito, Eduardo do Nascimento Carneiro
Allen, António Leitão Zuquets, Alcino .Iúlio Pires o miliciano Frenei .co do Paula Rodrigues.
41) I'ertencia
ao batalhão independente
do infantarin
n.? 19, l' não ao regimento do infantaria n." 19, o alferes

miliciano

do serviço

do administração

militar

Fernando

Carlos Passo: Pereira de Castro, que, por portaria dfl
(j de Fevereiro
findo, inserta na Ordem do Emércit«
n." 2, :!.. érie, do corrente ano, foi colocado na deloga-

~ão ela. oficinas
I"ulwhal.

gerai.

de fardamento

o calçado

no

4~) Chegaram
à altura para entrar no quadro, re ...pcctivamontc,
em 15 t 10 de Fevereiro findo o toncnt
){ário Leoto \'e10"0 o o alferes Luiz Baptista
da Cruz.
arubo
do quadro do serviços auxiliare'
do exército,
cm disponibilidnde.

4:~) Chf'''nr:lln

à altura

parn C'ntrar

no quadro

('m ;}

do corrl'utl'
mQ o t nO,nh Mnlllwl
Llliz ]<'1'1'1':'1: o o :111'<'1'0
.Jo <' VMonnd
,amoo
rio 4uadro do scn'i<;os auxiliare

<lo

I.'

~rcito,

III

di ponihilidnde.

4) Continun faz ndo part 110 Con (Ilho HJlCIrior cI'
Oj;l'iplinll do g_, 'rc:ito o gün 'r:d )figuI'1 dI' AlnH'icla Santos, quo, li lu pro Olltl J,.dt'"lIIdu 8;ré,rcito, trausita
pum
a itulI<;iio d fO r\'lI •
.4;)) ontinu
d
mp nbnndo o cargo I)' chefo do di tnto d. r rutaDlcnto
m bilizllção D.o l<l o coroMl dI'
infant ria Luiz Augu to d
ou II Hodrigllo", \111(1,pcl
pr('. fito OrdcTI do E.:rército, trnn itn para
situação d
to Or\"n.
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46) Passa a fazer serviço na comissão do contas e
apuramento do responsabilidades
o tonente-corouol, na
situação de reserva, João José Augusto de Barros, deixando de prestar serviço na 2.& Repartição da 1.a Direcção Geral dôste Ministério.
47) Por despacho do 20 de Fevereiro findo foi
meado vico-prosidont
do Cofro do Providência dos
gentos do Terra o Mar, acumulando com o serviço
presta na Direcção da Arma do Infantaria, o t n
-coronel, na situação do reserva, J osé Marcelino.

noarq uo
nto1

48) Continua dosomponhundo o cargo d comandante
do engenharia do comando militar dos Açõr s o ton nte-coronel de eng nharia António Joaquim Ferr ira da
Silva Júnior, quo, por portaria do :} do corrent mó',
ínsorta na presente Ordem do Exército) transita para II
situação do reserva.

40) Continua prestando serviço na 3, n Direcção G ral
(lê 'te Ministério o capitão do artilharia
Gonçalo Artur
Pereira Coutinho, que, pela pres( nto Ordeni do Erército
transita para a situação do reserva.
50) Devo s r considerado como tendo f ito . erviço nu
oficinas g ruis de mutcrial aeronáutico
até 30 d ~' tomhro do ano findo o capitão, na ituação de r serva,
Francisco du Silva Viogas, que, pela Ordem do E,l'ército
n. o 13, ~.tl série, de ] 942, deixou cio estar adido em serviço nas mesmns oficinas, passando desd 1 do Outubro
do mesmo uno a SOl' abonado pela dotação orçamental
dêst Ministério.
;)1) Deixa de prostnr serviço no bntnlhão do mohilização do regimonto do infantaria
n.? 12 () .apitão, lia
situnção de re erva, Gualtor Monteiro
lv .
52) Pussa fi dosornponhar
o currro d \'o~ I do con lh
ndmini trativo do comnudo militar <h :\Iad 'il'f o 'z.pitãO,
na situação II re~f'I'\':I, )':dll\tl!ldo d 'tone 'içilO Lom lino, 0111 '('r ,iço 110 lllPSlIlO COlll:lllllo.
5:l) PnSS'l 11 fazl'l' 'cr\'i(:o, 0\ l'ntllulm nlo, no r gimünto dI' inflllltllJ'ia n." H, ('omo 'ollllUlIlal t (lo batalba
df lllohilizHÇ: 0, () ("tpitil.o, !l'L itIl1l<;!10 d rI f\' Artur
l 1fi

"II

'
\'11 I .am 'II'IIS.

,

tllWE:\1

no nxúncrro

I

',0

j.J.) Continua

pro, tando serviço no quartel general do
de Lisboa, onde estava colocado.
o capitão miliciano de artilharia.
do extinto quadro eSI)(\("ial,
Augusto Nunes Afonso, (lU!', pela Ontem du 8;r:érrito 11,° B,
~,n série,
de 1\\4-1, passou à situação de reserva

govõrno

militar

5;» gstú dosligado di) serviço desde ~O do Fevereiro
findo, nos termos lia última parto do artigo 15,0 (lo decroto-lei n.? :! :404-, de :n dll Dezem 111'0 do HJin. o tenento, na situação dI' reserva, :\tllluel de .Jl'SUS <la Silva.
:)G) Passa a fazer serviço, eventuulrucntc,
no hatalhão
de motralhndoras
n." 2, no cargo dI' eh<'fll da secretaria
do depósito da mesma unidade, o tenentr, na siíuução
do reserva, Manuel Joaquim :\101'0110.

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

3." Repartiçao

Di) Contam a antiauidndr
desde li tio .Iaueiro d!' 1!):?ü,
e ru o desde li de .J, neiro dt' W:3G, como consta da lista
anexa á portaria
lo 4 de Fevereiro
findo, publieadn na
Ordem do Eo: ircito 11,° :~. :!,o série, (lo 20 110 roferi.lo
1II";~, o pril} oiro sargento:
da :LB compunhiu do saúde,
Ago ·tinho Agueda C Jo é Valente.

[) ) J~ colocado
nllo

DO

na :l,o companhia

batalho

O

de

UI

do d pô. ito

tralhtulorua
I'

11.°

n-crutumento

1, e
dn

eolónia ti Moçambique,
'OInO foi publicado, () aspirnllto
a oü ial miliciano dI illfunt. ria Jlldio ~\ntlllle~ Baptist:l,
promo\'i,lo ao • ctu'd pô tu por portnrill
d< 21i do .J:tll('Í1'O
último, in crtn na Ordem do E.rh·cito II.
:!. ° s{'rill, do
C(Jrront tmo,
Q

~

•
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3,n Repartição

~.) 1\ n ÕC~ anuui. qu COlllpotCIIl ao I)fi('iuis a ogllir
lllPnciolludo
,qUI
no tt rInO do dI crot<1 loi !l. o :!tbW 1,
dI ~H d. I 7. mhro d HI:H
tr,1n italll p la "!'I'SlJllt"
Ordem do l~J:crcito V r n 'itua<,;üo li r!' r\':I:
(, ncrlll Miguel li· .\lmoidll ~ anto,
54.!)O.
.
oronl I d, inf IltClri L.uiz \u"'U to lo OuSlI Húdl'lgue

36.0

,

ORDEM

184

no

2.- Série

I~XI~RCITO N.· 1

Coronel de infantaria Raúl Emídio ele Carvalho, :1G.OOO·~.
Coronel de artilharia,
com o curso do estado maior,
João José Pereira Damasceno,
:n .:.?OOb.
Toncntocoronel
do infnutariu Â rmundo Alfredo Cardoso
dos Reis, 30.000~.
'I'enonto-coronol de engenharia António Joaquim Forreira da Silva Júnior, B1.200/.t
Tenente-coronol
de ongonharia Augusto Cordeiro Diniz
Sampaio, 31.2006.
Major do serviço do admiuistr.rção
militar Mário Afonso
do Carvulho, ~7 .0006.
Capitão de artilharia
Gonçalo Artur Por rira Coutinho,
17.G7l/S80, Tom ~9 anos do serviço (' n períodos.
Capitão de urtilhnriu Osvaldo da Conceição Vieira Andrnde, 19.8:30;5. 'rom 3:3 anos do serviço e 1 período.
Capitão do extinto qll adro auxiliar do serviço do saúde
Severo J osé Pinto, 15,7DGtSGO. Tem :27 unos do serviço o 1G períodos.
Tenente do q uadro dos SOl'\'iÇOH auxiliurcs do exército
Haiti de Brito (Expoeto), 15.000:5.
(0) Pensão an unl q ue com peto ao oficial a s(lguir moncionudo, que, nOR termos do § ~,o do urtigo lG,o do
decreto-lei
n." 28:.1U-1-, do 31 do Dezembro de 19:37,
transita pela presento Ordem do Exércíto para a situação do reserva:
Tenonto
(lo infantaria
lG.l~8;5.

GI) Rt'ctifictl(bs

!\{Ítrio Lourenço

so publienm

as ponsõo

(los Santos,

(I re orvn

l íi.? do
decreto 11.° ~8:--t0-i, os oficiais ao diante nOIllO:lI!O , em
anbstitutção
das quo lhos foram atribuldna:
a

(1110 t(\1ll

direito,

/''''11 Ordem

!lOS

termos

(lo Exórcito

do § :2.0 do artigo

II."

lt),

'l'o!lonto do illfantari:l
.JosÓ :\farqllm-l
do~do ~ 1 dll ulho (lo 1U t:!.

.r

!','la Ordom

COlTei:l, }[>,(j[)f);>211,

du Ex l'cito n.O 1fi, 2.° série,

do illt'antat'i:t :\[anll(ll dll .1(1,
dNHto :21i dll !<'I'VI'I'I'iro d I \ll:L

'I'(\rlO!ltl'

:.!." sérle, dI'. 19·12:

118 (11l

d 1[Ji2:

ih·n. Hl. ~):3 ,

(2) Foi t:HI('uladn!lo
torlllo (lo ~ 2.° do nrti o Hi.
du dl'(·l'oto·I(·j !l.O ~8:·WJ, dI' :n do () zt_,mhro dI H);~7

O

2.'

Série
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a pensão de reserva elo capitão Avelino Gomes , rer-tificada na Ordem elo E.r-érclto n.? ~, 2.· série, do corrente
ano.

ti:1) Pensão anual com quc passou :1 situação de reforma o oficial ao diante nomeado, conforme despacho
da Caixa Geral dr Depósitos,
Crédito C Providõncin.
publicado
no Diário rio Gorêrno n. o i,' 2. ~ série, de 2:)
d Fevereiro de HI-!3:

'*

Major m idico José Júlio Sousa Santa Bárhuru,

Ministério da Guerra - 3" Direcção Geral-I.'

24,i39~~7ó,

Repartição

ü4) Foi antecipado
para ~2 do corrente lJl(ls o início
curso de Informação C oh orvaçâo a realizai' no ('01'rente ano c colar IIU h. cola Práticn do lavalar i«, ficando
as: im altt rudo o qUIl u tal respeito so dotorminn no plano
dos tirocínios, (' ,tágio
CHr us constante da declara"
ção
) da Ordem do Exércíto 11.° 12, 2.'" série, de HW!.
d

VII- ANÚNCIOS
Ministerio

da Guerra - 3,' Direcção Geral

Serviços cartográflcos
Cu

od

topog'raft

do exercito
mllltnl

i,

aplicada

pô to 11'1
upor ior a
mil iciuno, {II' (lU I·

0\1

P:lIlll'(I
II".

e

P"

u írem

IlO ('OI")'PU!c'

IltIhilil.a\,õ,
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aplllpriac1:ts,
l·t'stan'IIJ
ig:llaluJPlltl·
em ('Olldi\<Jl':;
d'
tumu r purt« uu cu mpu n hu do currt-n ie ano;
II) '1'('[' boas in for'llla\'õI's dos l'('~pl'l'tíVll~ I'lll'r!'~, o'
uuu is dl'vl'l'~o dl·('lal'ar
SI' o ('OllI:Ol"l"I'fltl'
Iuz uu ll:1I
I~dta ao 'd'l"vi(;o rl u run te II Iu m-iunumeu to d(\ curso •
<los irn hn lhos dI' ('~I1Il]lO (lu(' SI' lho Sl'gUt'In;
(.) '1\·1' v ixâo !"l'gular
I' ('(lJl([i,õl's
físie<l-- para (I dl~1'1l1pt-nho
do ,SI' l\'i(:o d l' ('<1111po. ('Ofll provn dns l'0T' a \{o v
lado.; dI' 11lpdi('lI" iu il iiu rcs lla un irlu.le ou estabelecimonto militar,
Art. :1." o" oficiu is qn(', ur-Iutnrlo-so
nu" ('oIHli\'(ie,
d(
artigo ~,o, dl'SPjl'1l1 ~Pl' adlllitido,;
ao ('OI]('UI' o n'qu(,l'l-10-:10 a S, K\'," (I (·hdl· c!o Jo;,,!ado )laiol' do K ércit«,
ru
"l'll:- n'(I\lI'l'íIlIPllio,;
('(lIH
il
inst

imlo

()~

a

docu

ruen

1I('('!'ss:ÍI'ia ~I l'Ollljll'(\\'<t(;ilo
d{'ssa~ ('(lIHli(:õl's,
Os l't'qu!'l'illl('lltos
;;!'I'~O l'lI\'i~l([o" pPla~ vins

u-u u-s, uos :-'l'l'\'j\(b
nt"ll'" dar ou rrulu

all~

í

Pac'a ;',.;;;e l'f'('iío.
jitaJ'('S

fal'~!l

ti

1l1('II(,joll:l(Ia

(lo, da
t. yiio,

Ar!.

•

4,"

('011111

c!iii"ll('ia dll

!lo!:t

I;

(1\1

('Oll\'il('

ao~

(TI'

II !llíllll'!'O

('Ul'~()

('(lmpedl'Vt 11<1(,

l' 'ta1ll'11,('illl!'nto~
1111ofl('iai
[n' ('[a ~\ '
os l'('qUl'riIJll'lItOi'
fH'l' al'Plrll'anhatil' aSi:l'll to~ (' ([I JlIai
~1()(,Ullll'l,-

J'('~J)(,(·ti\'()
\'a

.....

'(I,

a:-. ullidad(',-;

dl'n'n<1o

r('~p('(·t.i

do exército,
~7 dI' ~laJ'(..

(·nrtogr:í(j(·os

tu

limitado.

li

:"l!Jl(J~

far-s('-:í

adlllitir

110'

:\ irt,-

('Olll'"rrt'lIt(

:-.(·1('('<;ti () dpllt!'o da,.; I'akgnrias
da alíal'ti:,!.'() ~,o (adi\'ll,
1'('<('1'\':1.
N\'ll,.'(' (lp ncllllinistr:\\'iio
ltIilil:\J'.
quadro
ali ilial' I' 1IIili('inllos).
{'udt
(I
Illíllll'fOdt·
('adn ('alt'g'(ll"Ía
fixad( de Jlllrmonin
Olll
:1- 1l('I'f~sidadt"
t· ad(ll'tatld(l.~(·
a< 'cguiut·
l'lInai 'ih,
d( pn'!'('I'PlI(·in:
pl'illl('il':l

ulIIa

Pl'a

1/)

dll

A.' ill fllllll:l\.'(l!'"
COIl('ofJ'(ônt(·
11'1111:1

do

(·!Jpfp,

1'1'\

oh

('li

JII

or(TI'u'

J\' It:thilitilc;il(';; quP \':tl(lri~(,Trl o ('(l1l( orrPlltt
o iJ'almlho dt' topolrl':dir,
l' "{'lId(,
ia t('pog-rlÍfi
J\ ida([' <ln ('(\II('O[l'I'II!(',

,A 1'1, :i,o
..

IIlh

.ilíri

('
I'

aprt,(·iu<;iio da' ('(lJl.di(:f"

Para

II ~If'tig!l

f(,f('rl'

p('(·i:tf,

.1

"iltl

('h!' t' (lo>;
...1'11 t!plt'gadll

do

111 ll!')

1'011

,t'l'\'i~(f
I'

dois

"1'1'\"i '\

(

illo;

:lIltt'I'Íor

I'l'~í

p: 1.
'n;

,r(. pr ,[ rplI(",
tit\lido \1101

('\11

itllídll:

t

(:lrltlg'l'lí
!I'lh
<To
nfi(·iai
do '1\1"dl'O
,

c

(.Ieito

l'IIIIIlU

111

I •

ORDE:\l
~,' Série
--_-=-==- -

DO

nxúncrro

187

N,· 4.

,\rl,
H,o () urso ierá a duração ele r-i nco soma nus.
Art, i_O () oficiuis in,trut'!l<l".."
rluru n ie a frcqüênciu
lo reft'ri(lo
cursu, têm tli)'pjio :1 ajurlu (1(, t'n~tn lt'gaJ.
.\]-1. ~_o ()" oficiais Cp1!~ it'lIham
ido ('()n:;i(ll'l"a,do~
.Ipto" n o i-urso cIp lopog-I"n fia militar a pl icndu Sl'Ti'iu cha'ma(1!} para M trabalhos
<le campo elo r-orrunt e an o por
o rd eru (1(' da si fil'a~i'i() no nu-smo r-urso I' r-on iorm e ao;,
Ilt,t'I'.,.,il1aclp" dos erv iço c-ariog'l'iífic'();; do «xérci o.
Ar], !),O '(',,!lo I) oficial ![11 I', III) fim do prillH'iro an o
.le trabalhos
II e: lllpn, tenha uht ido h"a inf'ormacão
do" che es c11' ln igadn sob l'Ujlh {)J'(ll'll'; tt'llhll
st-rvido
erú consideriulo insl ru tor d,! fajJII!;rl1/ifl.
í

Li ...),ol'\, 1 <1(\ Fevereiro
(10 1!),J!1, ~ () ( lu-I« 11th ~(,l'·jc:o., Cartográfico
ele> (';xpr ito. int erinu, J(lSI~ de .'ia
\'(J~/IIl'ir(/,

COl'OJ1(,l.

Obituário

1912
D zembrn

2l - Capitão

r forura.l»

.\Y.lIlud .\I,tiíniu

,lo~ RI'is.

194:)

Fc\ crciro

..

..

.."
II

~()-

21I>

"

2;1.!l-

"
II

rço

rv

António

'\c1ulfol

1S8
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:1." ..,érie

RectIfIcações

Ordem do Erército n." 2, 2." sérí«, do corrente ano, !l. ()~,
onde se lê : "Dias», deve ler-se: «Bôto»; P: 7:.!.1.:.!1.·,oud('~e
lê: «Caio», dcve Icr-sc: n(iaio)); P: 8.1, I. ü.·, onde f' li,: «Lduarrlo»,
<leve ler-se: «Armandov ; p, !).\ I. 7,·, onde se lê: «Rol anda Li
Marin de Figueif(~clo .., dl'\'c ler-c: «Maria ltclan du Li do ["igud.• ri

1.13',

redo».

.1ntúnio de Oliveira Salazar,

E

tú

coriforrne.
(I

,\jl:llanll' lillH'I'al. lnterinu,
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Ordem

do
2.-

Exército

Série

N.o 5

31 de Março de 1943

Publica-se ao Exército o seguinte:

1- RECURSOS

Ministério da Guerra - La Ilirecçãn
')01'

N( gndo

runt

decreto" de 25 rio corrente
provimento

ao

1'0

Geral-

VI Repartiçao

1/1t1,,,/:

.urso n.? :!:5 0, interposto

po-

on. lho do R cur
pelo capitão, n a situa\10 do r 'I rva, ~rnl'tillillllO I Iomom do Fi"IIOil'l'do, nOR
termo

o

f)

do

rtieo

:~4.o

110

l'I'gul:Ulll'lIto

do mesmo

on-

svlho, (J m <iII recorrln do dP.~pHCho do Ir> do I" vor 'iJ'u di 1 \l 11, qUI 1I11 indefr ri II um I'!1CJ uerimen to em
'1110 P dia II .11 prom \,i\o no pô to d« major, no!'! tr 1'1110
do urtigo 110.0 do doerr to 11.° 17::n8, do ~7 do
t mbro d 1~):!.), por falta d( fundumento
logul.

190
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Ministério

MUDANÇAS
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DE QUADRO

da Guerra _1.& Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 20 do corrente mês :
(Visada 1>010Trlbunnl
do Contns, com a anotação do 1l~0 lerem
devidos emolumento",
1108 termo s do docroto 11.° 22:2,)1).

Tem passagem

ao quadro (1II oficiais milicianos do ongonharia, sendo dostiuado li. telogrufistaa,
o alferes miliciano <ln infantaria,
do regimento
do infantaria n.? 15,
Eduardo
.TORÓ da CORta Porviru,
nos termos do decreto n." 21 ::Hm, do 2:3 do Ahril de 1D:3:.~,por se eu-

contrar

habilitado

com o curso (lo cngeuhoiro.

III-MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAO

da Guerra _La Direcção

Geral-

Por portaria» dt' J:J tio corrente
(A11011l.ln

2.a Repartiçao

/IIP.~:

pulo 'I'rthun al do ('olllns

um ~~ tIo

larço do 1913).

Adido

Capitão do serviço elo Itllministrnc:ão militar, do 1." g'rupo
do companhias
do subsistôncius,
Júlio Augu to da • ilvn
~ralagllel'ra,
pOI' to!' sido ruquisitado
para de fllllp mhur
tuna coruiss! o do serviço dvpondentc do ~lilli. h rio do
Interior, na gu:trda nueionnl rnpuhlirnua,
devendo
01'
considorudo 1I0Hta sitll:tt:üo dl'selo 10 (I Man:o do 104;3.
Oficiais milicianos

de reserva

Cnpitãis : médico. do rogirnonto d, infunf ariu n." 10, ~fá·
rio :\larti1l8 liiheiro o furmncõutico,
do centro dn 100hilizução do sr rvic:o do snúde n." 1, II'r:lIwi 'o \ntóllio
<111 Andrndo
; tonon tes JlH' dico , do batlllh1to d caçadores 11.° i, Afonso ~\llgIlSto I)II<1rto, do r,' riment
do
artilburin
lig,'im I\,o:.?, ~lan\1(J1 OOIl~nl\'es
Pinho dn
HOl'hll 0, dlt La ('olllpanhia
dt . :11'1110,:\Innllo} Jo'llrr( irn
da Silva II'onst~ca o ~\lIt{,nio Ll'itt POf( ir d( MI,jn'l ;
Illfl'l'l\~ do tll'tilhllria,
do etllltro <I 1lI0biliznc;iio (I! nrti·
l

ORl)E~l ))0 EXÍ~IWITO N.o r>

2.' Sér ie
lhariu

n.?

191

1, Severino

Fernando
Vozone, do centro de
do artilharia
n.? 3, Emílio António Pimentel ~raldonudo
Pellen o, do centro do mobilização
do
artilharia
n." j, Francisco
da Costa de Sousa ){aeodo,
todos miliciano',
liconciudos,
nas termos do § 3.° do
3.rti~() 61.° do decreto n.? 1~:017, do :3 do Agosto de
19:!(j, pOl' terem atingido o limite de idudr , devendo
ser considerudos
nesta situação, respectivamente,
desde
:3 de Março , 15 (lo .Iunoiro, :> de Fevereiro,
G o 7 do
Janeiro,
U e :H do Fevereiro
e :> o ;~ de Março ele

mobilizacão

1D4:3.
Tenente
miliciano,
(lo regimento
de artilharia
posada
n." ~, .losé Gonçalves
Pinto Moroiru, nos termos do
§ :Lo do artigo tH.o <lo decreto 11.° 12:017, de 2 do
Agosto elo 19:!G, por ter atingirlo () limito do idade,
c!(I\'(\ndo s r con: idcrndo nesta situação
dos <I o 24- ele
Fevereiro
do 194-:3.
Baixa do serviço
~fa.iuros

Francisco

OIWgM

Por portarias

no nxúucrro

20- Série

N,o !)

de 18 elo corrente mês:
Adido

Capitão do cavalaria,
da 1." brigada. da arma, Firmo
Baptista Lúcio da Sihll, por ter sido requisitado para
dosem ponhur uma comissão de serviço dependente
do
Ministér io do Interior, na g-uardlJ nucional repuhlicuua,
devendo
ser considerado
Março do 1043,
(Anotada

nesta

polo Tribunal

situação

desde

de CODt.. em 25 de 'fuço

1 de
de lUI3),

Disponibilidade

de infantaria,
adido, Pedro da Silvu Fcrunndos,
que, de regrO:-l80 do Ministério da Ecollumia, por ter

Capitão

deixado do prestar
serviço no l nstituto Ooogl"áfil'o o
Cadas trai, so apresentou
em 10 do Fevereiro de 104:3,
(VI ndn pulo Trlh'IJI1,1 <lo Coutns, cmu II lUIotuçlll du nlo lerem
Ilu\Jdoli omuluuiumos , IIQ~ turmcs do d"crulu n,o ~~:~7).

Reserva

Coronóis : (lo regimento

110

infantaria

11,°

10, Vurgilio

da

Silva Calisto (\ do urtilburia,
no quadro da urmu, Jouquim Dias Baatos, 1I111.ior do extinto
quadro auxilinr do
artilharia,
da Direcção da Arma do Artilharia,
.10s '.
Pedro Ferreira
~[nlha o capitâis, do infantaria, tio ba-

tulhão independente
dI' infauturi«
n." 1\1, 'ol'hl'rto
António Macvdo Lonl II adido, professo:' o rdinúrio tio
Instituto
Prnfissional
dOH Pupilos
dos Ex \reito
<ln
'1'01'1':\ () Mar, Foruund o !tOSlllldo 'l'avares 1>ia:, dó
cuvulariu,
do I'llgilllonto do cnvuluria n." ;>, Ar énío
.losó dos Halltos " do I'xtinto CjulI(ll'O auxiliai' <1(\ IIrtiIharia,
do J'('giullIllto dI infantaria
11,° f>. Juo(' .[}('iu
COI'doiro, os tl"08 prillll·iro8, no t '!'IIlO d:"l ulílll'll b)
do arrigo 1.0 do decl'llto·lt-i 11,° :?~:4U~, d, :H dI' 1)".
z IlIIhru do l!);n, pOI' tl'I'('11I 'ido julglld'ls
ill('lIpaz
do I:!ol'\·i'.'o activo 1H'la jUllta horo:pitalal' do iII. Pl'('\!lO) o
os rostalltes
IlOS da :tUnpa ti) do Illl 1110 artioro, 1'01'
tI'rom ntingido
linlih dl' id:l<I(., dl'\'l'llIlo
nr ,'011 idorado8 lI('sta ,itll:tçiio, "t'Spl'etÍ\'HlIlcnt,.,
d{', tI( 'J. do
?\Ial'l:o, :?4- do {''t.\,( I'piro,", d ~[al'<:(), 1:) dI' FIl\'l'r .il'O
lo:? dl :\(1l1',O II :?;> do I·'ü\'(','piro de 1~)t:L

°

(VI"hlll "010 Trlhunal do CO"I .. , rOtn • IIDOI~lo
II nlo I rem
duvltlo. ullluhllnlllllo"
110' turmo. do decroto no' 22:!!t7).
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Por portaria

de 20 do corrente

(Anotada

1>010Tribunal

N.o fi
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mês:

de Comas

om 2,; do Março do 19·13),

Adido

Capitão (lo extinto quadro U(' picadoros militares, do regimento do cavalaria n.? 8, José Ximonos, por ter sido
requisitado para desomponhar uma comissão do serviço
dependente do Ministério do Iuterior , na ~uarda nacional republicana,
devendo ser cousi.lorado nesta situação desde 1G de :\Iarço de H1-l3.

/)01'

portaria de 26 rio corrente

/IIê.~:

(VI ada 1'010 Tr-lbun al ,lo Conlao, COIJl a IInotllçllo de uâo serem
devidus umôlUlJwulOI, tiO' torIlU,)' do decreto u.o22:2!H).

Reserva

Coronel. do rrgirnento
de infauturiu n.? 10, JOIW' Audrad(' do gspirito
• unto, nos t 1'II10s da alínea b) do
artigo 1.0 do decreto-lei 11.° n." :!K:40.J., do :n do Dezombro d I H); 17, }lor ter 'ido j li lgndo inca paz (10 servir-o activo pela junta hospitnlur d(\ in 'Jl('(',ão, devendo
sor con id irudo nestn situação desde 12 do Março de
HH3,
Por 1)O/,t"ri(l de :17 do corrente

IIIÍ'.'I.'

Reforma
III

Jrnjor

pAebo dca 23 d. \(llrçO do 1913.1 "nl1" Ooral .10 1>0(16 iI".,
l "'dito o (>ro,·ldftll la, publlC',,~u !lO lJiuriu do C;v(lrmJ lI.olH.J
2.'
rI. ii. 21 du m IDO rnft ).

dico, do \ xtinto quadro ('i'lIHwial, dn
aúdc, António
(~()nw F('!'l'('ira Lemos, 110' It rlllo du nlilll'1l li) elo artigo :!,Il (lo (lccrHto-h i 1l.0 2 : fl4 li 1H li 1> 'zembro dll 10:17. por tOI'
i lo julg d incllpnr. ti t l!lo o SI rd<;o}ll lll,lllnta bospitalnr dI ill}lo ,iII, dl'\" n(!o !lor ('onuidnratlo
1l0stlt
itun -n.o d I 1. d .J nlll'iro de H).l~L
~\lr\re'
lIlili<'i no : do r ,(,illH'ntu (ln infantaria
n,O ~,
.Jo
onr
ti ~lllnpo IInndl'irn o, do rcgill1C'nto (~o
IIrtilhurill )j('('irn. n.o 1, .l\uO'u to Fr dl'l'i!'o do ]\[orllls
( (r\' ,ira no tt'rlllo (ln nllr1l fL (/) do artigo 8.° do doer to·) ,j 'u.o 2 :404 d ~Il do I> \Z<lll1bro ti" lU37, Jlor
~.a

miliciano

ln

compunhia

d

19J
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N.O 5

DU EXÉHCITO

2.' Sério

terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, dovondo ser considerados nesta situação desde :?O de Novembro e 6 do
Agosto do 194:2.
(Nilo cnroce

Ministério

do visto

ou anotação

do Tribunal

da Guerra - Repartição

de Contas).

Geral

Por ter aldo com iuexactidõcs, novamente RO puhl íen o extr acto
da portaria inser tn ua Urdem elo Erército 11.° 11, :l." sér i«, do correu te :\110 :
1'01'

portaria

de 2{J de Janeiro

(Anotada

Concodida

liconça

pulo 'rrlbunal

do corrente alio:

<1" Conta

0111

8 de Fevorelro

de 1!U3).

ilimitada

dos do 1 do' Fevereiro
d
2;).° o !.!().O da h i do 14
<h, Julho do HHB {) artig-o 1-1.0 do decreto lI.O 1!J:478,
do 18 do Marco do 1 u:n, h dnctilógrufu
do 1." ela: '
dêsto Ministério, Helena .Oféliu do Araújo o Quadros
Franco.

1H-1:3, nos termos dos artigos

IV -

Ministério
1)01'

PROmOçOES

da Guerra - 1.1\ Direcçãu

portarta«

Geral-

de 1 do corrente

2.1\ RepartiçAo

lIIP,'1:

(VI"ulu pulo TrlhunAI dn ('0111&', 'um n aootnçlo cio rem dedo
du. ululllulllonlo",
IUH4 hltmoa uo dUI\r"lU 11.- 2:t1~57).

Promovidos,

SC'1Il

prejuízo

di' nutiguidado

Regimento de artilharia

:

ligeira n,o I

Alferes, os nspiruntoa li Idil'illl d(l artilharia Mnnuel ~[ar.
que Peralta II Manuel Hosn.lo 'lIl'm ilo Ho li.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Alforo , O nS)lil':tlltt'
li oli"ial d(\ nrtilhnria
Burho a dos Santos L -itc.

:\fÍlri)

.\11(711

to

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

Regimento de artilharia

Alferes,
Estâcio

O

n. ° 3

ligeira

a, pir ante a oficial do artilharia
Costa Branco.
Regimento de artilharia

Alferes, os aspirante'
quim do Lorena
doso.

195
------=

N.o 5

ligeira

lIernani

n. o 4

a oficial do artilharia

Nuno JoaOlivoir a Birne e Abílio Santiago Caro

Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

Alferes, os a pirante a oficial do artilharia
do Rc~ondo o Auiãndio Augusto Trancoso.
Grupo de artilharia

Alferes, o uspirnnto
Cuuhn Rodrigues.

•

José Leite

contra aeronaves n. o 2

a oticial

Grupo de artilharia

Alf re , o aspirante
do Lima.

José

de artilhada

Celestino

da

a cavalo n.· 2

a oficial do artilharia

Regimento de cavalaria

Artur

Relva

n.O I

Alfer
, o aspiruntc
LL oficial
do cavalaria Bernardo
Raposo B itolho do Sá •\)guoirn, António Augu to do
Sampaio o Xlolo I'oroir« do Almeida o João Herculano
HodriglH\ do ~Ioura.
Regimento de cavalaria

n. o 2

Alfl r',
fi pirnnt
. a oficial de cavnlnrin Luiz Oloment
r ira rim ntu do a tro, J 01\0 Carlos Crnveiro Lopo ( António da Câmara LOIllO de Frunc:a
Dórin,
Regimento de cavalaria

Alf ro , o

fi

pirant

Abreu ti Barro,

n. 03

a oficial d cuvalurin

Luiz Cario:

do

unha.

Regimento de cavalaria

n.O 4

:'Ira·

Regimento de cavalaria

n.O 5

Alf re ,() ti pirnnt
a of ial ti cavalnr iu Antbni.o Mil'
nu I 1 into d
\10 I' I, Alexandre
~1(>ntltJ~LOl!' <ln
A 1m i ln
1. ran i co.T Ó Fulcão u iI vu Humo .

ORDEM
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Regimento de cavalaria

N.· ;)

2." Série

n.O 6

Alferes, os aspirantes a oficial de cnvularia Alberto
Silva Banazol e José Carlos Sirgudo Maiu.
Regimento de cavalaria

da

n.O 7

Alferes, os aspirantes a oficial do cavalaria José Muriu
Curvalho Teixeira, João Abel da. Costa Barros ilfa~a·
lhãis Cruz Azevedo, Joaquim Maria Fucco Viana Barreto (1 Manuel da Fonseca Pinto Bes sa
Regimento de cavalaria

Alferes, O aspirnnte a oficial

/)01"

portadas

n.O 8

de cavalaria

de f5 rio corrente

:\Ulrio de Lima ..

1II(1.~:

(Vlsnrlns pulo Trlh'''11\1 cio ('OlltU. com II anoill~no <lo orOll1 d evldos emctumoutos,
IIOll termo
do docruto II. 2:!:2~1).
•

Oficinas gerais de fardamento

o calçado

Capitão do serviço do administrução
militar, adido, o
tenente do mes mo serviço, adido, António .1brio Freire
Tuvures Bolo.
Adidos

Capitãis do serviço do administrução
milita!', os tenentes
do mesmo serviço, adidos, em serviço no ~Iilli tório
das Colónias, Álvaro de Oliveira (\ Luiz Alberto 'Ollros do Morai ' Carvalho.

PUI"

poriariu« de /:1 rI() corrente

IIIn :

(\'1. ,ula 1'010 Trlhullltl li COJlta, r.OIUa Anotaçio de
,"lelu8
mulum nto , :uol tonUQS do ti crtlto h.o 2i,~7).

r

QJ

de.

Graduado 110 põsto elo tonnnto módico,
110' termos
do
dpcr(lto n , o :~ 1: '~)fl, dll 1 do Sotom hro d 1!l·i I, 'outando a antiguidurlo dosd
11 do ~rar<;o du 1~q:~, o
módico l'ivil Custódio Antero P reira 'nulul·!tO.
Comando militar
Repartlçfio

do Faial

do serviço

de Baüde

'l'onl\lItt)-('orolJol lllili('iano Illlidico, 110 I'. tinto Ijuadro ( p <:Ínl, o lIIajor lIliJi(,i:llIo IIII\dico, (lo III IIlO
·tinto
quadro, ('hofo, .Jus!" (l()1ll0~ l'~ tima.
I
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Por portaria.'! de 15 do corrente mês :
(\'I.arlno pelo Trtbuna l do Contns, com n auotaçê o <lo&f'r
vldos emotuurentoa,
1101 termos
do dueruto D.O 2~:261).

Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.'

'III

do·

Repartição

Alferes

miliciano do serviço do udminiatrução
militar, o
aspirante
ti. oficial
miliciano do mesmo serviço Fernando António ... unes de Carvalho,
coutando II antiguidado desde 1 dt~ [ovombro do 19.J..2.
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes miliciano do infuntariu, o aspirante a oficial milicinno (lo infautur ia Artur Duarte :\liguéis, contando
a uutiuuidudo
desde 1 de ...' ovem bro de 1!);36.
Regimento de infantaria

n.· 19

miliciano de infantaria,
o nlforns miliciauo do
infantaria, do centro uo lllohiliza~iio do infantaria 11.° H),
António Pacheco de Carvalho
Pina, contando
a untiguidade desde 1 do Dezembro
do 104~.

'I'cneute

Regimento de engenharia

n.· 2

Tenente
miliciano dll l'll<P<,nhari:t, liconciudo, o alfores
miliciano dI' engenhnria,
licenciado, Augusto
Alegre
Xlartu, contando a untiguidudo
desde 1 do Dezembro
do t94~.
Batalhão

de sapadores

de caminhos de ferro

Alfer:
miliciauo do serviço do udmiuiatrnçilo
militar, licenciado,
o uspirunto
u oficial miliciano (lo ITlC!lIllO
rviçn, lic mciad I, ~lanllel E pirite
auto Hiheiro ela
unha, contundo ti autiguirlado de do 1 • o\,('fIIbro do
1UI:!.
T

2,' companhia

de saúde

T nontr milieiano
m ,dÍ<~o, o IIlfl'l'e:l miliciano
nródioo
I' rnncl 'o I' inlho • "{,\'l':, l'OlltUlldo II alltiguidadl' d<,!'t!p
1 di ))07. mbro II 19 f:!.

1'01' portaria
(\'1

de 2U do

AdA

Ido

ro/'/'cTlll'

7111'8:

I' lo 'I'rllllllll\lcI ('ODIIU, enol"
ooLaçA" Ilu ""'''"
roolulIl 010 ,no
'.rmo
d .. doer.lo
~2:2â7).

n.·

de-

Ouadro da arma de infantaria

CnpitilO. O t II llto d infnntnrin,
do hatalhão do IlltltraIhndorn
n,O 2, Ii' .rnnnd)
Aw'u to ,'ot'Ullira Volho d('
<...huuv.lítni r.

lU8

~-------
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N.· 5

2.' Série

Regimento de infantaria n.· 8

Tenente-coronel,
O major
da Silva Marques.

do infantaria

Gracilinno

Reis

Batalhão independente de infantaria n.· 17

:\fajor,

O

capitão

infantaria

0.0

Augusto

do Carvalho.

Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Capitão, o tenente
Monteiro.

de artilharia

António

Joaquim

Alves
•

Regimonto de artilharia ligeira n.O3

'I'onentc-coronel,
segundo comnndunto,
o major (le artilharia,
do comando
da defesa mnrltimn
do Lisboa,
José Luciano da Silva Cravo.
Regimento de artilharia ligeira n.O 5

Coronel,

comaudunte,

regimento

o tononto-coronol

do artilharia

ligeira

do artilharia,

n.? ;~, Luiz

do

..~obre

do

Molo.
:\lnjor, o capitão de artilharia, do regimento dll artilharia
pesada n. o~, l\1an uol Poreirn do Bastos V alença.
Base aérea n.· 4

Jfajor,

o cupitão

Humberto

(10

uoronúutica,

comandante

interino,

da Cruz.
Quadro da arma de cavalaria

'I'oncntc-coronol,
O major
do cavaluriu,
dn dirt·cção da
arma, Antonino liuúl da J[nta OOlllOR Porciru.
';\fajol', O capitão do cavalaria, do J'egilllllllto til' cavaluriu
11.° 4, Va::;co Fornundo
LOPl\H.
Capitãis, OH tonontor do cuvalur!a, do rogimonto do cavalaria 11,° ~,i\fip;l1cl António do "arlllo do 4~or()nhn
do Paiva Couer-iro, o adido, ('III crvicc nu ~!ini trio
do J ntorior, na guarda nacional republicanu,
.Ionquim
da Cunha Fraz1\o Poreiru.
Regimento de cavalaria n,· I

.\11'(11'1'8, o aspiranto
II oficial
dI' cuvnlurin
Rodrigo do
1\1('10 '1'1I11(11a Larunjoiru,
contando II untiguidnd
d sd

1 do J.'ovombro

do·lfJt!.!.

1.' companhia do trem hipom6vel

';\l:tjor do extinto quadro auxiliar (I< nrtdlltlrin, o capitão
do lIl1.1SIlIO I xtinto quadro .'[anuol Por ·il'lL <11\ () tn.

2." Série
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia, os tenentes do Il}(\SIllO extinto quadro, do regimento do
artilharia
ligeira n.? ;3, Jaime Henrique Lopes e, do
regimento
do artilharia
ligeira. n.? D, Aníhal Pinto
de Queiroz.
Adido

Tcnentc-corouol,
o major de cavalaria, adido, em serviço
110 )'linistério
do Interior, na guarda nacional ropublícana, Augusto César do Xlouto Falco Pereira.

Por portariae de 23 do corrente mês :
(Vianda
1'010 'I'rlh,,",,1 ,lo COllt,,", com a anotllçioo do lorum
'Yldul umulumeu tus, UOI torUlOl do ducroto u.o 22:2~7).

do·

Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel
do C'ngenharia, (lo grupo (lo
compunhias do trem automóvel. António Soares Leito.
Tenonte.corolJcl,
o major de engenharia, adido, professor
ordinário efectivo do Instituto Profissional elos Pupilos
do Exército
do Terra (I Mar, Eugénio António Duro
~":l\·ior.
Por portarias de 2U do

CUl"rlWtll

1I11'.~:

(VI du 1'010 Tribunal do Coula , com .. allolaç!o
rlo lor9111 devtdos eurolumento
• nOI tormo. ,lo ducrutu n.· 22:~~7).

Quadro da arma de infantaria

'1'

.1\ nt -coron 1. o major do infantaria,
do I'I\gimcnto
iufantnria 11.° f> 'I'corloro \'f rgílill da Silva tlanto8.

Regimento de infantaria

~rajor

O

capitão

de infunturia

do

n.· 4

li rnundo

Augusto

ela Cil-

mura L molino.
!)or

portaria

de _7 do corrente mê«:

(VI ada p lo Trllluoal dI! ('ontal,
to II IInotaçno tio .orum ,lo·
vldu •• u Ium 1110., 00 Irmo.
du , uer to n." 22:257).

2." regl!o militar - Quartel general

OTonol, u t(~n nt .~oroo 1 do corpo do nstndo lIluior,
'hofl do (' tndo maior,
arlo d A7.( \'cdo Uarmlho.
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Regimento de infantaria

Capitãis,
os tenentes
Pio O João Baptista

n.O 4

do infan turia Franci co dos Rois
de Azevedo Coutinho.

Regimento de Infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
Gonçalves
de Freitas.

n. o 5

José Augusto

Regimento de infantaria

C apitãis , os tenentes de infantaria
o César Pais Soares.

o tenente

Capitão,

o tenente

de infantaria

Regimento

Luciano

Roma 'I'õrres

n. o 7

Juão

de infantaria

do infantaria

Junqueiro

n.O 6

Regimento de Infantaria

Capitão,

2." Série

Garcia

Alves,

n.· 8

Abel de Castro

Regimento de infantaria

Roque,

n. o 10

Capitãis,

os tenentes do infantaria,
érgio Gutiueau
roto da Cruz e Guuierzindo
da Silvu.
Regimento de infantaria

Bar-

n. o II

Capitãis, os tenentes de infantaria Xlnuucl Joaquim du
Silva Júnior. Aurólio Augusto da Cruz Forruiru O .Iosé
Murcolino Corroia Vulnrinho.
Regimento de infantaria

n.O 13

Capitãis, os tenentes do infantaria Ilonriq uo urlos ~'"avier Ilcn riq uos o .J OHÓ N oguoirn (lu Costa Brn nco.
Regimento de infantaria

Capitão,

o touonto

<lo infantaria

n.O 15

Argílio

do Olivoirn

Ru-

cha.
Batalhão

independente

de infantaria

Capitão, o tenentr til' infuntnria
Deus Figuuircdo.
Batalhão

Capitão,

independente

o tenente

Iiaúl

de metralhadoras

(1<' infantaria,

tica do infantaria da Escola
do Sousa (]ort~jciro.

.Ionquim

de infantaria

o tonouto do infanturiu
Batalhfto

Capitão,

Artur

n.O 18

.Iuão do

n.· 19

Vid

iirn.

n.· I

adido, in. trutor I tildo !':x('l'cito, ,Jol\o AIl'~lI to

2.' Hérie
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N.- 5

Adido

Coronel,
adido.

Jlário

tenente-coronel
do corpo do estado maior,
em serviço no Jfinistério
das Colónias, .T úlio
O

da

Ministério

ilva ? a .cimonto.

da Guerra - I." Direcção

Geral-

Por portaria de 22 do corrente

3.

a

Repartição

mês:

Promovido a aspirante a oficial miliciano de infantaria,
para O regimento (h, infantaria
n," 1, nos termos do
urtigo :35.° do docroto n.? :!1:n6~), de 2~ do Abril de
18:~~, contiuuando
na ~itlla<:ito de licenciado, em que
S
nncoutru, o sogundo snrgouto miliciano, do centro
elo [lIobiliza<:ão do infuntar!» n." 1, Franklin Gouculvcs
Costa. contando
:\ antiguidud
dosdo 1 de Novembro
(lo 1!):3G.

v-

COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra - 1.8 Direcção

Por portaria

de (j do

E TRANSFER~NCIAS
Geral-I.a

Repartição

I/IÍ',~:

COI'/'IWtf'

(Anol • .!" poJo 'l'r1I>u,",1 .10 Conlflí

2.· tribunal militar territorial

011117 tio ~Inrço de IDI3).

do li boa

E .om ra lo do cnruo <lo auditor, <I contur do G dll :\fal'<:o
do enrrento
ano, o juiz dI' eiuburgudor
.Iouquim
)~dll rd d Alm ·ida I lomem,

Ministério

da Guerra _ I.a üirecçãe

Por portaria

Geral-

2.' Repartiçao

ele 20 do corr nte mês :

Mini t rio da Guerra - I.' Direcçllo Geral-

apitiio, un ituu -iio d r erva, .Ioão
nior fi nm lo f'. uern lo do orviço
'olt'Hl'io Militar.

2." Repartlçito
.T()!Hí Pacheco
<JIIO prc:ltavll

Júno

20~

ORIlEl\f

no

EX1~RCITO

2.' órie

N." {)

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

do serviço do administração
militar, do d('1'ó, ito
de furtlarnentos,
António Ribeiro dos Heis, por
o pnra 08 efeitos do ~ :3.0 do artigo 44.0 do do-

Capitão

gorai
pedir

creto n." 17:37~, do ~7 do t:)pj('moro do H)~D, motlificado pelo decreto n'' 19:17;>, de ~7 do Dezembro
do
1930.
Comando militar dos Açôrcs
Depósito

Alforo»

do quadro

regimento

de reabastecimento

do artilharia

auxiliares do exército, do
ligl'il'a ll.°:3, Damião Simões.

Regimento de infantaria
Aspirnnto

a oficial

d(, saúdo,
Tcixeirn.

da Terceira

dos serviços

Ferunndo

miliciano médico, da LA companhia
Aleixo do Amorim I'ereira Viana

Regimento de infantaria

Major do infantaria,
Cordeiro.

n.· 9

no quadro

n." 14

da arma,

Regimento de infantaria

Carlos

Gomo

n.· IS

Aspirnntos
a oficial milicianos médicos, da
companhia
do saúdo, .Ioaquim Lopes Foteiru o, da B." companhia
do saúde, .Jos(í Maria (lunr;a!\"C's UIH'IT:l.
Aspirunto
a oficial miliciano
veturinúrio,
da 15()('r;110do
dopósito do possoul do serviço voterlnúrio militur, .Io: ti
Cnltloiru Aroins,
~.Il

Batalhâo independente

Major do infantaria,
de Freitas.

de infantaria

uo quadro

da nrmu, Armando

Regimento de artilharia

'I'cnento
Soares

módico, do liutalhâo
Hamos.

tio cnvularia,

do caçador

no qu.ulro

Amuro

ligeira n.· 5

Regimento de cavalaria

Capitl'to

n.· 19

n.? 7, Zó:r.imo

n.· I

da armu,.To

Coo

ta

(30111('8.

Hospital militar do S. Miguel

Esto1l1utologi. ta, o nlf(\r('s miliciann lIl!"dico, (lo centro
dll lllobilizlI(:i'io do serviço !ln IWÍlc!(, Il.O :~, A rlinrlo Bodrigues

Freixo,

2.' Série
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Escola do Exército

Capitão de infantariu,
da escola prática da arma, Armando Francisco
Páscoa, por ter sido nomeado professor adj unto da mesma Escola.

Por parlaria de 2:j rio corrente

lIl1~S:

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

~Iajor de engouhuria,
no quadro da arma,
Albuquerque
Barata do 'ousa Tolos.
Escola Prática de Infantaria
hatulhiio do cnçudorcs TI.o

Alferes, do
Oliveira Rodrigues,

Arnaldo

de

5, Henrique

do

por pedir.

Batalhão de caçadores n.· 5

Capitão do infantaria, 110 quadro da arma, Pedro da Silva
Fernandes .
Alferes d!l infuntnrin, (la I'SCOla prútica ela arma, IIonriquo Alberto d \ ousa Gucrrn Júnior, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Major. (lo regimento de artilharia ligeira
Rodrigues doo; autos Pedre o.

n.? 3, António

E cola Prática de Artilharia

Tenonto, <10 regimento

ele artilharia

ligeira

n." 1, Frnn-

ci co Ilrugn.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

:\[ajor

do artilharia,

Orn la o Vn

dn direcção

d:L

arma,

António

do

mcelos.
Regimento de cavalaria n.· I

UUJlitiii do cavalaria
no quad ro dn arma, .Joiio .J()~Ó do
FIgo iredo Ou. par .T( aquim du Junhn F'I'Il~ii() POJ'{,ira
I' ~(ig'l4,l
António 110 Carmo dI Noronha d~'. Paiva
Oou ir o do qu rt I g'üllernl do ~ovOrllo militar de
Li boa. .J uquim Policnrpo )folldos Dias.
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Hérie

Por portarias de 30 do corrente mês:
2." região militar - Quartel general

Tenente-coronel

do corpo do estado maior,
Henriques
Ilu. Silva.

António

no quadro,

Comando militar dos Açôres

(la nrtilhuria do comando militar da Terceira,
o tenente-coronel, do regimento do artilharia ligeira
0.° :3, José Luciano
ds Silva 'ra\'o.

Comaudanto

Comando

'apitão do artilharia,
beiro da Hocha.
Repartição

Chefe da

3.a

dio Antero

do artilharia

no quadro
do serviço

seci_:i1o, o tenente
Poreiru

da arma,

Manuel

Ri-

de saúde

múdic«,

grnduado,

Custó-

Camncho.

Comando militar da Madeira
Formação

Tenente

miliciano

médico

do comando

Mário

~(at·tin

Regimento de infantaria

lanclu '.

n. o 10

Aspirante 11 oficial miliciano, do regill1ollto (lo infuntnria
o. o \I, .J osó Garcia do Figueirodo,
sem dispõnd io pura
a Fazl\llda Nacional.
Re!limento de Infantaria

Alft'I'lIH miliciano, do batalhi10
do Xlutos Antunos Varela,
zenda Nacional.

n." 12

11(' cnçadorc
dispôndio

:-('111

Batalhão de metralhadoras

11.° " .Ioão
]111m

u Fa-

n.O 2

('apit?io do infuntnrin,
no qurulro da urrna,
Augu: to Noguoir« Vr-lho do l'hab,\ Júulor.

I· filando

Centro de mobilização de infantaria n.O 4.
Alferes milicianos, cio n,~illll'nto dI infanturin n.? 4, .10
'I'elo Baptista (l António )',dllardo )·'ul('i'il) Barbo u.
Centro de meblllzaçãe

de Infantaria

Ó

n,· 6

Exonorudo do s rvlçu 1J1I(1 prostuvu , () tonontt"
itua(,iilO <lo n-sorva
, I'utrocíuin
Gouçalve
.
'I'onoute,
IIn sitll:t<:llo li rO';I'I'\'a
António
Rodriguo
Nôlm'ga,
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Direcção da Arma de Artilharia

Major,

na situação

de reserva,

Haúl .Augusto

Regimento de artilharia

Martins.

ligeira n. o 2

Alferes miliciano,
do regimento do artilharia
pesada
n." 1, Franci .co Gonçalves Cego .Júnior, por pedir.
Regimento de artilharia

Capitão

do

quadro,

xtinto

Juimo

quadro

Henrique

Grupo de artilharia

ligeira n.· 3

auxiliar
Lopes.

de: artilharia,

no

contra aeronaves n.· I

Comandante
do grupo (ln artilharia
contra aeronaves
n. u 4, o major de artilharia,
elo comando da defesa
torrostro contra aeronaves da bas( aór a n.? 4, Joã.o
'I'abordu AI vos Pereira.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de \Ilgonhuria,
oare LI itu.

no quadro

da arma,

António

Regimento de engenharia n.· 2

Alfer s miliciano
Pereira.

de enc Ilharia Eduardo

José (la Costa

Batalhão do telegraflstas

:\lnjor

miliciano

dl engenharia,
do extinto quadro cSJlP·
cial, da dil'( cção do serviço dll ohrus o prupriedndes
militaros do go\' .rno militar ti Lisboa, 'I'oorloro Alves
1·\rnnudi • pura o eluitos do nrtiuo 4:).° do decroto
ri.? 17::~7 ti ~7 dI etoiuhro (II' 1 !):!!l, modificudo
pelo do roto 11.° 1~1:17ü, de:H do Dozomhro uo.1\);30.
I

Grupo de companhia

de trem automóvel

U mnnd nt int rino, o major til) onglnhnria,
C mnnd nt
J\ rIU nio I.. nl (JonC;Hh • •
Depô lrc neral de material

segunde

anilArio e de hospitalização

pitl'l do . tinto qu dro :111.'i IiI.,,' do erviço do R:~(~dol
da r partição d
rviço d, ·Hud(· do comando m ilitar
do \<:Or
Alfr do da Pnlrnn Vaz.
Con alho Tutelar

6

Pedag6gico dos Exércitos da Terra e Mar

Oapitão
na itu çüo d
(lu nd M nd •

n

('1'\,11,

~\)

varo

de La Cruz

ORDEM DO EXÍmCl'l'O

206

Ministério

da Guerra - 3 ,a Direcção

N,o 5

Geral-

1.' Repartição

de 18 de Fevereiro findo:

Por portarias

(VIBnelas polo Trlhunnl
do Contns om 19 do 'Inn;o
são devídos emolumentos,
nos tormos do decreto

Reconduzidos
sores ofoctivos
estado

maior,

30:264, de
ciais do corpo
'I'enento-coronol
'l'euento-coroncl
D,O

Estes

o referido

2," Série

do 1911, Nilo
n.o 22:2ô1).

por mais trõs anos no cargo do profe 'do 1.0 grupo de matórias do curso do
nos termos do urtigo 21.° do decreto-lei
10 de Janeiro de 1940, os seguintos otido estudo maior:
Aníbal do Faro Viana.
Manuel Gomos do Araújo,

oficiais terminaram
sois finos de nomeação
cargo cm Outubro de 1n..j.~,

para

Reconduzido
por mais trõs anos no carzo (lo profossor
efectivo do 2,° grupo de matórias do curso do estado
maior,
nos tN!UOS do artigo
~l.0 do decreto-lei
D,O aO:2G..j., do 10 do .Ianeiro
de H)40, o tenente-coro1101 do corpo
do estudo maior .JoH6 Viana Correia
Guedes, quo, cm Outubro (10 l!H2, terminou BPi' unos
de nomeação para o referido cargo.

POI'

portaria

de

fI

(AnOlada

do corrente mês :
pulo Trlhu!u\!

dft

COUlnR

em 23 d. Mnrço d

lOIS),

do professor
('atpdI'Ítti('o da G.a eadr ira dn
Escola do I<~xl'rrito, a 8011 podido, O tenente corouol
do corpo do estudo maior António 1I1'1lri(JlIO, da 'ilva,

Exonerado

_.
Ministério

da Guerra - Repartiçao

Geral

Contrntadu
cm 8 dI' }4'(W(lI'l'iro elo 1\l4:3, n08 t "mo do
decreto n." a~:(itf), (10 :H (ln Dezembro do H14~, pnm
dosomponhar
o 111"11" elo oscriturúrln
do :!.' clus ( cio
Instituto (lo Odivclns, Ad(llillll Leonor Ba to Martin ,
para II vaga oxistonu
110 ro; pcctivo
rplllclro orrrflnicu.
(\'IIU",. 1'010'I'rlbllnnl do ('oul , ~m 22 de I rço do 101.1. 'lo
aAo du\'ltlol oIHohll1l ulO', no. t MUO' do d erelo u.· r.!, 7).

2." Série
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Por parlaria de 25 de Fevereiro fitulo :
..Torneada directora do curso liceal (:3.° ciclo) do Instituto
de Odivelas, nos termos da última parto do artigo 10.°
do decreto n.o. ;32:615, do 31 de Dezembro do 1942, e
segundo o ~ LOdo artigo 28.0 do decreto-lei n. 027 :084,
de l-t: de Outubro do 193ô, fi professora efectiva, do
4. grupo de disciplinns do mnsmo Instituto, Madalena
da Câmara Fialho.
0

(\'1 ada pelo T'rtbuna!
dovldo.
molumeatos,

d. Contl
em 1 do Mn,,;o (ln l!ll!l. S&o
no termo. do decreto n.o 2~:2~7).

VI--CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - I.ft Direcção Geral-I.a

Repartiçãe

Por portarias de 15 rio corrente mês :
Louvado o juiz da Hol<lção, Dr . Joaquim Eduardo
de
Almeida llomem, pr-lu muita compotõucia,
zôlo e dodicação d que d ti provas 110 oxorcício das suas funçõe do juiz auditor do 2.° tribunal militar territorial
d Lisboa, cm que se tem r .velado juiz muito distinto
hon isto admini trador da ju tiça,

L

ti on nliaria ~rnnllcl António Vascorno profe or adjunto das ~4.· o

2,' Série
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28. & cadeiras transitórias
da Escola do Exército, ter
domonstrudo,
a. par de uma grande compctônciu técnica pam. o ensino, qnulidndes pedagógicas
dignas do
aprôço, ovidenciadus
na boa orientação que im primiu
aos trabalhos
IIue teve a sou cargo na' referidas cudciras.
Por portaria de 1fj do corrente mês :
Condecorado
com a medalha militar
de bons serviços,
em substitutcão

de 0111'0 da. elas o
de duas do prata

com quo já. tinha sido coudocorudo,
por, s gundo deliboração do Supremo Tribunal Militar, ter sido j ulgtulo
ao abrigo da última parto do ~ 1.0 do artigo
,0 do
rogulnruonto para a concessão da 1lI d alhn militar, O
capitão de aoronáutica,
nctualmente
major,
nrlos ~fÍlrio Sanches do Castro da Costa :\lacl do.

Vll-

Ministério

OEClARAÇOES

da Guerra _La üirecçãe

Geral-I.'

Repartição

1) Por decreto do 1.+ do Janeiro
do H);l9. publicado
no l Iiàrio do (iOI't'J'/lU n.? [)4, :.?a série, de (i d ~lar<:o do
1940, foi condocorado
com u grau 110 oficial da Ordem
Militar do A viz o capitão do inluntur in, actuulmeute
mujor,
urlos Alborto Burcclos do N nscimento o Silva.

2) Por decreto do H) do Julho du 1\)·H. pnblicado no
Diário do Got.êrno n." 2U, :!.~sério, di' t do FI voruiro do
corrente uno, foi condocorado
com O grau d( oficial da
Or-dem :\lilitar Iln Avi» o capitão ti artilhnri
.loão Antônio Saldanha Oliveira o Sousa.
3) Por docrlltos do 10 tlll .1ulho d 1\)4J. pu blicudo
no ]JiÚl'io rI() (,'O/'f1I'fW 11,0 :.?!), :!.• !\l·rit" ti -1 I I·(\' 1'1 iro
do ('OITonto IIno, fOl'lllll condc('orllt!o,
('Olll O g1'l1ll
lia
Ol'lllllll :1 Roguir do~i"lladll us oli(·iai <11111 IlO dillnt
1I01lH'iam, com os po to, I' 'itunçõ
(lU ontlto tiuh
Ordem Militar de Avlz
Grnnde oficiai

Uoron{li : ,lo corpo do
tndo llluior II ranei.co
Abrouj tio infllntarin Luiz António
\pnril'io,

\ir

d

,lo ( An-

2." Série
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N.o ;,

tónio Castilho, Jaime Rodolfo Novais o Silva e Jaime
Pires Cansado; de artilharia
António Baptista do Caro
valho e J osé Mac-Brido Fernandes o de cavalaria
Afonso 'I'aluia Lapa de
ousa Botelho e Armando
Irlalino da Cruz ~Ie 'quita.
Comendador

Majores : de infantaria

~fúrio Vasconcelos
Cardoso, BalFrancisco Maria da Costa AnNobre, Armindo Martins Dias
Rocha o miliciano do infuntaria, do extinto quadro especial, Porfh-io Hipólito Azevedo da Fonsccu ; do artilharia António Caldeira Pinto Robocho ; do cavalaria
arlos 'I'avare
Afonso do' ~antos e :\fário Rafuel da
Cunha; do engenhuria Aurélio (lo R(igo :\Iont{Iiro; do
extinto quadro c. pccial dos oficiais milicianos votorinários A lfrorlo do Almeida Forroira e Sousa e Frodorico Grunato Leal Tõrro: 0, na situução do reserva,
António Isidro Sorufim.
tasnr Simões Forroiru,
dradc, Alfredo Correia

Oflclal

'apitüi:;: do corpo do estado maior Abel dos Anjos da
Rocha; elo infantaria Adriano Augusto de Figuiredo
Dores, A ugusto Faria Lagoa, Rodolfo Murtin« Viana
( miliciano d infantaria,
do extinto quadro especial,
Luiz Borg
Júnior ; ti artilharia Cãndido Augusto de
larvalho
'ulgado" (lo ~ irviço (lo ndrninistruçâo
militar .J o (~ Bi cnia Rubuçn, .J oão Rodrigues Frunco, A Ih rto d
011 'n Amorim
Rosa, Fuu to Rosário da Con(' Ição ; médico )!rírio do Burros l Cunha; do extinto
'1UU Iro
uxilinr do mgonharin .Ioaquim Tomaz Nunes
Pire;
do qua Iro do
erviço
nuxiliarl·g do l'.x{>rcito
.To Ó our
,oa
itllnçllo do ro 1"\':\, .Joaquim AntóIlio H rnnrdillo, A~ n o Ir nriquc
do Almeida O Rui
Osôrio ti H b lo ardo
da FOII"CCIl ç:l~tro de VaIdoI iro.
(I

Cavaleiro

IIrtilharia Luiz !ln Co ta Campos e l\flll1e\'L1ll1rin .1niult ),iii 1'( dn "'on ('ca
Manuel
I
t ; f eng nharia António Alvo. ; elo
d ndmini trnt,:üo militllr António l\ltirio Jt'rl'in'
B .10' lo ,tinto qlltlllro do ofieilli do ecnmilit8~ .J
l\lnnll I Vi l'ntl {I, na ituaçlLo de
\.nt6nio}'
dro { .. {anuol Fi"lIoir('(lo de AI.
(I

(!r\'ic;o
'1'[1\'81'

tariado
r
f\'l\
tn ida.
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4) Por decretos do 10 do Julho do 1942, publicados
no Diário do Govêrno n.? 32, 2.a série, de 8 do Fevereiro
do corrento ano, foram condecorados
com O' g'l"allS da
Ordem a seguir designada os oficiais que no diante se
nomeiam, com os postos e situações que então tinham:
Ordem MIlitar

de Aviz

Grã-cruz

General

António

Gorjão

Oouceiro

Grande

do Albuquerque.

oficiai

Coronéis : de artilharia
Augusto Gonçalves Poroirn de
Barros o, do serviço de ad ministrnção militar, Acúcio
Augusto do Araújo Nogrão o Sousa.
Comendador

:\fujor de infantaria

António

Amílcar

Botelho

Coelho.

Oficiai

Capitãia: do corpo do estado maior .J úlio Manuel Pereira,
do artilharia Fernando Artur do Oliveira 0, do quadro
dos serviços nuxilinros do exército, Arnnd II Eduardo
de Campcs Beltrão Forroiru Viana.
Cavaleiro

Tenentes do infuutariu
naldo Schulz.

Francisco

~l:lrcl'l('

Hepas

Ar-

5) Por decretos do 10 dn Julho d. lU·j2, publicado
no Diária do 001'(1/'110 n. o :n, :.? n sério, d, 1a dl Foveroiro do corrente uno, foram condecorado
com o gl':IU
da Or.lem a seguir muncionadn o oficiai ao diante nomoadoa, com o posto o situuçõos IJl1l' 'atüo tinham:
Ordem Militar
Grande

Coronel

de Aviz

oficiai

<ln infan turia (h':l1' da Sil Vil ~1ota.
Comendador

do infuntnria .Iouquim bdllnrdo <lll ilvn
1l1lljOf(!l,
tio lufuntnriu
.loão .10 ( du ilvn Dunrt ,
A Ifrodo A ugusto da iivn I\rllgu
ilvérlo (lo Amnral Lohr ; do urtilburin .Armlllldo
P tricio (ru d
dn Cllvalaria .Jor"o Alcid do~ 'nllt
I' Ir ira.

Tenento-cnronel
(I

oanEM
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Capitãi: : do corpo do estado maior António Josó Martin Leitão e do extinto q uadro auxiliar do engenharia Aurélio Gomes Nene.
Cavaleiro

'I'enentes : do infantaria João Augusto do Sousa Cerejeiro; de artilharia Eurico de Olivoira Pinto; do cavaIaría Augusto
Casimiro Ferroiru
Gomos; do extinto
quadro
do oficiais do secretariado
militar Manuel
Corroia.

G) Por decreto: do 10 do Junho do 19-1-2, publicados
no Diário do GOrel'IIU n ,? ;)0, 2.& sério, ele 1 <lo corrente
mês, foram condecorados
com o grau do comendador
da
rdom :\Iilitar ,11\ Aviz o major do infantaria
Plácido
Baptistn Hravo da CORta o com o grau de oficial os
capitãi : do artilharia
Joito Máximo 'I'assara Machado o
elo extinto quadro auxiliar do serviço do saúdo Alfredo
da Palma Vaz.
7) Por decretos tIl' 10 tIo Julho do 194:.?, publicados
Diúrio elo Go iêru» n.? ;)(), ~.n sério, do 8 do corrente
mt:., foram condecorados com o grau elo comendador da
Ordem Militar d Avi» os majores, <lo engcnhariu António a. imiro da '0 ta ,na situnção do rosorvu, Abílio
Augusto Forr 'ira, com o grall do olicial o capitão cio infantaria ~fallllll Xlnr ia Ramos 1.01' s o com o gruu do cavuleiro o tt nent d mgenhnria liui 'I'rnvasso
Salltos Dias.
lIO

) Por
publicado

d croto
JlO

de

l'

<I

(lo corrente

.Iuuoiro

])i&l"io do Oocerno

II. o

:n,

2/' série,

ano,
chI 1:~

do F ·,,(.reiro fin(lo, foi (' mel corado (Oom gmll do ('Oll1onda 101' da )rd III .1ilitar dt' • antiago da I~ pad:t o mujor
do corpo d
t do muior j(nnuel
nome!'! d( Araújo.
('OIU fi medalha
lJIilitar da ('lasso elo
mplar, (111 conl'orlllid:u!p
da cli.;po11t
npl'O\'llClo 1'01' d('croto d(l :!8 elo
o ofj('iai no diantn nOllloados:

Medalha

de

ouro

Mini térle da Guerra -3." Oirecç. o Geral1

1." Ropartlçl.o

pitü do qundro
lo
l"\'i~o 1L1I.·ili:m s do c 'ército
I uúl .\.lban
d I.. UI' iro Bn to .
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2.' Série

2.' companhia de trem hipomóvel

Tenente do extinto quadro auxiliar
nio Raposo dos Santos.

de artilharia

Antó-

Guarda fiscal

Tonente-coronel

Ministério

do infantaria Eduardo José dos :-;antos.

da Guerra - La Direcção

Geral-

2. ~ Repartiçao

lO) Pu hl iru-se u

1'~(':t1:1 1'~IH'I'i:tl
P:I]':I ii }l 1'01110(::10. ]lO!'
110-; il'II('lItl'~i-('()I'IIIII~i~
do 1'01'1111 do l'·d"do
mn ior
I'lnhol':lIla
pe lu l'Olllis<ill
:1 qlll' ,,(' )'(,11']'(' o dl"p:I,'ho
d'
:21 cll' ( lut u ln:o dI' l!l:1!l (' 110' 1"l'lIl1h do eli'llIhlo
uo :11'ligo :2:2." dn dl'I'J'l'to-ll'i
II." ~H: 1()~. d(, :\1 dI'
J),'zI'Jllhl'll
dI' I n:li. n l tt-r.ul o Jll'lll :11't ig'o '2," do cI""I'l'lo-ki
11.° :I'~:(i!I'2,
cll' :2IJ dl' 1'\·, ('1'l'il'O dI' J!) 1:1:

('sl'olha,

1," 'l'l'lll'lt!l'-I'()1'olll'l
elo "Ol'pO
rio tI:1 :-;iha \:I~"illl('ltlO,
:2," 'l'I'III'Jt!I'-I'01'OIII,1
do (,OJ'IIII

do p,larlo

IIllliol'

.l ii lin :\f.í(':11'10

.lI'

C:n'y:dho,

.\zP\'l'dll

11)

do 1·;,;j:Ic]O mu ior

:I :lliligllidndt'
cio.;
";1'11., ur-í un is
]t0,lu,
qllt' I'P';llt'I't i"OIll1t'ltÍl'
llit''; "iio iudir-udns
(h otil'iai"
<10 iul ia u n- 11(lllIt·:1l1o~. proiu ovido
pl'la ))1'1''1'llIt'
(J/'t!I'II/
d o /<,',/'//'1'1'10.

dp,cll'

(',1111:1111

:1" ":tI:t~

Corpo do estado maior
('lll'IllH~i,

d:l ~ih.l

"til'i'l
('iln:lllto.

,r1Ílio

.\í';("'l'dll

nm

t' ("trIo
d ••
.\lal(·1I di !!lj::'

~'r:1 t'illll·ttlo

hus dI' d" ~7 di'
Infantnria

'1\'111'1111'

-l'01'IIII('IS:

(;r;lI'ili:t111l
~I:t 1'1:11 ii t'
'l'I'(l(11l1'1I

.\1 :I,Í

1'1'1;:

1!I!;l,
I'l'gílio

\

_\f:tl'l'()

dil

I{t·js

!lu

~ihl1
~ih<l

ti!' d(, I!.! ti

~1I111(l.

dl' I!} I:~
.

•

•\IIg'lIstll

III'

(f1IYlIlltll.

dI' (1

1(1 I.

!'iiIlIHJ'a

~I

(1(·

lO·la.
1'\'1'11;1111111

.\IIg'1I

(Jp '1;1J'(;1l

dto

1 f)

la.

I ,OlJw]j

.

.1('

1111.(1 sill'

1)

Jo'("'('lPil'!l

()RnE~1

DI) EXÉRCITO

:!13

N." 5

( 'apiliii~:
Ferna nd« .\\li!"~I0
~og-ll('ir;\
"l'lho d,· ('haby .J1Íu ior. o(l,,~dl' I; dI' ~In io (](' UI U.
)lnllll(>1 .l uaquiru
da Sih':t .l n ior (' S.~l'gin (ialiIINI II Ibnl'io
cln ('!'llZ, ;1111h()~ tI('~,I(' I () d(' S"I"IIIhro ...Il' J!I~~.
~\lIl",~lill ..\I1g'II,,11I .ln ('rllz
1"I'r]'t'il':I, dl':-d,' '2'2 1l(' .1:1ú

1!)·1:: .

liE'il'(l~]p

.\ rtur -l onqu im
~:: d,· .1:Illl'il'"

de

.\rg'ílill

1),''''

.!<lii'l d,'

,11"']"

Fig'lI('il'l'!lo,

tlf! UII::'

I rl ivoira

H'lI'ha

l' 111'111

iqu«

X:I-

(':Irlns

vil'l' 11.'III'i'lIlI'''' .111.1)(1" d""d .. :?," .I" .ralll'il'O .1"
lU I~.
Frãlll·j ('II d.h !1('i
Pio, dl',d., '2!1 d" .1 anr iro ti.,
I!) 1~l.
Luciano 1111111,1 'I'úrr« I' .I.,,~ )1:11'1',,1:1111 Clll'l'{'ia Y:Ilnriuho.
:111.110 .. de dI' ~: dI' F"Y!'l'l'ir(l
d" nq:1.

.1",,(. XOg'lIl il;l <l"
rciro <II' 1!11!1_
õ

('o ..ln

H rn 11"0 , tI .. dI' 4

I] ..

F '\",-

Hupti ta dI' .\zl'\'f'dll
Cou in h«, d.,.;,]1' ;) dI'
'iro til' 1!1t::.
,Ioan ~\IIg'1I lo 1(\ Stlll~a ('t'IPjl'iro, d",tll' !I d" F.,\ n·im dI' 1<11:1.
.l oâo

í

)<'('\,['1

('é!lI'l'aí
,'0:11'1 ,<lt ..lI" 11.1.· F"\"(,l'I,il'lI,11'
1!14;:,
~\IIg'1l I.() ,I UIII(II I' ir(l (:(III1::t1n
d" Fl'(·il:I,
lt' 1'-, dI' FI'''' l'pi]'() dt, 1!I1::'
Ilnl'l·j'I ~\I\'P
1\ (:Illil(,l'zillrlo
da ~ilv:l, 111110
1, 1.' <I· I'{'\' l'('il'n d" I!ll!:.

(II C,I Iro

ItalÍl

\,i(lt'il'll.

dI' cI· I de· ~Ial'f:() dI' 1!1I!:.
11, I~ {II' )1:l1'I'(I d .. Wl;1.

l{(llJlIt·,

cI

Artilharia

Llliz ... b", tI· .\I,·l!l, de 11(·I ti' )llIl":O dI' W·t:l.
.1(1 I' IJll1'iallCl
(la ~jl\"a (',':n'o •• 1(', e]P
')' .1(' Jo'P\{'J' ii dto 194=1.
~I.'iol' \I.lII\ll'l PP} il'l ,1l' H:\ to ,rnll·lwl. dI' ti· 24 .II'

('010111'1

'1'

II' 1I11'-{'Oltlllt')

I

Jo'l'\

)E'jJ'

("Ipil'o
FI \'P1

I

cll'

1!l4a.

\nÜíHIO

.IO'Hluilll

.\J\'l'

~ltllltI'Íl'o.

tl,~dl'

~I

,II'

·iro I" I!I ia.
Cavalaria

..\\lf'll tn f\': ",1* d- ~r(lId(' ]~:d('o 1)(1.
1'Pita I' \lllollillO
ILlIíl (111 '.\Iola I:Olllf' 1'1'1'{·ira. allluo ti, 1 ln de lo' '\. }(·ilO (I,~1!l4a.
~LljOl' Y fi ü }. 1'11:111<10 I.np('. 1.. d(· I!I (le V Y(,Tt·j I'(l
rI 1!)~3.

'1"'HPutt

(O

Hl.~i

ORDEM DO EXÉRCITO

214.

N.' .í

2." Série

Uapitiiitl:
Joaquim
(la Cunha ]!'rnJli'ío Pereira,
~'(,vcl'eil'o (1l' ln I~J.

desde

:Jligtlcl António do Carmo de Xorouhn
Couceiro, desde :2 (1c arço de 1043.

~,r

~;J 00

ele Paiva

Engenharia

Coronel An ión io Son]'''~ T'l'ill',
(1c 1043.

(1(' de ~.) <1('

~1\'lll'lllc-col'()l1cl 'Eug'éll io A 1l1')llio
~;) de Fevcreiro
<1(' lD43.

Duro

Fen'l'l'il'()

~ avier,

desd

Aeronáutica

'\f;ljul' ll umhorto

ela

Cl'UZ,

dl'~(ll'

~o de

.Innciro

de 1040.

Serviço de saúde militar

'I'cuen

o-eoroncl m il icinno
IIH~cli(:o, <10 extinto
qunrlro
('sp('l'inl,
-l osé Gorucs
ESll'illn,
de do '2G de Fevereiro
í

(1e lD4:3.
Serviço de administração militar

Cupil:1.i:i .Ahul'O (1(, 01 ive i1:" , Lui» .t\ lhcrto
80:1I'(>5 <1('
Xl oru is ('IJ'\"alho
c .\ nl óu in )Lí1'io JI'1'ei1'o 'l'avnres
B('lo, iodos desde ~(i d(' !<'('H'l'eil'o de 1010.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

Mujur )Inlllll'] 1\,1'(' i1'.\ (Iii ('0:;1:1 (ll' de ,t de ':\[aTl'() de
1 !J 1:1.
Capitãis:
An ihn l Pinto
de Quoil'nz,
d( de :.!.'") d
i' vereiro
de }0,t3 .
.1:1 iIII I' II ('lIl'iq \11' (.o[lt·" (1(' (lI' ,I de :\[(1)'('0 de 1D1::'
I:!) Devo considerar
se ofceti\":t II ('010(';1(,.':10 no batalhflo dn caçadores
n," ~ do tCIIPlltl'"COI'OIlt'l ti infantaria
António
Luiz Salgueiro
Frngnso , qU(, por portnriu. (lo
:10 do ))(,zolllhl'o do Hl I:.!, (I\lhli(';ub lI:l OrcZ ln do 8;r.ército 11,° lG, :.? n s(lri(', (lo 111(' '1lI0 ano, foi r.olo ado nu([uolll unidtulo pnra os (,f't'itos da alílll a o) d ) artigo
G.o
do dc('r\'to TI,O 17:Biti, d(' :?7 dI' ~ Il'rnbro cl Hl.!!), 1110IIificado polo dc(!)'(,to II, o 10: 17fl. cl • :.!7 ti I >tlz mbro (1\

10::0.
1:\) ]:; .Toilo Afol!so J'('rl'iru. On 'o, 'uno .Tono I' r lira
Gago, como foi I'\lhlit:lldo,
o nOlll' do mnjM ti illf ntn-
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ria que, por portaria de 13 do corrente mês, inserta na
Ordem do Ecército n.? 4, 2.a série, de 15, foi transferido
para O regimento do infantaria n.? 18,
1 +) Pa~':lnl :1 contar :l alltiguiIL\(11~ rIo seu nctunl
I'íj,to Ile~de :b datas ao diunte muncinnudus,
em .ub . ,lilll'!I::lO da <Jlle IIII!'; Iorrun atrihllÍ<las
pela Ordem do
/;',l'ht'l'fll 11,° -l, :2," ';(.l'it', do corre nto n no , 0'1 majores
di' infantaria
om 't'gai,1n uorncudos:
~Iallll'] Dias, t1e-;tle :2~ de Jnnciro 11l! ima.
ElIgt~lIio nOllC',u]\'(''o dI' :.\bg:lIhfíis
Figlleirc(lo,
desde ~)
<1(' Fe \'('J'I' i 1'0 de 1!) ~:l.
..\hC'] .\fol·(·ira, dl"dc 11 <1(' Jo'I'\'l'l'pil'(){lp
lnl~l.
(':trlo~ 001111''' Cordo iro. dC'~cle IR (ll' Fevereiro
de ln,4:-J,
Arruuudo Amar« de Fl itus, dI' Ik ,I {lc )fa1'~'o de ]fll:J,
1,-)) Clleg'()u à n lt.ur« par:l I'rdl':ll' no quadro
cm 1
do cor}' n te 111'" o C'flpitfío 11(· in f'an tn iia , ('111 di, ponihil irlndo, I'edro <la Sil v» Fl'l'llallcl(' ,
!li) Diz respeito
Fonsccu,
c não • 'II

ao eapitl10 do infantaria Samuel da
Respeita, como por lapso foi nomeado, li indicação da antiguidade
que no HPU actual
pOsto lho l' atribuída
pelll tloclaração 8) da Ordf'm do
E.rércitu 11,0 4, 2,11 lH~rie, do corronte auo.
111uel

17) ..: 10 de\"{: ('011 id 1':11'-,' ]III)' IlIoti\'o rli (:iplillnr
a
tran t rt-lI('i, p 11'(( o !tal Ilr:r) d· {"Ic'adol'(, II,"!) do
('ul'it:io lIIilici no (}(' iu .In!. li: . do (,_'t irdo qlladl'o
,\ '_
P ('ial. do l'cgim 'Ido <) inf. Idal'i:l 11,"8, Silvino ,'\rillr
<1 (IIi\" itn .'ul':lÍ\·a, a IIU('III 'lO l'I·ft,:l'l· !I ,pol'I:I1'in, dI' 1'7
ri )ulh
d 1!J4:!, iII ('1'1 li, Ort!f'lIl rio J.:,I'I~I'(;il() n." fI,
'ri , <10 JIl • mo aliO.
) Conclu[rll.1U C'om apro\'( italllonto
110 eorl'Ol1to allo
I)lar na E ola l'rÍlticu do fllfalltaria
1.0 tumo elo
('ur !) d comaudnntl'
di' C!olllpanlIill, os tOrlpntns do infantaria .lo
.Joaquim Uupt'la, .Joaqllim Augusto
Pinto
(tU
1(', Manu I .Joaquim d[l Silva .JÚnior, S{'rgio ílutinellU 1nrr to da
rllZ, J\t1f1~li() .Augusto
ela CI'IlJr, 1,'<rI' ir'a Artur
.Jonql1im .João de' I)OIlÍ'1 FiglwirocJo, A,rgilio
d (lh' ir
o ,h II, Irl nri(J111
IIr10s ~u\ior' I1(lurr(1'1IlS,
I· ranei c do 1:1 i Pio. 1"III'jUIIO HOllla T~rr!'s, .José
~l rc lino ( rr i V nlnrinho, .JOlllí .. r oguI'ir'a .ln Costn
!.rnn('o, .Joiio Bnpti tn dI' Az \,(ldo Coutinho, .Jo1io Au(J
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gusto de Sousa Corojeiro, César Pais
oures, J O:;Ó A ngusto Junqueiro GOl\<:alvos do Freitas, João Garcia AIvos, Gumerzindo da ~ ilva, Abel do Cu stro Roque, Raúl
Videira,
Luiz Gonzaga
Grego, João Miguel Gomos,
Isaúl da Conceição Ferroirn • .J osé Rodrigues Ricardo o
Manuel Machado 'oares de Oliv ira e ousa, sendo os
dois últimos por antecipação,
por o haverem requerido.
I!l) 1{('];U;i'íCl clo~ t('1I1'11I('., cI" iu fn n iu ria
'(\I'
Ior.uu
IIOllll"Hlo.,
]1:11':1 frl'qiil'lIlal'
o ~." 1\lI'1I0
cio ('Ill':-ll
.J,
('Olllilllll:tllt('~
tI(, ('OIlIP:Illlli:l,
('0111 i n íc io ('III ~;, (I, ~I;)ifl
I')'(', x i mu, :11.'111 clll' '1111' .i:í ('illhLIIIl da dl'('l.l].II:;lo
1;,) <1,1
()/'(/('/I1
rio /I},I'( I,(,I/Ii II,' 1 I, ~.n ,('I'H', ~I,'1!I·I~:
('t,Il'~lill!l
B('rll,ll'llil
Flli(,i:lllll
.\1:11''(1)(''
I'prl,il';I,
nn li.rt:llh:lll
illt!('IH'IIIIl'11Il'
d,· i 111':1111:1)'; I I i , 17.
~I:ílio
(;11"1,1\(1
d(' .\I':Ilíj(l
B'II':d.1
(1:1 ('1'117., url ido, l'lll
('1'\'),'(1 11(1 ~Iilli"I(")'io
da
('(lltíllia-;.
,lo ...(~ cio, S:lllto-;
(':l('iro,
110 1'('gillll'1I10
d,· iuf .. lli:ll·ia
II." ;1.
l.u iz 1o'.lli:l 11:'11110 \1:lri%,
110 1'('OI'iIlH'lllo
di' iu íuuhuin
II." !I.
•\II1'l,t1o
do., ~:llllll~,
110 h,d:dh:lo
illdl'Il'lld('lIl'
ti' iII foi 111:1ria 11.° 1 i,
,I"" ~ Fl'I'II:1Ilt!,
\I:d i:l'; .1li II iOl, IlO I,:d.dhii(l
indcp.-n111')11,. dI' illl:llllll
iiI II." IS.
,llíli'l
t!l' .\ll1lt,id:1
1(,·11(,·1,1 dI' 1/:II'('ld:,
llo l'I'gilllt'lll(1
ll'
illl:lId:ll'i"
II," II.
J),II'ill
do" S:lld'h
(',11'1:1 o. 1111 h.lln!I.:I(I
dI' (.I":1I1o}'t·
11.° I.
.\lIt(illill
dll~ S~IIIIII',
lia I'; ('01.1 (lo I', ·{ol'(·ito .
•\ldllllill
.Inilo 1>11:11'1,' ('I':I\l'il,illll:l,
110 l't'l!iUI{llio
(lI' 1Tl:1111:II' i ii II.' 1 I.
.J:lilll"
11"I'lllllIio
1::1111:111.0 d(), , tllllo , :Idido.
1'111
1'1'\'i(,o IIn ~I illi~ll'l io (!li' ('o!,íllin
.
,J(l~I~·I.IÍ"in
I'n
idlíllio
d,l ~i":I.
110 IHII.dllllo
illt]'ll1'"~!"Idl' ~I, iIlLIIILIIi.1
II." I,.
1·:dllllllldll
dtl Lu:'. ('(\1\1..1.
,IClid",
(111
I'l',i,n
110 \lini1 ~J'in (]:I
('"I,ill i.1 ,
.\lIlh:d
.\t11·lillll
\Id('h It!n. 1\11 h.d:dh'lO dI' 1I1·It.llhrlt!tH':l
II .....
"
.10 (. 'l:lli:1
dI' .\1.I'\('cfll
(:.,h.I(I,t!p
~1('l(1. nlido.
1'11\
PT\"i('o IIn ~ I i 1\ i l t,]' i" tI:t ~ (' ,,1lí II iti •
•\1 1\ 1\;1I'! l)olllilli!'lI"
(':II'li·llI.
11(1 ],nl.dl!:,
indlp'nrh'1l1
.1 t' i II 1:111i:II,i:l 11,0 1 ,

"
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(;llllt;"h'l'~
.\glJi:ll',
.ul ido , ('111 ~I'I'.lus ('o]"lIi"",
lIgll,>to I'Ir«s .ltlido, ('111 SI'l'\,j,;o no .\1 il1i~i,~)'io

.\lIH1!\llt·l'qlll'

.\1 illi,tério

II<I

.\ti 1'i.1110

.\

d:1

('(tI(IlIi." .
•\11>, 1'1(1 .\lIg'u lo Fi"'\ll·ill'do
,':11'1111'11111,110
Ill,,,'illltl1ttl cll'
.
.
~
'"
iu lauuu-ia ll."~ •
.\ldt'llIio ~\IIII{'i(la .\I1<1I"IIIl', "dido,
1'111 :-;1'1'\'i,~() 110 .\1 i n isIt'l'io OI.ln.. Co lón ias .
•\hdio
dr- F~lI'i:1. 110 l'l'gillll'llto
dI' i n fu u t.u-iu II." 1:2,
)':rlll' to {':tl'\':dhll l Ju rfio , 110 h:t1:tI!t;'ío illcl('JH'llIll'ld('
rI,·
illf:lJltal'iu
~1.
Is .
.l u l io .\Il,,·l'ill \·i"il'a.
1111 hntallt;lll
ill!ll'lH'lIdl'III('
ti' illf.tnial'ia
11.° I!I.
·Jo,~ 11010, uu r gilll"lllo
d.· iJllalllaria
11,0 I·L
It:dat'1 Pi nto H.tl'J'ad.1 , Hdit!o. ,'111 ,·ni<;1I lO .\riJljsl(~l'ill
d.1 ('ol.ínl.1 .
•\ 1I1(·I·to da 1"~lI"; 1'11.11)0 1't'I'I·il';1, 110 hat.tllifío
illd"lllll1II'Id(· (!l. illfunt:ll'i'l
li." 17.
I':du:lldo
\Iig\ll'l.
II I hat.tI!t'lo
i'ldl'jI"IIt!('ldl'
dI' iu f'u u iaria 11.° 17.
1.1"11" til Jt' -rrcirn
1')'01'11('.1, 110 1'('g'illl!'ll1o dI' illf:1I1t.ll'ia
11.' 11.
\JnJllll'1
1<. ~ou .1 l Juurt e BIII'J';'gll, :Idido, "III serviço 110
\I ini I~I'io .1.1 ('(ll,ínia."
Arí ur 1'\'l'rllll Piment ,1 da. ('o~tH, "dill",
1'111
C'1'\'I!;O!ltl
\I iui Ipl'io (1.1 (o1(lllia« •
•10 (~JI. lI1"il(\l1' \"i('iru
BI 1111'11, adielll, 1111 IQ,,'il:" 1111 .\1 ili i i ~I'ill ,ln
('01611 ia .
•IOII1\liuI
lo ~.tlllo
1:01111",
Ididll,
1'111 1'J'\'il'lIl1l1
\lilJi,,t ·rio 1i,I (01611 ia .

~O) I r tnm ,Pr\·it;o no (1(, tll(':t111onto ,lu B(,irollls
d d( 1 do ('orr""IO mO () h'lll'nlt l1Iilieiano,
(lo !)lJtalhllo I . ~1I1()rl'
11.° ~). ~rúrio da COl1l'(,ic,:lio Pinto ~loII iro
O nlfi'r
rnili"inno, do butlllh1to dn llIfltrulhadorn

11.° 1, F rnan lo da

"o tu

('tUIlPOS

I'

Olivt·ir:l.

_1) ( olltn II nnti Ilidllll.' do lIdUll1 JlllstO <101;(101 III'
·mhr I 11 lU.HJ, c Il!\O nfjlltlla '[110 lho foi atrihllfdn
pdn O,.r/"m do H.r rrito 11.° l;~, 2," .·'ril, du 1~)41, o nlf'-'r
milidclIlu d. infulltnl'in, do rt·~illlolJto (to infunturia
n.O 13 Afou () Ltlllurdo l·'t'rn'ira Vlll'{ltll •
...~O\·

.To

.J

.Júlio Cumpos

l' III)'

1'1

rim,

Parr,\ I'Ol'ojl'll, ti lião
foi publicado, o

COIIIO
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aspirante
a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 12, promovido por portaria de 15 de "Março de H)30,
inserta na Ordem do Exército
n.? 5, 2. II série, do mesmo
ano.
23) Presta serviço no destacamento
do Forte do Alto
do Duque desde 12 de Fevereiro
fiudo o alferes miliciano, do regimento do infantaria n.? 2, José Júlio Campos Parry Pereira.
:2~) Con lu li a III iglli(hc1e (lo nctunl pôsto desde 1 ae
Nove m hro dI' I!);m, e nilo !lpst!p 1 de -:\O\l'lll!Jl'O
de lQ-tl,
COIIIO
foi publicado,
o all"pl'p,; m iliciu uo , do regimento
([I' in Iu ntm-ia n ." l:l. Óscu r .\ugusto
Guerreiro
Correia,
promovido 'pam o ccul ro xl« mohilização
de infantaria
ll.° 1;1 por po]'I,nÍ:l.d(!
[) IIl'NJ'{elIlUl'(l
dl' l!.)41, inscrta
0/'(/('111 do H,l't;l'cito 11.° 1:3, :2.n série, ~Io mesmo ano.
~.-») Fica nula c de nenhum deito a dcolaruçiío Ití)
!la Urdeni do }t;',rf:l'cifo li." 4, :2 n série, do corrente ano,
respcil an te ao 11l:1jOl' de nrt illun-in João Tubordn Alv ~
Perciru.

:2G) Fi('o(l a pl'p,.;lal' scrviç» !lO conuuulo militar ,do:,
fuzendo entrl'ga (lo connmrl» <la 1." divisão expcd icionritia xlo rpgimellto
t10 artilharia
ligeira 11. G
at{- ~R de .1nneiro findo c rlessa c1al:~ ClIl diante no comn udo ele arl.il lunin , o capitão
de artilharia
Manuel
Hihril'(l da Roebu, que, pOl' portaria de 17 de Dezembro
de· lU I~, inscr!u nu Ürilr u: do /C,I'(I't:ifo 11.° lG, :2." ,h'i!',
(lo lIleSlIl0 ano. foi colocado no quntll'o da ar1lla.

.\.r;Ôl'CS,

0

27) Foram nOJnoados para a freq iiência do cu rso de
cOlllandantos do untaria quo dovo t(lr ínleio !lO dia 1 de
Junho do corrento ano, na gscola Prátiea do Artilharia,
onde uovom 8(1r Illandados apresentar
110 dia antorior ao
do inicio do Cllrso, alóm dos oficiais constantp:-; da declal'!lt_:üo 10) dn Ol'rlem cio EJ'érc'ilo n.O -t, 2.& sério, do
COrl'Cll1to uno, os trllontos do artilharia a seguir meneionadol:i:
António

do Carvalho,

no

r<'gimcnto

do nrtilharin

do

"'algaIIo,

no

<:ostll.

Francisco

rogimonto

CarloH

HOJ11l1.

1\fllchlltlO

Cardoso

de ltl·tilharia lip; ira n.o :L

ORDEM DO EXÉRCITO

2." Série

N.G 5

21\J

João Augusto de Noronha Dias do Carvalho, no regimento de artilharia do costa .
António do Carmo Dantas, adido, professor do Colégio
Militar.
Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro, no grupo
de artilharia contra aeronaves n ° 1.
Alfredo Botelho de Oliveira, no regimento de artilharia
de costa.
João da Co ta Laje, adido, om serviço no Ministério das
Colónias.
Luiz Teixeira
oures da ~rota, no grupo do artilharia
contra aerouavos n.? 1.
Artur Aragão Pinto de Audrade, no grupo do artilharia
contra aeronaves n.? 1.
Miguol da ii va Amorim, no quadro da arma .
.Toito Carlos <lo Sou 'a, na ~. bataria independente
de
defesa de costa.
Haúl de a .tro 'aria, adido, em serviço no l\linistório
da: Cclónias.
Ii

2 ) l~ Xl1110 .Joaqllim
dI' 1,01'1'1\<1 Ül ivcira ]~il'!lc, e
,I ouqu iiu de Oliveira Birne, como foi puhlivnd», (I YCJ'(latlpil'() 1101l1C (10 a, pirantc a oficial de artilhal'in, promovido para o !pgimpl1!o lll~ art ilhuria ligeira
)1.°4 por portaria
de 1~ de AgO'LO de l~H~, inserta na
Ordem (lo E,'ríl'cit,() 1I.0 11, 2 a série. ao mesmo ano, e
(11tHpelt pl'Ü ente Ordc ui li prouiovido a alfere ,
11:10 Xl1110

Deixou (1 fazer pallt· ila bl'igoaa:1 1\.0 7 (ln cude ferro, .<1 sde
de [(\~\·P.l'('iJ'() findo, () alferes
11l1liuiall() de
1'\'(1. le art iluaria
.\ rlrifio Carlos Fe1'l'C'il'[t dos ::;a 1(0 •
,~fI)

a

}flJllhu ...

3u) I> \'0 con id -rar-so efectivu a coloc.icão no regimonto clt' cnvalnria 11.° Ü do capitão d o cavalaria Salvador Oatão 1, rnnndes, quo, por portarin do (j do .Ahril rIe
1~1-t0. publicada nu Urdem rio 8.1'h-cito n.? 8, :!.a sério,
do III mo ano, foi COIOl'Il(lo naq \Iola unidnde pnra os
l'oito tia alin II II) do artigo 44,0 do (lecroto n.o 17::378,
do ~7 ti \ S.t rnbro rIo 1U:!\) J1\odifi(:ado pelo decreto
n,V H):17f)
dl':27 ti J)('zembl'o de' 10;30 .
• :11)
l!leu! .

II altura
pnrn ('1111';11' TIl) quadro,. cm
1 di ~lnr( <lo r'oJ'rclIII' ano, rI' jlPdlvanpHüi
ri. ca\'alnl'in,
cm di~pollihili(la(lc,

'hegal'um

~ d~ Juneiro

t'

no
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J!'rl'll u n (1es (' .-'oito .I 0,,1' (1(' J!'igul'ire(lo

Gaspar.

32) Foram nomeados para freqüentar o curso do comandantes
de esquadrão
que tem início na Escola Prática de Cavalaria
no dia 17 do próximo môs de Maio,
devendo ali ser mandados apresentar
na véspera do referido dia, os seguintes tenentes do cavalaria:
Vasco do Brito Melo e Cas tro do L0ID os da Costa Salema, adido, no Ministério
das Colónias.
António de Oliveira Cascais, adido, na guarda nacional
republicana.
Pauli no Magalhâis
Corroia,
no regimento
de cavalaria
n.? 7.
Francisco da Costa Gomes, adido, na guarda nacional
ropublicnna.
Júlio Beirão do Brito, no regimento
do cavulnria n." ~.
António Ribeiro N oves Diniz de Aiula, adido, na guarda
nacional republicaun.
Luiz Manuel Tavares,
adido, na guarda nacional ropublicnna,
António Feliciano Pereira Rabaçu, adido, na guarda nacional republicanu.
:1:1) ('OI\(illll:1 dl'~I'"lpl'l\lialldll
:,.,; I II II (:i'il's (II' }lJ'ot'p"",tl'
in.i ri« l'I'p('(i\'o
dll 11I~(i(t1I(1 I'l'ofi""itlll:d
tio.;; Pupi l.«
do" It;>-(;I'('i(o~ dl' 'I'nl':!
(' ,'I:i 1', ]l:!l'a qlll' Iia\ ia 'idu 11(\1t1l':Ic!O
]lo], por!:II'iad('
'2 di' \f"io dl' I!l!ll, .dl~ filial lo
('()]')'l'lIfl'aItO
I'~('ol:l]"
() (l'IIl'II(l"('OlOIlPI
dI' l'lIt1'l'lIhal'ia
ElIgl~lIio .\II(úlli.o J)II!'O Xu v ir-r-, ]ll"IIII(t\'itlll :1 P~tl' ptt lo
plll' ]l1ll'fali:1 dl' '2() do ('OI'l'I'I!ll' IIlí'." ill'PI't;, 11,1 ]11("('1111'
(),.iI ('11/ ti(/ g./'I~1'1' IIo .
o rri

:1-1)

,\l'IIIII;tl:l

ti~f:h, olldl'

('0111

o

"PI'\'il,'o

do

h;d:dllfill

l~ I'olo(':ltlo
pela PI'P'I'II(,' (J/'I/I
00; I'fl'ijo"
dtl di~po~(o
110 artigo

11/

d,' Ip!plrl'l~
d" 8,"/rl'ilrl

1:-,." ~Io dC('J1(,to
17::Ij.'·;, dl' '27 dI' ~pjl'lItlllJl
.d(, l!I'2!I, lilodifiead'l
pt.lo
dl'.('~'l'!o II," l!l: 1j;l, dI' '2! dl' 1l1'lWIl,t111'0 dt' l!1!IO, (J llIajol'
q\ladro
(' 1)('('1,1.
IIltlll'l:IIIO
dl' t'lIg'Pltll:lrl:l, ,do (, tllltll
'1\'odoI'JI
.\ hl':1"1'1'11:11111"
.. d:l ,d in'('\,fio
.tIl S('1'\ i( I c1l'
t)hra~ l' p1'llpl'il"d:,J(,s IlIililal'l'~ ti" "'(I\,~rll(t lIlilii:ll' cl'
1':11';1

II,"

Li...
jlll:l,

:35) !"ien

ronto

11108,

(lfoito a Jlllrte da portaria
dil 1.\ do ('01"
publkndll
nn Ordl'1i1 riu /';,I'(:rr:ito n." 4, 2,'

!H'1I1

2,' Série

N,o fi
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série, de 1:), que colocou no centro do mobilizução
de
trem n.? 1 () alferes miliciano
de cugonharia
António
:\Ianuel Viana Putacho.
36) Pa~sa a lazer servico como director interino da
assistêucia aos tuberculosos
do exército, cumulativamente

com o ~tlrvi(,CI ti ::;011 cargo no hospital militar principal,
o major módico _'lalllll'l l\laria dos Salltos Paiva, Esta
declaruçâo uuula a u." a~, da 0/,,/(,1/1 du g;l'h'cilu n ," 4,
2,:t. série, do corrente ano,
37) Passa a fazer serviço corno vogal da ('olllisl:iiio
assiatência ao, tuborculosos
do exército, cumulativumento
com O 50r\'i<.:0 a seu ('argo (ln I<~sc()la do R'l"reito,
o
nento m{.di('o, auprunumorário,
Bil,tmlo I'"dro Chaves
Almeida,
Esta (lcl'!aru<;1io anula a 11,° :~:~, da ())'c!el/l
Eirército 11,° 4, 2 ..~ sério, do corrente ano.

de
tede
do

3 ') Chegou fi sua nltura para entrar 110 quadro 1.1111 10
do corrente mó: o (':tpit1io do serviço de udministrncão
militar, em disponihilidude,
Ilídio Auihn] Botelho Coelho,
:1H) Pus 'Hill a contar a untiguidud«
dos s!'us actuais
posto
desde :lS data' quo lhos vão iudicndas, 0111 substitu'iC'ito das (lU lhos 1'01':1111 atrihuídas,
I)H oficiais do :';(11''"iço do ndmiuistrnçfio milita I' ao diun lo norueud os:

Capitüi<;:
•To

Ó

l arquos

tombro
.António

ti

Vieir«
Hl.j 1.

Lopo,

de· Azevorlo,

.Jo '6 Bl'nto . .ro!'(·\ )faria

Jlariz
António
1<, (lIin'ira
21 d( Ahril de 19·t?,
(I

•
dl,:,;do :!7 di' SI'do f;tUllpttiO

:\1atI'IlS, todos dl'Hdn

, O) Hegr
'011 fi ~lia allt rio]' situ:u:lio lIO hOi<Jlital milItar prinl'ipal
1'111 ~1 do l'OI'I'l'lIt"
lllí'l:\,
por t('I' ('om p]ptado lIu :\, H('pnrtic:i'lo dn :?n J)il'l'('\:?io (;(\I'al d(lstl'
~rilli tório, o t mpo d' :'lcl'\'i(:o :l ([lll' :11111110o
:LO do
artig
,0 ti
(h Cl'< to n,o 17::\78, do :?i dn :-)pt,pllIhro
do
Iq~ü, Il1ndifil'udo
pdo ti ('I'l to 11,° 1~):lif). do '27 do
%l.!luhr
d<l Hl:10 , CIlI)itão do ~<'I'\ i<;l) do adlllilli traçiio
,
1I11litar,'
bl\,ti:o
• 1111,tin8 ]I 1'1 (;0111<'8.

*

°

41) Conta
1,\ df' l' (\'(lr

ne-

a llntiO'uidtldf'
do SI'II aclu:d
po. to dl'8th'
il'o finno II ('llpitllo lIlili('iallo
do !1(I1'\'i<;odl'

01WEl\f
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administrnção militar Francisco do Paula Rodrigues. promovido a ('Rt(' pÔRtO pOI' portaria do ~7 do mesmo mês,
inserta na Ordem do /C,TPl'cito 11,° 4, 2,n séri , do cor-

rente ano,
42) Prestam
serviço
110 do tucumento
de Bcirolus,
desde 1 do corronto ))1 ('H , o capitão do <] uadro dos serviços auxiliares
do oxórcito Amadeu Eduardo d Cam-

pos Beltrão Forreiru Viana '0 o tenonto do mos mo quadro
João da ~ilnt Jóia, ambos do depósito geral de material
de guorrn.

43) Por ter atingido

em 11 de Muio do H)J~ o limito

de idade par!1. trunsitur
para a situação de n forma dl vc
considernr-so
desde a mesma (1:lta como oxonorad o .lus
funções do vico-prosidonto
(lo Conselho 'I'utelar I' Pt' agógico dos Exóroitcs
do 'l'PIT:! ( Mnr O coronel, nn si-

tuação

de

Frederico

1'('SOI'\':I,

António

Ferreira

de

>

imas .

.,j.·t} Foi coueodido 0111 :2i) III [<'l'\'eroiro lindo o diploma
do engenheiro fabril 110 o .órcito, !lOS termo do artigo 1,"
na loi n.? 1:608, do 17 de Dezembro <lo lD.!:?, (' nrtigo 11."
(trallsitório)
do decreto n." 1l:n~8, de 19 do Julho d('
1H27, ao coronel de artilharia, na situacl o de r sorva,
Joaquim Dias Bastos,

45) Foi nomeado, pOl' dt'HI':ll'ho de :22 (lo corrente 11W ,
director da carrciru do tiro de' '!'tirrps V xlrus o capitão,
na sitn:wiio do I'l'Hor\':I, .Iofio Llli7. Quinta"
1'111 III, titu"i<;ão do capit: () lia Jll ~Jlla situlI<:ão Lniz Dias da 'osta,
que foi o. onerado,

·16) ~ontillu:t

pn :st,lIHlo SGJ'\ it,:1I IIH 1. H Jl I'tic;ão da
2,a Dir('ct,::io Ooral dêAtO l\fiuistl'rio o c:\pitão dI' artilharia Otl\'nldo da
onceiçilo Vioil'a Andradl', qU(, P ,ln
Orde.m do lC.r.rl'('ilo n.O ·1, ~,n H "rio, do corr nto ano,
pm,;soll it sitlla~llo do ros 'l'\'a .
õ

•
Ministério da Guerra _ 2 .. Olrecçfto Geral-

47)

allllais que C()Jllpotc Jl1 ao. ofi('iai
gllil'
, qu , no. lermos elo dl'm'effj·I\'i 11.° 2 :401,

1'1'IlSÕl'R

llll'Il('inllndo

3,1 Repartição

l

2.· Shie

OJ{Dlm

do 31 do Dezembro

Ordem do Erército
Coronel

EXr.:HCITO N.o li

no

2')"
~,)

--_-_=-=- - ..

transitam
poja presento
situação do reserva :

de lü37,

para

do infantaria

LI

.J01'I;(·

Andrado

do Espírito

Santo,

3ü.OOOtí.
Coronel
Coronel

de infant.u-ia

Vorgílio da Silva Calisto, 36.000~.
de nrtilharín
Joaquim
Dias Bastos, 34.000,580.
Tem :~:3anos do serviço.
:\1<1jor do extinto quadro auxiliar do artilharia José Pedro Ferreira
:\fallw, 2f).800·5.
Capitão (lo infuntnrin Ft-rnando Hosolluo 'I'avares Dias,
1 .....n~);~·
. 'J'('111 :la :lHOS de serviço e 1:3 períodos.
Capitão do infantari.r ~"oJ'h<'l'to António Macedo Leal,
:!1).:);-)G·5.'1'l'1l1 ;U anos de serviço o 2:) períodos.
C,lpitüo de cnvulurin AJ'R011io .Iosé dos Santos, :?0.40();$.
Tem ;'4· anos de serviço.
Capitl'to do extinto quadro auxiliar rll' nrtiihari«
1nO('011cio Cordeiro,
20.00 j ·'i()O. 'I'om :1:) anos de serviço c (j
períodos,
,18) Pensões nnuais <'0111 quo passaram
ii situ:l(:ão do
roforma I)S nficiais ao dinnto nomeados, confur mo dcspa("h!) da Caixa ( crnl d(' Depósito«,
Uré.lito <' I'r()vid"n('ia,
Jluldiencio no Dicirio do OO/'hllo n." ($!),
sério, dn :.! t
cio :\rarço do 19-1-;}:
~.II

Mnjor lnilician"o módico, do extinto qll11cll'o esp('eial,
tônio OOIll(>S Ferreira
Lemos, ~~.lWM.

An-

I "'WIOC.'I de in calidez :
Alferes miliciano
I\und irn, G.2
A If0rns m ilicinno
:\forais

dn iufunturin

:~,S2().

Cervoirn,

do :ll'tilhal'i:l
4.üli4,t5.

.Iosó Sourcs do
J\ u~IlHlo

C:UllpOH

I.'('odori('o

di)

_.Ministério da Guerra - 3,
, ~9) I:~reduzida p'lru
taglo pnrn ~npitlti6 \.
ClIr o,
títgio
tiro
ficando n, im 1I1t, I'ndo

Direcção Geral-La

Repartição

quatro selllanas a (luJ'tl<;ão do C!Storinílrios
('ollstanto
do )1111110.cll'
fnios para o ('OITonte ano lectl\',o!
nu parto eOI'l'(,spoJldonte
o que fOl
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estabelecido na dcclnracão
n. o 12, 2. a série, do H)42.

48) da Ordem do Erército

50) É José António Tavares do Pina, o não João António Tavares de Pina, o nome do cadete n.? --i0do corpo
de alunos da Escola do Exército, constante da relação
publicada na declaração 42) da Ordem do Exército Il.O 16,
2. a série, de 1942.

VIII

Cofre de Previdência
Relatório

RELATÓRIOS

dos Oficiais do ExércIto Metropolitano

do conselho de administração
referente ao ano de 1942

Em cumprimouto do disposto 1)0 artigo 4:Lo do decreto
fôrça do loi n ," ~2: 1\l\), do 1:> do Fevereiro do ln:3;~,
o conselho do udmiuistrução do Cofre (lo Previdência dos
OHdais do Ex{'reito Mctropolituuo rola ta o seguintc : ,
Durante o ano d(\ 1942 foram inscritos 1:36 novos
subscritores, sendo 109 do exército e 27 da a1'Il1:«l:1,
para os subsídios a seguir inrlicndos :
('0111

Huhsídius

l~x(,rdl(J

.-

I>e fí.OOO$
De 1 ().()(X)~)

De 20.()(XM

-

.....unta. .

...
\rmntfa

'rola)

~

I~

GI
:31
17
HYl

fi;
:1(;
~t

lií
r-

.1

-

7

~,
"-

- rao -

I)\'stas illscri\,õcs
resultou o aumento do 1 ::?:?U.OOO.
capital xubaci-ito ü O do ~().:HOt5 (1.6G pur conto) du
pectiva ('()tizll~ão anual.

do
1'0.-

1'~Jl\ln ~2 houve conhecimento
(lo torem Culceido, 11111 \'111
011 tI'O em 1\)·tu, 1'111 Africa,
dois subscritor«
do

1m~\) e
exército,

du JO.OOO,),

('Olll

os subsídios

rorluzid o

II r •

2.' Série

N.· G

OI:WgM. 1)0 EXlmUl'l'O

serva matemática;
criminados:

Suusid

0,

í

cs

em 1942, 81 subscritores,

I'; xú rcl to

s.oocs
l Je 1O.noo,')

4
1G

De 15.000:>
De 20.000~

20

lle
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assim dis-

Armada

3

7

·1

50

B

J
2:3

1
Sonui .

71

Total

-

10

-

--81

l>ti:-;tes subscritores,
um, do exército, f).0005, não chog'OIl a ud quirir direito a logal' O subsidio, pelo que foram
restitllídas as cotas com quo contrihuíu, nos termos do
artigo 11.° rlo docrcto n.? ~~:ln\); 4 euhsídiou, do oxórcito, do IU.()on/5, estnv.uu reduzidos ii ['(,SIIJ'va mutomática,
por <ll'lit':tçilO oportuna
da dotorrniuucão
coustanto
da
última parto do artigo :.!n." elo mesmo diploma; um subscritor, do oxúrcito , do ~O.[)OO;~, não VOIlC'OU o aumento
do capitul subscrito para esta importância, tendo logado
o subsídio anterior, do 10.000"" (' tendo sido entregue
nos herdeiros
:t diferença
dl~ ('otas por aumento de subsídio; o subsídio, do 20.000:5, do um subscritor, do exército, deixado a clnas filhas 111011 O ros , intornudus cm estahelecimento
cio cducnção,
ficou (1111 dopósito
nu. Caixa
(;oral 111' Depósitos,
'r{'dito (I I'rovidõncin, em nome das
Tnl'sm:lS 1lll'1l0J'(IS, atú CJuo ostus n.tinjum a muioridudo.
Ficaram <l liquidar 1:1 suhsl.lios. soudo ~ roduzido» h
l·\'l-iel'\"l mutcmáticn,
!lCl to tal do 1OiU~O~~ ; cli'sj(~ti subsldlo a liquidar , :! elo l().OOO'), 'jjo do subsnritores
falecido em 1D-U, mas i.i foi J'(1('1:llllado () R(llI pagamento,
ostanclo
111 c'lIr~() :; o!'~alliza(:a()
dos fl'~peC'!ivos pro(·essos .
. Con tllm elo mapa n,o :1 c'stO::; 81 sllhscl'itoros,
com indlt'a('~o
dn ida 11':> COJll lino f'all'l'('rlllll c' das tansas do
!lll Inlpcilllollto,
<:I:tssific'aclas ~ogll!ld() :t nOlllC'IlC'lafllra
abnNinda
adoptada
ppla CO!l\'l'lIc:l1o
[lItornac·iollal
do
1H:!\l. A Tllurtalidadc'
foi C'()ll!-lidOl':l\<lllllllllltll
inf'llJ'iol' h
('llll~tallt
du tab ln [1m, ex('pdO!ldo';I, poréln, I'm :dglllll:t<; iclnd s <'ntrl' f)(l I' IiO :lIlO •

II

.Do lDapa !l.o I ('on. ta o qllantitativo
dos sllh Idios,
vacIo. pel S lIll'. mo ~llll!lC'l'it(II'('S (' ('orrc !1pOncll>nh'
l
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cotizução com fI ue con t ribuírum para o Cofre, constando
iguahuonte
do mesmo mapa, por anos civis, desde a
criação do Cofre, o núruoro do suhscritoros
fulecidos, o
quantitativo
dos subsídios que deixarum o correspondento contributção
para o Uofro, tendo-se incluído nos
anos do 19;H) I' 19-m os :2 subscritores
de cujo falecimonto só hOI1YO ('OJlIH'('illH'nto em t fH:3.
Picaram existindo em 01 do Dozombro de 19.J:'? G:·WO
subscritoros,
s0nllo 5:G:!;~ do oxórcito (incluindo os do
quadro privativo das f'iil'C.:as colouiai ainda existentes) e

sm

da armada.

Durante O U1l0 do 194~ aurnentar.un subsidio
critoros, da soguin te forma:

:!ü suhs-

I'nm
lé.,OOilli

1':xUI'cltu t:xGrcltt.l

!lI' fi.O()(),~
!lI\ 10.000 ~

~\rUl;tda t!xurdtu

!)

8

---

SOIllII.

I

15

I
-~-~,' I
Iii

.l"
_tI

--~

o·

'Tot al .

Arlluul,l

2·1

:l

~ú

IMstl's aumentos do suhsí.Ho resultou o uum nto lo
:W;).OOO') das l'\IHpon~abilidlld'\8
do Cofre (' o eorrespondun í« aumon to de 8)37,11) O (:J,74 por I' nto) da cotizu<;ÜO allunl.

I':m 1\J.t~ n1io foi uplicndll. fi dispo iCito dn última parto
do artigo ~a.o do .lecreto JI.0 22:H')(1 a II nhum uhscritOJ' H nenhum
suh «riíor untoriormento
nbrunci I polu
lll<,SIIHI disposi<;:
p:lg011
() S u débito
para
vil' fi rt'l\dqnirir diI'C'itOA, 1108 tt'['JIIOS do urtigo 24,0 lo C'itndo di.
plOIllIl. 'l'lIInhlíln 1l1'llhttDl uiJ:eritor
c()lnpl lOlt m tü4~
o prllzo do doiA nnos para, no tOl'lll08 110 m mo tIl'ligo :?.J.o, ficar do 110\'0 na pos (\ do~ SPU' dir ito',
Por S<l "mifi('al' a aplil'llbilidade
do di po to no artigo 4(i,O foi PIIl lU·1~ llllulnda ii 'itll!l~ã(l
C.'rindu p la últimu parto do ul'ti"u
ti. doi
'lIb 'cl'itore ,lllnbo
do
exército, de 10.000· , resultando daí o aumento de 11, 70W
(I

~,m.o
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<las responsabilidades
do Cofre (diferença entre os subsídios vencidos e os subsídios reduzidos à reserva matomática na data da suspensão) o o correpoudonte
aumento
de :t!):$80 do cotização anual (~, 70 por conto).
Reduziram subsídio orn Hl-i2, nos termos do artigo 28.0
do decreto n.? 22:199, dois subscritores, um, do exército,
do 20.000: para 5.000·3, o um, da armada, de 30.000:>
para 10.000:5, resultando a redução de 25.000:,) do capital subscrito o tL de 760;560 da cotização anual (:3,02 por
cento ).
Reverteu pum o Cofre, pelo Fundo do receitas eventuais, nos termos do artigo :m.o do decreto Il.O 22:HI9, fi
quantia (lo ~.180:52U,sondo ~.1mM do três subsídios reduzidos à reserva matemática, de suhscritoros
do oxército, UIIl falecido em 19:39, UIll om 1940 e outro em lH41,
(\ l!)t5~() de cotas a restituir, nos termos do artigo t 1.0
do decreto n.? ~2: 19\), pagas por UIIl suhacritor do 0.\61'cito inscrito em 1940 o falecido om 1941.
Y erificaram-so
cm 104~ circunstancias
oxcopcionulmente Iavorúveis, tendo sido a mortalidade a mais baixa
(101; últimos
sois anos (I sendo a grande maioria dos subsídios fi pagar (71,6 por conto) inferiores a ~0.U006 (aponus 2:3 do 20,00015 em 81 sl1IHII<1ios), e fez-se sentir mais
acentuadamento
O benéfico efeito lln salutar providência
do '. Ex,"
Sub-Secretário
do Estudo da Guorra. relati;'u ii. redução para 4 pOI' conto da taxa utilizada no
t'u}l!ulo du cotas oorrospondontes
a novos capitais suliscntos, pruvidênuia
pela qU1I1 ôsto consolho do ad ministruçâo ruuovn a res IH itosn exprü !Ião do !-!lIU profundo
rl'con!r( .imento. J\po ar di <l, por{lIll, o halanço t{'cnico
U('U a ainda
o r!(l./ú·it do 4ti;>.f)(i!l 2;~, !podo sido, no entlinto, do 1:nql.~71 9:~ o tlaldo po, itivo da gorOlleiu
apllrudo om balanço g(Jru!.
...\ pcr ist neia (lo drficit c outrns eOIl idera<;õl's, outre
:~s (piais a\'ultll a do ;lllO a tu.'a <ln ·1 por <,onto a q uo
f.or~lll ealeulada'
as ro:wn'aH JllatelllíLtieas dos subsídios
o :uuda slIpcriOj' h ta. a do juro ftllO Cofnl rC'alnH'llto
recehe, n!l.o 1l('l'mit"Tll dos\':tllct'CI'-:;1) as ap(,(\l'nSÕI'S sOuro o futuro da iu titIlY('iio
illlpÕOIll a (j~to ('olls(llho do
a~hnilli ·trnçl1o o don'" :'0 fLj>l'lal' para as instnncias su~orlOr~ . :10 , ntido d SCI' permitida
a Ilplicn<;iio d:~~ dlsPoulbIlldade do Cofr em elllpréstimos ao!> subsc:,~oro~,
COliJO COllBtll de :proposta J llÍe cOllseJbo de IlllwJ1JJstra·

°

°

(l
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ção, que continua

cia,

extinguiria,

pendente do aprovação.
pela nplil'a<.:üo vuntajosa

Tal providên-

de purtc

(lo

e garantiria
a
sogurunca
do futuro desta inxtiturção,
panl upreciução
ela utilidade
da qual bastur.i considorar
cluO cm 31 de
])l'7.l\lllhro do 1942 tinha distribuído
por familiua, na sua
capital,

quúsi

o deficit

totalidade

muda falecidos,

que se vem vr rificando

pobres, de oficiais
a quantia

do exército

do 11:G39.H18:5.

l'

da ar-

Na l'sperall~a

ele uma solução fuvorúvol, conserva-se relntivumcnte
oh'varlu a im portânciç,
q uási im prud u tiva, dos depósitos à
orcl<-m.lI
qual, de rosto, não POO(' ter aplica<,üo que n: II
seja rurncsu, (1!lI fac'o rlas disposições elo artigo ~:?o do
decreto n.? ~:?:lDD, por ostarem cotados acima do par
mesmo os títulos de' muis baixo juro. O cousalho de administração
ainda adquiriu ao prl'(:o do ~);~\)·:?O por obrigação, om Ag;osto de l!l..
t.?, l::>t)O obrigações do empréstimo consolidado do B por cento, 1 \).f:!, aplicando assim
a quantia do 1 :·WS.~O()b. qUl) deixou dl' estar improdutiva
oru depósitos à orrlem , mas dp quo o ofre recebe juro
lllll ito in ferio!'
<ln q III' a !' lia segu runça O."igia li uo recobossc. Iguul juro vai passar a render o capital atlÍ agora
eIllPl'l'gatlo Olll tíwlo::; cio :\:> por conto, pola con\·er'ão
tIr'stos om títulos do
por conto. 'fo(las l'stas eirculIstiineias pc,dc (istll conselho
do adlllinistra<_,ao que. ojam 111'0riol'lUC'nte considoradns
para qno possa IIlCrC<:l'r aprovação a pl'OpOl:\t:\ para apli('ução cIo capital <lisponin!l ('111
omprôstimo::; aOs suhscritores,
única m:l!l<'ira (lll !-lOassogurar, uas actuai::; (lilieililll:ls eondi<.:i') s do mercadu 110
títulos, O dosafbgo (I a Rolid!'z clostu in titllição.

a

1)11\"0 aiu(!:t O consl'lho dI) administração
patlllltt';lr
zi·lo, tlrdi('ll(:ào e compohint'ia manifestado
por
toclo o lHlslioal do s('('l"(\taria
II l'nl l'sIH'c'ial polo ('hef· da
Illelillla, C'apiliío C;IIJlilo d(1 ;:-i"na cl Oli\'oim. <tIHl :dia
àqnC'las qU<Llidad.·s a dI' UIlIa sii inhlligiillcia.
<luO COIII II,
lIlaior a])[I('glU':i'io Pll(' ao sen,j(·o c!(I ta institllYc,:iio.
o

IIluito

:!x d(1 F('wrl'iro
de 1~14;L- () "ons(llho
dc
./uJ"!fC .:lU!! l.~tu I.'udl'iglle
, corOll I, vil'üpwsiclontl
./<lil//I'
,ríto/' l.'ibei/"u de lleml8e.o;. tt II( nt()-('urollu1, \"o!;al; .. lIht'rfu lIel'f'1I1ano de Jl/ul'lli~, tenonte-corollel,
vogal;
.1/1!/I/(·' rlal'Cln'S
n/({nCO, mujor, YO"uI
Lishoa,

Administrac:üo:
l;

tO~()lIrl iro.
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Valor nominal

,
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I
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-----1-------------------------625
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Mapa das causas da morte dos subscritores,

a que se refere o relatório,
adoptada pela Convenção
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IX - ANÚNCIOS
Escola do Exército

•

Declaração de vacaturas do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do decreto n. o :30:87 -i, (1('
1;~ de Novembro
do 1040, o para efeitos dos respectivos
provimontos,
faz-se público que se encontram
a concurso 08 lugares
do professores
catedráticos
das seguintes cadoirns :

G.a cadeira
infantaria.
11.' cadeira

l'~lemolltos
-

Balística

de tática

geral.

'I'áticu

do

gt·raJ.

Os candidatos
ao. referidos lugares devem satisfaz!'!'
às condições
prescritas
nos artigos
18.0 I' 10.0 do
mesmo decreto O aprnsontur
na secrotariu desta Escola,
até ils 1:> horns do dia :!H (1 Abril do ln4:~, as SU:IS
declarações
feita" cm papel selado o dirigidas :10 comandante da Et\('ola, instruídas
com os documentos
:l que
so roforo o artigo H.o C SPU l:i único elo decreto n." 1:~:i(il.
do 1:\ do .J unho do Ht?7.
1':s('()la do Exól'cito, Hi d( :i\farço do 1\)4::'
O
AI/(I}I/IO M« ,.Ia dr Freitu» Sou res, gonorul.

COJlJ:lII-

dan to,

(Publicado
no niário dI) GOl·~rnu
.111lUrl),

Obltu

11.°

'70, 2.1 súrlt"

do 2,:)do

Inrço

rio

I ~11:l
- 'I'encu te millclano m"'diclI, licenciado,
~u 'to ~ilJ1õc·.
hru I.l - C:l]li Iiio rr-for mndo .lo L- So t ro " Sllv

• 'ol'omhro:W
].>"ZI'IIl

Cb, ar ,\

11-

1\11;;
.laucir»

10

('apitao,

F'·\','reiru

2,

<:lCIl oral roformado

ua situnç

o de

,\farço

1 _. ('api(:1() JIliliciano Jlll~rlic .lu rc en'n Alexnnclr(1
rrl\~ eira Cardo o.
11 - ( oron I r formado Franri ('o de PnnJa l\Iir:lulf.l
I >jlliz.

l'l'hCr\

Arnaldo

a .. JÚlio Pinto Violr .
ta J. Irr I de Qun-

('0

d rus,

"

"
"

1;; - ('{lJ'oll()1 r('fonnndo Loopol.lo Gom dn ~ilva,
17 - ~ra.ior, 11 ~itunçlo de r 1'1'\'.
ntónio Pinto tio
Olililir ,

2.' Série

ORnEM no EXI~RCITO N.· 5

Rectificações

a Ordem do Exército n.? 4, 2.' aérie, elo corrente ano, p. 133,
I. 2.1.", on~~ se I?; "C:~l'caJ",. de~'c le~-se: «Ca~ela» ~.p.'110, I. ~3~~~
J.'

onde se le. ".fo~(.», deve ler-se: «.JO,IO», ]l. 143, I. ~,')., onde se lu.
,<!'rad())).o('\,(' ler-se: "Fra,le»;
p. 161, I. 20.·, onde Se' lê: ,,21;»,
cI,'\'e ler- c: ,,2.1»; p. 17~, 1. :l9.·, oude ~(' lê: «lectivo»,
deve ler-se:
f,,-'sf'olar,).

António de Oliveira Salazar,
gstú conformo.
(I

I\jullallfe

1;l'nl'l'êll. inleriun,

1[9
MINISTÉ~IO Df\ GlJE~~f\

Ordem

do .Exército
2.-

N,O 6

Série

19 de Abril de 1943

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

. Munda o Governo da República Portuguesa,
pelo Mitro da GU( rra, nomear os oficiais a seguir designados

111

para irem .10 ostrnngeiro
em missão do serviço rolacionada com o plano de rearmamento
do oxôrcito :

'1' \nentc-coronol
do corpo (lo estado maior J oviuno Lopo :
Capitrii do co rpo elo c t.ulo maior .Jo~Ó António da Iiochn B lezn l' errnz (I Luiz :\lariu. da Cümaru Pina.
Ali m das despe a com trans portes e roprosentação
d~ mi: ão,
rú feito, a titulo do ajuda (lo custo, O abono
diário do ou
O primeiro O do 40U,v aos restuntcs,
tudo
pago

p ln , -rbn constante

do orçamento

do capítulo

do Mini tório da Guorru

:W.o, artigo GÜU.o,
para o corrente

ano.

Mini tério d
'crotário

Oon«.

01l0I'I'U,

lo g tnrlo da
(. 'lo c"roco

~ll di' ~rar<:o do 104:3. - O Sub-

n uorrn,

Fernando

dos Santos

du vi to ou ADotaÇno do Tribunal

de Conta.).

ORDEM
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Manda
nistro da
para irem
nada com

no

de aeronáutica
1'0 á tic:
da Costa Muccdo :
Tenente do uoronáutica
Além

Francisco
Carl s

de a

das desposas

da missão.

N.· G

3.' Série

o Go~rM.O da Repúblie
Vurtllgu
a, pelo MiGuerra, nomear os oficiais a seguir designados
ao ostrungeiro em missão do serviço relacioo plano do roarnuunonto
do exército:

Coronel

MUjOl'

EXÉnCITO

Horú feito,

Iligino Craveiro Lop ;
ário S nc es de C tro

Rogério Paulo de Olivcirn Seixas.
com transportes

o representação

a título <1(, ajudn de custo, o abono

diário de flUOiS ao primeiro o 400· aos 1'0 tantes .. tudo
pago poht \'nrhn con tante do capitulo ~G.o, artigo GÜ0.n,
do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministério da Guerra, ~G do Março (101043. - O '\lhSecretário
de Estado da (i uerra, Paliando dos ((lIt08
Costa.
(Não carece do vtsto ou nnotnçno do TrlbuDGl de Contas].
Manda o G ovêrno da Hl'púhlica Portuguesn,
pelo 1\linistro da Guerrn, notnour o furriel miliciano !l( artilharin
António Hodrigu(
011 t iro par o dI npenho de uma
missão <1(1 to'l'I'\"i(;o no estrangeiro
rolacionnda com O plano
do rearmn mcnto do xórcito.
Alóm dato' desposas co m tran porte, será foito, a títnlo
de ajudn do cu to, ao referido furriel o abono m nsal
do 3.f)005 tudo pago pela erbn do artigo üôn.o, capítulo 2G.~, do orçamento
do . tini tério da Guerra para
ano do 1~H;).
Ministério da Gil rra, G de Abril de .1 \143. - O Sub~OCl'lJt' ri.o lla j~sbdo
1.1: ('ue!'r-J., llcrnando do
anto
C08ta.
\Nllo carüco do "Jsto ' a Gnotnçllo do Trlbun
I do I'O:ltu).

°

li-MUDANÇAS
Mirtist'ria da

Guerra-I.a

DE SJTUAÇAO
Birecç30 ml-2.

R'epartic~o

Por portaria de 31 de ],farço findo:
(Anotndn polo Tribunal

ti

Contas ~m C do Abril do IlHa).

Adido.
ntÍço de ~ Imini 'trl\~ o militar, da 3.· 1 lHlJ'tic;ão da 2. a Direcção Gel' 1 d t lini tório, •'111-

Cap.itiiis <lo

OHDEM

2." Série

DO g,'EnCI'l'O
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vador de Oliveira e Rui Pinheiro de Lemos, por terem
sido nomeados para prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo SOl' considerados nesta situação, respoctivamcuto,
desde 14 o 30 do Março do HJ4:3.

POI'

portarias de 3 do corrente mês:

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Tenente do serviço do administração
militar, adido, Vicente II nriqut Varela Soares, q UO, 00 regresso de
comi ão militar no Ministério elas Colónias, so aprecatou om 30 do Março do 1943, preenchendo vaga
no quadro.
(Ylsnda 1'010 'I'rl bunal <lo Contns, COII' a anola~§o de não serem
dovidos emolumentos,
1108 termos
do decrete n.· 22:267).

Adido

Tenente, do r gimonto do infantaria n." 15, José Joaquim
Capela, por ter sido requisitado
para dosempenhar
uma comi são de serviço dependente do Ministório do
Int rior, na guarda nacional republicana,
devendo ser
con iderado nesta situação desde :?8 de )bn;o do 1943.
(Anotado

pclo Trlbnoal

de Coutns ODl 9 de .\brll

de 10~3.•

Disponibilidade

'Major do cavalaria, adido, Joüo do SnCrlllTIOnto Monteiro, que, de r gr s o do Ministério do Interior, por
ter d ixado (lo prt tal' sorvico na guarda nacional republicana,
o apresentou om 1 de Abril do 1943.
(Vllada
1'010 'rrlbunat
,lo COllta., cem a Anolaçllo do uAo lorem
dOYldOt omolllmellloo,
110' lermOI do do".olo A.· :n:n7).

Reserva

'l'ononto fnrmacõutico, do hospital militar n\giollal n." 4,
Alberto de Ca tro I into, nos termos da allneu a) do
artigo 1.0 do docreto-lei n. o 28:404, do B1 do De7.cmbro do 19:n, (l01' 101' atingitlo o limite do idadl'.
do,· ndo ser C'onsidol'a<lo !lO ta situação d(ISllo 11 de
Março do 1943.
(\'Iuda

p lo TrlhulIRI do ()Ollla", com a anol~ao
do nAo IOrom
44tYldo. ontolu"Mlto., nOI lU""'" do d<lcrOlo n.· 22:257).

ORDEM
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Por portaria

DO EXÉRCITO

N.O G

2.' Série

de 5 do corrente mês:

(Visada polo Tribunal
do Conta"
com fi anotação
duvidol omolumeutcs,
nos lermos do ducreto

de não lerom

0.° 22:237).

Reserva

Capitãis : de infantaria,
adido, em serviço no Miuistério
das Colónias, Pedro da Cunha Carmona e Silva o, do
extinto quadro de picadores
militares,
do regimento
de artilharia ligoira n. o a, José Serra, respectivamente
nos termos do artigo 4.0 do decreto-lei 11.0 ::?8:402, de
31 do Dozornbro do 1\:)37, e 110S da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. o :!8:404, da mesma da ta, por
tor atingido o limite de idade, devendo SOl' considorndos
nesta situaçâo desde :?7 o [) de 2\larço dl' H)43, não
tendo o primeiro direito ao abono do pensão por ôsto
Ministério.

Por portarias de 10 do corrente

/IIÍ'.~:

Considerado
apresentado
ao serviço dêsto ~[inistériu o
tenente, na situação do reserva, adido, em serviço no
:Jfinist6rio das Finanças,
Jos .:\1\'(18 Viana, por tor
deixado elo prestar serviço na guarda fiscal, devendo
ser considerado
nesta situnção desde 11 do Março do
1043.
(Visada pul o Trlhunnl
du Cont as, com n anotaçfto de ono sorem
f,

devidos

cmotumeutos,

no

turmas

do ,Iocreto

n.· _2:U7).

A batidos

ao efectivo do exército por terem sido alistados
no corpo de ul UlIOS da armada, cerno guurrlas -marinhas médicos, nos torruos do artigo 8.0 do decreto
11.° 28:7HK, de G de Junho d( lU:~~, suhstituldo pelo
decreto n.? 3:?:~:?1, do :?;) 110 .\g0810 tI 1\).l!2, o de
harmonia
com o artigo 7.0 do dccrcto-Ioi
n.? 2 :210
do 2;3 do Novombro de 1\1:37 (Estatuto
tio Oficiais da
.Armadu), os alferes miliciano
de infantaria, do r gimonto do iníuntaria n ° 1:!.• lu l' ~[!Irja Afon O Leitão
Baudoira o, do I'l'gillH'nlo df' iufhnturin 11.° 1~), Gu par
Eduardo
'arllH'llto Parada L 'itllo e o a pirnnte
n
olicial mili 'iallo, m(·dicos, do grupo d artilbaria contra aOl'on:t\·p !l.o 1, ,;'\[lIlIuo1 Fruire Lohllto do ~!irnndu,
<lo gl'llpO dI' artilharia
contra a 'ronn\"
11.° 2, António Dulgado da G raça Morais o, (lo ('ontro cl mobiliz:L('::LQ d~ sorvi(:o do _uúdl' n.o :1, Eduardo Rodrigu
.MilHO,
todos li(loncilldo , ti \. Ildo
r con i rudo
nesta. itllar:ão dI' do 1f> (li' F ,. rI-iro do 1~ :~.
1

(.\!lotadll

p 10 Trlbuoal de CoolU

m IS d. Abr.1 du 1 II).

ORDEM DO EXÉRCITO
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Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, JORó Joaquim Capela, que,
de regresso do Ministério <10 Interior, por ter deixado
de prestar serviço na guarda nacional republicana,
se
apresentou
CJIl ~ de Abril
de 1043, preenchendo vaga.
no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas, com li anctaçãc
de nl!.o serem
devidos
emolumentoo,
nos termo. do decroto n.o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Tenente do artilharia,
adido, Leopoldo Manuel de Seabra de Sousa Gentil, que, de regresso de comissão
militar DO Ministério
das Colónias, se apresentou em
G do A1Jril de 19-13, preenchendo
vaga no quadro.
(Vlonda 1'010 'I'rlbunal do Coutns, com n anotação
dovldos 0100Iun"'"t08,
no. termos do decreto

do

111\0

li.' 22:257).

serem

Disponibilidade

Capitãis : do infantaria Abel Iiodrigues
Casaleiro e de
cngonhuria Vitorino Murquos Espartoiro,
ambos adidos, qllo se apresenttLram
0111 :) dI' Abri l de 1043,
primeiro
(II' regresso
do Ministério
das Finunçus,
por ter deixado do prestar serviço na guarda fiscal,
O o ,l'guntIo
por ter doixado (I<' exercer as funções de
professor Icctivo da Escola Central do Sargentos.

°

(Vloada pelo 'I'rtbuunl do Cont •• , com li 8notaçAo cio não seram
.Iuvldos amulurueut
os , n05 termos <10 doo roto fI.o 22:2~7).

Reserva

Capitão do artilharia,
adido, professor efectivo (lo Cológio )'Tilitar . António Vier nto Teixeira, nos termos tia
allnoa (l) do urtico 1." do decreto-lei 11.0. 3R:.W4-, de 31
~Ie Di'Z nnbro de 1n:37, por tOI' atingido o limite de
tda(lc. d vendo ser COII idorndo nesta situação desde
17 do ~[nn.;o llo UH3.
(\"1 ada pelo Trlhuol\l
<10 Coutas,
C,III n Root.~noo
!:~.~n.o
.er.IU
dtwlJ.OI9,"0IUII1\",tO

, nQ5

termo

do

decreto

n.

__ .• 5,).

Oficiais milicianos de reserva

.\Iforo
miliciano (1<, nrtilhurin,
licenci.ulo,
da hrigud«
11.° :~ dr l'aminho
lle fPtTO, YIIlPlltim Bra\"o, nos torlllo do § :3.0 do artifTo lil.° do dl'f'rl'to
11.0 1~:017, tio
~ de
to d l~)~G, por t('l' atillgi(lo o limito (lo
Idad ,dovendo
or l'ollsj(fprado
11' ta situação
d('stlo

Ago

..!j

de Mnr~o d,\ 1Ut:L
('\lIotnd~

I'olu TrlhulIlll

de CoulM

om 13 do Al.>ril ,10 19(3).

ORDEl\! DO EXÉRCITO
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Baixa do serviço

Alferes miliciano, do grupo do artilhnria contra aeronavos n." 1, Dautonaldo José Lobão da Cruz. no termos
da última parto do artigo 3.° do decreto-lei n." :28:404,
do 31 de Dezembro do HJiH, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta hospitalar do inspocção, devendo sor considerado nesta situação desde
1 de Abril do 1943,
(Â1lo~&<l&polo Trl.Uullnl de C6IlJ..u ern 13 .10 AbrIl do 10-13).

111- PROI'IJOÇOES
lIinistério
POl'

da Guerra _I.a Direcçao Geral-

2,& Repartição

portaria de 13 de Março findo:
(VI.o.da

vltlos

pelo Tribunal
omOiUlIlOlltul,

do COllt ,com. anola.çllo de aBrem donus tormos <lo d ereto 11.0 22:!:S1).

Manutenção

ilitar

Capitãis

do ser viço do ndmini tração militar: adidos, os
do mesmo serviço, adidos, Jo
Francisco
dos Santos e António Lindorfo Ribeiro Borges do
Castro Seabra do Albuquerque,

tenentes

POI'

é

portaria

de :lO de J.1[a)'~ofliulo :

(\'I.nlla
1'010
'l'rlbu.nal de Coatas,
vldcs emotumouto s, 1I0S termos

Regimento de infantaria

n nnolnç§o do oro,m dudo ti crere II,· !'3:!61).

0:.011'

n.· J 4

.Iajor miliciano de infuntaria, do extinto quadro o pocial, o capitão miliciano d iufantnria, do me mo oxtinto quadro, )[anupl José du Cunha Chaves.

POI' poria ria
(Vlllldll
vlllo.

dr, 2(j

de '11art;o :findo:

polo 'l'rlbult!ll
CII'<lIIl,úQII10S,

de Oonllla,
010 a allQln~110 do , rem deDU InulO. do docrelo u, H:257),

Ouadro especial de oficiais milicianos de inf ntaria
j

Iajor miliciano li infantaria, do extinto quadro csp ,cial , o cnpit: o mili inno ,u(1 infantaria, do 111 mo 0,'·
tinto quadro, do I'l'gimonto do infnnulria t),. ló, .To Ó
Silvostro Uouri.gues.

ORnEM DO EX8RCI'f10

~." Série

N.o 6

24á

Por portarias de 31 de ll:[arçofindo:
(Visada. pelo 'I'rtbunal do Contns, com 1\ aaotnç1io do I«irern dovl·
dos cmuíumanros,
1108 termos
do deere to n.o 2i:~!)7).

Ministério da 'Guerra - 2.' Direcçl\o Geral - 3.' 'Repartiçílo

militar, o tcn nto
de Carvalho.

'Capitão do erviço de administrnção
do mesmo serviço Antônio Estovos
I.o grupo de companhias

Capitão

do mo

do

S(ll'\'1ÇO

de subsistências

de udministracão

militar,

mo erviço .Ioaquim de Melo

o tenente

ifYNQ1\.

AdldQS

Major, o capitão de infantaria, adido, om serviço no ){i·
ui tério das Colónias, Cnrlos da Silva Carvalho, nos
t rm
do rtigo 1.0 lo deci to-lei n." al:~.nD,de 4: <10
Abril ti LO(2, com referência ao arti '0 único do doer to-I i 11.° 3:.:68-1-, de 20 .te F v reiro do 1943.
Capitão
do serviço do administração militar, o tenente
do mesmo serviço, adido, cm serviço no ;\linistério das
Colónias, Augusto tio )l'agalMis Pires.
Dapitilo do serviço de admiuietrnção
militar, o ton nte do
mesmo serviço, adido, ()JIl serviço no Ministério da
educação
[acioual, António Rodrigues U rdoso.
Capitão do erviço do admlnir traçâó militar, o tenente
do mesmo serviço. adido, om SM\'ÍÇO 110 ~finistério da
Economia, no ln ti, to Gcogr ilico
Cadastral, Artur
p'nto Bastos .Iúnior.
Por portaria« de {) do corrente mê«:
(Vlndu
polo TrlhtlU")
\1 o •• lIlolu .bloa,

ti" COlltas,
II

COIU

a allotnç!o
do serem
ocroto 0.° 2~:2:;7),

de-

RegImento de Inf ntaNa n.· 19

'l'e1l0nte milicinno médico, o alforos miliciano médico AD. tónio Alo.'andrillo
dos Santos Hib(\iro, ('ontando a antiguidad
d d 1 do J)olPmbro do 1\);~!).
Ce tre tlo

Ulzaç. de tnfa.taria n. o

"

1'enonte miliciano tI( illfantal'iu, o alf, l'l' miliciano do
infantaria, do bntalhüo do c1l<;adoros n.o 4, Rui ~fartins
'01
ont do
ti IliJ do d I 1 dIz
mbro
ti 1042.
Centro
ln
!ln o d nrtiltlari n.O"
n nt' mili 'inno d ILl'tilunria, li ncind l, o ull"'l' mi·
Ji'd 110 d artilhal'i,
Ue n 'ado, Júlio Fl"~dl'rico Gui-

216

ORDEM DO EXERCITO

manus Biel, contando
zembro de 1941.

2.' Série

N.' G

a antiguidade

desde 1 de De-

Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspiranto a oficial
miliciano
módico, licenciado, Francisco
Almodôvar
Rogado, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1932.
Extinto quadro de picadores militares

Capitão do extinto quadro d~ picadores militares, o tenente do mesmo extinto quadro, do regimento do artilharia pesada n.? ::?, José dos Santos.
Adido

Tenente miliciano do infantaria, o alferes miliciano do infantaria, adido, em 801'\'i<:0 no Ministório das Colónias.
'Manuel Coutinho, contando a untiguid.ule desde 1 <lo
Dezembro do 104~.
Contando

a antiguidade

de di 1 ti .: ovem hro do.l04:?:

Regimento de infantaria

Alferes miliciano
médico Joaquim

n.· 9

idico, o aspirante
Heis,

111

Regimento de infantaria

a oficial miliciano

n.· 10

Alferes miliciano <lo infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantaria
João Ricardo .xllnes Gaioso de
Penha Garcia.
Regimento do infantaria

°

n." 13

AI fores milicinno do in fan tnria,
nspirun te a oficial miliciano do infantaria
José :.\lal'i:1. do Mouru Dias d
Azovodo.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alfores miliciano (lo infantnrin, o a pirante a oficial miliciano do infantaria António Falcão Marquo 1'11'1'01'.

Ministério

Por

da Guerra -1.:\ üirecçâe

portaria

de /] do

Geral-

COl'rellte

Promovido
a a. pirun to a oficial
para n unid ado li IIII port ne

3.

Repartição

mês :

miliciano d infantaria
,110 t rmo do artico 7,0

2.· Série
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do docreto n." 31:11~, do ~3 do Jnneíro do 1941, O do
artigo LO do decreto n.? 32:157, de 21 do Julho do
19-!~, continuando
na situação de licenciado
em que
se encontra, o segundo sargento miliciano, da La companhia de depósito e recrutamento
da colónia de 110çambiq ue, Francisco
do Assis Camilo 'I'eixoira,
contando a antiguidade
desde 1 do Novembro de 1941.

IV -

COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _I.a Direcção

E TRANSFERÊNCIAS

Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 23 de Março findo:
(\'Isndn
vtdos

pelo Trfbunnl
úmo lumuntos,

do Contas, com a anotaçllo de sorom don08 toruros do dccrot o !l,. l!2:2M),

Komendo instrutor
de Aeronáutica,

do ~rupo escolar da Escola Prútic:
cumulativamente
com o cargo do procatedrático
da Escola do I'~xórcito, O capitão de

fessor
aeronúutioa

Luiz César 'I'odeschi

Bettoncourt.

Por portarias de 27 de Morco findo:
(Visodns 1'010 TrihUIIBI do COlltAO, com n 8notnçllo do serem
vtdos oruol umentcs, nos termos do doer-etc n,o 2~:257).

tio

Manutenção Militar

!tefo da 2.n scccão dos serviços industriais o capitão do
"r\'iço dr arlministração
militar, da :3." Rrparti~ão
da
2.a Direcção (} iral disto Ministério, Salvador do Oli-

veira.
hpf( cla sucursal do J::\'ora, o cnpitão do serviço do
adminí strução militar, ela 3,& Repartição da ~./), Direcção

0(\1':11 <Insto :\finist{'J'io, Hui Pinheiro

Por portaria de 1 do corrente
rrrun

(j

pnra

1/1('8:

o grupo índopoudento
de artilharia
1) os oliciuis () aspirantos
fi oflcial do
(l'ludro
pcnnuncnto e milicianos I]\le pertenciam ao
antigo grupo cio nrtilhnrin :1 r-avulo 11,0 ~.

n.o

ferido

do Lemos,

[nutomóvr

Por partm'Í<1s de /3 do corrente

1nC8:

Ministério da Slerra - 2.' .otrecção Gtrill- 3.- Repartict.

-Capitão miliciano do serviço do ndministrneãc militar, do
extinto quadro ospeci 1, do batalhão <d caç< dOI
n.o~,
Joaquim do Sonsa nnM1'e Borrêgo, 'Para O'S f 'tos do
~ 3.° do artigo 114.0 do decreto n." t7:3'W\.:, <l 27 do
setembro do 1029, modificado pelo decreto n.? 10:17~),
do 27 de Dezembro do

ieso.

2.' região militar - Quartel general

'I'enento,

na situação

do reserva,

Frnnci .co Sérgio Par-

reino
Regimento de infantaria

n.· 4

Segundo comandante, o tonon te-coroe 1 d infantaria, no
quadro da arma, 'I'oodoro Ver,gílio da Silva Suutos,
R8iimente d. inf ntaria n..o ;13

Capitão do serviço do administração
militar,
Ilídio Anil)'ll Bot ho Coelho, por pedir.

no quadro,

Distrito de recrutamento e moblUzaçRo n.· 8
Exonorndo do serviço que pre tava o tonent ,n
ituação do reserva, António Gonçnlvoa, por pedir.
Tenonto, na situnçãc do ro rva, António Coelho, por
pedir.
Regimento
artilharia tigelra n." 5
Capitão do extinto quadro Auxiliar do artilharia, no mesmo
extinto quadro, Aníbnl Pinto Queiroz.

"8

R.~imento de artilharia pesada n.· 2

.Aspirante a oficial miliciano. liee dado, do r gim nto de
artilhnria Iig '!'a 11.o [) [\[Afluol iil ·ino i\{ ad
da ilva,
por pedir.
RBiilllento de cavalaria

n.O I

[ajor lo cavalaria, no (1uad ro da rIDa, Y
Lopes.

co Fernwdo

Hospital militar principal

Capitão

m(;llico, da rl~p(1rti~: O lo ' r\'i~o d saúd do
militar dos .AçOr· ,Mário do I 'illta Quina.

COIl1Ullllo

Atê.eia Militar
Exonerauo
do er\'i~o qu fi
nA situnr;!io de r
rva, Jo
podir.
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ele 10 do corrente mês:
Comandomilitar dos Açôres
Repartlç1io de engenharia

Adjunto, o toncntc-coroncl
arma, Eugénio António
Repartição

do engenharia,
Duro Xavier.

no quadro de

de contabilidade

milicianos do serviço de administrução
militar:
<lo regimento do infantaria n. o 17, Emídio Fernandes
Corr a o, do regimento de artilharia
ligeira n. o 3,
J 086 Alves Pinto Baptista.

.Alferes

Regimento de infantaria n." 17
3,· batalhão

Alfores miliciano do serviço ii administração
militar,
da direcção do mesmo serviço, J''('liciano do Nascimonto.
Regimento de infantaria n.· 18

Aspirante
a ofiei 111 miliciano módico,
d saúde, João ....unes da • ilva,

da 3. a companhia

Batalhãn do caçadores n.· 5

Alferes,

do batalhão

lino Antun

de caçadores n.? B, _\. tóuio ~ de-

de Sá.
Escola Prática de Artilharia

o tononto-coronel'. de artilharia,
da
dir(lC'çllo tia nrma, Afou O Jorge do Aguiar, para os
ofoito da alínea a) do artigo 40. o do decreto n, 017 ::H8,

'"
-.;ogunllo-comnndunto,

d 27 de
tcmbro do l~):!a, modificado pelo decreto
n. o lU: 175, do ~7 de Dezembro de lH:30.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

'npitno, do gr'upo do artilharia contra aeronaves
Alfredo Ferr ira 1onçal\" .

n.? 1,

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

.ça~itllo, do grupo tIt nrtilhnria contra aeronaves n." 1,
I' ruando da 'ih'8. Ponc .
,Alfor
miliciano elo s rviço <ln udministrnção
militar,
do grupo indcpend nte do artilharia 11.° ti (automó\'f!l),
Adolfo
nntiago da Veiga :\1 teus.
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Regimento de artilharia

Regimento de artilharia

do grupo do artilharia
de' Jesus Fernandes.

2.' Sério!

de costa

Capitão do artilharia,
da direcção
tónio Saldanha Oliveira e Sousa.

Capitão,
Artur

N.' 6

da arma,

pesada

11.'

contra

João

An-

2

aeronaves

n.? 1,

Regimento de engenharia n.' 2

Capitão do ongonharin,
adido, professor cntedrático
da
Escola do Exército, Emírcio Leão :\Iaria ".:Ifagno Teixoirn Pinto, para os efeitos <lo artigo .14.° do decreto
n.? 17:B78, de 27 do Setembro
do l\)~O, morlificudo
pelo decreto 11.° 1\):17~), do :l7 do Dezembro de 1\)30.
Brigada

11.0

I de caminhos de ferro

'I'onentes milicianos médicos, liconci.ulos : do regimento
do infantaria n. ° :~, I'~dllardo :\Iota Ribeiro do Oliveira,
do regimonto do artilharia ligoirn n.? l , Luciano da
Fonseca Aresta Branco, da J. n com panhiu do saúdo.
Bento António dos Santos Silva, da n.a companhia do
saúde, Luiz Bernardino
da. Silva, António (] uorroiro
'I'clo, Munuol Lopes Falcão, Manuel de Almeida. e
Frnncisco
...ra\'ior do :\Illtos Mantcro a, do centro do
mobilização do serviço do saúde 11.° ;~, Manuel LOII<;ão
Martins .Iúnior, Teófilo Joaquim Snlvad
e Baltasar
Morciru <lo Brito Bivar Velho tia 'osta Branco.
2.' companhia de saúde

l!lanto,
O major
miliciano médico, do extinto quadro ol"p('('Í:tI, do l.atulhão de ln itrulhudoras
n.? ~, Jú·
lio Coutinho do SOIUI Hofoio .
Aspirunto
a oliciul miliciano módico, do rogim nto do
infantaria n.? 1~, .Ionquim Lopo. lo' teiru,
10111:U

Centro de mobilização do serviçode

Alfi'rl's miliciano fnrmncêutico,
Furruácia ('(Intral do Exército,

saúde n.O I

da <Iúl'gnção n.?
da
Alberto Ue lido J\lar-

tins.
Farmácia Central do Edrcito
dl'hlO'lIçfio n.o 4, o alfal'
miliciano

Chefe da
tieo do ('('litro do lllubili7.uc:üo do
H.o 1, ~[anu(\l ~[. quita.

r\'iço

fllrmnc IUd snúd

"2.' Série
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ele 13 do corrente mês:

Por portaria

(Visarta polo Tribunal
vldos emolumontos,

00 Contas,
nos lermos

com a ano ração de sorem de.
do decreto u.? 2~:~57).

Colégio Militar

Director, o coronel, do regimento de engenharia
Luiz da Costa de Sousa do Macedo.

n.? 2,

Por porta rias de 1/ do corrente mês:
Govêrno militar

de Lisboa-Quartel

general

Exonerado
do serviço que prestava o capitão,
çno do reserva, António ~ avier do Moura.

na situa-

r

Comando militar

do Faial

Adjunto, o tenente do cavalaria, do quartel general do
gcvêrno militar de Lisboa, J OSÓ Carlos Pinto Coelho
Murtins de Lima.
Regimento de infantaria

'l'o!lpnte do infantaria,
C'a pela.

no quadro

n. o 3

da arma, José Joaquim

Regimento de Infantaria

1.' companhia

de defesa terrestre

Alfcro , do batalhão do cnçadores
Teixoira Ilcnriq lIOS.
Regimento de infantaria

Capitl'to
guo

do infanturia,
asaleiro ,

de infantaria

do regimento

Alforn , do regimento
Hui Dionísio.

aeronaves

r),

João

do infantaria

do regimento

Afonso

n.O 7

Ao01 Ro dri-

n." 8

de infantaria

Regimento de infantaria
Comando

n. o

cm disponibllidude,

Regimento
Comando

n. o 5
contra

n,"

20

n." G, Ernesto

Maria

n. o 9

de lnfantar!a

n,' 21

.Alferes, do r cimr nto do infantaria n.? G, César Cardoso
inf untaria n. 07CI, ar os
(a1• ilv a o, tlelo l'ogillH'nto dll ln
HOIll'igllO .do Santos.
Regimento de infantaria
2,' comp

nhi

de defesa terrestre

Alferos. do regimento
\'oil1. P . nnhn.

eh' infantaria

n. o II
contr-a aerona1es

o li, João de Gou-

TI.
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Regimento de infantaria
1.~ batalhão

Alferes, do regimento
vos Carneiro.

::!.' Série

n. o 14

expedicionário

de infantaria

n.? 1:?,

Re!imento de irdantari

l..
ui? Gonçal-

n.· IS

:Jlajor miliciano do infantaria, do extinto quadro especial,
no mesmo extinto q uadro , JORé Silvestre Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
Escola Prática do Cavalaria, Amadeu Marque
de Carvalho.
Comando

Alferes,

do regimento

do infantaria
1),° 14: Jo 'Ó Leitão
o Orlando José do Campos

regimento

(10

do Inflml<lrla n.· 22

Fornandos
do Carvalho
Marques Pinto.
1.° batalhão

expedicionário

Alferes, do batalhão
Rogndo Quintino.

do regimento

do caçador

de Infantarla

n,'16

s n.? 9, Alyaro

Jorge

Batalhão independente de infantaria n.· 17
Comando do regimento de Infantaria n.· 17

do caçadores n." f>, Jovelino Moniz

Alferes, do batalhão
, do SÚ Pamplonu
1.° batalhão

COrto Real.

de Infantaria

do regimento

de Inf.lntarla

n.' 17

do regiuieato

tIo infantaria
n." . Luiz Viegas
do Carmo ~ ovos, do rogim into do infantaria
n. ° 14,
António José do Amaral Balulu Cid (1, do batalhão d
(':1<;:1<101'05 II." U, Firmelindo
loutinho David.

A1[01'('8,

de Infantaria

2.° batalhão

do regimento

d

Infantaria

n,·17

Alfuros, do rogimouro d infant ria n.? l, Joaquim
ciano
larnfusta
Jfnrrt'rro
o nrlo Jo é Von
Costa.

Luao

Batalhão independente de Infantaria n.· 18
de ln!'a"t ri n,· 18

Comando do regimento

Alfi r

, do batalhão do caçadore
0.° f) António Ad lino
ti ~'á (, do lJntnlh1to ({ m trnlh dorn n.o:...

Allhllll'S

J()aqllim

Augusto

1.° bntnlhão

AlfOI'O!i,
.ToS\lS

~'allto

Hosado

de Infllntarla

nUral.

do regimento

de Infan! ria n,· 18

(lo r O'im nto d infllntrlria
11.° 1, nh dor d
• hr 11 (, do batalhA
de carro n.o 1,
s6rio
I

:\ligllLll.
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Batalhão lndepanda e d infantaria n. ° 19
1.0 batalhão

de infantaria

Alferes, do regi monto
Santos Batel.
2,· batalhão

de infantaria

do regimento

de Infantaria

de infantaria
.
do regimento

n,O 19

0.° 10, Júlio
de Infantaria

dos

n,o 19

Alferes, do regimento do infantaria n.? G, Manuel Carlos
Pereira Alve: Pn 80 de Esmoriz e, do batalhão do
caçadores n.? 8, AbHio GQn<;lilves Dias.
batalhão do Infàntari3: do regimento de lnfantar la n,O19
Alferl's, do regilMnto do infantaria n.? 13, José António
ele ou a ltg,Jhãis.
l,·

Batalhão d caçadores 1.° 6

Alfere , do batalhão de caçadoroa n. o 1, Alfredo
qUQ
R ta, por motivo disciplinar.
Batalltlle

Henri-

d& caçadoree n.O 7

Aspirante
ti. oficial,
do batalhão do metralhoras
n." 2,
José António Monteiro do- Oliveira Leito, por motivo
di ciplinur.
Distrito de recrutnmento e mobilização n.O 18

Chefo, interino, o coronel, nu situação
toro IIomom do Noronha.

de reserva,

An-

Regimento do artilharia pesada n. n I

'I'enoute de nrtilhuriu, no quadro da arma, Leopoldo
~lnnu 1 de"
ora de Sou a Gentil.
Direcção da Arma de Cavalaria

Iaj r de eaval da

Dl

di ponihilidado, J oão do Sacra-

mento Muotcino.
Regimento

Onpitüo do engonhnrin,
M rque h parteiro.

de engenharia

cm

n.O 2

díspouibilldado,

Vitorino

2.· tribunal militar territorial de LisbQB

Ien or oficioso o cnpitâo, na situação
, 1· J; nico d DQ eu! urn :\llUt.ã.o.

1)[

~ tário

1'lr

ter

Júuí r.

nt

do reserva,

na situa&iio de rescnva, IfrBncieco
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Agência Militar

Sub-chefe,
Albano

intorino,

o capitão,

na situação

de reserva,

da Costa Pina.

--Ministério da Guerra - 3.a Direcção GeralPai' podar/c!

I.a Repartição

de 1 de Março findo:
do Contas
0111 8 do Abril do 1n1S. Silo
IIOS termos
do decreto fi,O 22:257).

(\'I.tI,!:t
polo Trlhunal
devíüos omctumentos,

Nomeado para dosempcnhur
provisoriamente
a funções
de instrutor
<1(' oquitação <la Escola do Exército, nos
tormos do artigo 3~.o do decreto-lei n.? 30:"'74, do 13
do Novembro
de 1\:)40, o do artigo 2.0 do decreto
n.? 2ü::3 U, do í do Fevereiro
do Hl3ô, O tenente de
cavalaria
Emanuol X avior Ferruiru Caolho, em substiturção do tononto da mesma arma Joaquim
Furtado
Looto, que foi nomeado para tomar parto nu e 'cola
proparntóriu
do quadros para a próxima osccla <113 recrutas,
Rondo esta nomoacão com idcrudu de urgente
couvoniôucia
do serviço público, rocouhecidu
por de pacho ministerial
do 1 de Jfarc;o de HH:3.

PO?' portaria

de 1 de

Jl!III't"O

filldo:

(Vi8nda pelo Tzlbunal do ~olltn8 e m G <lo Abril rle I G45. _ "11.0 S.IO
di vil").
omolumanto
, nus ttrIUIJI de decreto D.o 22:2:)7).

Nomeado instrutor
do tútica dI' infantarin d E cola do
Exóreito,
no termos do artigo :3...?.o do de croto I i
11.° :~O:8j.l, do 1:~ til' Novembro do l!J-W, o tenente d
infantaria
Luiz Mitrio do ~·a cimento, qll foi nomeado
para exercer
provisõriament«
o referido cargo jJl)r
portaria do G do Fov .roiro último.

Por portaria

de 25 de

J!OI'ÇO

flndo :

(Vllad I p lo Trl"unn! do Cont .. 01 7 d. Abril d 1915.
du\ Ido.
molllm ulu ,II"
termol do d crOlO D.· H:2M).

no

NO!llC'ado ]1rofo .. 01' o\'entllal do cur o para a promor,:fio
Il lI1:1jor elo on'iço
ti aúdl', no l'orront
ano, o mujor,
ml.dieo Cm'lo Ciprinno Ohiru Dili,
ndo t' tn no·

2.' Série
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moaçâo considerada
de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial do
17 do ~rurço de 1943.
N omcado o capitão médico Vasco Sanches, nos termos
do artigo 4.° do decreto 11.° B2:484:, do 11 de Dezembro de 1\)42, o do artigo 2.° do decreto n.? 26::341,
do 7 do Fevereiro (lo 193G, para exercer interinamente
as funções de professor do tática sanitária 'e organiza<;ão do sorviço do suúdc militar da Escola do Serviço
de Saúdo :'I1ilitar, em substiturçâo
do major módico
António de Oliveira Zu quet, que so oncontra em ser\ iço no hospital militar da guarnição
do S. Miguel.
li: ta nomoucão Ó cousidoradu
do urgonto conveniõnciu
de serviço público, reconhecida
por despacho ministerial do 17 de :\1ar(;o de 194:3.

Por portaria de 20 de JJar~o flndo:
(Visada polo 1'rl1>1I11111
do COII(IlS 0111 10 do \brll do 10.J3. 1;1\0 do
vldos emOIUI11~lllOS, no s lerU108 do t1ocroto II.O 22:257) .

•~emendo para OXl'rCl'1" intorinamonto
as funções de professor de gases o fumos do combato na J'~scola do
Serviço do Saúdo Militar, nos termos do artigo 4.° do
decreto II. o i):!:.j 4, do 11 do Dozomhro do 104-2, o di}
artigo :!.o <lo decreto n.? ::?G::l41, do 7 do Fevereiro dE}
193fi, o tenonto médico António do Vasconcelos
IiiII 'iro Dia', s nd o OE' ta nomeação considorud a de urgente conveniência
de serviço públicn, roconhocid:
por de pacho mini torial do ~(i <111 :\ran:o do 1!1J3.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Contratadn 001 17 do Xlurço do 1\),1:>, no termos (lo ti ,eroto n.? 3:'!;(i1~), (I :11 do Dezombru do I\H2, ]lar.
dosemp uhar O lugar d prof! ssora do mú ica e eanto
(lo ln ti uto dn Odívolns, Olga OUl'rroiro Violant(\,
}Iam lL \'n~n
. i tl'nte tiO rO ]locti\'o Qundro orgllllico.
\\b

do p lo Trlu"Dn1 ,lo Couta'
""Idol

Qtnolumento

cn 1!7110.Ma~~~:i.J~13.
, no. \ormOI do derroto n. "'......~I).

io

2;)6

ORDEM

POI' portaria

no

EXÉRCITO

~.• Série

N.· G

de 17 de 11[(lI"~'ofindo:

(V Isnda polo Trlhunnl
de Coutas em {j de Ahrll de 190.
v idos emotumeuros, nos torll106 do decreto u," 2!l;2.,)7).

S o do-

Nomeada directora do curso oficinal do Instituto do Odi....elas, acuuiulando
com as funções de directora das
respectivas oficinas escolares, nos termos <los artigos GO.o (1 GG.o do decreto n. o il2:615, de :n d Dezembro de 19-!~, e artigo 3.° do decreto 11.° 18:879, de
25 do Setembro de 1930, a professora. do 4.° grupo
do quadro das professoras auxiliares do rue 'mo Instituto Maria das Dores Malvoiro
ilva.

V-AUMENTOS

Ministério

SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS
DE PENSAo

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2,a

Repartição

Concedidas
:18 vuntngens
do que trata o decreto
20:2-1-7, <lo ~-! (1<: Agosto de 19:n, desde S1.' datas qUf'
lhes vão indicndas, aos oficiai em guida III acionados-

11.°

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 segundo aumento
cento sObre o sOldo:
POI'

portaria de

J(j

no onciatenentes,
Setembro
de 10 por

de Janeiro do CO/Tente ano:

(Vinda I' lo l'rlbunnJ
d, Coutu,
"0111 .. &notaç!io d.
vidas omolumonto
• uOo tor1110' do d ereto n.· ~ , 51).

do.

Serviço de administração
militar - coronel Artur.' nví r
(la Jlat:l l'oreiru,
adido, l'IU orviço 1l:1 Manutl'ução
Militnr, no termos do artigo 1\),0 cio decreto-I i
n.? :! :40H, cl :n ti Dezembro d 19~7, losde
d<'
.T anoiro do 1 V 1:1.

Por portari« de 29 de Jlllr o findo:
(YIsi1". 1'010 Trlbullal

do

Engenharia

d

Contai,

motumeutos, no. Itnu.

com

II

du d creto

taçllo d ••

r

11.·__:2~1).

\',"

- tonont .-corou 1, adido
engonholro n 1'0m n·i~o llll oficiu'l "ru:

náutico Henrique Mora,

9." Série
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de material aeronáutico,
nos termos do artigo 10.0 do
decreto-lei n.? :!8:403, de 31 de Dezembro do 1937,
desde 24: de Março de 1943.

PaI' portaria de 29 de Jlfa1'<:ofindo:
(Visada
vidos

pr-lo 'T'ribun nl de Contas, com n tlnotn,:üo de serem deomotumeutos,
nos termos do dt-er eto 1J.o 2i:257).

,

Concedidas
us vantagens
do quo trata O artigo 15.0 do
decreto n." 11 :270, de:?G do Novembro de 1!)~5, desde
24 de 'jfarf:o de 10.,1.3,por ter com pletado [) anos de
serviço, qllB lho dão direito a 15 por conto do grutificaçno <la especiulidndo,
nos termos do artigo 1\1.0 do
docroto-loi
n." 28:4m, de 31 <lo Dezembro de 19:n,
no capitão de aeronáutica,
adido, om serviço nas oficinas gorais <lo material aeronáutico, Bernardo Tiago
::\[ira Delgado.
Pon 'i)cs anuais rectificadns,
nos termos <lo § :3.0 do
artigo G.o do docreto-lui n,? 28:404, de-:n de Dozornhro
de
q ue passaram
a ven cor os oficiais na situação
do I'll rva ao d ianto nomeados:

um"

$eguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Desde as datas a

Por portar/a

de

t{j

de 11[(/,,.,'u findo :

(VIRndn rolo Tr-lbunnl cio ('ontao,
víüos ..molumun tus , ueJS torlllOI

com a nnotnçno rle serom dodo doc.rcto u.o 2~:f!J7).

Capitão Hui O. ório de Iiobõlo Cardoso da FonHOC'a o
Castro do Vuldoloiros, 8.80 MiO. desde :,?:3 de Fover iiro d lü~:l--~B anos <lo serviço,
Capitão Artur ,10 W'go, 20.400·, desd(\:.!4 <1<1 Fovoroíro
d 1U4:.3-:3ti ano do anos do sorviço ,
\lfl rc
elm.'tão do 8ú PlIl'l'il'tl do La:;o, l().,nO,~..wl
de <la :!~,dI' Fevoreil'o de 1D4:3- :l;) auo <lo serviço.

Pato portaria

de

J(]

de I/ar('u fhulu:

(\'''neia
polo 'l'rlh"nl1l
,-Jdos molumonto.,

.I" t'onllc
t

1101

T n nt M 1I1U 1 d ,II' us da
d(\ Fl'\ Nl iro d 1U413- a9

I

,'c'

• e(l'O n nnotllÇAo
JMUIIl de'
du ttocroto u.o 22:257).

rmOfi

ilva,

11110'

Hi. :>3 , d(' ,ln 2G

do sonic;o.
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VI--CONDECORAÇOES
da Guerra _I.a

Ministério

N,o G

2,' Série

E LOUVORES
Geral-I.a

Direcção

Bepartiçãn

Por portaria ele 27 ele Jlm'~o findo:
Condecorado

com a medalha

militar

de prata

da class

de bons serviços,
por ter sido julgudo ao abrigo da
alínea a) do § ~,o do urtigo 8.0 COlll reforência à última
parte do artigo 10.0 do rcgulamouto
da medalha mi-

litar,

o tonento-coronol

situaç-ão

do reserva,

de ongonhnrin,
Cordeiro

Augusto

actualmente

na

Diniz Sampaio.

VII--DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra - 1.3 Direcção

Geral-I.

a

Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo' Governo
g punhol, Alemão e G rego, rospoctivamonte
com os graus de Cavaleiro
da Ord( m de Isabel a Católiea, Cruz do Iérito da Ordem
da Águia ..\lcmã (:Lo grau) o ti Oficial da Ordem lienl
do Goorgos 1 o capitão milicinuo dI' cavalaria, do oxtinto
quadro especial, Hui I'o SOa til Amorim Jfclício, lS·II!
permitido,
r-m conformidade
da di p siçõe do roculamonto das Ordens Portugusas,
IlC itar aquela
mer: 0:-)(\
IIsaI' as roapcctivn
ia íguia '.
2) 'rondo sido ngrnciado pelo 00\'1 rno .\lomiio com a
do Mérito (la Ord m da ~\guin .\Iomii. (3.0 elas )
o tonont« do ongonbnria
Fornnndo
Fduardo ln ilva
Pais, é-lhe permitido, em conformidade
da di po içOC'
'l'IIZ

do

1'I'I;I11:11110l1tO

TlWl'CO

(I

usar as

da Or(1 D Portugu sa , ar itar aquela
1'(1 I' ctiva
in ígnin ,

.r

:1) Por doer to d 1 tI unho do 1Çl4~ publicado no
JJiário do (7or mo D.o 7·, 2,8 éri ,d
:n I . [arço do
('OI'l'Oot(\ ano, foi cond cOl'ndo ('om o grau do 'n\'n) iro
da UnI! m :'Ililitnr ,I A, jz O t n nt do
r,-jço d ndmi
IIi tl'll~nO militnr Duni 1 :e\,'
1111
Irnd,
I

2.' Série
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4) Condecorados
com a medalha da classe de comportamento exemplar,
em conformidade
das disposições
do
regulamento
aprovado por decreto do 28 de Setembro de
1017, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

Major do serviço de administrnção
Fonseca Aboim.
Alfores do quadro dos serviç-os
José António da Silva.

I.' Repartição

militar

David Vaz da

auxiliares

do exército

Depósito do batalhão independente de infantaria

Tenente do quadro dos serviços auxilíaros
João Freire Pes tan u do Barros.

n. o 19

do exército

Medalha de prata
Depósito do batalhão independente de infantaria

frenento
chefe
Gomos.

de bunda

til' música

n. 019

Hipólito

Antunes

5) 1\'n<10 sido agrnciados
com as mercês da Sociedade
Portuguesa
da Cruz Vermelha quo lhos vão indicadas os
oficiai. o sargentos
ao diante nomr-nrlos, é-lhos permitido
usar as respectivas insígnias:
Cruz Vermelha de Dedicação
Tonente·coronel
(lo corpo (lo estado maior Joviano Lopt ..
Capiti'li
d artilharia
~f:'trio Emílio Azinhais de 1\folo o
.JO!'it .Ioaquim da Silva o Costa.
'1'onont
do infantaria
Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro

(ln Cunha.
l)rill1 iro argl'nto
(lo infuntnria,
0111 serviço
do ~racuu, Rogório dos Santos Antunes.

'egundo

na colónia

Cruz Vermelha de Mérito
sargento reformado Júlio Pinto Ribeiro

Cabrnl.

Cruz Vermelha de Agradecimento
, David Coolho do Araújo, do regimento do ar tilh:lria 1>0 ada n . o 1 , (' miliciano ~[anuol Carlos Curva1ho, do r frillH'TltO <1(' nrtilhnria (lo costa, sondo o u, 1-

l"urriói

timo

COIl1

o n. o

~

nu fivela.

ORDEM
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E -ÉRCITO

N.O

(I

2.' 'órie

'6) Por portnri
I ~ d Fevereiro último, publicada
no Diário do Üorêrno n." 42, ~.a série, de lU do referido
mês, foi coudocora lo com II me lalh do cobre do corugmn, ahllega<,'ão o humnnitludo,
criada por decreto d ;}
de Novembro do 1 f)~, o primeiro cabo n.? ::00/40, da
3.11 companhia do 1.0 bstalh o oxpcdicio núrio do regimento (lo infanturia n." 5, Inuuel Hib iro JInri, t por no
dia 24 (lo Junho de lD4~ e haver I· nçado ao mar na
praia do S. Vicente, em socorro do um soldado quo ao
tomar banho corria o ri co de perec r, . alv ando-o com
denodo e abn('ga':!'io.

.

7) Por porto ri 1 d ~ d F" reiro ültlm , publicada
no Diàrio do Govêrno n.? ..t2, 2," éri
do lU do ref rido mês, foi coudecorudo
com a inedulhn d" cobre de
corugom , aunega<:llo e humanidado.
cri ala por decreto
de :3 do .TO\ -mhro I t 5:2, o 91d <lo n." 11:3 :1}9 da
D.a coinpanhi I do batalhão u.? ~ da gu' r ta nadou, I r
puhlicnnn, Antônio F rnand
Foituis, por no dia 19 d
Julho (lo 1!lJ~ o hav I' lançado ao rio na praia do Bom
Sucesso, em socorro de doi menor
qu c rrinm o
risco de Bt' afogar, salvando-os .

•
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

8) ....os t rrnos do artigo 2,° (lo (1 r
do .J (I" Abril (l( Hl4:! publicao ti
o Sul» '('CI'( tário d E tado dn OU! rra
fin(Io .iII tificati\'o
da pt'omoc;ito no p
sorta TIa pr
nt Or lem elo E '('rrito,
fantal'ia Ondo da ilva O n alho:

2,· Repartição
to-I i n.? ~H:. ~)n,
pacho d •. L.".a
ti :30 d ..lurço
to illl\ !lint l, ind capitão d lJl-

2.' Série
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gos de que tem sido investido, tem demonstrado as
suas qualidades
de inteligência, actividade e inexcedível dedicação, que o classificam como oficial de
infantaria competente e sabedor,
1<'(17. parto
das Iõrças do ocupação e no consoqüente domínio dos povos rebeldes dos territórios
de 1111conga e de Quionga nos anos de 1918-1920.
T('J1l uvcrbndos vários louvores e condecorações
pelu muita dedicação e competência com que tem
desempenhado
os serviços que lhe têm sido cometidos.
Como chefe do estado maior da colónia tem desempenhado ininterruptamente
estas funções hã 23
mo 'OS, revelando idoneidudo para o cargo.
gm tais circunstãncius :
Considerando
que estão intorrompidas
as comnnicaçõos entro a colónia do Macau o a metrópole;
U ando da autorização concedida pelo artigo 1.0
do d creto-Iei n.? iH:D5U, d(\ -4 do Ahril dnlD42, com
referência ao artigo único do doe roto-lei n." 32:ü8J,
do 20 d Fevereiro do corronto ano, determino que
o cupitão c!CI infantaria Carlos da Silva Carvalho
, aja promovido ao põsto imediato, com dispensa do
curso para a promoção
a major, iruIo após a promoção ocupar o lugar que lho competia na «scula do
fie 'o untos de se ter verificado fi sua preterição.
Publique-50
o pr ente de pacho em Ordem do
Exército nos tMIIlOS do artigo 2.° do decrete-lei j'í.
cit do n.? :31:~1;)\).
9) "0 10 i lo eu crradu n primeira s são logi:;Iativa
<ia actual logi laturu da Assomhh a Nncionnl, 1'(!Ussumiu
as funçõ s do ajudunto
irenernl om f) do corrente mês o
,
n
g u mi Foruando Augusto Borges Júnior, deixando desde
n me nu data li de omp nhur interinam nto o referido
cargo o coronel, na situnção do re rerva, chefe da :3.11
pnrtiÇtlO da La Di r l'çlto Geral (lnsttl :\[inistúrio, Luiz
,uirmo 4 fout '1'0.

no-

10) Port n', ao quartel gonoral da 4:' rClgião militar,
nilo no da 2.4, COIllO ioi publi('ado,
Ol'onol do corpo
do
tuuo maior Cndo do Az( v do Cnrvalbo, fi quem
8e :r f; r a pOI·tlll'ill do ~7 do l\far<;o findo, insf\rta na
Orei m do EJ'ércitu H.O [l, 2.11 óri \, do corvollte .ano, qlal
() promovou IlO 1'11 ndunl posto.
O

(J

~G2
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11) Está prestando serviço, eventualmente,
no regimento do infantaria n.? 7, o tonentc-coronol,
do distrito
do recrutamento
e mobiliznção 11,° 7, José Pereira Pascoal.
12) Foi nomeado director da carreira de tiro do Mafra
o major do infantaria, da escola prática da arma, Eugénio
Gonçalves tio ~ragalhrtis Figueiredo,
13) Contam fi antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas quo respectivamente
lhos \,[0 indicadas
os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presente
Ordem do Ea-ército:
Infantaria

Maj oros :
Carlos da Silva Carvnlho , desde 0 dI' Muio do 1942.
Manuel José da Cunha Chave', miliciano do oxtinto
quadro especial, dosup
do Fevereiro de lfl43 ,
José Silve tI'O Rodrigues, miliciano do oxtinto Cjuadro ospocial, desde 12 do :\lar<:o de 10..J::L

'*

Serviço de administração militar

Capltãis:
José Francisco dos Snntos o António Lindorfo Uibeiro Burgos do ustro
oabra III Albuquerque,
ambos dosdo ~G du Fevereiro
III) 1~)i:L
Augusto
do :\lagalhãis
Pil'CS c Joaquim <10 Melo
I'óvoa, ambos do: do 14 de )lurço de 1(')43.
Artur Pinto Busto . Júnior, António Ro driguo Cardoso o António Esteves do 'IlrvalllO, t do do (1
30 do :\1:1!'(;0 do 194:1.
14) Devo '1'1' consirlorudo
na itunçâo lh' ri. rvn
desde \) do Dozomhro (II' lf)4~, o n11. d( d n de Janeiro
do mesmo ano, como con ta da portaria dt' :\0 de .r aueiro
último, insertu na Ontem do Exército n." 4, .2.a série, do
correu to uno, () tcuent
d \ infnntnria Mitrio Lourenço
110.' Santo!!.
p n 'o da. func;O do
l'\,j~o dI de
do
'Ol'rento 11111 , 110S tormo
do artigo 170.° do r Nulnmonto (ln di:('iplilla militar, o aU'I'!' mili ,inno d infantaria, 1\0 I'egimonto d infantaria
n.o:>
Hnúl
nldm;
Nih'Ório.

2." Série
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16) Pertenciam
ao regimento do infantaria n.? 11, é
não ao centro de mobilização do infantaria 11.° 11, como
foi publicado, os uspiruntos a oficial milicianos Augusto
Rodrigues Teles e Alfredo Borges de Almeida, transferidos para o regimento de infantaria n.? f) por portaria
tio 4: do Novembro do 194:1, insorta na Ordem do Exército n. ° 16, ~. a série, do mesmo ano.
17) Está suspenso das funções do servico desde 15 do
corrente mês, 1I0S termos do artigo 170. ° do regulamento
de disciplina militar, o aspirante a oficial de infantaria
José António Monteiro de Oliveira Leite.
18) Estava colocado na Direcção da Arma de Engenharia, c não no quadro da arma, como foi publicado, o
major de engenharia
Arnaldo de Albuquorque
Barata
de Sousa Teles, IIU0, por portaria de 23 de Xlurço findo,
inscrta na Ordem do E.cército n.? f>, 2.& série, do corrente ano, foi colocado na 2.& Iiepnrtição da 2.- Direcção
Geral deste :\Iinistério.
10) ])(1\'0 considerar-se
iucluido no número dos oficiais milicianos médicos do extinto 3.° grupo de companhias d saúdo, que, por portaria do 2G de Fevereiro do
H)~7, insorta na Ordem do Exército n.? 2, 2.3 série, do
mesmo ano, foram transferidos
para a Ln companhia do
saúde, o capitão miliciano módico, actualmente na situação do 1'0. erva, Alfredo Rocha Pereira.
20) hegou
altura para entrar no quadro em 11 de
:\[ar<;o findo o tenente furmacêutico,
supranumerário,
,J os,', Rocha .
à

. 21) Deixou do prestar serviço no Ministério do Intenu guardu nacionnl I'l'publicllnu, em 2i de Fevereiro último o capitlio do 801'\'il,'0 do administração
millitar, adido, , Arnaldo 13rns 11.0 , continuando
porém nu
Illesma situação elo. de :t rofol'ida data, mas em serviço
no ln tituto I'rofissionnl
(los Pupilos dos Exércitos de
Terra o ~[al', por ter aido nomeado professor ordinário
do mesmo ln titulo por portaria do 1G de Outubro do

1'101',

Hl42.

2:..) Chama-s .To. Esplrito Santo Riboirç da Cunha,
~ nilo . ~rl~nu 1 I~ pfrito Santo Rib~i~o da _Cllllh~! o alfees lllllIclano do serviço de administração
militar, do
é

2ô4

'ORDlm no EXl~RCITO N,o Q
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batalhão de sapadores
do caminhos de ferro, que, por
. portaria de 15 do ~Iarço tiudo , insorta nn Ordem do Exército n.? 5, 2.:1 série, do corrente ano, foi promovido

àquele posto.
23) Oportunamente
sorá dotorminudu a antiguidade
a
atribuir no seu actual posto ao cnpití o do extinto quadro
do picadores militares .Iosé dos Santos, promovido pela
presente Ordem do f:.';cércilo.
24) Pro ta serviço, eventualmente,
no di trito do rccrutamento (\ 1ll0lJilizac;üo n.? i, desde f) de Fevereiro do
corrente ano,
tononte-coron
I, nu situação do reserva,
José LObo AI\,(I- de ou a.

°

2;)) I~stó. desligado do serviço de do 17 do Mar~o
findo, nos termos da última parte do artigo l:J.o do II creto-lci n. o :.? :40.J., do 31 do Dezembro do 1037, o capitiio, na situação do re erva, Jos \ António da Costa.
~l)) Continua, prp stundo serviço no regimento
do infantarin n." r), como chefe da ecrotariu daquele roglmento, o cnp itão dó \.' tinto quadro nuxiliar do artilharia
Inocêncio Cordc iro, que, por portaria do 18 do Março
Iludo, inscrta na Ordem d» Ea-éreito n.? r), 2.3 série, do
corrente uno, transitou jl rn o. situação do ro erva.
~7) Passa n fazer serviço, ovontualmonto,
no grupo
indopondonto
do artilharia
H.O 6 (automóv
,I) O cupitão
miliciano m~'(lico, 11I~ itu:tCiiO de r on'a, Jo luim 1'ndéS Pedroso dn Co ta.
~8) Continua prestando s rvic;o no r gim('nto do artilharia ligai!', 11.0:~ o c'Lpitilo do .'tinto qundro 00 picador s militun'
.To é ' rrfi, quc, por po!'t da d( 5 do
COUOllt
rol'S, in.ortn
na pr ont Ordem do E:cérrit.o,
tl'll11 it para,
situn rLO d r
rv.

20) ub i 't(llll orocnt durant o fllDcionnmento
m
Ponta D 19uda do :!. o tribuual militar territorial
do Li •
boa as colo~Ut;õ con, tnnte da portaria ti 14 do corr nt
mes, in l'tn na pr
nt(l Ordem do E.r:hcito, do cnpit o
F'l'llll('isco d \ Bou\'nnturn
• Iilit,Lo
t n nh\ J·'rnnci co I j.
rOR J Ílniol', nmbo u,
itu ~üo d re: 1'\' ,r
II eti\'alnen t como ti ·fon 01' ollcio o
do r r rido
tribuoa).
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30) Passa a fazer serviço, eventualmente,
no comando
militar (lo ~. :\Iigllol o tenente, na situação de reserva,
.J osé Lopes Baptista.
I

~linistério

da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.a Rep8rtição

:31) Pensões anuais que compotorn aos oficiais a seguir
mencionado • que, nOH termos do decreto-lei n.? 28:40-1,
de 31 til> Dezembro do lU:n, trunsituui pela presente
Ordem du Ecércit» para a Hitllação do reserva:
Capitão do artilharia António Vicento Teixcirn, HI.653t$60.
'I'om B:! :1Il0S do serviço o 15 período s.
Ca~itilo do xtinto quadro dn picadores militares José
• 1'1'1'a. ~0.4 O".
'I'onento Iarmucêutico Alberto de Castro Pinto, 14.ü85:$,
Toro ::!U nnos do serviço O 4U pcrtodos.

:~21 Rectificadas

80 pu blicam as pensões
do 1'0 erva a
os ofioiuis do aeronáutica no diante DO'
, om sub tituíção lias <lUO lhe fórum atribuídas:

que tlim direito

nicado

Pela Ordem
~bjor

Joaquim

do Exército
~órgio

da Silva,

Pela Ordem do )';Xél'cito
JInjor

Mnnuol
!'e{«

~rajor

Xlorr-irn

;~ü.OOO:5.

:Hi.OOOt5.

Ord m do Exército

I ela ' rdom do Ex

12, :!." série, de 1940:

1I,U

Cardoso,

.J orgo do Y llSCOClCP)O'

7, 2." série, de 19·10:

11,0

n,U 8, :!." série, di' 19,J1:

J..vilu,

do

~I' 'itu

:H>.OOO':í.

2, :1."

7!.0

irie, de

1912:

Bri~nd('il'o 'I'eófilo .Jus(í liibciro (la Fon: ecu, 57.00015.
P la Ordem
~Iajor Fernando
Pel« Orrlem
ano:

'1'l'n nt

'f.!

do )'~.·I~r(·ito
11.

0

Cnrvalho

'I'ártnro,

do I'::{'reito

11,U

ronel CarllJs Estol'o'

/

I, 2." série, d« 1.rJ42:
:Hi.OOOt5.

2, 2. a .~(:l'ie.do

1\ ~a, BH.OOO:),

rOl'relltl~
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VIIICofre de previdência

BALAM
dos 01\

Nos termos do artigo 45.0 do decreto n.? 2~:H)9, de 15 de
Iativo ao 1.0 trimestre do 1943:

Receita
Saldo

do nntueodonte

:

'I'Itulcs de d ivíd a púhIlca (valer de comprn},
OhrJgn~rllls da COJllpanhla do Caminhos 'de
do :;orlo do Pcrtugn l (vator dú ccuiprn)
.
Depósitos
It urdom
DJnholro OIU caixa.
. . . . • • • • . . . •

• ..
Ferro
. . .

20:316.133660
407.!)~á600
GIO.6G6JjSO
,';0:'

---__;,__

. . •

21 :33-1.734695

COlas :
Rl\cohhlas durllllto o trllllo~tro
1<1,,111,t run ítnndu por IU,'OroO

.•••••
dQp6sltos.

439. 17S2!i
1.617,';00
441.i61825

Juros:
DOR tltulos d <li,·I.la púhllc.~
•.••..•..•
Da obrtguçõos <ln ('ompanhln
do Cnmloh".
do
l'(\rl'o
du JI{\)rto ,(1) Por tug ul .•••.•
"
0
~Oti
termo
do nrtlgo 5. do rlecrotc D.o 22:1U!l, do
1~ do I'o\'orolro
do lUS3 ••••••••••••
nos (\(lpÓ lt~)S à. ()rc1l~m IIll alxi\ Gorai do Ih'I'ó
slt os , Cri d it o u Provldõucl. , 0111 lD.j2.
>Fundo

do de I'

.\dleiollnll
.nocolln"

51' do

funclvnam

r l'ebhlos durunre

ovontunls

lO.G50600

4.18 685
2.0G3 G5

241.44632(5)

1110(a) :
O trhn

tro

9.142600

s

In,lolllnlzllçn
s nos termo do artigo _3.' do d croto n.· ~.:IU9, do lá d
Fuvurul ro lIu 193J •..•••••..••••••......••

2!:

(<I) ('onstltuldo

por

ndlclonall,

nOl t rmo

da clreul

r

D.·

S, d

11 do J&lIelrO ".

I
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CETES
ciais do Exército

'Fovereiro

Metropolitano

de 1!)~~3,publica-se o balancete do referido Cofre re-

Despesa
SubsIdlOI:
20;;.000·<00
ss.ooo 00

De suhscritores
fnludilos
110 :lUO ro rrouto
A lIquidar, l' 19O 110 t"lmElstro .•.•..
SUbsldiOI

270.000,$00

um pro tIlÇGOS:

Pr
1 19.toçôcs I,o!\'n. durnnte o trhuostro .
( eru, tt.l1qu.idar do nno nntor lor : •.

200,$00
10060U
:100"00

n.endas "illli

ragas

elas:
1.02n,SGO
51i,$RO

d uruut e o t rtm stru
dOI1L, n 1iqulcJar.
du HH2

Fu elo do d

pesn. de runctounrnenro

GrlUi6cnçÜC8 c ,hvcr
IdlllcSlro
..•.•.....••..
0111,grOlillençOo

.

ns ,ic po ns Itqi .. dadas no Ir"
h luld.r,

:;.D~r)~oo
1.800,$00

do 1012 ..

7.781),$00

COlas:
I!cstolu~das

por lerem

shio png as I 'uoI'ldnlllonto

Fundo do mou .0:
C
1. do .,ol,u; '8
"clas dos
cou.o ho d.
dmlnl"r
lçau)
Saldo

!li:1'r\'jC;l,,!ji

d

te ourur ln (uctn

,h.

io.oouso

que PIl &11.:

T.IU!o
d e uII
.• ' I<ln públtca
.
Ob
I
(valor do compra}. , .,
do K~ÇO
'n Comp"nhla
110 Caminho
do I orro
I)QP6~j~~t àdu l;orlU a, (va or ,I· eouiprn
"
•.
Djnholro

1911, d

11,° Iii

".

a.- H

om~~xl:.

P:IrIlç!loa

: : : : : : : : : : ..

,

20,5IG.I33660

.

407.9:Ir.pUO
1.01O.18j 000
,$1.(5)

------

2,' Dlr cç~o {lorn! d" Mini t6rlO dn Guorra.

21 :111.801;,$37(,,)
22:0n J.330b81(5}
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Obituário

1943
Fevereiro
)Inrço
»

1-1- Alferes miliciauo médice. liceu iad ,Ari tidos '\11gnsto da Silva Domingues.
213- Coron l.ru ítuução ,I' re ervn.vl o (_. ande L mos.
2G - Curonel,
lia itllação .le resr rvn, Alfredo d : ;\Ielo
Azcrr-rl».
2; -

Tenente

!"pf"fmudo, invúlido río guerra,

;\Iúr;o do

l'illl,o.
»

»
»

:10- TCJ~pn~c rd,j~rnnlo .lúlio
I' arrn .

Augusto elo Ar.drado

•l-:\bjor
reformado \ ()rgilio (;ollçal\'c
ltorr,a.
t- Coronel, na sit: uçi"io do rescrv fi, Guilherme
reia ,I" .\ rnújo.
1- Alf()rl' g-rndllarlll, r -Iorurado , .10 é Duarte
rriru .1 úuior.

('or!o'( r-

Rectificações

• ':\ Urdem do Exército II.· .1, 2.' série, 110 corrente
auo, p. 1 ;5,
I. :'_', 01111ese li,: (cllal't:\", deve lor- e; «Ba to».
K a Urdem do Bxrrcilo II.· 5, 2.' "rie, do corrt nte ano, p. 211,
I. 4', onde c lê: (c. 'I'nc», deve ler- c: o_ élH\.; p. 211, J. 15.', onde
.c
lê; "E~trinall, devo 1 r- e : ,,}<: timn» j p. ~~O, J. 17.', onde
H"
«It ihr-i ro», d,·,·(· l.r- (': "I{ bOlo" .

. .1 IItóllio de Ollvcira
gstÍl conformo.

o .\jullallt

Gen ral,

ala::al'.

MINI.5TÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

do Exército
2.- Série

N.O 7

22 de Maio de 1943

Publica-se

ao Exército o seguinte:

1-

Ministério
.Innda

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

o Clo\'ôrno

dn República

do Gabinete
Portuguesa,

pelo Mi.

nístro du Guerrn, nOIl1 ar os oficiais a seguir designados
parn irem ao estrangeiro
em missão de serviço púhlico
rr laclonurla
com o plano do roarmumonto
do exórcito :
Coronel do nrtilhuria
Eduardo
Tl nont -coronol do artilharia
Pi'r ira Coolho.

da Costa Ferreira.
~fário Alberto
•'ardinha

'I'onnnto·('orollol
tio corpo do e tudo maior Júlio Carlos
AI\' s Dias Botelho ~Ioniz.
Ten 'lItl do urtilhnria .Iouquím 'I'oixeiru 'rolo.
AMIU dus (105p '!ias com trunsportes,
~erá feito a cada
um (10 referidos oficiai , a título UII ajuda do custo, o
abono diário d( 330.~, sendo :t'inda abonada ao primeiro,
como hefo do mi 'üo O por uma 86. vez, 11 quantia de
3.3
pum dospo u (1 rnproseutnção,
tudo pago pela.
v rhu cun tunto tio cnpítulo 2G.o, artigo tiüD.o, do orçamonto do ~fini. tório da Guerra para o corrente uno.
?lini tério
• cr(\ll,rio
Co la.

da (
d

II

-rra , ü do ~fllio tio H)43. - O Sub-

b tndo da G uorru, Fernando dus Santos
( 'lo ear ~ do ,'j to ou llnotaçlo do Tribunol do Coutu).

oumer

270

ministério

110

1·;xltncl'l'O

~.o

da Guerra - Repartição
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Gerai

x

os termos do decreto n, o lG:OiO, de 2;) do etembro
do ln28, manda o Govêrno da H"ÍlÚblicll
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, COI ceder a Rosa Forr ira Pise
<' li. Carlos .Iúlio F' rreirn, viúva o órfão do t n nte Joã
Ferreiru,
fulecido om lf> tlf' Março de Hl42, o ubsídio

mensal

no quantitativo

~lilli~t\"rio
Secretário

da

G do Abril do Hl43.-0
da Guerrn,
Fernando dos

GUC'I'r:1,

de Estado

Costa,

do i!ô8;S54,
'ob-

tanto

do Conla s em r. .Ie ~l •• o do 194 ,1l!4o 4
lias termos do ~ecretQ n.o 22:257)_

(Vlaac!a pelo "rltJulIl\l
• ,-140. om.üumentos,

Nos termos do decreto n.? 16:0;01 d 2f> de et mbr
(lo 1\):.!8, manda o Uov0rno da Rcpúhlica Portuguosa,
1'1'10 Xlinistro da Guerrn, conceder a Xlurlu Teresa Ilclena

de

d (l

l'

oronha

\JI'(lIIha

'I'rancoso

Pnulino

'I'runcoso

1

Vaz

t'

Tranco

o Vaz, Vítor

Vaz. • Iuria Mndalenn

u EU:l

Inri,

Manuel

do Noronha

de Noronha

'I'rnnr-oso

YUiI, viúva e órfâo do tC'nent€l do artilharia Vítor do
... T asciinen to Y az, falecido
em 11 do Outubro
de 194:.?,
o sub 'Idio 111 .n al no qu utitativo d( :13Gr55 •
. tim 'Iério

Soerotftrio
('os ta ,

da G u(\rra,

6 d

do I'..stado da

.lillLt(·ri
da (:u!'l'ra• .!. •
~l'('n'tfll'il) l!t. g taJo

( o 'ta.

Abril

d

Hl43.

UClrrn, ji'ernal,do dos

ob·
'anto,
do-

dll

.\bl'il

de Hl43,

F'l'1'11(l1l'IQ

cio
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RECURSOS

inistéMu da Guerra - 7.a {)il'1lcç~o Geral- 3.a ftepartiçfto
P07' decreto de 15 do corl'ellte

mês :

: egudo provimento
ao recurso
11.0 2:605,
interposto
perante
o onselho do Recursos
pelo capitão do ongenharia, com o curso do estado maior, José Ferreira dos
Iicis, contra o dospacho
que lho indeferiu
um requerimento
em quo pedia o abono do um novo período
de ajuda de custo por residêneia
eventual,
por falta
do fundamento
legal.

111- mUDANçAS DE SITU.ÇAO

Ministério da Gaerra-1.11 Direcçao Geral- 2,' Repartiçlo
Por

prJ1'ÚH10S

de 17 de Abril fl1tdo:

Abatido no ofoctivo do exército por tc-r sido alistado no
comando dn reservas da marinha, n08 termos do artigo 3,° do decreto-lei 11.0 :t?:,t f), do :!4, do Novembro
do 1942, o aspirant
fi oficial miliciano,
do re'l.rillloll to
do cavulariu 11_° ti, Jorge Ruivo do Vn concelos e fiá,
d vendo
ar coo id rndo n to. situação desde 23 de

1, evoreiro dI) 1!l43,
(ADotllda polo Trlbanal

do Con''''

om 21 d Abl-Il do 1043).

adidos

apitão J inf nturia, do bat"lhito

V

do caçndores
n. 10,
Ramiro Telmo
1111e
Pereira 0, da l'~s('ola do Exército, Armando Frnucisco PíL .con, por terem sido, o primoiro rl qui irado para de:CIl1J>l.lllhnr IIInf comi silo dr
1'\ iço depcn ti
t lo .1itâ tório do 1 n torior na guarda
rn cionnl republicana,
o o .l'g'undo nOIUl'a(~o professor
:vlJullto da 4." cu loira da b coln do I', .ército, por portaria d 21 de Janeiro do COITCllt(· :1110, dovoudo ser
con id rndo lU' t, ithaçiio, r P cth'ument
, J sd ::?
I

1 Abril c 1 dü :\1urço do Hl43.
{AliO'''''. p lo Trlbllll

1 ao ('ont«

(frtI

21 do Abri

do ln43)
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Reserva

Major do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do elepósito gorai do material do guorra, Francisco Inez e
capitãis, do regimento do infantaria n.? 10, Carlos Augusto Murtins c, do regimento do infantaria 1\.0 ln,
Miguel Carneiro do ~fa('edo, o primeiro nos termos
da alíneu b) do artigo 1.0 (10 decreto-lo! n." ~8:·íO-!, do
:H (lo Dezomhro do 10:~j', por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção,
o os rostnntos nos (Ia alínea a) do mesmo artigo, por
terem atingido o limito do idade, devendo
('1' con. iderad os nostn situnção, rcspcctivnmonte
til' rio G, fi l'
2 do Abril de 104:L
(\'lsn.14 pote Trlhnnnl
duvídos cruotumonto

~o Contns , com a aoolaç§o
,

1108

termos

do nãc lororo
do de e roto D.· 22:2m).

Baixa do serviço

Alferc: miliciano, do regimento (lo infantaria n.? ;~, 'arlos .:\ ssis Pinto de Olivoirn, 110. termos (Ia última
parto do artigo :Lo do decreto-lei n." :2~A04, do aI tio
Dezembro do 193i, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitular do inspecção, dovendo ..cr considerado nesta situneão desde lU do Abril
<ll' HW3.
(.\uotatIn pelo Trlllllpal de Contai om 21 do Abril do l!H3).

Por

}IO/'t(1

rias di' 24 de A1II'il findo:

Nula o do nenhum efeito a parti' da portaria d 13 do
~[arço último, insortn IIU Urdem do Exército n.? ~),
:!.A . érie, (lo corrente ano, que con iderou com baixa
do servico o alferes milicinno de r 't'rva do on·j(·Q
de l\(lmil;i traçiw militar Maouel Diu l·'err ira, VOI'
e han'r fl\l:ollhl'citlo quo o m· mo oficial Ó cm II ri
Dl'~('mhrll !ll'ôximo futuro atingI o limit
J idado
para trun itul' pum aqllela
ituuçllo.
(ADOIAda I' lo TrllJuD

I de COnlAl om ., tI

1.. 1

o 1~13).

(Vinda p~lo "rlbuoal
tI
onla., com a a otl\(lo d. nA
~OYldo. emolum 111I, no I rlllo do tI ,.10 n.· .:~T).

I

rem
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Adidos

Cal'iWo, do regimento
de artilharia
de costa, António
.J osó Caria e tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, da Escola Prática de Cavalaria,
Luiz Figueiredo Ferreira,
por terem sido requisitados
para dosemponhar
comissões de serviço dopendontee,
o primeiro, do :\finist~rio das Colónias, nos termos da
~.a parto
do artig-o ~.o do decreto n.? W::300, de 2:3
de Março do 10:?7, c o segundo, do Xlinistério do Interior, na guarda
nacional republicana,
devendo ser
considerndos
nesta situação,
respectivamente
desde
1!) (' 113 do A bril do 19.!:3.
'I'eneut«, (lo hntalhão do metralhadorns
n.? 1, Luiz Mário
do Nascimento,
por ter sitl o nomeado instrutor de tática dI) infuntnrin da Escola <lo Exército, por portaria
ele 18 <lo :\larço último, desde quundo <1('\'0 ser considerado nostu situação.
(Anotndus

1'010TrllJunnl

do Contas OIn 5 do ~rujo do W13).

Oftciais milicianos de reserva

milicianos do infantaria,
<lo regimento do infantaria n.? G, Custódio Palha Gandnrola, do regimento
de in fnn tu rin n." 17, Joaquim Vicente o, Iiconciados,
do centro do mohilizução de infantaria n." 9, Josó Mnrcolino '1\ ixoirn 0, do centro elo mobilização
de infuntarin n." 1:~, l lon riquo Guilhormo da Silva ; alferes
milicianos do infantaria,
liconciudos, do ceutro de mohi!iZ11C'o de infantaria
n." 1, Armando Teixeirn do. ii,
do centro do IlHlhilizl1c;ito do infantil ria 1I.O 2, .Ioüo
Ans 'Imo Iiiboiro, <lo centro do mohilizuçâo de infantaria 11.0 4, .Ioaquim .Ini me Simões, elo eontro de mohi!izuI:ão de iufunturia n.? ti, Joaquim Forreira Couto,
do centro de lIIohiliza(:ito do infuutariu 11.0 11, ::\fÚl'io
Holin
_lf)I'aldos Barha, do contl'O de lIlobilização
de
infuntaria n.o I :~, ~ratell AuO'u to do 1'30púln'da o Sam. (OI 'l\Htro dl llJohilizac;ito
.., (eI' ln f':\ntana . n. ° 1'*,
paIO,
.João do .Almoi<ln Franco, Luiz AlIgU~tO Piçarra
Pi1l1tlntl'l, :\lanlwl PiJ'(\ 00;n08
Ant6nio ~rontciro da
li on (('li, do ('('ntro do IIlohilizac;iio do infanturia !l.o 13,
.J086 Luiz P('ixoto < Arménio do AlJIaral FOlTC'ira a,
do l'll\'ulurin
lic( ncilldo do ('l'ntt'O dI' llIohilizac;ão <lo
<'u\'ularin
n." " ~~, Antônio ~fanucl ;\fonte p(lrClrH, noS
termos dn última parto do ~ :3,0 do urtigo (i1.0 cio decroto ll.O 1:2:017, do .! do Agosto do 1D:!G, por terOJll

'I'euent \

j

°

.
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'j

atingido o limito do idade, devendo ser considerado!'!
nesta situação. respectivamente,
desde H) o 10 do Jnnoiro, 18, :?7 e 11 de Março, ~3 de Fover iro, 22 do
..,farço, 2 de Fevereiro,
1 de • bril, ~4 de lareo, 18
do Abril, 10 do ~Inrço) 11 de Fevereiro, 17 e ...2 do
Janeiro o 18 o 17 do Fevereiro de 19,13.
(, DotAda pol~ 1'rlhwlaJ

do Contas

em ~ 110 Mal

do t !5).

Baixa do serviço

Alferes milicianos:
do regim nto de inf! ntarir n.? 19,
António .JOS0 Ribolro do ~{ gnlhãi , do regíl' nto do
artilhurin ligL'Íra n.? ii, .TO! quim Iieb lo Vaz Mont iru
e, do regimento de> ougenharir 11.· 1, .,. 5('0 \ugosto
Peixoto Taveirn, no termo
da última part do artigo B. o do doer to-h i u. _ : 04, de :n de
zembro
de 1D37, por terem sido julgad
incapaz
d todo
o serviço poln junta. 110 pitalar de in poce 0, devendo
er COD iderado n t ituaç- 0, r . P ctivamonte, de de
17, 17 o 7 do Abril de 1~H3.
(.\notadn

,1010

'I'rlbuual

do Contils

em 6

e

I 1 <lo !.U).

Por portarias de 1 do corrente mt :
Ou dro da arma de infantaria

Teu nte ti
<ln Cruz

gre o II

(\'Iudll
P lo 'l'rlbllnlLf do Cellta
" rido. OIDOIWll ai",
II....

(

,

_I '0
, eom a

AD ta<; o de nAe
etOm
d1Kl'tIlo D,' =7)_

1\ polo Tribunal
du COGtIlI. CClO a aDGtaçJl.o 411 li
..m
d Tldu. moi a
rllo, 110. 10rmOl do d. !'ti o D.' .1 1).
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Disponibilidade

Capitão

de infantaria.

adido, Pedro Júdico Bustortí'Silva,

que. de rogrosso do Ministério da Economia,
por ter
doi rado de prestar
serviço 110 I nstituto Geográfico
(I
Cadastral,
(\ apresentou
em 14 do Abril do 1043.
l'enonte do quadro <108 sorvicos nuxilinroa du exército,

adido,

Autónio 'I'cixeira, quo, de fO"ól'I'SSO (lo Minisdo Interior,
V0l' ter deixado
de prestar servíco
uu ~Ilarda naciouul ropublicana,
50 apresentou
om :?O

tério

do A hril do 1DJ:\.
(VI a<lu p lo Tribunal
vidos cmo lumoutos ,

.Ie Coutas, com n 8notllJllo de for m do"
torro •• do deczoro [I. ~~;251).

1I0S

Reserva

apitão,
do regimento
dos Anjo. Ii nustino

do infautariu
n." 22, Francisco
\ tonent, (lo infantaria,
adido, em
ervíço no ~Iini~t{lrio das Colóni '8, Domingos Antônio
do' 'anto,
nos termos dll allnoa a) do artigo 1,° (lo
decreto IC'i !l.o 2K:.!Q.1. (le :n (II' J) \r.emhro do 1937,
por terem atingido o limito de idade, devendo s I' considora los no ta situação, respectivamente,
dosdo 9 de

Abril e 7 ,J(' Jaueiro dI' 1943, n110 rccobond o último
r nsão p('10 Jlinist6rio da Guerra. por continuar fi prestr r . I'\'ÍI';O no :Uinist{>rio da Cclóuias.
C. a v.1 Trll;1Ulnl do ('oul
"nnotn~II"
lo .arem dovl,
o
(VI

I

d.

S, COIl1

1lIotumeato,

nos termo

do doc~o

D.

92:251).

Balx do ar/iço
T n nto milleiano
médico, do rogim nto do inf:lntllria
n. 9, H ioal(lo dn I ih'u (I, • 'OTl~a 'i irn, nos tOl'mos

da últimll purt!' (lo nl'ti ..o 3.° <lo deC'roto li n, o 3K: ~O-J,
df> :n til' I) r.omul'o dnl:'19:17, pol' 11'1' sido julgarlo illenpaz dr todo
son'i<;o pela junta !to 'pítalar do ins})(\rçilO, .evC'ndo
S('I' ('011 idornJo
lIO. ta situn<:üo desclü
(I

24 d Abril d 19·13,
(Allolada

P r portaria

de

polo Tribwlal

do Coutas

om 8 de Maio do 11143).

do cOl'rente lIlC.~:
Supranulllerãrios

•~

t rmo

J .0 do Jocrcto-joi
iW1nhro de lH37, 'nb titoído pelo

da. 2, n parto do artigo

11.° ~B:4(J1, d :n (I \

J)
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artigo 1.0 do decreto-lei
n.? i32:G0~, do :20 do Fevereiro
do 19·1:3, e de harmonia com a portaria n. ° 10::3G8, de 15
de Abril findo, puhlicuda na Ordeni do Eoército n.? 3,
1.a série, do corron to ano:
Infantaria:
Majoros : da Escola Práticu do Infantaria
(batalhão do
infantaria
n.? :!O), I· ilipo Cândido de Sou a Dia' Ribeiro de Carvalho : miliciano, do extinto quadro I':-]>edai, do regimento
de infuntarin 11.° 6 (batalhão de infantaria n." Gli), Júlio ~UIlO
Pereira de Oliveiru ; <lo
regimento
<lo infantaria
n.?
(batalhrlo de infuntaria
n.? (iR), Annclcto
Pinto da 'unha Pniv., O Xlunuol
Martins dos nl'iR; tio regimento do infantaria
n.? 14
(batalhão do infanturiu
n.? 74), António Arcosu Corroia da Cruz (I António Epifftnio Antunes Cabrita ; do
regimento
do infantaria
n.? 18 (3.° batalhão),
.João
Afonso Pereira
(lago;
(lo rl'girncnto
<lo infantaria
n.? 19 (4.0 batalhão de infantaria
n." H)), Arruando
Guulter da Fontouru ; do batalhão independente
do
infantaria
n.? 17 (~.o batulhão do infantnriu do regimonto do iufanturiu n.? 17), Fruncisco
Pinto Velgn ;
(1 (do
:~.O hatulhão] Augu to de Carvalho; do butulhão independente
tI(, infantariu n." 1 (~.o batalhão
do infantaria
do regimento do infnntnria 11.° 1 ).
nuol Moniz do l{1 endos ; do batnlhllo indt p nd 1110 d,
infantaria n." 1n (2.0 hatulhão <lo infuutariu do r. gimonto do infantaria n." 10), Fernando
('~C< r Wilton
do () Poruiru o (ti o :3.° batalhão] J tlime • [artinho
Pel'J'oirn Leal.

~ra-

,tl'tUhar/a:
oronol,

('omtlndllnto

do artilh

Jos A(:Oro , .lo é do Carmo

rin do comando

militnr

da , ih'a lHa.

'rOU(\!!to ·coronóis: adjunto do comando d, artilharia
do
comando militar do' AçOl' ,Luiz QOllzaga Br
nlll
Lnit( Porry (I 'ou a OIno:; comanelnnt
d artilharia () eh C do' on'iços do nrtilhlll'i
do 'OIlHlll lo miHtll!' dl\ S .• [ill'lwl Alborto .. fÍlrio 'ort
do • nnto ;
cornandunto
ti Ill'tilharia
10
1D nelo militar da '.I' r('I'irl\, .Jo l\ Lucinn) d
'omnndnnt
d
Ilrtillwrin
do <:omando
! d ira,
c r d,
'ih'n P<ll'oira Dias.
I

I
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:\lajores: do grupo do artilharia contra aeronavos D.O 1
(grupo de artilharia contra aeronaves n.? 4), João Taborda Alves Pereira;
(do grupo do artilharia contra
aeronaves n." 5), Armando José de Matos ; (da defesa
terrestre
contra aeronaves da base aérea n.? 4), José
dos Santos Rodrigues Braz ; (da dofcsa terrestre contra aeronaves de Angra do Hor oísmo), Alcino Miguel
Peroiru Rodriguos ; (da dofesu terrestre
contra aeronaves da Horta), Luiz do ~OtlHa; (do grupo do artilharia contra aeronaves o defesa terrestre contra noronavos do S. Vicente), João Josó Guerreiro
Pacheco e,
do grupo do defesa submarina de costa (do comando
de artilharia
do ('0I11al1(10 militar do Cabo Verde),
Eduardo Augusto Tavares Nunes.
Uapitãis: adjunto cio comandunto
do artilharia
do comando militar da Madeira, Antão Cordeiro Dias; do
grllpo do artilharia contra aoronuves n.? 1: (do grupo do
artilharia contra aeronaves n." 4), Elói Alberto Valvordo e, (cio grupo do artilharia contra aeronaves n." 5),
Alfrollo Ramos Paz e Aníbal Scipião Formosinho
e
Silva; do grupo do artilharia contra aeronuves n, ° ~ : (do
grupo dl artilharia contra 1t01'0na\'Os n." 4), Augusto
.Adolfo Cancclu Alves Mimoso ; (do grupo do artilharia contra aeronaves n.? 5), Luiz Falcão Menu e Silva;
(do comundo (111 dolosa torrestro contra aeronaves
de
Angra do Heroísmo), António Rodrigues Janeiro Borges; (do comaudo da doíosu terrestre (lontra aeronave ela. l Iortu] ~ran\lol :\Ial'tins do Olivcirn o, (do grupo
LI artilhu rin contra

tra aeronaves
da Co ta.

aeronaves

do Cabo Verrle)

o defesa terrestre

F'irruinc

con-

José ~[jranda

EIl!Jenlw ria :

'l' I n<:ntos-coron{.jl'l:
('Olll:\[)rlnnto
do ongonhurin do
comundo militar da :'\Iat!c'irn, José Cunha Lamas 0,
da rüpurti<;ilo t!t (Itlgünharia elo comanclo militar dos
:\ i~(: Ir
) h,"glínio ~\lltúllio Duro ~raviol' .
• faJor, uJ l'(''''itJl 'uto dI' llllrr(lllharia n.O 2, chpfu dos serv'!c:o (O
I t>I ngcnhlu'ia
'I'
de Ca b()
doI:> ('otlwn( Io IlllltUI'
\ oruC', • IUtlul·l Augu to (lomos.
'1'

'llladl'o do 8f'I'I;il'08 (I/I.l'({;(l/'e~ do r.l'(!rcito:
III nto do IJll!ldl'O d(15 SI l'\'ic:o~ auxiliaros
do oxórcito,
do hutnlhii( de illfnutal'ia ll.O 20, António Malluell\1aclJauo.

"~

•

I

2.1

brio

no

OROEM:

EXÉRCITO,"
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1

&lcsena

oronol

Jooniço

de administrucão

militar,

director

. do mesmo serviço, António JOS(j Hodriguos, nos termos (la alínea a, do artigo 1,° do decreto-lei n.? 28:404,
do Bl de Dezembro
do lflB7, por ter utiugido o limite
de idade. devendo SN considerado
nesta. situação- (10<; de
'):) de Abril do 1D:l3.
(\·1 arln pulo TM.huJlnl ela Coutas, com a anotação do niio serorn
duvIdo. omctu.nou
as, DOS termos do ducrnto n.o 2~:257).

Gficrais milleianos' de reserva
Capitão

}..lfro.Io

Ventura

Fcrroira

Bran Ião

C

tenente

Luiz Daniel T'runr-cso Leote (lo H{igo, ambos milicíanos, lic nciados, do (' intro do mobilização de cngonharin

n." 2.

!lOS

termos

do ~ 3,° ío artigo

()1.0 do do-

creto 11,° 1:!:OI7, do 2 do Agosto do 1U26, por torem
atingido o limito d, idade, J.IW(·lHlo SOl' considerados
nesta situação, rcspectivamoute,
desde 2\) (I 17 do Abril

de 1943.

(.\lIota<1a 1,.10 "rll>lIllnl

de ContA'

um 12 do )Inlo:do

1913),

Baixa do serviçu

Alfore. rnilieinn
médico, <lo «entro do mobilizaçâo
do
5 rvíço
do saúdo I1,Q ~, Idúlio Ferreira
do Oliveira,
no termos d •• última parto do artigo 3,° do tl(\('reto,loi
n,O ~ : 104, d :n eh 1)07.: moro df' 1937, pOI' ter sido
julgado
Íneupnz do todo o 8or\'ir:o pula junta hospitalar do in'p
1,:"0, rI ,- neIo SAT eoo ir! l'a lo nosta situa~iio d d fi
Maio dn 1943.
I

ob&ln. 1'010 Trf1111D 140 ('onlas

Por portarias de 13 do rorl'l!tltr
(\notn.dn,

Con ido rado apr

1

ta.d

em 12'<18'Mnü>ll"

l~)j:l),

1/I{i,~,'

palo TrJbWJ.&l d~ C4ala,l.OW tU do ~Ialo do 11)13)"

~ te

finistério

(lcsdo,:?4

do

Alml d 194:3 por h'l" sitio diSpOll n.J.o do sel'\'l~o que
pr t. '"U no :Mitl.i t', io do I utMÍDI', na guarda Jlflcionnl l' puhli('ana,
o ton nt mili.ci:llIo J. infrulta.ria,
adido, Manuel ~\gllas ÜI'UZ, 0(':111(10 !la situaçFio do
lic llcindo,
Adido
Too it , do reginl I1to do arlilh!lrin: ligoira n.o 3, Joaquim T ix irll Tolo) pOl' tC'l' i o nODl do para prestar
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serviço na fábrica do munições do artilharia, armamonto o viaturas, devendo ser considerado nesta situação desde 25 do Abril do 1943.

de 18 do corrente mês:

Por portaria

(AlIota1a

pólo 'I'rtbun .. l do Contno ('DI 19 do ;\Ialo de 19t3).

Adido

'I'enente do extinto quadro auxiliar do artilharia, no
mesmo extinto q uadro .J O:H[ uim Jerónimo
Carneiro
de Sonsa o Monesea. por ter sido nomeado para prestar serviço na Escola do Exército, devendo ser eon iderado nesta situação desde 17 do Maio de Hl4:3.

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _1.4

Direcção Geral-

2.' Repartição

Por porto: ia de 31 de .1[(I/"{;o do CU/Tente ano:
(Vlsnda
"Idol

polo Trlbnnal
omolumentcs,

do (!ontu, com a anotaçlo de serem do1101 termes du doeroto D.· 2l!Il!lI7).

Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão do 5(\I'\'i<:0 de administração
militar, adido, o t ncnto do mesmo S .rviço, adido António Ventura.

Por portarlas
(\'badas

de 10 de Abril flndo :
pelo 'I'rlbunal

do Contas, Com a Ilnota~1I0de 80r m de'

,'I lus OIQOIUlDonto , 1101 termoe

do doer

to II. t ••257).

•

Batalhão do metralhadoras n.· 3

'I'oncnte miliciano ti infantaria,
O alf 1'. miliciuno d
infuntnria
Armando
<lu • ilva • \0., contando fi nntiguitlndo de ,I 1 d D zombro (I 104~.
Regimento de engenharia n.· 2

nto miliciano médico, o alf ri miliciano 111 dico AI·
hortino da o ta Bnrro , contundo n antieuidnde d d
1 do Dezembro do ln:\;.

'1'('11

2.& Série
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Hospital militar do Faial

Tenente
miliciano módico, o alferes miliciano médico
Alfredo Pimenta Beja Marques Godinho, contando a
antiguidade desde 1 de Dezembro de 194:2.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Alferes miliciano módico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano módico, licenciado, Acácio Augusto Saraiva, contando a antiguidade
desde 1 do Novembro
de 1Q~7.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Alferes miliciano farmucêutico,
licenciado, o aspirante a
oflcinl miliciano farmacêutico, licenciado, .Joito Raposo
Peroirn., contando u antiguidade
desde 1 do N ovem-

oro do l~mO.
Adido

'I'ouonto miliciano do infantaria, o ai fores miliciano de
infuntnri:
adido, em serviço no Mlnístório das Colónias, Elmuno Artur do Oliveira Ribeiro Girão Osório,
contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 194:1.

Por portarias de 17 de Abri! findo:
(\'1••

<108

1'010Trlbu",,1 d Contas, com A allotnçao de eerom de·

vido. omcl nrunntos,

ttell'

terurcs

Regimento de Infantaria

upitão,
roiru.
Capitão,

o tenente

° ton

do infuutaria

n.O 3

If;aúl da

Regimento de infantaria

nto (lo infuntariu

do rloeruto n.o :!~12!')1).

Ooncotcao For-

n. o 8

Luiz Gonzaga

Grego.

Adido

apit1\o,

o tenente do lnfanturia,
adido, em serviço
:\1ini tório das olónias, João ~[igllel Gomes.

Por portarias

til'
(,·no

no

2·' de A bri! jindo:
ctlr c

do vi lu 0\1 "u"loçnO

do Tr lbu nul do Coulno).

raduado • r spoctivautentc.
no posto do tononto miliciano 1Il' dico II tononto Illi,dico, nos tormos do decreto

282
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n. o 31 :495, do 1 d Setembro de 1\)-11, o alferes miliciano módico, Iiccnciado , do centro do urobilização
do serviço do ·~3.údc11.° :3, Fernando Pais de Vasconcolos (I o módico civil Joaquim Carlo
Yilhena de
Mondonça, devoudo ser considerados
nesta
ituação
desde lü o 14 de .lbl'il do 1943,

(\'l.nd:ll ~ID I'r ba
vtdos omctumoutos,

I de COlltas, com a aootai'"
d •• rem d.
1108 termos do decreto o, ! :!
..

n.

4.· região militar - Quartel general

Capitão do oxtiuto quadro aux'liar de artilharia,
chefe
da 2.11 Repurtição. o tenente do mesmo ~_ tinto quadro
José Domingos Rodriguos Candoias.
Regimonto de artilharia

ligeira n,O 4

Capitão, o tenente do ~rtilharia
do rogimcnto de artíIharia posada n.? 1, .\I\':lro da ~ ilva Carvalho.
Hospital militar da Terceira

Tenentes
milicianos médicos, os alferes miliciano mádicos .T orge do )1edina Monjardino (' A ugusto Pumplona Monjardino, contando ambos a antiguidade d sde
1 do Dezembro de 1 42,
Ouadro II

uxil' r

erviço

do x reito

Alf( rcs do quadro .10
rviços au. ilinrt
do exército,
o 811 rgen to aj udanto d infuntnrin, da 4. a companhia
do batalhão 11,0 4. da guarda nu lonal r pnblicana,
.Ionquim Lucas, . m prejuízo de antiguidarl«.
Extin'

quadro

ax'l r de rtilhatl

Jfnjor do extinto
qU'ldro uo 'ilinr (1 atilhurin
o ('ap't <>
do mosmo ,,_,tinto quadro, dn Di,'l'('C;:'io da Arma d
rtilhnl'ia António Pt'r irll do . f: to
Adido

(~llpit: o, o t(>1I ·nt· do ird'a'ltnria
adido, (m
~lilli t('rio da
{'O I611" I .\11 1't Cu1'l

HilH'iro

da

(.,UIl

11(1, no

t

rmo

do Ilrti,.o

LOdo

d -

('rl'to-h'i n, :n :!).)B, d
d \ .A bril d( 19 2. com refl'u in
arti
úllie do d
to·1· n. o 3:!: • 4,
d Fo\' re.iro do HI13,
Q
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Por portaria de 1 do corrente mês :
(,'!lo

caroce do '·'sIO ou unoraçâo

do Tribunal

Graduado
110 põsto
do alferes módico,
decreto 11.0 :H:4Ç\!), de 1 de St'tembro
dic» civil Ilcnrique da Silva Pires.

portarias

P01'

de S do corrente

do Couras],

nos termos do
de HH1, o mó-

mês:

(\'J."i!as pelo Tribunal do ('u'1I"O, com n aDoIII~Tto rio serem devld"8 .,1U""WlOutOo, DOS terwo. 40 do.r~to n.o f2::!:>7).

Quadro de oficiais do serviço ee admlnlstraçãc

militar

OO1'onol do ~1'I'\;(:o de administração
mil itar, o tenon ti '.
-coronel
tio JIll'SI110 serviço,
adido,
uh-dírcctor
das
oficinas gerais do furdumonto
dos dEI larvalho ~leJle IX •

o calçado,

Eduardo

Gue-

Adido

'01'onol do sorvlço

do ndministração

militar,

o tenente-

-coronel do mosm« serviço, adido, om serviço no :\Iinistério do Interior,
nu ~lIarda nacional republicana,
Artur Armando
de :\1ugalh1\is Correia.

Por portarias de 13 do corrente mê
(Vi adas 1'0101'rlhuuIlI do Conta., eom n l\llntAoao do "'
vído e ictum
to., r.o' t
,do
ri<' roto 11.° 22~!lT),

1 II -

Ministério da Guerra -I.. Direcção Geral- L" Repnrtiçiio
·\Ireres do quadro dos serviços auxiliares
do oxórcito,
o sargento- ajudante
do secr stnrindo militar, J~ regiIllt'llto di infantaria D.o;;, '(lha tião Gomes do Oliveira,
fi} pr ~uízo de antiguidade.
Mini térln da Guerra _ 2." Direcção Geral- 3,' Repartição

d,

" pitao
do

1110 1110

(r, iC
orviço

militar, o tenente

de ndmini trucão
Eduardo

bo a.
.Alrl'rt, do qun. ro dos

d

I

I

'ousa

Correi.

Bur-

('r"i~o. :~II. i!inr.f': do ('x,'lr~ito1
,'1 crptn.n.ldo
11l1ht. r. da D,re('u do ' rdçoo dl' .\dministrn\üo
.lilitar, .Toüo Gon('Ilh'c,
PlD pl'(~\Iizo de untiguidlldo.
f)

r

r

Ilto ujll 1:1I1t do
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Ministério da Guerra -

2.' Série

3.' Direcção Geral

Major, o capitão elo infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 1, Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos.
Govêrno militar de Lisboa-Quartel

genel'al

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército.
o sargento ajudante, do regimento do cavalarin 11.° ~,
::\fúrio Henriq ue Reis da Sil veira, sem prejuízo do antiguidudo.
•

Quadro da arma de infantaria

Major, o cnpitão
Ministórío
das
::\[ota.

til.' infantaria,
adido, em serviço
Colónias, António
Emllio
'imõos

no
da

Regimento de infantaria n.· 3

:Major,

O

capitão

do infantaria

Joaquim

Alberto

do Lara

Alegro.
Regimento de infantaria n.· 8

:\Iajoros, OR capitãis do infantaria J o é Bapti ta Barreiros
e Gervásio Martins Campo do Carvalho.
Regimento de infantaria n.O 10

~Ia.ior, o capitão
n." n, António

do infantaria,
do butalhão do cnçadorcs
Cu tódio Gouçalvos Monteiro.
Regimento de Infantaria

11.· II

)[ajoros,
os cupitâis do infantaria,
do regim oto J infantaria n.? 1, Erne to hianca da :\Jaia o do Colégio
Militur, l~dllal'(lo António Garção.
Regimento de Infantaria n.· 12

:\Iajor, o capitão de infantaria, adido, em
nist "rio do Interior,
na guarda nacional
Antero de Figueir .do AI\' \ .

rvíço no )fi·
r publicann,

Regimonto de infantaria n.· 14

o capitllo do infantaria
adido,
m
ni tório do Interior. lia guarda nacional
Luciano Gome Martin
lardo o.

:'[lIjOI',

rvi o no • fir

Batalh o independente de infantaria n.· 18

;\lnjor mili iano do infuntnrin
lo xtinto qu dro e p 'ia},
() CLlpitilO miliciano do infantaria,
do m mo xtillto
q\ladro,
'udo do H go l'im ntel.
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Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército.
o sargento ajudante, do regimento de cavnlaria n.? 6,
António Albino Pires, sem prejuízo de antiguidade.
Centro de mobilização de infantaria n.· 3

:\fajor miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
o capitão miliciano, do mesmo extinto quadro, do regimento de infantaria n.? 3, Luciano Augusto Vaz Pereira.
Centro de mobilização de infantaria n." II

Major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
o capitão miliciano de infantaria,
do mesmo extinto
quadro, do regimento de infantaria n." :1, Manuel Francisco de Sousa Viana.
Direcção da Arma de Artilharia

'I'cnentos-ooronéis
os majores de artilharia, do regimento
de artilharia
ligeira n.? ;~, António de Ornei as e Vas-

(:onculos
Oscar

o, do regimento

do artilharia

posadn

n.? 1,

Neto do Freitas.

~Iajo1'l\ , os cnpitãis do artilharia,
do regimonto de artilharia ligoira n.? H; Cândido Augusto Ribeiro c, adido,
prof 'SOl' dn girnnústic:a do Colégio Xlilitar, António
I':mílio Xloreir« I'eixoto.
1,' delegação

Tenonte-coronol,
O major
nrtilbnria
pesada 11.0

~,

de artilharia,
do rogiulünto do
BC'ba~tifto Martins NoglIPira

oures.
1." inspecção de artilharia

),Iujol') o capitão
Po tuna.

do artilharia

Xlunucl Augusto

lia Silva

Regimento de artilharia ligeira n." I

:\Injor. o capitito do artilharia,
do rogimento
riu li...( ira 11.° 5, Frunci co .Io é Heuriques

(lo artilhaCortês.

Regimento de artilharia ligeira n. o 2

Major,

o capitão

do arti Ihnrin EruC'sto ~ oguoira

I'ostuua.

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Illjon ,o
1'lI)litiiis do artilharia .Ioão Carlos (Iuodos
(Juinhol1'
I'ortugnl tia Hih"ira I', no quudro da arma,
~lIt611io ,Miglll,l ),Iontoiro Liliório.

286
Rerimenlo de artilharia Iigoira
Tenente-coronel,
O major do artilhaciu

5
António

D.a

Gonçal-

ves Alvarenga.
Major, o capitão de artilharia António Cimo Rodrigues
Pacheco.
Major miliciano d artilharia, do extinto quadro ospocial, o capitão miliciano de artilharia,
do mesmo oxtinto quadro, .loão Felguoiras .
.l\ Ifercs do quadro dos serviços auxiliares do e rército ,
o sargento ujudante,
do regimento ele cavalaria
n,? 7,

Sérgio .lonquim Rodrigues
(lo antiguidndo.

Gonçalves,

s m prejuízo

Regimento de artilharia pesada n." I
Xlajor, O capitão (lo artilharia,
do regimento d
ligeira n.? 3, Carlos Alberto d Araújo.

artilharia

Regimenta de' artilharia de costa
m ior, o capitão de articom o mesmo curso, do regimento de artilh
ia
n," :3, Lniz Ântónio
imõ
Candeia.

.:\bj 01', com o curso do estado
lharia,
liguirn

Grullo independente de artilharia de montanha
.:\rajoJ', o capitão de artilharin João B ptista de Antas

do

Barrus.
Grupo independente

Capitão, o tenente
L 'tão.

de artilharia

de n.- 6 (autbmúvel)

(1., artilhari

.To

Ó

~lonteiro de

GruJlo de artilharia.. contra aeronaves

'I'ononto-coroncl,
connuulan
nior,

comandante,

to intorin

2,· companhia

n.O 3

o major

, Bernardo

::::OUS:l

Gabriel

d

artilharia,
J li'

Cardoso

de trem hlpOOlÓVCI

Alfor: s ao quadro d
r i'o a ciliar
do xército,
o sargento
ajudnnte,
do grupo do artilharia
contra
avronaves
n.? t, Joaquim. Ileuriqu s do
autos,
m

prejuízo do antiguidade.
Fábrica do munições de artilharia,

Capitito, adid , O t
Duarte Onp to.
~1

.i

°

r.
~o~tn.

11

rrt

rmamento c viaturas

de artilharia,

ln P"Ç o da tropu de
capitão
en nllaria

110m

~r

adido,

micaçito
rio f('lo d

1'10

lho ira

~.' Série
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de engenharia

'I'en nte-coronel, o major de engenharia, adido, profe sor
ordinário prcvisório do Instituto Profissional dos Pupilo dos hlxórci:to de Terra. o :Vlar, Vergílio Césnr
Antunes de Lemos.
Regilllenlct de engenhari:t n.O 2

Alforos (lo quadro dos serviços auxiliares do exórcito,
O sargento
ajudaute, da lia e aérea n." 1, Guilherme
Vídal drr. Silva, sem prejuízo UO anti.ruidudo.
Grupo de companhias de trem automóvel

•\.:ft'l' s do 'l uadro

do SOITÍr,:OS auxiliuros do exército,
urgente a.iudanto, do ro;;i monto de artiJ huria posadu
11.° 1, .Iosé Pinto da Silva Pimenta de Araújo, som
prejuízo do antiguidade.

O

Depósito geral Ikt material automóvel

..1\ Iferos do quadro dOR sr-rvíços auxiliares do exército,
o sargento
ajudante
do artilhuriu António Barbosa
l[exia. Leitão, som prejuízo llo nutiguidade.
Base aérea

".°3

.A tforos d" quadro dos serviços auxiliares
do exército,
O sargento
uju.Inuto, (LI base uérou n," 2, Auíhul da
'olodadc, sem prejuízo de antiguidade.
Quad,·o dos serviços auxiliares

do ex rcito

Alf ros do quadro dos sorviços auxiliares <lo exército,
? sargentos ajudnnt 5 d infantaria ; <lo regimento do.
Infalltariu
n. o :!, A IItónio .J us.\ Uarval ho (; UOl'ra; do
reeim Dto ú inf lltaria li.O 5. F )l'Iwndo Augusto namos Pinto; do l'I''''illl('nto
do infantaria 11.0 10, Filipe
'Jont ir' . do re"i~tl ut J. illf~llltn.r.i!l. ti." 1:~.Di numtino AUg~lst) I, ~rnaJld.,s; do J'(.gimollto elo infantaria
!l.o lO,
.10 iI (I Altn i, lL H rta.; do dopósi to do
bntnlht'l.o ind"pondont'
d( infantaria n." lD, J05(' da
COll(' 'i<:i'l.o (Juliano,
:J'uilbormo. fantt_,igns do C':unpos,
u~h rmino f'onç hn,.b
imir~ .I.o é ,Ia S}~va, AntórllO till
ostn
/LIlI!Ido CIlSIlllll'O da 8lh'a; da
,.. a
mpanhi
do blltnl.Wio n.o 1 da .gua.rda. fi cal.
Jo 6 AUO'Il to Diu 0, da ~.a.
pnllhw. lo blltalh:1o
n.O :. d m m guard, Joiio J o {) b'igueira, todos
'Cm lll·('.ilIizo lil anti{;uiunde.
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Escola do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército;
o sargento ajudante, do regimento do engenharia H.o~,
Munuel Marques da Costa, sem prejuízo do antiguidade.
Colégio Militar

•

Major, o capitão de infantaria, secretário, Francisco da
Conceição Dias.
:\lajor, adido, o capitão de artilharia,
adido, professor
efectivo, José Augusto Vieira da Fonseca Júnior.
Escola Central de Sargentos

.

Major. comundnnto interino, o cupitão d infantaria, adido,
professor da mesma Escola, Vítor ~roreiru do Sá.
Adidos

'I'enontos-coronóis,
0::.1 mnjoros
do ongonhuria,
adido
cm serviço no :\[ini t irio da Obra
I'ública
o Comunicaçõcs, Eduardo HodrigU(' do Carvalho C Fernando
Galvão Júcomo do Castro.
).[ajor, o capitão de infantarin,
adido, cm orviço noMinistério
do Interior, na gunrda nacional r puhlicana
António Mil II 11 ·1 Bnpti tn.
~ll\jor, o capitão de nrtilharin,
adido, em . orviço no
Ministór!o
das Colónia,
António .Io é Caria •
.:\fajOI', o capitão dr «ngonhuriu, udido,
m
rviço no
~rinistl'l'Ío d o I ntorior. nu 'l\mara Municipal d Li boa,
Artur Quilltino Rogado.

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRAHSFER~NCIAS

Ministério da Guerra - 1.11 Direcção GeralSupremo Tribunal Militar

Por portartu de 9 dr.

bril fln-lo :

LI RepartiçAo

2." Série
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Por portaria de 10 de Abril findo:
(Vhnda pelo Tribunal de Contas em 21 de AhrlI de 1913. Não silo
devidos emolumentos,
DOS termos do decreto D.· 22:257).

2.· tribunal militar territorial
Juiz

auditor,

o bacharel

Alberto

de Lisboa

Toscano.

Ministério

da Guerra _La Direcção

Geral-2.8

Repartição

Por portarias de 24 de Abril findo:
Ministério da Guerra -I." Direcção Geral- 3.' Repartição
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
da 3.11 Repartição
da 1. a Direcção Geral
-tério, Mário Looto Veloso.

do exército,
d õste Minís-

3." região militar - Ouartel general
Tenente,
na situação
de reserva,
António Augusto, ficando exonerado
do serviço que prestava na direcção
(10 serviço
de obras e propriedades
militares da mesma
região.
Comando militar da Madeira
Ajudante
do comandante
militar, o -alferes, do batalhão
indopl'ndente
do infantaria
n." 17, José Alborty Correia.
Direcção da Arma de Infantaria
Ch(\fe da
fontaria

i.3.n Repartição,
n."

21,

.T()IH~

o coronel, do regim'onto de in:\[aria "Tl1jlOTnUCeIlO Mimoso.

Regimento de Infantaria n.· 8
Alferus miliciano, do hatulhão
nue] da Co: ta, por pedir.

de caçadores

n.? G, Ma-

Regimento de Infantaria n.· 14

.A piranto a oíicinl miliciano, do batalhão de ca<;adores
11.° 7, -Iouquim Manuel HUllllljal Poros, por motivo
disciplinur.

onns

I DO Exf:RCITO

.T••

7

~.'

én

Rogimento 110infal1tania ~.. 5

I'('DeD ~ {lo quadro dos serviços auxlliares do exército.
no qunrlro, ~I:lllllel Luíz Ferraz.
Regimento do infantaria

Comundnnte,
interino,
Pinto ~Ionteiro.

O

n.· 21

tenente-coronel

Batalhão de metralhadoras

JoA

n.O I

.\lf('J'(\ miliciauo, do J'(\ll'im111tú do infantaria
FililC Rodrigues do Faria.

miliclano,

D.O

\

Luiz

e inf ntaria n.O

Centro de mebilizaçlto

Alferes

Joaquim

do ri'gimeuto

do infantaria

n." D.

A vr-lino da Coo ta Ferr ira Júnior.
C tre ãe

illzaçio de i

n.· ~

ntar-

Alferes miliciano, do r gimcnto do infantaria
tor ::'fnnllcl Rosário da ilva, por pedir.
Escola Prática

-<'uJlitio,
tomó

n," '9,

n-

do Artilharia.

do grupo ind pendent d urfilh ria n.? C; [au1), ~ranci6 o "itorino l' ~lL' ati o.

Depósito geral de material de guerra

Cnpitão do
gimonto
vulho,

ao

·tinto quadro
u 'iHllf do rtilhnrir
]0 J' •
lnfantarla
n." lo, lilb rto Mnrin fi CarRegimento de engenharia

,\lfl'

miliciano

n.O J

o c ntro do mcbiliz

n." 1. João Jo. (. Rodrigue .

Ç:IÓ]

ngenhari

2.· Série·
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Por portarias de 1 do corrente mês:
Comando militar tios Açôres

Uliefo dos serviços de subsístôueias,
o tenente-coronel
do
serviço de administração
militar, da 3. Repartição
da.
2.a Direcção Gcrnl dêste :\Iinistério, Jouquim Gomes
Salazar Braga.
A

Repartição

do servIço

de saúde

Chefe da :l.a secção, o tenente miliciano módico, do hospital militar de S. Miguel, Vítor Serra Pena de Carvalho.
Comamlo militar da madeira
Repartição

do servIço

de saúde

.ld j un to, O ton nte médico, do rC'gilTl"lIto do infantaria
n." lO, "ítorino . 'imõo Cnrdoso.
Escola Prática de Infantaria
(Batalhão

miliciano.
nuel l~odrjgn('s,

.\lforos

de mfantarta

do l't'gillll'nto
por pOIEr.

n.O

20)

rle infantaria

n.? 14, Ma-

Re!limento de infantaria n.· 2

'1.'~n(ll1te do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento do infantaria 11.° 11, Bpbrlllino Matos de
Alrn ida.
Regimento de in'fantaria

" .• 8

,Alferes mUi('iano módico, da 1.11 companhia
Ilolder
ngclo (1 Sousa
autos.

<10 Sl1Úd0,

.J.

Regimento de infantaria n.· II

.ur

ros tio quadro dos serviços auxiliares do eX0rcito,
do regimento de infnntaria 'fl.- 2, .Io .{. Poroirn do Sousa
1Ilimarii.i~.
Regimentode lníantanla rt." 14

• Iii'"

miliciano d ínfantarin, dn o -oh prntic[L da arma
do illrnntnl'iJlll.o~{}), Antóni« llnrtiru de Ielo,
por p dir,
(bntnlhiio

B talb o Ind81lcnllen16 de infantaria !II•• 49
Adjtlnto do 4.00 ) tnlhiio do infnnt!tri n.~ 19, o CApitão
~l inflllltnriu,
do 1(,,, ito do bll,tn1iliio ind pendente d
mfantnria
n." lU, l\lrrcr]o du I' r((I1<,'11 J)óna Nó})rega.
'I'
nCIl!Il,

nn

. t.· CO.lpanhill disc.iJlli,"
'..
.
ituuç1to ele rosen'u, LUlz .J() ó de ~. IgUClI"o<lo.

2!)2
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Regimento de artilharia

ligeira

N.· 7

2,' Súrie

n.· 3

Alferes miliciano médico, da La companhia
António J oaq uim Madeira Pina.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

(Grupo de artilharia

do saúdo,

n.· I

contra aeronaves n,· 4)

Alferes miliciano médico, da Escola Prática de Adruinistração Militar. Allíb~ll Costa da Cruz Xlouru.
(Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 5)

Alferes miliciano médico, da Direcção do Serviço
Saúdo :\Iilitar, Vivaldo Eurico Modesto da Rosa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

de

n.· 3

Comandante.
interino,
O major,
do regimento
(lo artilharia posada n.? ~, Hernardo Gabriel Cardo 'o Júnior.
Regimento de cavalaria

n,· I

Capitão do extinto quadro do picadoro:
militare!',
do
grupo de artilharia contra aeronaves H,O!!, Silvestre
José Cardigo '.
Regimento de cavalaria

Tenente

do

Brito _J[elo

cavuluríu,
l'

Castro

Batalhão

11.· 8

no quadro
da arrnn , Vu co ti'
de L0ll108 da Costa Salema.

de sapadores de caminhos de ferro

Capitão
do extinto quadro auxilinr
d engonhnrin,
do
centro dl\ mobiliznção
ti ougonhar ia n.? ~), Joaquim
dn Silva.
3," companhia

do saúde

Comundanto
da formação
hospitalnr
( dir icto r do ho vital militar du :\[all lira, o capitão m dico, dn r pnrtil,:1io do serviço de aúde do corunndo militar la dndI ira, João Gonçalves Valente.
(For-mação ho olta lar do comando

militar

da Mlld Ira)

Cht't"t (1(, (lqW}Je iirúrgi ia, O tI n nt miliciano mó Iico,
rrnduud o. do centro li mobili~al:üo do rviço do aúde
n." ;~, I, ornando

l'ni

d \

1\

cone lo .

Clinica f/er(li:

'L\ nenu medico
I' ilip
olnço.

do rl gim 'nto I infnntari

11.°

,Luiz

2.' Série
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módico Vorgilio

Romão

Clinica de uroloqia :
'I'enonte miliciano médico, do centro de mobilização
serviço do saúde n.? 3, Álvaro Remfgio do Sousa,

do

Cllnica de radiologia:
'I'ononto módico,
Mendonça.

graduado,

Joaquim

Carlos Vilhena

de

Clínica de cstonuitolcqia :
Alferes miliciano módico, do centro de mobilização de
infantaria n.? H), Luiz Gomes Tolentino da Costa.
Ollnica de dermatoloqia:
.Alferes miliciano médico, do centro de mobilização
infantaria H.O 10, Humberto da Silva Pestana.

de

ou nica

ri e oj'tul mol ogia :
Alferof:! miliciano módico, do centro de mobilizução
serviço do saúde n." :3, João Gouveia.

do

Hospital militar de S. Miguel

'I'cnr nto médico, graduado, da repartição
aú.le do coutando militar dos Açórea,
tero Pereira Caruncho.

Por porta rias de 8 do

CÓl'l'ellte

do serviço do
Custódio An-

mês :

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços

cartogrâflcos

do exército

'l'on:llh do extinto quadro llllxili.ar de ongonharia, da
DIl'C'C<tLO da A rmu do gngmlluu'la,
A Ioxaudro Gonçalv (lasplu'.
(VI I\clll 1',,10 Trlhunal
do Contas, cnm a aJlot~Ao clo nAo lorom
duvldol 0100111111011101,
1101 tormos de decreto n.' 22:267).

Fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas

I....ng<'llhl'iro <I (\ Hl'('c,:llo o tunonto, do rogimonto
lharia ligolrn n." ;~, '.Joaquilll rrei:'cira 'I'elo.
(VI.,uta
vJdo

pOlo Trihllnal
olnolumuutoS.

do arti-

e10 Conta.) ("0111a :lIIotllt:llo de 80rom
0
du docrolO 11. 22:2~1).

HUS térll10S

da-

OllDE I

no

EX!ÉRCI'OO

2.• Séríe

N.p 7

C1lmando militar dos 'o\çÔl'es
Repartição

do serviço

de saüde

a itl1a~Ao d N' erva,
da repllrtic;ão do serviço de saúde (la Terceira, Manuel
do Sousa Meneses.

Chefe)

o ton nto-corouel módico,

Regimento de inlaotada
1,° batalhão

Aspirunte
militar,

11,°

8

expedtolonúr+o

a ofieinl miliciano do serviço
do 1.0 grupo de companhias

Rui Augusto

Conceição

Vu

M

d ndmiuistração
de sub L tõnclas,

col

llegirncnto 1Ie lnfantarla n,O 10
1,° batath

Alferes miliciano módico,
Franci cu Ferreira.

o expedicionário

d

)a

ompanhi

Re!limtl",o de infatrtari

Regimento de infan aria

nt

aúde,

n," II

Tenonto do quadro dos serviço
n 'Ii
om di ponibilid de, António Td.' ira.
~l'~ulldQ comand
dn Escola
Cnn lha: ,

d

TI,·

IT'

do

cército,

'4

t uen »oor

('} lf' infantaria,
.To 1.' Luiz Goncalv

Batalhão de caçadorea

TI,O

3

Alferes inilicianos,
do l"P'7:mcnto de infantarra
n.? )•
•vnnnndo
Doruinguo
Ribeiro e Luíz Mont iro ' ares
d0. Albergariu
COrto Renl .•:uu
dn Pont o, do I' gi111('l1tO de iufuntaria
11,°
Manu J .Inrtill,
Froderico
Alberto Timóteo, Alfredo _ ntónio 1 nmnlbo dt' 13rito
e A ntónio L 1 d G n I
F rr(>iro,
Centro d
Tnn nt

tnna

núlil'lUoo,
II,·

•

Antônio

e inflnt ria

O

,e

12

mobili1.nt;ão
• ilvu,

rl

iliza~

d

infnn-

,°14

elo r(l~im nto d infnntnri.
(Ia

ta,

to e mDbiftra o 11,· 15

( h fo interino,
ci co o P

o corOllol

lO

nn

ituaçiio

d r

1"\,

Frnn-
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'Grup'o de urt1lhnria contra .aeron ves n.· f
(Grupo de artühar-la

contra aeronaves n.· 4)

Alferes miliciano, do grupo indeponi1€'nto de artilharia
de montanha, António Fer roira Duart .
Brigada n.~ '2 de cllll!in. os 116tmo

'I'oncntos

miliciano'

licpn('i:L<los: <10 bntalhã«

módlcos,

ln, Urgr-l .'\ üllio Horta, do r<,~imellto
u." J, .TortO Vítor de Xluccdo Pinto, (la

do cuçadores

II. o

(1(' engonburia
1. companhia
do saúdo,
mardino
Fornandes
Iiibelo , Ferm ndo df' Maoedo Cb ~'-E'" A utónio .T osé (h'
Oliveir.i 1<'(,1'1"17: Júnior
do rP1l11'o fi .. mobiliznção
(lo
!lH\ iço (lo saúdo
. '1, Jnirno dr> Oliveira ;\fagalltüis •
•10 t'l António
til' ~llllSn Pr-roiru C .Jo<;6 ~lallllel Rodri-

n

Q

f.,"tl ~ I['

roirn o, dn

I'''tro.(l

:mobm"ar:l'io

'[0

S

rviço

ii saúde n." 2, b'rauci co .Ios . IR rnnrd
Direcção

do Serviço

de Saúde Militar

Chof\.: da 3.'1 H partição, o ten nto.coronel
médico,
hospital militar principal, 1Ianuel Jo Vasconcelos.
I.' Inspecção

elo

do serviço de saúdo militar

11l8p ctor

O tonentc-coronol médico, da ropartição
do
(>r\'it;o de saúdo do comando militar (los Açõros, João
~., rreirn .la ilvn Couto :01>1"(.
...

pan i de

(Hospital mIlitar

8

iule

de Cabo lIerde)

'li u'r(1 de rra1ioloyia:
.\l~ r
milit'iano médico do C{'ntro i'l lDolJilií':ílç1io do
8Prdt;u til> snúJo 11.°
Albano dos :nntos
POI'(\jl':l
Rumo.

l,

3." comJl nhia de

'r"n(lnt

cah

,nn

51

de

itlln~ro Ih. 1'(\ l'\'a~ Joào • ugU'lto 1010

Oon.

ti<, ndo (' onMndo (lo sprvi<:o qU() pl'(lstU\':L I1:L
Hoparti~ã() (L'\ 1.11 l ·r.o<,cl'lo Geral d(\sto :\1initério.
(l. ,

a.

1I

ormaçao

Alf~ r.

tio

milicinno

II ar do com ndo mlll! r dos ~ç res)

módico 1l'nnto

Ah'aTo I"

rIllllldc$

Bo··

hno.
nd

(Formaç

'1
IUl

o
rriço dI'
nto dl infllntlll'ia I,.

militar

da Madeira)

ini ·tl' ':io militar
, .Joaqllio1 d Olho
I

do T?Sijr.·lJÚU1or.

no
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Adjunto da équipe cirúrgica,
lIenriq ue da Si! va Pires,
(Hospital

x-

EXÍ<:lWITO

militar

--

7

2," Série

-=-======

° alferes

médico, graduado,

de Cabo Verde)

01 iuicá médic« :
Alferes miliciano módico, do centro de mobilização
serviço do saúdo u.? 3, Leopoldo Mayor.

Por portaria de 11 do corrente
(\'isnda
1'010 'l'rthunnt
"idos omolumeutos,

do

1I1~S:

do Couras, com a Anotação do .oreru
nos tormos do deceeto D.o 22:2(7).

de-

Escola do Exército
Formllção

'I'onontc

do extinto quadro auxiliar (le artilharia, lIO
Il1081110 extinto
quadro, .Ioaquim Jerónimo
Carneiro
do Sousa e Meneses.

Por

de 13 do

portarias

Ministério

CO/Tente

da Guerra -I." Direcção

Tonento,
nu situação
Rocha.

IIlP,'1:

Geral-

do reserva,

V Repartição

Aurélio

do Oli veiru

3." região militar - Ouartel general

Exonomdo do serviço (}lIO pr sstnvu o ten nto, nu
tuação de rOSM\·I.1., António Augu to.
Escola Prática

Tenente

do infantatiu,

I-

d. Infantaria

no quadro

<ln armu,

(I)

car

pen-

cor Moura Bruz.
Regimento de infantaria

spiranto 1\ oficial miliciano
n.? 11, António :\lurtillho
para n Fuzendn ..~(lcional.

n.· 2

d rerrimento
do Ro sário,

Regimento de infantaria

d infantaria
Jll

dis II ndio

n.· II

U olicinl miliciano,
tio r gim nto d inf ntaria
,J cão Sá ..~ogu ira,
m di põndio pnrn
Fnzond a N acionnl.

Aspirante

II.o ~,

Batalhlto de carros

'I'enente
.JÜSIlS

n. I
O

d iufunturia.
no (1\1 dro da
HebOlo du Cruz.

HI'Il1,

Ianu 1 d

Inspecções do serviço de administração

Inspector,

297
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O

no quadro,

militar

coronel do serviço do udministração
militar,
Eduardo Guedes de Carvalho Meneses.
Depósito geral de fardamentos

Capitão,

na situação

Por portarias

do rOSel'YU, João Mendonça.

de 15 rio corrente mês,'
Comando militar dos Açôres

~(ljllnto da aeronáutica
do comando militar dos Açõros,
u major do aeronáutica,
om disponibilidade,
Frederico
du Conceição Costa.
Repartição

lapitão módico,
Pina :\Iontoiro.

do serviço

de saúde

du ~." companhia

do saúde,

José Dias

Direcção da Arma de Infantaria

'l'ononte coronel, (lo l'i'gimonto
do ncrumento Monteiro.

do infantaria

n. o 19, 'I'adeu

Quadro da arma de infantaria

, do I'l'giml'uto
do infantaria
n." 11, Ernesto
hiuT1(':L da "aia O 1<:(I\1:1rdo António Garção (I, do
r ~i11l1 Dto dI infantaria
n.? 1~, Antero de Figueírc.lo

.rajol't'

Ivo.
Regimento de infantaria

J[a~or de infantariu,
ouro .1 úuior.

n.· 6

no ~pHldro du arma,

Regimento de infantaria

José Nogueira

n.' 13

Jlajor miliciano dl\ infantaria,
do oxtinto quadro cspecinI, do regimento (lo infuutaria 11.° Ir>, J086 Silvestre
HodrirrllOs.
Regimento do infantaria

'UI,itllo d infanturin,

n.' 16

no <JlIlldro da arrua, P<,(lro .Iúdico

Bu torff .' ilva.
Regimento de Infantaria
I

(\"und
omundunto.
no quadro da arma,

n.' 19

O t Ilonto corollol
Eduardo António
o

do infllJlta~·ia.,
Santos Ponlira.

2..- • crie

'2~8
Batal -

indep

IIta de i fantaria n,· li

(Comando do regimento

Chefe, interino,
do regimento
Macedo.

(1,· b:atalh o do regimento

11,· 171

de Ilfantar a n.017)

a oficial

Aspirunte

miliciano médico, da 1. ~ companhia
:\fúrio Augusto Viana Queiroz.

do saúdo,
Capitão,
derico

de infantaria

do serviço do saúd ': () tenente médico,
de infunturia
0.° 17, Abílio Duarte do

Batalhão l1e caçadores n.O 4
do regimento
d(' infantaria
li,o 'i, Vitório
(Irispim.

1"1'0-

Centro de mohIlização de inf ntarfa II,· 20
Tenente miliciauo de infantariu, licenciado, ~fanuel ~\.gll,1
Cruz,
Direcç o da rirma de Artil1l ria
Major, do regimento de artilharia lj~eirn n." 1, ~ilnl.r
Bivar :\loroira do Brito.
Reg men 1] na ml.flaria r1geira n." 5
oficia! miliciano, lice cíado, do
do artilhnria
de monto nha,
Santos I'nis hlurtill~ por pedir.

Aspirante
poudente

:L

Regi
. Iajor do nrtilhari
:l.a Vire ~üo

{,'TUpO

rio

nto !lI artilharia de costa
com o c f80 d estado
l dêsto ,Mini té ia, Áh-aro

indoIúrio

dn
Lo

I'oreira.
Capitüa,

do

Grupo de artilhar! contra nuoa \I n,O 3
do regimento
de artilhqria
p ada u.? ~ Artur

JOStlS

Fernandes

Grupo independente de artlthada de montanha

,A pirunt

II. oficial
miliciano, Iic II indo do recim int
do artilharia li,., irn n." D, Américo F rr ir Ah
ror r xlír.

Escola Prática de Co.valari

Alfi.·['(\s, 110 r ,.dmcIIto do cn,·alarin n. 4, () cnr
d

JI r

ita

d

• br .

~r Llu

1

2!)!)

" Sério
ase
ea n.O 2
(Basa aérea n.O 4)

de noronáu tica, da base aérea

Capitão

nio do Almeida

Costa

n. o 2,

J OSÓ Antó-

Franco.

2." companhia de saúde.
(Destacamento

Cnpitiio módico,
Samuel

sanitário

(lo regiruouto

Castunhoirn

da Terceira)

do infantaria

0.° 17, JUíIDO

Alvos,

'

3," companhia de saúde
(Formação

• lfer

5

serviço

nospttarar

do comando

miliciano
médico,
de suúd n,a~;

militar

da Madeira)

do c( ntro de mobilização
Jele stino da Costa :r\bia.

do

Hospital militai' prlnclpal

ao

Tenente,
na si tllação (1(' reserva,
governo militar do Li-boa, Jesu

'I uartel general do
do D us Calado,

por pedir.
O'recção do Servi~o Vete~inãrr Militar

'I'onentC', na situação (!t' I'OSOr"':1, em 8 (viço !lO regimento do 0Jlgonhal"ia u.? :!, ~\ utónio Dias Forreiru.
Agência

'I' noto,

ilitar

na situ' çllo de J' "rVIL, <'TU serviço na direcção
rvíço ·del'in:í.l'io militar, Munu ,1 Lopes da SÜV<I

do
( haves.

Por portarta» de lD do «orretüe
Direcção d

Iajor.

do rerrimr-nto

Arm

ITtI'S:

de Infantaria

<1(' infunt. ria n.? 7, António

Amíl-

car Bot lho <..'0('1110,
Regimento de infantaria n.o 7

~Ia.iol' tI! infuntnrla,
<.: t }. rr ir: ,

.ln din.t:c,:fiO da arma, Joaquim

Regimento de Infantaria
t ,. narath o cxpedlclon

l ro I' ,Jl', O a pir ur
ulnlIni tl'tlç. o rnilit,lf
ub. i tC'ncias, Ll'onol'

n,O

da

8

IMo

dO ser\'J,Co
'd O
d 2,° g-rllpo d companhws du
• Idas 'i1,'{rio,
oli(,j I

101'I"1('IIUJO

;)00

2.' Série
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Regimento de infantaria

n.· II

"Major miliciano de infantaria.
do extinto qua Iro e. pecíal, do regimr nto de infantaria n. o 14, • Ianuel .T os
da Cunha Chavo •.
n. ° 3

Centro de mobilização de infantaria

Chefe, O major miliciano II infantaria,
especial, do centro do mobilização
Manuel Frauci co do 'ou~a Viana.

(10

do . tint
infantaria

Centro de mobilização de infantaria

qll dro
n." 11 /

n.· 16

hefo, O major miliciano UOinfantaria, do
tinto quadro
especial, tio c mtro I lo mobilizaç: o ti infantaria H.O ;1,
Luciano Augu 'to Vaz; P r ira,
<Regimento de engenharia n,· 2

Oapitão

do eng nharia,

ido. 1)['0''', SOl' udji nto da I!J •
uardn z ntun
P ra o
efeitos do nrtigo
.0 do ti CI' to n." li:iH8, d
_7 d
Kottll1lhro d 19~f), mo lilicn 10 pelo d cr to H.O 1. :175.
d ~ideD'zlllbrod·l<
..

cola (10 g_'ército,

fi

Joa uim

Base a irea n.O 2
(Grupo de

'I'osour

iro,

aquadr-llhas

exp dicionário

o ali' r

do quadro

n.· 2 da na e aér a n, 6)

do

orv iço

(lo (' 'c'rcito, d di trito 11 r crutam
<;11.0 n. o 4, Domingo
..\ntónio. t tr.

n

Ba e aérea n.O 3
(Grupo de esquadrllh

'I'o

OUI'

do o

iro

o nlf r

rcito, do r

de \ lm i u
3,· comp nhla de s ude
(Form

çio

hosplt

lar do comando

mlllt

'1' noutu 110
ti ) II

tint ql1 dr I uxiliar d
pitul militar d
.• fig I I
idr
I do Ex relto

r d

u iliar

e mobiliza-
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de 20 do corrente mês:
Quadro da arma de infantaria

Major , do batalhão
de Freitas

de carros

n.? 1, Augusto

Bernardo

Júnior.
Batalhão de carros n. o I

Comandante
interino, o major miliciano de infantaria,
do
extinto
quadro
especial,
no mesmo extinto quadro,
David Rodrigues
Neto.
'ognndo comandante,
o major Décio da Mata Calisto.
Direcção da Arma de Engenharia

Tencntc-eoronol,
do ferro,

José

do batalhão do sapadores de caminhos
Fernundes
de Barros Júnior.

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Comandante
intorino,
ria n." ~, Frederico
Boas Vilar.

o major. do regimento do engenhaMaria de Magulhãis Meneses Vilas

----Q-Oo
VI-

AUMENTOS SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério

da Guerra -

OOllc~djdas

n.O ~0:2.n,

as

La

Direcção

Geral-

2.a Repartiçao

vantagens

do que trata o decreto
de 1031, desde HS datas que
aos oficiais cm seguida mencionados:

elo 24 de Agosto

lhes vão indicadas,

Por terem completado o tempo de permanência no oflclatato, desde as datas em que sao considerados tenentes, nos termos do decreto n," 17:378,. de, 27 de
Setembro de 1929 necessarlo para o primeiro aumento de 10 por c~nto sObre o sOldo:

Por portaria de
(Vllafla
vido.

[J

de Abril findo:

1,,'10 Trlbullal
Illuolu1UuutOIt,

<lu COIIII\I, com a auolaçÃo do .orom
noS tormo. do decreto n.o 22:267).

_ t011 nto-coronol
Paulo Emílio
cllpitiLO 1\fnlluol Coolho da Silva. Ferreira,

Artilharia

do-

da Silva c
ambos adidos o om serviço nu f:í.bricll do cartuchaiue O pólvoras
qu{rnicns, no
termos
do artigo
10.0 do decreto-1m
n,o:! :40:3, do :H do Dozomhro de 1937, desde 1 de
A bril de 1 D43.
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302

no

EXÉRCITO
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érle

w.1

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria
(Vianda
vidos

de 9 de

lbl·il findo:

pelo Tribunal
de
ouras, com a anola<;Ro de .rem
emolumonlo
, nos termos do deerOlO n.o 2~:257).

de-

Serviço de administração militar
capitão, adido, P!1l
serviço na oficina g ruis d fardamento
e calçado,
António JUrio Freire Tuvaros 13 lo, nos t rrno do
artigo 19.0 do docreto-Iei n.o:? ':403, de 31 do Dezembro do 1937, dcsd 1 do Abril do 1943.
/>01'

portaria: de 27 de .1I))'/[ fil/do:
(VI ... da 1'010 Trlhunal
do
vido omolumenlo
, no

ont as, com 1\ Ilolnçio d.
rom detarmo
do d er to n.o 2~:257).

Serviço de administração militar - apitão, adido, m
serviço no Ministério da Economiu, no J n tituto .00gráfico
adas tral, Artur Pinto Ba. to. Júnior, nos
termo: cio artigo 20,0 do decreto-lei n." :? :403, ti :31
do D zembro do 1g:n d sd :?4 ti Ahril ti 1!l43,

Pai' portaria

de 3() de Abril findo:

(\'1 ada p lo 'I'rlllUnal do Cout
• tom a DOI ~no dn , r m d vide.
molumc I lo • no le
o do d "r lo D, !:l:257).

Serviço de administração militar - cnpitiii , adido , (1m
serviço na _Iunut nção .:\Iilitar, • nlvador d \ Olív ira
o Rui Pinheiro d L mos, nu. t rmo. 110 urtigo H ,0
do rlecrcto-l i Il,O 2 :40:~, t!t ni 110 T I'Z mbro II lU37,
r ~JlectiYaJll nto, do 'II 1 :?l d Abril d \ 1U !L
Por portaria

de 1 do corrente m
r md

Pen uO nnuni r
tigo ti, o do t!pcr to·1
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1937, que passaram
reserva

a vencer
ao diante nomeados:

N.· 7

303

os oficiais na situação

de

Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:
Por portaria

de 10 de .Aúril findo:

(Vloaclll p610 Tr lbunnl
vicIo. e motumeutos,

cio Contas, com a anotnção de serem
tormo" do decreto n,? 22:257).

de-

DeIS

Cap itão miliciano Augusto Nunes Afonso, 18.272-540,
desde ~O do ~rarc;o <lo 19-1::~ - 30 anos do serviço.
CapitiLO António Pires Mendes, 21.8008, desde 2 de
Àlarço de H)·W - :36 anos de servico.
'I'enonto Aníbal Alves Moreira, 16.734,540, desde 18 de
.\Iarço (lo 1D4B - 131 anos de serviço.
'l'elH'ntc Salvador António Júnior, 14.6641580, desde 23
do Março de 19413-:3G anos do serviço.
Por portaria
(Vlsacla
vidos

de 2{J de Abril findo:
I' lo Trlbunol
do Coutas,
umotunn-uto: , nOS termos

com a anota~iio do serem
do decreto D. :!2:257).

de-

Capitão Francisco ele Bonvonturu ~Ii1itrto, 21.GOOb, desde
:!:! (le :\farço de 194:3 - 3G anos do serviço.
apitão Adriano Coelho :\farinho, 14, tOO;), dosdo 15 do
.Abril (lo 1D4H - 24 anos do sorvico.
'rOllPntc Paulo da • ilva, 1B.9ml,580, desde 12 rle Abril
UO lH·t~ - BU anos do serviço.
Por porta ria de 7 do corrente mês :
(\"Iaacla 1'010 Trthuna l cio ContAS, com" anotRc,r.O do serem de"lelol 811l0)uJIluntuIJ, no. tormol do decreto n.o 22:2~7).

'apitlio .Ioão 'I'oo doro Cnldeiru, 21.G00t5, desde :!l do
Abril do l!).I;~-:IG anos do serviço.

VII-

Ministério

CONDECORAÇOES

da Guerra _I.a

E LOUVORES

Direcção Geral-I."

Repartição

1'01' portaria de fi c/Il Abri! findo:
LOllvudo o cnpitiio <ln artilharia
.Iouquim !rol~ot~'rio
Adriuo de Sl'qll(lirn, pela gra,lI,(le competênc!ll t~ClllC!~,
~tll ia mo pola instrllçnO JIllhtnr e f'X('OP('I?ntlIS
mI':
rtt s pedllg('<pi('os qun pOl'lnlllH'ntollH'llto nwnrfosta, ati'
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2,'

írie

com prej uízo da própria saúdo. qualidades
estas que
mais uma \'1'Z se revelaram no último curso de oficiai
milicianos de que foi instrutor,
pro tando a 'sim ;\ , uu
arma o ao exército serviços qu devem ser .on iderndos extraordinários
o importante i,

Por portaria de 17 de Abril findo:
Concedido

o uso da palma dourada sõbrr fi
medalha do ouro da ela O do bom serviço ..
foi condecorado
pela Ordem do E ércüo n.?
rio, de :27 do .' -tembro do 1018, o coronel

fivela <Ia
com que
7. 2,3do

orpo

do eatado maior, tirocinado, Alh rto ~"wior da I, r:111C;
Dóriu, por, ezundo <i liborução do • upr mo Tribunal Militur, ao achar uo ahrico (lo n.? :~ do urtico 1.0
do decreto 11.° 11:G49, de 'j (10 • [aio d Hl:,!t,

VIII- DECLARAÇOES

Ministér;o

da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) P rtenco :10 quadro pormnncnt
(\ foi convocad
para P" tar serviço t mporàriamente,
nuo é mili .inno,
como foi publicado,
o furriel de artilharia
António Iicdrigues
'a.ldoiro,
a quem. o rt f ro a portaria d G <I
Abril findo, in '( rtu n Ordem do Exército n.? u, 2.& «.
rio, do corrente ano, quo o 110111 ou para o de t'mJ> nh
0.0 1I11111 mi. são li
. rvíço no
tranz iro, r la cionad
com o plano de r armam nto do exército.

Ministério

da Guerra - I. Direcçao

Geral - I. Repartição

2.' Série

ORDl.M DO EX~RCITO

N.o 7

lJ05

Aníbal de Faro Viana,

é-lhe permitido, em conformidade
daa disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
4) Tendo sido agraciado
pelo Govêruo Espanhol com
o grau de Comendador
da Ordem de Isabel a Católica
o major de artilharia
Augusto Dantas Pimenta Serrão
de Faria Pereira,
ó-Ihe permitido; em conformidade
das
disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
íusíguias.

;») Tendo sido agraciado
pelo Governo
Espanhol
Com o grau «Iitlsus» (Oficial) da Ordem do Mehdauia,
o capitão do artilharia
Dimas Lopes de Aguiar, é-lho
permitido,
em conformidade
das disposições
das Ordens
~)ortugucsas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas
ln. ígnias.
ü) Tendo sido agraciado
pelo Go võrno Brasileiro
com o grau de cavaleiro da Ordem ~ acional do Cruzeiro
do Sul o 1':1 pitão de artilharia Luiz Falcão Mona o •ilva,
é-lhe permitido,
em conformidade
(las disposições do rog\llauwnto
das Ordons Pm-tuguesus, aceitar aquela mercê
<' II ar as respol'ti\'as
inaígnius.
7) Por decretos do 1l) do .J 1I1ho do 1DJ~, publicados
no Diário do Gocérno n.? !)~, ~,~ sórie, do ~O do Ahril
findo, foram condccorudos
guir dcaignada o oficiai

com O graus da Ordem a seao diante nomcados :

Ordem Militar

de Aviz

Oficiai

'Hpitfto ti

infuntaria

Alvaro

Duarte

dn Silva Sanches.

infantnria

.Júlio do Almeida

Cavaleiro

T nent

d

HebClo de La-

cerdu.
) ondr corados com a Jllüdnlhll militar da classo do
Comportamento
c. omplur, em conformidade
<las di~posicee do rogulnmnnto :tjlrm'IIJo P?l' decreto de 28 do Set mhl'O do 1H17, o oílcinis IlO dlllllto nomeados:
Medalha de ouro
Dop6 ito do b: talhao independente de infantaria

tjor tl
n·
l

II

nt

infantaria
I' rallei ('0 Pinto , Voig.a.
do infuntnrin Alfredo dos
untos.

n.011
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Escola do Exército
'I'enentes-coronéis
: de artilharia Edmundo da Costa Padesca e do serviço de administração
militar Fernandc
Vitor Valente Valadas Vieira.
Majores:
de infantaria
Leonel Noto Lima Vieira o do
serviço de administração
militar Armando Luiz Pinto.
Medalha de prata
Comando militar dos Açôres

Tenentos

: do engenharia
l\Iigllol Rodrigues
da Co ta
o do serviço de administrução
militar Manuel

Paiva
:\Iaduulo .
Alferes
do quadro
dos serviço:
auxiliares
Alberto da ilva 'I'eixeira Baptista.

Ministério

da Guerra - I.' Direcção

Geral-

do ex' rcito

2.a Repartição

0) Nos termos
do 4: <1(\ Abril do
o Sub- "I'cl'etftrio
do corr: nte ano,
imcdia to, inserta

ao artigo ~.o do decreto-lei n." :;1:H5D,
1~).t-2, puhlicu-: e o despacho de S. li:X."
de ggtlldo d.a Guorrn, de lG de \bdl
justiflcativo
da prurnoçâo
fi)
11l" to
na presente Ordem do Exército, do tod< infunruria
AlI> srto
'arlos Rodrigues
Rib iro

nento
(Ia Cunlm.

Ao Ü!IH'Ilt
d( infantaria
Alberto Carlo Rodrizuos Ilibeiro da Cunha pertenceu em 4 do I' v ,.
roi I'U J 1\)·L~ ti promoção
ao II J~t() do capitão.
Eneontr.o:;o
ste oficial nu iituncão II( adido no
Xlinistério
.lns
olónia
d dI I:! do Iaio d( HI;\4.
s -rvindo nus termo do dr 1'1' t n.? 1:~:;~ D, ti :?:~d
?\farc:o dI 1\1~7.
'ati. faz a tUIIIl a I ondiçõ
do promoção,
'o
cepto à da fn'ljfit nela do CUI' o ti, comandnnt
. d
companhin
<ju nüu pO!! \'ir ati fnz r por
• hn
rem int lTumpilln
a <:OIllIlIlÜ'lll'Õ
com a col6ni
do )la(,:lu, olld' I" ti' ofi('inl,
Ilcontrn, 'lU r\'iç: I
nu polh-ill ti ' ~(lCJ'lIr'Ill<:!l pt'lblil·u.
Enl t(,ll'gramn
11.0 !IIi, Ile f> do corront , informa
o gO\'OI'IlUt!Of II. r f('rilln ('01 llin qu o me mo ofi·
,i. I uti faz h ('olldiç:i) do urtigo V.o 10 d cr to·}(\i
I

o
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n.? 28:402, de 31 do Dozombro de 1937, e propõe-o
para a promoção ao põsto imediato, com dispensa
daquela condição de promoção que lhe falta, por
assim o julgar idóneo e merecedor.
Considerando
as condições espociais om que se
encontra a colónia de Macau, com a interrupção das
suas comunicações com a metrópole;
Usando da autorização
concedida pelo artigo 1.0
do decreto-lei n. ° :31:959, de l-i de Abril de 1942,
com roforôncia
ao artigo único do decreto-lei
n.? 32:684-, de 20 de Fevereiro do corrente ano,
determino quo o tenente de infantaria Alberto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha seja promovido ao
poeto imediato com dispensa da frcqüência do curso
de comaudantcs de companhia, para li promoção ao
posto do capitão, indo, após a sua promoção, ocupar
o lugar quo lhe competia na escala de acesso, antes
do se ter verificado a sua preterição.
Publiquo-so
o presente despacho om Ordem rio
Eo-ército, n08 termos do artigo 2.0 do decreto-lei
n." 31:959 já citado.
10) Foi nomeado para freqüentar
o curso 00 altos
comandos no ano escolar <lo 1\)43-194-4, no Instituto de
Altos Estudos :\lilitaros, o coronel de infantaria Francisco Alberto dos • antes Lara, comandante
do regiml'uto <Il~infantaria 11.° :.?, que tinha sido nomeado como
l"l'M!r\':t pela decla ,·açl'lo !)) da Ordem do Euército n." 4,
.)" s \'rrc, (Io corrente uno.
-.
11) lontam a antizuidade
dos seus actuais postos
tlcsd a:; datas quo, re~]I 'dÍ\·:tlllcnte, lhes vão indicadas
o, oficiais que ao diauto se nomeiam, promovidos pela
pro ente Ordem do H,d:rr.itu:
.

Infantaria

:JTajoros ~ranllol Aboim Ascensi o do Sande Lemos, António 1~~Ill!lioiIlIÕ('H (la Motn, Vítor Moroirn do Sá,
,Jo:ú Baptista Barreiro , .Joaquim Alberto do Larn
Al('grll, Fruncisco (Ia (Joncoi(:iw Dias, Luciano GOJll~b
1\lal·tin Cardoso
António Mauuol Baptista, António
'u lú<lio GOll\al~·(ls Monteiro,
Ernesto Cbianca ~a
:\Inin Antr ro <lo Fiaueirodo Alves, Eduardo Antóuio
(,arçito
OOr\'ú io :\fartill'
'arnpos do (Jnrvalho (' rmlici:\Ilo ,do
.,tinto <Jlludro ospecial, Cnrlos do Hógo
I

'"'

(I

•
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Pímentol, Manuel Francisco de Sousa Viana e Luciano
Augusto Vaz Pereira, todos desde 15 do Abril do 19-13.
Capitãis :
Alberto Carlos Rodrigues
Ribeiro da Cunha, desde
4 de Fevereiro de 1943.
Luiz Gonzaga Grego, dos de 12 de Março do 1943.
João Miguel Gomos e Isaúl da Conceição Ferreira,
ambos desde ~ do Abril do 19-13.
Artilharia

Tenentes-coronéis
Sobastiâo
Martins j - ogueira • oare!:!,
António Gon<,'!dV08 .A 1varengn, Bernardo G abriol 'ardoso .J únior, Utlcar ...- cto (lo Freitas e António de 01'nelns o Vasconcelos.
todo' desde 15 do Abril dI) 19-t.:L
:\[ajores António José Caria, :\Ianll 1 .Augusto da ilva
Pestana, Carlos Alborto de Araújo, Ernesto ..'oguoira
Pestana, João llnpti ta do Antas de Ilarro , Cândido

Augusto Iiibeiro, Luiz António Simõe
andeias, António :\ligllol J[ontciro
Libório , .Io é Augu to Vi -irn
<la Fonsocn Júnior, Antônio h.mllio Moreirn Peixoto,
.João Carlos Guedo Qllinhones
Portugal da ilvoira,
[·'ralll!isco .J o Ó Henriqu '.
ortõs e António
irne
driguos Pacheco C' miliciano , elo e. tinto quadro
pocial .• J o~o l·'t'lglI 'ira, torlo d ti l[) d • bril ti 1048.
Oapi tãis ~\ lvnro da 'il \'1\ 'nrvnlho,
nrlo
Dunrte Oapote o .lo ó .l\!ont iro de Oll 'a Lllitüo todo d ti· 15
d Ahril do lf)43.

no-

c\

Engenharia

'l'en 'ntos,cllrollói
Eduardo

\'Ol'oiro
Fl'rnnudo
.AntllI't'

:
dI' 1arvnlho
II 1tHil,
nlllvl o JiLcom
df' LI mo , [1mb

Hodrifl'lIo

d

dl

J

... ~)

do]'

-

lnW.
~raj()I'eS Artur (~lIilltiIlO 1.O('lIdo O [tirio ~I lo di (Ii"pira (Jo 'ta, lIInbu~ d, 'c! 15 do Abril d 1943 .
• erviço de administr

ç, o militar

orolll',i Artu r \ I"lnan 10 d Mn,r'nlhiLi .iOrr ia I-.du·lrdo
(;lIl'dl
do Unr\'alh
h-n
,nmbo
ti· d
A bril do W4,'l.
llpitai . :
Antônio
ontllrn, tI
l~dllaI"llo d
ou n
Abril d te 43,
.I

I

2.· Série

ORDI~M DO EXÉRCITO

N.· 7

309

Extinto quadro auxiliar de artilharia

::\fajor António Pereira. de Matos, desde 6 de Abril de
1943.
Capitão José Domingos
Rodrigues Candeias, desde 6
do Abril de 1943.
1~) Foram nomeados para a freqüência do curso do
comanduntos de batalhão, com inicio em 31 do corrente
mos, na Escola Prática do Infantaria, além elos que já
eonstum. de nomeação
efectiva, da declarução
1~) da
Ordem do E,rérr.ito n." 4, ~.a série, do corrente ano, os
capitn.i. do infuntaria a soguir mencionados:
Júlio,
erras Perciru. no l"('ginwnto do infantaria n ," 2.
Artur Ho(lri~lIcs Paula Sautos, no regimento do infantaria n. o 11 .
• lfr do da França Dórin .'obroga,
no 4.° bntalhão do
Infantaria

n." 19.

Joüo Augu to da Paixão Moreírn, adido, no Ministói-io
do Interior, lia guarda nacional rnpuhlicuua.
) trê primeiro
tinham sido nomeados, como reser\ a , pela rof rida doclarnção 1~).
} ira .om efeito a nomeação, na mesmas condições,
do c pitãi Alfredo de Almoidu Burros da ilva Ilamos ,
l'J~lIardo .\ugll 'to d .\rplo Pa('!lL'co C Abf>l António F~rrIra
ardo '0. COD tnnt
d:l citada declnrnção,
orn virud d
rem atingido
polu limite df' idnde no corrente
ano.
1','))
Irogarnm à altura para ~llt~:tr no qual II:O~,l'CS.
tlvnm nte m j
1:) do Abrrl 1mdo, o capltuls de
Infantaria.
m di ponibilidade,
Ab I ltodriguo
Casaleiro
P dro Júdice Bu to I'fi' 'ilvll.

f

f'

Cr

tá de ligado do .(Il'viço fifI de:!R cip Ahril findo,
.fl,ito dn última pari do artirr() If)." do dl.·
0.1 i D.o _ :404, tI :11 dr' Ilez lllbro do lU:~7, o
dlf infuntnrin , lo hatnlhl'to .do ('w;adol'os 1I.0 10,
O
lltónio d 1 f ourll Garll IrO.
[,(

aro II c ntur a Ilntir Ilidntl do .cu a('tua~ p()s!o
dnta
O dinut
llWlll'ionndlls,
f'lll SU1HI!ltlli<::1O
Iii for III atrilJuldu'
li -Ia O/'Ift>m do 1~,l'h'(,_lt()
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n.? 5, 2..~ séri , do corrente
taria em seguida nomeado
:

uno,

~.o

o
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j

capitãis

d infan-

Abel de Castro Roque, desd 1 de ~rar\o de 1~·i:3.
Raúl Videira, desde 4 de Março ti 194:3.
lG) Foram nomeados
para freqüontur
O 2.° turno do
curso de comandnntcs
(lo companhia,
além do qu já
constam das declarnçi e' H» e 19) da Urdem do Euército !l.os 14 o 5, ~.a .érie, de 19.!:! O do corr nt ano,
rospoctivmuente,
O' tenente
de infantaria
em se uida
mencionados :

Manuel
Oscar

de Je .us Rebêlo
'pellCOl'

taria.
Mauuel Folgado,
taria

(la 'ruz no quadro
Moura Braz , na I(~cola Prática
no

hatalhã:

ind 'IH ndente

da arm .
de Infan-

ti

infan-

n.? 1

o

ton nte (\.war Sp nci r Moura Hraz já tinha
nomeado
para Iroqüentur
o 1.° turno
nuo o tendo
por se encon trar na colónia'.

.tunl

vamunt
11110.

I, um 2~ tI

pO to d

i(10
rito

dI'
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os capitãis

do artilharia

a soguir

men-

~Ianuel José Óscar Guirnarãis
da Costa Cabral, adido,
no Mini ·tério das Colónias.
Eurico
Gouçalves
Monteiro,
adido, no Ministério
das
Colónias.
l{ogl~rio do Paiva Cardoso,
adido, no ~Iini8tório das
'olónias.
Emídio .1osé Crujeir.i do Cnrvalho, no Colégio Militar.
António de Araújo do Almeida Campos, adido, no Iustituto Geogrúfico
e ~adastral.
Luiz (lu Abreu de 'Morais Portugal,
adido, no Ministério
tias Colónia ..
:Jlúrio Norborto
• 'unes, no Instituto
do Altos Estudos

:\Iilitar<,s.
.AI( xaudre António

Moura

de Azo\'odo,

no rogimento

.
do

artilharia
dr cos ta.
l[ollriqu'
Josó ~-avier Martins de Figueiredo,
no regi, monto de artilharia ligoira n.? ;\.
I, rancis<,o Xlariu )It'ndes Moreira, na Direcção da Arma
do Artilharia.
Hui do Noronha
Cahrul da Camara, adido, no Instituto
('oo"l'úficu
Cadastral.
.J oüo Jurlos '1'1\\':\1'('5 Ferreira
da Cunha, adido, na Es'ola do I....·l'rt:ito.
L ão do ....ucrnmento Monteiro, no roghnento til' artilharia pe atia 11.0 1.
!. raul'isco da hoclw I·'orn.ira .J únior, lia regimonto (lo
artilharia
pp uda n." :!.

~ ) Deixou tI( (, tal' na itunçâo do adido, em serviço
ua fábricn de material do n r tjlhuriu. urllllllllcllto c viatura • II de 1:3 do Ahril findo, ('ontinuando,
porém, nn
Illl' ma
ituncão do udido ('OIlIO pl'oros~or da Ef'eola do
J.:.. ·r. ito pn;u lilIe 1'0i n:Jlnolldo por porta.ria ~o :? 1 de
i~all '11'0 do
orl'l'nte Ilno, o cllpitüo do urttlhal'la
Atire·
lano
bral ( on1<l .
:.!l) 1I11nçIlo do oficiais «tiO nO 1:0 qUlldrimo~tro do
'ntll nno ( orm' 'Cl'l'llIll para
1'1'\'11' nas COIÓlllU!:!, TIOS
rlllO
do d Cl'l1tO 1\.0 1:\::30\,), do :?;} de ~lar<:o de lH:?7:

o1'r

t

Artilharia

.Iajor 1 ranei ('o .lo 6 "onriquo
'ort(·.
.Toü Manuel 'I'arujo .sUlIO Corrpil1.

Al~ r

:l12
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7

Cavalaria

Alferes Carlos

Emilíano Fernandes.

Ouadro dos serviços

auxiliares

do exército

Capitão J osó Ramalho.
Tenente Heitor 'I'omaz Lopes.
Alferes José Rodrigues de ~ollsa.
Extinto

quadro de oficiais

do secretariado

militar

Tenente Miguel Augusto da 'ih'a.

:3!?) Conta a antiguidade
do RCII actual pu. to desde
1 do Novembro do lU30 t' oito desde 1 <1(\ Novembro do
1n 10, como foi publicado, o alfor
miliciano de artilharia .\ rmnndo Coelho Poreira 'erra. promovido por portaria do :!t do Abril do 1\1.J.l, in. ertn na Ordem do Etcército n. o 7, :!.aórie.
do mesmo ano, devendo 01' colocado
na respectiva
'cala imodiatament
fi direita do alfere
miliciano Josó .Iuaquim Alvo Mont iro.
!'?:3) 'I'ornou-se 01" tivn a notneação para O cnr o do
comundnufes
do O'1'upo, (1110 t \"0 inicio lia JlJ cola Prática
do Cuvalnrin om 17 do corrente mês •• 10 capitâis 1
cavalada
Santiago
PO]I('o <ln
'n tro
Décio Tito da
ilveirn F'rcitas, que pel de ·lar:lI:no 19 da lrdem do
E,rtlJ'rito n ," ~. 2." . érie, do corrent
ano, tinham
ido
1I011Wll!lOH corno r(,80r\';18,

Engenharia

Luiz du
_'lilita]·.

'0

ta d •'ou'a d .la·

lo, dir

tor d

01 gio

Aeronáutica

F runcisco

Iligino

/H'l'O IIÍt \I t ica.

v iro I op

,in

(I

ctor <ln nrma

1
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N," 7

nharia Vcrgílio
César Antunes de Lemos, promovido
a êste põsto por portaria do 13 do corrente mós, inserta

na pro .cnto Urdem do Eeército,
2G) hogou à altura
Abril findo o capitão

e, tado maior,

para entrar no quadro
de engenharia,
com
uprunumoráric,
José Ferreira

em 15 de
do
dos Reis.

° curso

27) Foram nomeados para a freqüência
do CIll'SO de
comandante:
de grupo (1110tove início cm 4 do corrente
rnês na Escola Prática do Aoronáuticn os seau intes cupitãis do: ta arma:
EdO'ar Per ira (h Costa
ardoso, na base aérea n." :3.
~rartiniano
Ale mndro I'issarru Homem elo Figueiredo,
na bu (I aérea II.o 1.
:! ) I'assn a contar a antiguidado do sou actual põsto
deude :..7 do Junho de 1!J3 , em substitutção
da que lho
havia ..ido ntribuída, o major miliciano médico, do extinto
quadro
pedal, Alberto F'ilipo Sequeira.

~\))n v er considerado tenente médico graduado
nüo t n -nto miliciano mé dica graduu(lo, como foi pub~icndo,
médico civil :\fie]1Il01 Benoliol, quo por portarIu do 11 d Outubro de 1041, insorta na Ordem do
E.l'ér(·ito 11.° 17; ~,I\ sórie, do II1P811l0 ano, foi graduado
no r ferido pô to.

°

3 ) T m o posto dI' alferes I' n: o o do aspirante
a
(~ficial como foi publicado, () oficial miliciano 1ll6dic?,
lic o .iado g(lu:lrdo Rodrizuos
Mano, (1110 por portana
d 10 d :\bril findo in,('rfll na Urdem do EJ'érci(u 11.°
2.
ério lo corrcnt ano, foi :tbntido ao eji'ctivo do
e '('.rcito por ter sido nlistndo no corpo do alunos ela
armada, como guarda-mnriuha
módic(\.

o,

:H) J) \'l
r considerado
nlforca módico graduado
.não alf rf'. milil'iano ml.diro graduado, ('omo foi pubhca lo o m di 'o civil .los(', Apolinário Pnulino, que por
])Ortal'ia di 2 dI' FI \'tlroi 1'0 do 194:!, i IIserta na Ordem
do
~rj , do me mo ano, foi g-ruduado
n E;rór lto II ..o -,) ".
_.
I) r fl'rido
l' to.
Q

a2)
o

CUr

o

onclu!1'nrn com aprovl.ittl.lll0nto no COl'rellte ano
t 'coi
(lo 2.0 grllu IL que 80 rllfere o artigo 44.'

OlWE~r 1)0 I::ím
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do decreto n." 17:914, de 4 de Fev rerro de Hl30, o
veterinários
Tito Lívio da j,"
ordeiro e
, ilva, António Leonardo da Silva e ~Iário Cândido d
Sousa,
capitãis

3:3) Devo ser con .idorado colocado definitivam nto na
3.:1 Repartição
da ~. a Dire ção Gera] dI'. te Mini: t irio o
capitão miliciano do serviço de administrução
militar, do
extinto quadro especial, Joaquim d 'ousa Duarte Borrêgo, que 1)01' portaria d :~ do Abril findo, in: rta na
O/'(11'1n do Eicérciio H,O G, :!./I s 'rie, do corrente ano, foi
ali colocado para 01' feitos do
:1.° do artigo 44.0 do
dI creto n li::n"
(I :!7 d Setembro de l!):!Q, modificado 1)('10 artigo 1.0 do (h creto 11,° 1!):175, de :!7 (h 1) z mbro d 1U30,

*

.?

34) Conta a antiguidnd
do ou nctur 1 po to cl :>(1 1~)
do Fcv roiro de 194:! o não de de 15 (h I, vor iro último,
como consta da dcelarncão 41) da Urdem do Exér .ito
n.? ;>, :?a súrio, (lo corr ntr ano. o npitão miliciano (lo
serviço ti admini ,tl'll<;ão militar Francisco d Pauln I 0drigu s.
:\5) Chumu-s
orrein (' não Emídio
I' ornnmles
01T a,
]I rt n 'ia no bat lhl'io iD(1 I ( ndent
(lo infantaria
n.? 17, o ai ore milieiauo xlo erviço llt
udministrnc::io militar (1'10 por plrturia
U(' 10 dI Abril
findo, ins rta na Ordl'n/ do B.rército 0.° G, :.!.n
ril', do
('01'1'('1110 nuo. fui eoloC"Hlo na r partição
ti 'ontnbilid d'
do cOUlanclo militar do \I'Ore.

:n)

1>0.\'

30 d· Abril

int rin d
1 (, i u ir
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da Foz, acumulando
com o de director da carreira de
tiro da mesma cidade o capitão, na situação de reserva,
António Argel de Melo.
.
.39) Continua prestando serviço no hospital militar regional n. o .t, acumulando
com O de chefe da delegação
n.O 5 da Fnrrnácia Central do Exército, o tenente farrnacôutico Alberto de Castro Pinto, que, por portaria
de :1 de Abril findo, inserta na Ordem do Exército n." 6,
')3
••
d o corrente ano, transitou
.'
-,
.'01'10,
para a situação~ d e
reserva .
. 40) Deixou do estar na situação do adido, no }finisténo das Colónias, desde 1 do corrente mês, continuando,
porém, na mesma situacão (I desde a referida data, mas
orn serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
o ,t -nento, na situação de reserva, Martiníano
Augusto da
>..Olh·a,
41) Pu. sa a fazer serviço, c\'ontualmentc,
na casa da
reclu. ão da 1.a rt'gi1'to militar, o tenente, na situação do
r . erva, JO~I' Ferreira do Matos,

Ministério

da Guerra -I. a Direcção

Geral-

3 ,~ Repartição

, 4~) Eru oldurlo ca.lete n.? ?-!8/.tl do r!'gimento do
lnfantllria 11.0 14 e lião tio 1'("'illwnto (1(\ Infuntnria n. o 1,
C?rno foi publi ';r!o. o :tsJlira~to a olicial miliciano módiCO .\ 1\':11'0 Bord!;lo .Amudo promovido
a ôsto posto
Por portal'ia
do (i do FO\'(\J';.iro último, puhlicada na
Urdem do Exército n." :!, !?a ~{'ri(', cio Ir> (lo referido
lllCR,

4B) ão iII critos na listu da antiguidado
cios sargouto ujudant
primeiro
arcrclltos, wfNirla a :n do
I)PZolnbro
do 1!1I~
ins(.rta'" na Urdem do E.rército
n,O :3,:..
. órit do ~O dt !.'Morpiro último, com os
n,» a~-4 t' 3!.~)d ordem lia lia arma, f'('sT)('(·tiv:llllfluttl,
eIII uiio
com o 11.o ,)..
'l.y)
.~.)I ('01110 foi puhli('ar!o,
os pri.
Iro
arl'7onto
do nlrrilllOllto do inf:lntlll'ia 11.° h, .Jono
n'
. f' t'
I.'IIn d O 1 ti
(', do rogillll nto do ln
:ln ana a. -, Jo'ó!:i
eltor 1 odrigu
(I

1,

...

-

,

•

U

')
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a.a Repartição

da Guerra - 2.3 Direcção Geral-

4-1:) Pensões anunis q ue competem aos oficiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-lei n." 28:404.
do 31 do Dezembro do Hl37, transitam
pela presento
Ordem do Exército para a situução do reserva:
Coronel

do serviço do udministrnção
militar António
Rodrigues,
:3G.OOO;S.
Major do extinto quadro auxiliar do artilharia Francisco
Inoz, ~j.800t5. 'I'om ;~G anos de serviço c IS período ..
Cn p it o do infantaria
:\liguol Carneiro
do Mncedo,
Ui.50:.?MO. Tom 27 anos dn serviço n 10 período ..
Capitão do infantaria Carlos Augul'to Martin», :'?I.GOO,.
Oapitão do infantaria
Pruncisco
dos Anjo
Faustino,
~1.GOO· ,
Tenente do infantarin Domingos
António
dos
antes,
1(i. 24Gb:.?0. Tom 3:3 anos de serviço o ;W período
(Fica vencendo pelo ~[inistório das Colónias).
.TOSt'

â

4."» Publicam-se
as pClH,Õt'S <1110 Iiquidarmn,
11M ter,
mos do decreto-lei
11.0 :?8:.1O-!-, elo ;~1 do Dezom 1>1'0 do
1 n:n, os ofioiais no diante notueu dus <I uo transitaram
para a sitllaçfto do '1'I IiI'l'\':l, mus (1'1(\ íicuram rocobondo
vencimentos pelos ~[inish;J'im; que, ruspcctivnmonte,
Ih
vão indicados o onde então prestuvam
orviço :
O

P('la Ordem do E.-(oreito

ll.°

10, 2.1J séri«, de 1911:

Capitão do artilharia
Frnnoisco
Bllrl)ll
1101110111 '1\.113 ,
1:). 181:.:'W. 'I'cm 2:) alio: do serviço e G período .
(Adiclo no Ministério
da EeoBolllia,
110 ln. tituto (' O>
grúfico O Cadastrai).
Ten nto do infantaria
:ilfuntll'1 .1011.0 Ricardo,
l;!.Gf> oTum HO :wos do s('n'ir,:o {O ~" perfodo •. (Adido no
l\Iinist6rio tias 'oI6nin.).
'reBonto do ROl'vi(;o do administrac;iio
lllilitllr AI!'. undre
A1Igusto !t'1'ITeira do .\maral, 1O.7:~;3 W. '1\ lU ~:3 tino
do sürviço, (Adido !lO :\[inist('rio de buucaçl10 ...'ucio!lal) .

I)l'la OrtlllUl do 1'~xél'cito

/l.0

r, ...
0

r/e, de 1[}'/1:

Mujor d urtilharia.1
ono 1\opOlllllI:PIIO 110 Brito Lilllpo
Sorra, ~7 .000;;. 'l'(\JIl :3:3 HIIO do 'on'i\,o l' 103 11r.rlotios. (Adido 110 l\1inisltirio dns oI6uill).
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Pela Ordem

do· Exército

n.O 5, 2." série, de 1942:

Capitão miliciano do infantaria,
do extinto quadro especial, Filipe Alistão Teles Moniz COrte Real, 18.193~20.
Tem 38 anos deerviço
e 74 períodos.
(Adido no
)1ini 'tório das Colónias).

Pela

Ordem

do Exército

?t.O

7, 2." série, de 1[)-12:

Tenente

de infantaria
Luciano
Fernandes,
15.877-)80.
Tem :31 aDOS de serviço o 60 períodos. (Adido no
)'!ini 'tório das Colónias).
Pela Ordem

do Exército

n:" 9, 2." série, de 1[)42:

Cupitilo de cavalaria .Iosó Correia Durão Paias, 20.475·',
Tem 31 anos do serviço o ()~ porlodcs. (Adido DO JIínist "rio das Culónias).
Pela Ordem

do Exército

n.O 13, 2." série, de 1942:

do infantaria
.J086 Pereira, 1..U303$40. Tem :38
anos do serviço e 14 perícdos. Ponsão nos termos do
~ :!.o do artigo lU.o (Adido no Ministério das Coló-

Tenontu

nias).
Pelo Ordem do Exército n.O 16, 2." série, de l[).J2:
Capitãu do infuntarin
Francisco
Aníbal Duarte Soares,
:.!O.lli:? 10. Tem B:~ anos do serviço o 1~ períodos.
(Adido nu )'linbtório
do Interior, na polícia do segul'1UH':1l pública].
Ordem do Exército II.' 2. 2," série, do corrente
uno:
üapitltiol do infantaria
Adrinnu
Soun-e do :\rag:dhãi~,
1;' .. 1l) ':!U. Tem :I~ allo~ do serviço e :!7 períodos.
, (Adido no Mini t ~ri() da' Colónilltl).
1 <'1I0Ilt(. do serviço do adlllilli~tr:Lr:ão militar Ruúl Montriro Simõe Dili', 1O.:!liü". '1'('111 :!:! anos UO serviço.
(Adido 110 ~lini ·thio das Colóniut3).
I'rl«

Pela ( rderu do gxtlrcito

,.RIHtllo
,

"!lU:

UIIO

d

(1

iufautnria

4 ') 1

.J, 2." s,;rie, do corrente

Af"oIlHo, ~0.400·.

'1'PIl!

n iço. (Adido !lO ~(ini:,t{'rj[) do Interior,
czurr nça pÚbtiea).

POUCill

t 'lU dil

Paulo

I/.U

tifi adn
I no'

itO

~~J
na

• pubtil'll :t peno ãu d' rCH('{'\ a a quo
du ~ :!.O do urtigo Hi,o do dc-

t 'rlllO
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creto-leí n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o oficial ao diante nomeado, om aubstitutção
da que lhe foi
atribuída pela Ordem do Exército n.? 10, 2.11 sério, de

1941:
Capitão de infantaria Tadeu Henrique Pinto, 20.736:) .

....
Ministério

da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a

RepartiçAo

47) Foram dotormínadas as seguintes alterações ao
plano do tirocínios, ostágios e cursos no corrout ano,
estabelecido na declaração 48) da Ordem do Eeército
D. o 12, 2. a série, do 1942:

Estágio de coronéis tiroctnanies :
Na Escola Prática de Infantaria, E cola de 'I'ransmissões o J~8cola Prática de Engenharia tem início, respectivamente, em 21 do Junho, 5 de .Julho
o 5 do Agosto, ficando assim os etágios fi ronlizar com a distriburção O datas de inicio que ~o·
guidamonte
se mencionam :
Escola Pniticn d Aoronáuticu24 de Maio.
Escola Prática do Cavnlarill7 d Junho.
Escola Prútica do Infantaria -14 d Junho.
Eacola do 'I'ransmiasõer
- 5 d Julho.
Escola Prátioa do Artilharia -1
do Julho.
Centro de íustruçllo
do artilharia contra aeron!l\'os-26
de .Iulho.
Escola Prática do ]~~ngnhuria - 5 de \g08tO.

Curso de comandantes de baialhão,

/I

Escola !'nítica de

Infantaria :
Foi altorndo

o sou inlcio para :11 tI )Iaio.

de conutntlanic«
.A,.t ilha ria:

CIlI",'10

de

[JI"U/I

• 1/11

Escola Prática di'

Foi detorminndo o funcionam nto d to eurso, :l r.....
qü ntnr por tr zo (l:~) ia trueudo
0111 ioíci
(1Il
f> do .J 1I1ho.

2.' Rérie
Curso de comandantes
.1 rtilliaria :

Antecipado

de balaria,

na Escola

Prática

de

para 13 de ~Iaio o seu inicio.

Curso de metralhadora
ligeira para oficiats (subalternos
do serriço de ar!ministração militar):

'I'runsferido

o seu inicio para 12 de .J ulho.

_--

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
Serviços cartográficos do erércite
. ~)
CIUIS

ti

'ão considerudos
in trutores
cguir mencionados:

de topogrufia

os ofi-

'l'onentes: de infuntari.i, do regimento de infantaria n.? 5,
miliciano, Manuel Pinto Nunes de Azcvodo ; do cavalaria do regimento
di cavalaria. n.? 3, Josó António
Gravo o, do rogimonto d cavalaria 11,° 4, Júlio Gormuno do 'outo da '11\'1\ Cardoso;
110 extinto
quadro
auxiliar ti artilhnriu,
do roginh'llto
do artilh:ll'ia
1'0'nda 11.0 1, .Iouquim do Ro 'lírio Castela ; O do extinto
quadro auxiliar d. engenharia,
da Direcção da. Arma.
(!II J.:uglllhariu,
Aloxaudrc
Oonc;alvCls Galipnr.
Alfere : de infantaria, do T('giml'nto de infantaria n." 1,
JorHjtlim de Mntos
alvudor Pinheiro. do rogimento
de infantaria n." 5, Renato • Tunes.' uvier e adido, oro
~r\'i,() nu Mini. tório da
OIÓlIillS, )lannol Maria Cast lo Brnnco Vioiru: ( milicianos:
de iufuuturia, do 1'0'
im nto cI illflluta'rill n." J 3, Rui da Enl:nrnllC;ã.o )[0xin d Brito. do hntnlhl1.o de caçadoros H.O 4, António
li 'a tro O ntil sonro Branco, (lo batalhão de metralhadora
ll.o:, Luiz nrlos Chaves de Lacerda0
,,'un , do c ntro dr mohiliza.;üo II( infantaria 11. O,
.10110 Duurtt
(ln 'ih'u Júnior : O (1(' artilharin,
do 1'0girnl'oto
d llrtilh ria li~(1ira ~.o 1! .ToM F'ornLLn:i~s
I) I r do do r fl'illl IIto d artllhllrllL do costa, .JulIO
• faliU I ~rtlrtiTl • do grnpo illclnp(llldnntll cio ~rtilharia
d m ntanh
blIDnno Pinto Jo' rnallclo~ Uah'lro 1', do
r;.llp~ ind 11 nd nt( I nrti~hurin 11.° () (Ilutomóvel),
\ Itor1l10 Pi"
I' rnundo DIIl8 Ca tolo.

320

ORIlE:\f

no

ExímCITO

IX -

ANÚNCIOS

Escola

N.n 7

2 .. Sério

do Exército

Declaração de vncatui a

Nos termos da parto final do urtigo Bl . o do decreto-lei n.? 30:874:, do 13 de Novembro
de 1\)40, e para
efeito do respectivo
provimento,
faz-se público quo se
encontra
vago um lugar de mestre de esgrima.
Os candidatos
ao referido
lugar devem satisfuzerüs
condições
prescritas
na alínea li) do artigo 31.° do citado decreto-lei.
Os candidatos
deverão
apresentar
na secretaria
da
Escola, até às l[> 110ms do dia 1\) de Maio de H).i!3, os
sons requerimentos,
feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante
da Escolu do Exército,
devidamente
instruidos com os documentos
a (IlIO se refere o artigo :3.0
do regulamento
para o provimento
dos lugares de mestre do gimnástica
e esgrima,
mestre do equitaçllo o de
instrutoros
auxiliuros
de gimnústicu
e do equitação
da
J,j'cola do J,jxórcito, apr-ovado pelo decreto n." 15::?n.i,
de 30 de' Março do lU:?8 (Ordem do 8.r.ército 0.° a,
1.& série, do si dll Maio do 1nJ ).
Escola do J'~:{>r('ito, 1:~de Abril de l~)·tL ()
túrio, .!o/'!/e lJirll/ísio d(' Jesus, capitão.
(Puldlc-uclo
" 101:1),

110

Diá,io

do

Obltu

(lur:'ruo

11,0

92,2.-

.",rlu,

d

ocre-

20 ti

hrll

rio

lDI2
J)cZPlIlhl'O

2:! _ '1'011\\11tI' rdn.TI II a.l ti, invrllido
Iltlpti t Alvnrcs,

d

uerra,

Alberto

1!l1:l
Mnl'~o

Ahril
lJ

"

"

2o_rl\"l4'II!n-"orOIlf'1.!ln

itu ~'ão d\' re

r\ 3, (li

imiro

Alt1ul'im :-iOlrC di \ll.I'r~. ri
I-'I'un""t,
na itU.l(,·.\O d ro erva, Jo: quím José
S:dd.llth,l
I'adlllto.
IO-.\lnillr
do
n i~·o.l'
ldrnini tr:l~'üo militar, no qu <Iro ()I \udio ,\U'"" to '1"1rr.· 'il\'.
10-l'l'iowlro
Olttfo"lUIl .10 Ú Ro IriA'uc I' 7.,
12
'pitao
r fUrJo do \1 lIu"1 .\llIri do • Dto ..,á
Pinto ~lltU ~I i ,r.
I, - ,\ I~'r, r!'formado \ 1f.·('(1O I
F rrl'i r .
, 1-(;"Jlit
U
1·.. f,lrm,l'lo
\1 r lo \u li to d' I ror i
)lnt

2.' ~éri~
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23-Capitão,
ua situação de reserva, Manuel
Fon~I·('a.
i\-~ra.ior,
ua si tuaçâo di' reserva, Alhano
Dia,.
!'i-Capitão
dI' cavalaria, no quadro, .laime
LI'otl' do Rêgo.
lfercs reformado) António Ol ívio ,lo
.lule-.

Abril

fui o
I.

la - ,\

"
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'j

de DeuAugust»
Trnncoso
Carvalho

RectlncaçAo
j'

Ordem do Erércit» 11." fi, 2.' aério, (lo co rrnn te alo,!,.
e lê: «Ferreira», deve ler-se : "Teixeira".

I. :".', onde

António de Oltoeira Salazar,
II .\j 1111 ante GI'nl','al.

Hll,

do Exército

Ordem

Série

2.-

N.O 8

16 de Junho de 1943

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS

E PORTARIAS

Mi istério da Guerra - Repartição

do Gabinete

(, OVI rno da I{()pt't hlica Portuguosa,
pelo ~[i·
eh lu rr , nome ar o oficiais ti seguir' tI< signnclos
para. ir 10 ao strnngclro em mi silo de serviço público
r ln<'lOnnd'l c rn
1'1 no dI rparmlllllonto do e ""reito:
, .Ian la

11 t1'O

eu ....mharia

c: valariu
rtilhnri:

Frederico

.Iorgo du
Fred

de

(lIlHIIl:IO

ilvn Oliveira

Correia

Travas

o

rico 1 lcide do Olivoirn.

uh-

fi e /'lia ud ()
d • vi to

011

",ui

ç o tio TrlloulI"l

cl <.'On... ),

OlWEM DO EXÉRCITO N.· 8

324

Ministério

da Guerra - Repartição

2.· Série

Geral

Nos tormos do decreto n." 16:070, de 25 de Setembro
de 1928, manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Albertina Nóbrega
da Silva, viúva do tenente miliciano de infantaria João
da Silva Júnior,
a reversão da cota parte do subsídio
mensal no quantitativo
de 140509, em virtude de seu
filho João Francisco
Nóbrega da Silva haver perdido o
direito a usufruí-lo, por ter completado
18 anos de idade
em 2 de Abril do corrente ano.
, Ministério
da Guerra,
14 de Maio de 1943. - O Subo
Secretário
de Estado <la Guerra,
Fernando dos Sauto«

Costa.

(Visada polo Tribunal do Contas em 1G de Mail! do 1913. Não sfio
dev ldos omolumontos,
110Stermos do üocroto n.o 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 Alda de Magalhãis
Segurão, filha do falecido tenente de infantaria
António
Alberto Tavares do Couto Segurão, a reversão da cota
parte do subsídio mensal no quantitativo
de 140809, 0111
virtude do falecimento de sua mãi, Maria Emília de Magalhãis Sogurão, om 8 de Fevereiro do corrente ano.
Ministério
da Guerra,
15 de Maio de 1943. - O SubSecretário
de Estado da Guerra,
Fernando dos Santos

Oost«.

(Visada pelo 'I'rlbuual do Contas em 22 do )laio da 1~.j3. Nlio 8.0
thwldOA omo luuientos,
nos termos do decreto n.? 22:2~7).

11-- RECURSOS
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral _ I.a Repartição

1'01' decreto de 24 de .ft,[aio findo:

Negado

provimento ao recurso n.? ~:()OG, interposto poraute o Conselho de Recursos
pelo coronel de UflI'Onáutica, tirocinado,
António de Sousa Maia, contra o
despacho 00 Sub-Secrctârio de Estado da Guerra, qU(I
julgou
definitivamente
lima sua reclamação,
por HO

2." Série
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=

tratar de recurso em matéria disciplinar à margem
das atribuições
do Conselho e não poder assim pronunciar sõbre o assunto.

--Ministério da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Por decreto de 31 de Maio findo:
Negado provimento ao recurso n.? 2:571, interposto perante o Conselho de Recursos pelo alferes reformado
Abílio do Nascimento Quintinha, nos termos do artigo 34.° do regulamento do mesmo Conselho, de 12
de Agosto de 1927, e em que recorria da decisão da
junta hospitalar, que o julgou incapaz de todo o serviço militar, por falta de fundamento legal.

111- MUDANÇAS

DE SITUAÇAo

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

2" Repartição

Por portaria de 8 de Maio findo:
(Vllada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de Dilo serem
devidos emolumentos,
noa termos do decreto n.· 12:267).

Reserva

Capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, da companhia de mobilização de parques, José
Augusto Brandão Pereira de Melo, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
18 de Dezembro de 1942.

Por portarias de 15 de Maio findo:
Considerado apresentado ao serviço neste Ministório desde
11 de Maio de 194:3, por ter deixado de o prestar no
~{illistório das Colónias, o alferes miliciano de infantaria, adido, Álvaro Andrade Gueifão Perroira,
(Vllada pelo Trlbnnnl de Contas, com a anotaçllo de não sorem
devidos emolumentos, nos termol do deoreto n.· 22.267).
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Quadro da arma de infantaria

Tenentes de infantar-ia, adidos, Joaquim ~Ial'ia Galhardo
e António Marques Tavares,
que, de regresso de comissão militar no l1inistório das Colónias, se apresentaram, respectivamente.
em 11 e 15 de ~Iaio de 10J3,
preenchendo vagas no quadro.
(Visaua pulo Tribunal
dovidos amotumontos,

de Coutas, com a. auo tnção .fo não serem
1I0~ tormos do decreto
n.? 22:2:;7\.

Adidos

Capitão, do rogimento do cavalaria n. o 3, J oão Evangelista Garcia Duarte da Silveira,
por te!' sido requisitado para doscmpeuhar
uma comissão de serviço dopendente do Ministér-io do Intorior, na guarda nacional
republicana,
devendo ser considerado
nesta situução
desde 11 do Maio de HH3.
Alferes milicianos:
do regimento
de infantaria
11,°2, Gil
do Minho Rodrigues
Salgado, o, do batalhão de carros
n.? 1, :Manuel Eduardo
Gonçalves
Costa, por terem
sido req uisitados para desempenhar
comissões de ser·
viço dependentes do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5,° du decreto n.? 13:309, de :?3 de
Março de 1927, devendo SOl' considerados
DO ·ta situ ação, respectivamente)
desde J o 1 do Maio do 19JH.
(AnOlad ns polo 't'r-íbuna!

<lu Contas

em 26 d,,;\1

1<,de 1~43'.

Alferes
miliciano,
do regimento
Jo infantaria
n.? 1:3,
Leonel Tavares do Canto 'I'avoira, por ter ido autorizado a desempenhar
uma comissão do serviço dopondouto do Ministério das Colónias, nos termos do artigo 5.0 do decreto D,O 13:309, do 23 tio ~farço de
1.9~7, por troca com o alferes miliciano de iníuu tnrin
..:\lvaro Andrade G uoifão Forreir H , devendo ser considerudo uesta situação dosdo 11 do Maio de l~J;\.
(Anotada

polo 'I'r lhunal

<lu Contas

eru

I de JUIll'o d~ 1{113).

Reserva

Capitão miliciano de lIrtilhllrin, do <,,"tinto quadro
:;pc('ial, da 3,a Hoparti<;:rto da 1.a Dirl'c<;ão (;et'al di':. h'
Ministório,
António de Matos Hiboiro, nos torlllo' da
alln(,ll a) elo urtigo 1.0 do d(lt'reto-lei n,":! :.!O.I, dI :31
de J)ozt1rnhro do 19:n, pOI' tOI' atiu<rido o limit. ti
idlll]O, dO\'ondo ser ('onsidorHdo nl'sta :;itllCt,~no dt·~d(\
20 do Abril do 194B.
(Vhllut" peJo Trlhl1nnl du Contll t com a lluotoc:ll.,
d nlo s r t11
duvido. oUlolumonto!l, IIU5 termo do ,tot.roto o.tJ ::~;2~,;,,).
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Baixa do serviço

Aspirante
a oficial miliciano,
do batalhão
de metralhadoras 1l.0 1, Gumerzindo
Trabucho
Alexandre,
nos
termos da última parto do artigo 3.° do decreto-lei
li. o 28:404:. de 31 do Dezembro
de H)37, por tor sido
Julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo SOl' considerado
nesta situação
de de 1:3 de Maio de 1943.
(AnottLdl\

Por portarias

pelo TrllJUual

do Contas

0111

20 do l!;tlo de 1943).

de 22 de .J.lfaiufindo:

Considerado
apre sentado neste Ministério
desde 12 de
lIaio de 19..!:3, por ter deixado de prestar serviço no
}finü,t('rio do Interior, na guarda nacional republicana,
o tenente miliciano de infantaria,
adido, António José
Guvino tl(' ,.,.asconcelos.
ficando na situução de licencindo.
(Anotada pelo Tribunal do Contas em 1 de Juubu de 1943).
Ouadro da arma de infantaria

Tenente
dI' infantaria,
adidos, .1086 de Sousa Regato
Júnior,
.108(' Maria Ribeiro,
José Julião de Freitas,
Baltasar de Cu tI'O c Manuel do Sousa Duarte Borrego,
que! de regresso de comissão militar no Ministér!o das
Colónias,
se apresentaram
em 17 de Maio de 1943,
preenchendo
vagus no quadro.
(VI ada "elo Tribunal
do Corua«, com 1\ anotllçi,o do não .erem
davldus emolumeutes,
lia' termos do docroto li.· 22:257).

Disponibilidade

Capitãis
de infantaria,
adidos, António da 1~~ncHrnução
Snntos Vieira c António Abol de Oliveira de Araújo
Pinto, qu , do regresso de comissão militar no Ministério da Colónias,
se npresentaram
em 17 de Muío

d 1943.

(\'lsada
polo Tribunal
do Contu,
com Ill100tat;ilo
deyidos emctumontos,
no. tormOM do decrete

do não .erom

11.· 22:267).

Reserva

ln,

Coronel,
elo ri-gimonto do infauturiu
n."
Agostinho
elo Olivoiru Baía da Costa LObo, no' termos da primeira parte ela allnoa r.) do artigo 1.0 do decreto-lei
n." 2 :40!, ele :H do Dezembro de 1937, devendo SOl'
con iderudo nota situação desde 30 do Abril do 1943,
(Vis.dll polo Tri~un~1 de Contai, com 11anotat;lo
de 11&0lerem
dllTldo. e."oluoo.l1to.,
nOI torulOI do dueruto 0.·112'267).
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Por portarias de 29 de .Maio findo:
Oousiderado

apresentado
neste Ministério
desde 26 de
Maio de 1943, por ter sido dispensado
do serviço que
estava prestando
no Ministério do Interior,
na guarda
nacional republicana,
o tenente miliciano de infantnriu,
adido, :\lário Homem Bolino, ficando na situação do
licenciado.
(Anotada 1)('10Tribunal de Contas 0111 1 do Junho de 1!l~3).
Supranumerários

da 2. parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n." 2H:401, de 31 de Dezembro
do 10:37, subtituído 1'010
artig-o LOdo decreto-lei n. o 32:602, de 20 de Fevereiro
de 1943, e de harmonia com a portaria n. o 10::368, de 1;>
do Abril do mesmo ano:

Nos termos

11

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército:
do comando de artilharia do comando militar do Faial,
Firmino Guilherme Alves, e, do comando de artilharia
do comando militar da 'I'ercr-ira, João Casimiro :\[argalho, devendo ser considerados
nesta situacão desde
Ir> de Abril de 194:3.
(NIlo caroce do visto ou anotação

do Tribunal

de Coutu l.

Adidos

Capitão, do regimento de engenharia n.? 2, Joüo António
(los Santos Guardiola,
e alferes do quadro dos serviços
uuxiliaros do exército: do comando militar dos Açõres ,
António José de Almeida Pereira, e, no quadro) .Iosé
Augusto
Dias o .João Josó Figueira,
por terem sido
rei] uisitados para desom penhar comissões
de serviço
dopendontos,
o primeiro
do Ministério
das Colónias,
nos termos
da 2.a parto do artigo 2.° do decreto
u.? 1:3::>09, do 2:3 do Março de lH27, o s gundo do :\finistério do Interior,
na ~uarda nucionnl repuhlicanu,
e os restantes
do Ministério
dus Finanças,
lia glllmla
fiscal, deven do SOl' considerados
nesta situação,
respectivamonto,
dosdo 20, 2;->, ~2 e 22 (Ie Maio de HI.J,3.
Alferes do quadro dOR serviços uuxilinrcs
do 1'1\ 'I'cito,
no quadro, Joaquim
Lucas, por tor sido J'I\(l'li ita.lo
pura desempenhar
uma comissão de sorvico dl;I)('nd~lnt()
do 1\linistório do Interior,
na guarda nacional n-publi-

euna,

devendo

HeI'

22

Maio

104.:3.

(10

ue

considornrlo

nesta

situacão

(h,~dt

(Anotad .., pulo 1'rll>llIIül dOICom •• em ~ do JUct" d. 1043).

2." Série

ORDE~1 DO EXÉRUtTO

~.o

32H

8

Disponibilidade

Capitão de infantaria,
adido, Pedro .Joaquim da Cunlra
~lenoses Pinto Cardoso, que, de regresso de comissão
.uilitar no Ministério das Colónias, se uprcsentou
em
:l9 do :\faio (lo 1943.
(Vlaada polo Trlbuunl
uo Coutus, com a "nutação de não ure ...
doyillos

emulumeuros,

uos termos

do decrero

n.o 22:257).

Reserva

Tonen te-coronel
do serviço do ad ministrnção
militar, da
:3.a Repartição (la 2. à Direcção Geral dôsto Ministério,
Agnelo Augusto de Gouveia Oabral, o çapitãis : do regimento de infantaria
11.08,
José Correia do Carvalho,
t) uiód ico,
do comando militar da 'I'ercoiru,
Pedro da
Rocha Santos, o segundo nos termo I:! ele alínea a) do
artigo 1.° do decreto-lei n." ~8:404, de :H do Dezembro
de 1937, )l0l" ter atingido o limite d{' idade, o os restantes nos da alínea b) do mesmo artigo, por terem
sido .i ulgudos incapazes
cio serviço activo pela junta
hos pitalar
de inspecção,
devendo
ser considerados
nesta situncão. l"e~l'úcti\'umcnte,
desde 20, 11 () 13 de

1hio cio 1a4:~.
(VIsada

pelo 'Tr-l hu n a l (lo ('untaR, eum A 8.uotaçlo de ur,o serem
emctumontos,
1101 termos
elo decroto u.o !!2:2~1).

t10\"Jc10R

Baixa do serviço

Alferes do infantaria,
adido, 010 serviço no Ministério
do Interior, na Cúmara :\[unieipal elo Pôrto, António
•\ ugusto Pin to Xluchado, 1I0S termos da última parte
do artigo :~.o do decreto-lei n." 28:-1-04-, de iH de DeZÚIll bro de 1937,
por ter atingido o limito do idade,
devendo ser considerado
:\rarço d l' 1!).!:\'

nestn

sitnnç:to

(.\not:ul& pelo Trlhullal elo Cuutal

l)ó~ jíor(aria

ri", 5

elõ

r:IJ/'/'Pllff'

("11 fi

clnsd(1

:n

de

de ,llIlIho du l\W:i)

lIlP.~:

L'ollsidemdu
aprú",'otado
ao"serviço d'óste 1\lilllstl'rlü, por
tor uoi.'ado dI' P l"(:!S tu I' serviço no J\Iinist()rio da" Colónia , u tonentl', nu sitUlu;ão do reserva, adido, .Américo ,ourú.
Beirão, u( vendo 8(1(' conHi(!M:tt!O nAsta
sitllu~l1o dosdo :?1 cIp :\laio dI' l~)-t.:L
.(
I

("lsada
d.oyll'o.

pelo Tribunal
do Conta,
ro", C1Illlotl1çlo tle alo ~, ..w
olnulnmonh,)jl. 110 t""fII(JCf ,lo iJocrutl) n.· 22:251J.

))0 EXÉIWITU N." 8

()IWEM

2," Série

Quadro da arma de infantaria

'I'eueuto

de infantaria,

adido, Rafaél Pinto Barradas,
quo, do regresso
de comissão militar 110 Minietér-io
das Colónias, se apresentou
em 1 do Junho de 104:3.
prconchcndo
vaga no quadro.
(Vlsuda
t10vidos

pnl o Tr+buunl

do Coutas,

o 111otu 1IlC'1IlI OS, nos

com"

tPTII10!i

1l1l01A\,ão (Jo não AerdOl
rlu d~lnrotu n.o ~2:257).

Adidos

'I'enouto-corouol
do artilharia,
(la direcção
du arma,
Vasco dn Gama liodriguos,
o capitão, do batalhão <1(1
caçadores
n. o -t, Manuel Vilhena de 1\1<,10 Sampaio,
por torem sido roq uisitudos, () primeiro
pam dosempenhor o cargo de chefe da L" Repartiçâo
da Direcção
Geral Militar do Miuistório das Colónins, e o segundo
uma comissão de serviço dependente
do ~lillistério do
Interior,
na guarda nacional republicana,
devendo sor
considorados
nesta situucão,
rcapoctiv.uncnte,
clHSd<'
] (,2 de' Junho de 10..HL
(Auotadn.

pulu Tl'illUlI;d

do Contufi

('111

11 cio .Lu IIJf)

,tlt

l!tli{).

Baixa do serviço

Alteres
miliciano,
do rogiuionto
de urtilharia
ligeira
n .' 4, Luiz Alborto
L'astclo Br.mco o Almoida
Pinhoiro, nos termos da últimu parte do artigo ~.() do

decreto-lei

n.? 28:·10-1, do

:n

do Dezembro

do 1937,

por ter sido julgado
incapaz do todo I) serviço pela
junta hospitalar
de inspecção,
devendo
ser considnrudo nesta situação desde 11 <lo ~rni() de 10J:L
{.\'lOlatla pulo 1'rlhttlHtI

do (·UlIl.~" f'IO 11 de .lnuho tltI lU':\).

IV - PROMOÇOES
Mlnlstér~o da Guerra - La OirecçAo Geral - 2 ..' Repartiçao
1'0/'

portaria dr 15 de Mo:o findo:
(VJ~adlL pulo 'J'dhulll\l
\'iflo:i oJ!luluflIOlltnfi,

do Conta.
IIO!'! tormo.

l\ n!lotação
d. orem
cio cltlcrnto 0.° :l2:2!\7).

('0111

,t"..

Adido

Capitão, () tonollto de cavalarill, aelido, om 8cn'iço no
::'Ifin ititól'io cI as CoI ó" ius, l':duar<!o do ?II11<111 rri TIl I'ro('lI<:ll.

~.' Série
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do artigo 1.0 do decreto-lei D.O 31:959, de
de 1942, com referência ao artigo único do
1l.0 32:G84, de ~O de Fevereiro
de 1943.

portarias

de 22 de Maio findo:

(\"ISlulus jlPlo Tribunal de Contns, com n uuotnçã o d .. sorom dovldos emolumentos,
nos toemos do decreto n.o 22:257).

Regimento de infantaria n.· I

Major, o capitão de infantaria,
do batalhão
doras n.? 1, Raúl Ferreira
Braga.

de metralha-

Regimento de infantaria n.· II

Tenente-coronel,
taria Octávio

segundo
Câmara.

comandante,

o major

de infan-

Regimento de cavalaria n.· 3

°

Capitão,
tenente de cavalaria,
tacão na Escola do Exército,
Reimão Nogueira.

adido, instrutor de cquiAntónio Maria Malheiro

Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão.

o tenente

do cavalaria

Fernando

Cabral.

Par porta ria« de 29 de Maio findo:
(VI a,la pelo Tribunal do Contas, com a nnotllçllo do sornm devh1u8 emolumeuto
, nos tOflllO" do deert'to 11."2~:~()1).

I nspecçãe

das tropas de comunicação

Brigudoiro , ins pector, O coronel de ongonharia,
nado. da direcção da arma, Carlos de Barros>
Brnnco.

tiroci-

oures

Oficinas gerais de material de engenharia

Uapitão
nente

do extinto quadro auxiliar
do mesmo extinto quadro

do engonharia,

O

te-

Josó Alugoínha.

Oirecçilo do Serviço de Saúde Militar

Capitão
adur

médico,
.

O

tenente

médico

Francisco

Cabral

Sa

o
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Quadro dos serviços auxiliares
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!j

do exército

Alferes do quadro

dos serviços auxiliares
(lo exército,
os sargentos ajudantes : do infantaria,
do regimento do
infantaria
u.? 3, Guiomar
Raposo do Amaral,
O do
regimento
do infantaria
n.? lG, Guilherme
de Castro
Luuzes Santos;
de artilharia,
do reuimonto
do artilharia ligoira n.? ~, Domingos dos Santos Crõspo, ('I
de ongonhuria,
do rogimonto de Angonhal'ia 11.° 1, Manuol Moinhos, todos sem prejuizo de antiguidude.
2.' companhia de trem hipomóvel

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante de cavalaria,
do regimento do cavalaria n.? 5, Alfredo Amorim, sem prejuízo do antigui(lade.

Por portarias de [) do corrente mês:
Escola Prática de Artilharia

Major,

O

capitão

do artilharia

Vitorino

Francisco

Félix

Cativo.
Grupo de companhias de trem automóvel

Tenente-coronel,

comandante,
o major do ongcnbaria,
interino,
Arménio Loal Gonçalves.

comandante

(Vtsadns pulo Tvtbuuat do Contas, com a nnota~n.odo lorem de·
vldos emutument os, nos terlOUti (10 decreto 11.0 2:!:257).

Reserva

Major

do infantaria,
na situação de 1'08e1'\';I, o capitão
de infantaria,
na mesma situação,
Paulino José das
DOI·os.
11Il..I01'(l8 do aeronáutica,
na situação (lo roscrvu, 08 capitilis de aorouáutica,
na mosma situação, Lino Augusto
Leão Teixeira o António Augusto David.
(Anotada'

polo Tribunal d. Conta.

oru 11 tlu Junbutlu 1943).
II

[>0/'

portarias üe.Li.do

corrente. mê«:

'1'"

(Vlaadll< 1,~lo Trlhuna' ,lu Coutao, eorn a ""Olnçlo d ••• r m devtdoe UlIlolulJlUllto
, noa tElrmol do dOrrulQ u,o 22::?57).

Ministério da Guerra ... S.' Orrecçlo Geral

Ooronel,
(1(1

O

toneute-coronol

~fagltlhiiis.

do artilharia

\ rtuI' Mon~o!i

2." Série
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dos Açôres

}fajor do serviço (lo ndministrução
militar, sub-chefe do
serviço de subsistências,
o capitão do mesmo serviço,
adido, em serviço no :\linistériú do Interior, na guarda
nacional republicana,
Carlos L1Iiz Gouçalvos Canalhas.
Quadro da arma de infantaria

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria, do regimento
infantaria
n." 18, Gonçalo
Lóbo Pereira Caldas
Barros.
Regimento de infantaria

de
de

n." 6

Coronel,

comandante,
o tenente coronel de infantaria,
comandante
interino, Aníbal :\Iartins Gomos Bossa.
Regimento de infantaria

'oronol, comandante,
distrito

n. o 8

o tenente-coronel

de recrutamento

e mobilizução

de infantaria, do
H.O 6, António

Duarte Carrilho,
Regimento de infantaria

n. o 10

Coronel, comandante,
o tenoute-coronel
do infantaria,
do
distrito
<lo recrutamento
e mobilizução
n. ° 10, João
da gncarnaç:lo
:\raçãs Fernandes.
Regimento de infantaria
(Comando do regimento

n.O II

de Infantar-Ia n,· 24)

'oronel,
couianduntc,
O tonent i-coronel
de infantaria
l lcnriquo
Augusto
de Lacerda,
!lOS
termos do artigo 1." <lo decreto-lei n." :~umu, de 4 <lo Abril do 1!)4~.
Regimento de Infantaria

n." 12

comundante
o teueute-coronol
de infantaria, do
distrito do recrutamento
e mobiliznção 11.° 12, Baltasar
~ror(\ira (1(' Brito. ·u\'il'r.

('01'01101,

Batalhão

independento de infantaria

(Comando do regimento

oronol.

gundo

t:omand:lll to,

comundunte,
Distrito

n. o 17

de infantarlà

n,· 17)

tencn m-corouol do infáutnriii,
António Silveira Bettoncourt.

O

de recrutamento

e mobilização

loronel, chefe, o tI nento eoronel
António de Quadros FIores.

dll

n." 8

infun taria, sub-cb(,ltl,
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Direcção

2." Série

N.O 8

da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n." 1, Josó Guerreiro de Andrade.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Tenente-coronel, segundo comandante,
o major de artilharia, do rogimento <lo artilharia ligeira n.? :?, Carlos
Luiz Pereira de Almeida.
Regimento de artilharia

°

Major,
capitão de artilharia
Santo.
Quadro de oflciais

pesada

n,O

2

Nuno Avidos do Espírito

do serviço de administração

militar

do serviço do administração
militar,
do mesmo servir;
da 3. a Repartição da
~,tl
Direcção
Geral dêsto Ministério, J oaq uim Rodrigues Lapa.
Majores do serviço do administração
militar, os capitãis
do mesmo serviço, do rogimonto do infantaria n." 13,
II ldio Aníbal Botelho Coelho, e, da 3. a Repartição
da :.?" Direcção Geral dôste Ministério, Fernando
Dia};
Antunes,
'I'enente-coronel

°,

o major

Extinto

quadro especial de oflciais milicianos
do administração
militar

do serviço

Major miliciano do serviço de adrninistrução
militar, do
extinto quadro especial, o capitão miliciano do mesmo
serviço, do referido extinto quadro, do regimento de
artilharia ligeira n." 3, Artur Alves Caetano.
Adidos

Coronel, o tenente-coronel
de infantaria, adido, om S01'viço no Ministério do Interior,
1111 guarda
nacionnl
republicana, Manuel Ferreira da Silva outo Júnior.
Coronel, o tenente-coronel do infantaria, adido, cm servico no Ministério
das Fínançaa,
na guarda fiscal,
Afonso Carlos Ferreira Ma".
Coronel, o tononte-corouel
artilharia, adido, em SOl'viço no Ministério das Colónias, Vasco <ln Gnma Ro-

do

driguos.

ORDEM
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Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral- 3 .~ Repartição
Por portaria de 20 de Maio findo:
Promovido
ti. aspirante
a oficial miliciano (lo infantaria
para ti. unidade a quo pOJ'tClnCO. nos termos do artigo 7.° do decreto n.? ;31:112, <lo ~B de Janeiro
.le
194:1, o do artigo 1.0 do decreto n.? 32:157, de 21 do
Julho de 1U42, continuando
na situação do licenciado
em que so encontra,
o soldado da 1." companhia do

depósito

o rocru tamento da colón ia do Moçambique,

n.? 99/3

, Tristão

«ontnndo

a antiguidade

v-

Maria

COLOCAÇOES,

Guedes

Cabral

do Campos,

desde 1 de N ovem bro (lo 1942.,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portada

de

26 de Abri! do corrente

!tIW:

(VI ada polo Tribunal do Contas em 21 do ~r"lo do 194~. ;;;;0 devldos amo luman tus, no. termos do decrete u.o 22:257) .

• ' ouieudo O tenente do quadro dos serviços auxiliares do
exército
Antonino
Faria Pais para desempenhar
as
funções dI secretário
do Tribunal
Militar Especial,
no. termos
do ~ :3.° do artigo 1:3.0 do decreto-lei
n." ~:3:~03, do (\ do Novembro do 10:3:3, em substitll'i<:ão do tenente
do extinto quadro do oficiais do
secretariudo
militar Aníbal do 'alol:i, que foi exonerado
do mesmo cargo. em :?4: de Abril do 1\143, por ter
seguido
para os Açôres
no desemponho
de outra

comi. são 0(\ serviço.

Ministério dJ Guerra-I.n
Por portaria.

de

Direcção Geral-

22 de

J{llio .findo:

Mini tério da Guerra - 3." Direcçilo Geral-I."
Exol!1 rado do serviço que prestava
na ituaçâo do reserva,
Francisco

Faria

·ul....ado.

2.a Repartição

RepartiçãO

o capitão miliciuuo,
Maria Ribeiro de

33G
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de Lisboa - Qual·tel general

Major, do regimento do infantaria n, o 1, Artur Ernesto
Campos de Oliveira Pinto.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes miliciano, do batalhão do caçadores n.? 10, Álvaro Garcia do Vasconcelos Júnior, por pedir.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
q ues Tavares.

n. ° 10

no quadro da arma, António Mar-

Regimento de infantaria

n. o II

Comandante interino, o tenente-coronel de infantaria,
segundo comandante, Armando Augusto da Costa.
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, António Josó
Guvino de Vasconcelos.
Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes miliciano de infantaria Álvaro Andrade Gueifão
Ferreira, por pedir.
Batalhão independente

de infantaria

(2.· batalhão do regimento de infantaria

n.· 19
n.· 19)

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. 07, Hélvio
Carlos Homem de Gouveia, por pedir.
Batalhão

de caçadores

n.· 2

Alferes miliciano, do batalhão de metralhadoras
António Joaquim de La-Féria Teotónio.

n.? 1.

Batalhão de caçadore~ n.· 5

Tenente de infantaria,
Maria Galhardo.
Distrito

Exonerado
tuução

no quadro

de recrutamento

da arma,

e mobilização

n.· 6

do serviço que prestava o capitão,
de reserva, Justino Leite, por pedir.
Regimento de cavalaria

Joaquim

na

SI-

n.O I

Major, do regimento do cav alaria n. ° 5, .J oão .J osé Fruncisco Xavier Freire do Monosos, por motivo disci-'
plinar.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Major, do regimento do envaluria n.? 1, Vasco Fernundo
Lop08.

ORDEM DO EXÉRCITO
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N.· 8

Por portaria de 29 de .Maio findo:
Comando militar dos Açõres

Arquivista
da 1." Repartição,
o capitão do oxtinto quadro
de oficiais do secretariado
militar, -da formacão
do
comando, Manuel António Carreira Lopes Pereira de
Rio.
Arquivista
da ~.a Repartição,
o alferes do quadro dos
serviços auxiliares do exército José Tr-íxciru da Silva.
Adjunto da secreturia, o alferes do quadro dus serviços
auxiliares
do exército Aires .J osé Luna de Carvalho

Esteves.
Repartição

do serviço

de Justiça

Adjunto,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército,
da repartição
do serviço de saúde, João
Mondes Duarte.
Comando

de artilharia

Arquivista,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército José Luiz Barbosa.
Comando de engenharia

Arquivista,
genharia

O

capitão do oxtinto quadro
Gomes
T ÓnÓ.

auxiliar

Serviço

de saúde

Arquivista,
o alferes do quadro dos serviços
do exército Manuel José Correia.
Serviço

Chefe,

de en-

Aurélio

o capitão

veterinário

auxiliares

veterlnàrlo

Vital do Lemos

Bottencourt.

Serviço de subsistências

Adjunto,
o capitão do serviço
Joaquim Cabral Cavaleiro.
Serviço

de administração

militar

de contabilidade

Chofo, O major do serviço
do ndministração
militar
Adriano Joaquim do Carvulho.
Adjunto,
II
cupitãis do l-\Mviço de udministracão
militar
Acácio Monteiro
"ahrIlI. AUgUHto Leonardo dus ~ovcs
o Josó ~f:lrin Sampaio ~ruri7., I" os tonontes do mesmo
serviço Manuel Muchado , Rodrigo de Mutos Azevedo
1.(\11.1.J únior I António
Coelho.

•
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N.· 8

de S. Miguel

Adjunto da secretaria,
o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército,
da Repartiçâo
de Justiça do
comando militar do S. Miguel, António da Siva Cardoso.
Arquivista
da l.a Reparticão, o alferos do quadro do
sorvicos auxiliares
(lo exército,
no quadro, José de
Almeida Horta.

Iiepartiçao
Chefe,

do eervico de Ju.~tit;a:

tariudo militar

o capitão

do extinto quadro
Américo Baptista.

Repartição

do seroiço oeterinário

do oficiais

do s -cre-

:

Adjunto, o aspirante
a oficial miliciano veterinário,
secção do depósito do pessoal do serviço militar,
nuel da Costa Campos Pinto,

da

M~,-

Seroiço neterinário :
Chefe,

o tenente

votorinário

JOilO de Carvalho

Serviço de subsistêncios :
Chefe, cupitão do serviço do adrninistrucão
comundu
Martins.

militar

Formação
Ajudante,

do S.

:\Iiguel,

António

Mesquit,

.

militar, do
Lourenço

do comando:

o alfores

do quadro

do exército, do rogimento
Dias do Sousa Júnior.

Por portarias

(los sorvlcos

do engenhariu

auxiliares

n.? ~, José

de .'J tio COITei/te //IP,o;:
Comando militar dos Açõr68

Chefe do sorvico

de snhsil:ltl.'lIcills da 'I'orceiru,

O

capitão

do sr-rvicc do administrnção
militar, <lo comando militar du T'erceirn, Daniel António Rois Rosa.
Arquivista
do comundo militar da Torceiru. O alferes do
quadro (los servicos nuxiliares do oxército, do mesmo
cornnudn, Juimo l lorácio Pinto GUCt!OR.

ORDl!.M DO EXERCITO

'2.' Série

Comando da artilharia

N.o 8
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da Terceira

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do comando militar da Terceira,
José Casimiro Margalho.
Comando militar da Madeira
Conselho

administrativo

• ecretário , I) alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, da repartição
de justiça, Adiuo Homem de
Figueiredo.
Regimento de infantaria

'I'eneutes de infantaria,
Ribeiro

o José

Julião

n.O 3

no quadro da arma, José
de Freitas.

Regimento de infantaria

"Maria

n. o 4

Capitão
ue infantaria,
em disponibilidade,
António
da
Encarnação
'antos Vieira.
Tenente do infantaria,
no quadro da arma, José de Sousa
Regato Júnior.
Regimento de infantaria

n.O 8

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
,lo distrito de recrutamento
o mobilização u.? 8, Joaquim .~lartins Macedo o • ilva.
Regimento de infantaria

n. ° 9

1.° batalhão expedicionário

ornandnnte
auxiliar
•'ime:'to

do trem, o alferes do quadro dos serviços
s do exército, do regimento de infantaria n.? 21,
1 nácio Costa.
Regimento de infantaria

'I'enente

de infantaria,

• ousa Duarte

no quadro

n, o 16

da armu,

Batalhão independente de infantaria
(Comando

'I'encnt,
Duarte

Manuel

do

Borrêgo.

do regimento

médico, do regimento

n.O 17

de Infantaria

n.·17)

do infun taria n. o 17, Abílio

do J[ac xlo.
(1.. botalhAo do regimento

'I'esouroiro,
do exército,

O

ulfcre

de Infantaria

n.· 17)

do quadro dos serviços auxiliares
cio r ·O'inH nto do infantaria n.? lí, Alberto

Afon so Leite.

3.10
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(2.' batalhão do regimento

N.' 8

de infantaria

~.' Série
n.· 17)

Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do regimento do infantaria 0.° 17, l\1ário
de Campos.
Comandante
do trem, o alferes UO quadro dos serviços
auxiliares do exército, do batalhão indopendento
de
infantaria 0.° 17, J oaq uim da Silva Marq ues,
(3.· batalhão do regimento

de infantaria

n.· 17)

Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do regimento de infantaria n.? 17, António
Pires Tavares.
Comandante do trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército, do batalhão independente
de
infantaria n.? 17, Leonel Martins Vicente.
Batalhão independente de infantaria
(Comando do regimento

n.O 18

de Infantaria

n.' 18)

Chefe do serviço de saúde, o capitão módico, do regimento de infantaria n.? 18, Francisco Manu('l de Seixas
Serra.
Comandante do trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército, do batalhão independente
do
infantaria n. o 18, Belmiro Pereira.
(L" batalhão do regimento

de Infantaria

n.' 18)

Tesoureiro, O alteres do quadro dos sorviços auxiliares
do exército, do regimento do infantaria 0.° 18, José
Gomes Barraqueiro.
Comandante
do trem, o tenente do quadro dos serviços
auxiliares
do exército, do batalhão independente
de
infantaria n. ° 18, Jncinto Martins de Medeiros.
(2.0 batalhão do regimento

de Infantaria

n.o 18)

Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do regimento de infantaria n.? 18, ~runuel
Poreíru.
Comandante
do trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército,
do batalhão indepondpnto
de
infantaria n.? 18, João Correia do Miranda.
(3.0 batalhão do regimento

de Infantaria

n." 18)

Tesoureiro,
o alferes do quadro dos sorviços auxiliares
(lo exército, do regimento do infantaria n.? 18. Fr:\I1cisco Simão.

2.' Série
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Comandante
do trom, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército,
do regimento
de infantaria
n.? 9, ~Ianuel Luiz Mo reiru.
Depósito

S ecretaria :

Chefe, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do
exército, do batalhão independente
de infantaria n.? 18,
.T osé Simões da Silva Júnior.

Conselho administratino :
Tesoureiro,
o capitão elo serviço de administração
militar,
do batalhão
independente
de infantaria
n.? 18, João
Joaquim Vicente Júnior.
: ecretário , o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão
independente
do infantaria
n. o 18, Armando
de eixas Gomes.

Companhia de mobtltzação :
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão independente
de infantaria n. o 1 , Basílio
~rarques.
Batalhão independente de infantaria
Companhia

Tenente,
nola.

nu situação

de mobilização

de reserva,

n. ° 19

do depósito

Jacinto

'eh/:!-stii'to Spi-

Batalhão de caçadores n.O 3

Tenente de infantaria,
Castro.

no quadro

da arma,

Bnltasar

de

Batalhão de caçadores n.O 6

Cn pitão do infantaria,
de Oliveira

em di ponibilidade,
do Araújo Pinto.

António

Abel

Direcção da Arma de Artilharia

~lajol' elo extinto quadro auxiliar de artilharia,
extinto quadro, António Pereira do Matos.
Regimento de artilharia

•\1 feros (lo C! undro
<la 2.n compunhia
quos do

'anto

no mesmo

ligeira n.· 4

tios serviços auxiliaros do exército,
<lo trem hipomóvel,
.Ioaquim Ilonri-
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Regimento de artilharia

Capitão módico, na situação
hospital militar principal,
menta, por pedir.

de costa

de reserva, em serviço no
João Baptista Leitão Pi-

Regimento de engenharia
(Depósito de material

2.' Série

n.' 2

de engenharia

n.· 1)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do depósito do comando de engenharia
de S. Miguel,
Raúl dos Santos Nascimento.
Base aérea n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de engenharia
n.? 2, Guilherme Vidal
da Silva.
Base aérea n.O 3
(Depósito de material

de aeronáutica)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do comando da aeronáutica
do comando militar dos
Aç-Ores, Américo do Araújo Bastos.
2.' companhia
(Hospital

Radiologista,
mobilização

militar

de saúde
de S. Vicente)

tenente miliciano médico, do centro de
do serviço de saúde n.? 2, JOtlO Rodrigues

O

Trancas.
3.' companhia

de saúde

Capitão médico,
~radllado,
do comando militar
Açores, Carlos Horácio Gomes de Oliveira.
(Núcleo hospitalar

n.' 1 . Hospital

militar

dos

de S. Miguel)

Director,
o major
médico,
do hospital
militar
de
S. Miguol, António de Oliveira Zuquot .
•'llb·dil·ectol',
o major módico, do hospital militar (lo
S. Miguel, Francisco Alberto Almeida Iiiboiro Snrniva.
Chofo de seet-eturia, o alferes do quadro dos s l'Vi~OR
auxiliares do exército, do comando militar dos Acõrcs,
António Dias da Silva.
'I'esourciro, o tonento do sorviço <10 administração
militar, do hospital militar do S. ~fig\lel, "I'olllildo Pereira Mateus.
Clínica médica:
Chefe, o tenente módico, do hospital
Jusó dos Santos Bessu.

militnr do

I

•

Miguo],
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:

Chefe, o capitão médico, do hospital militar do S. Miguel,
Guilh=rruo Frederico Bastos Gonçalves.
Assistentes,
os tenentes médicos, do hospital militar do
'. Miguel, Alberto Salcs do Amaral o João Maria
Gomes do Souto Soares.
Clínica

de urologia

e dermato-eifiltqrafia:

Chefe, o capitão médico, do hospitul militar de S. :\Iiguol,
Carlo

Pereira

Ulínica

da Silva

Costa.

de oto-rino-larinqolo

fta :

Chefo, o capitão médico, do hospital militar de R. Miguel,
.António do Azevedo Meireles do Souto.
Seroiro de estomatoloqia :
'befe, o capitão médico, (lo hospital militar de S. Miguol ,
António Augusto de :Mplo.
Analista, o tenente farmacêutico,
do hospital militar de
S. 1\figucl, .T oão Pais Pinheiro elo Figueiredo,
Laboratório

ceutral :

médico, do hospital militai' de S. Miguel, Alberto Pereira :\(u<:às Fcrnandos.
Ohefo do secrotaria <lo laboratório,
o tenente do extinto
quadro de oficiais do seeroturiado militar do S. Miguol,
Aristides
'('sal' dos Santos.

'I'enente

(üepóslto

de reabastecimentos

dos serviços

de saúde de S. Miguel)

Tenente do extinto quadro uuxiliar do servico de saúdo,
do comando militar d S. Miguel, .Iosé Joaquim dos

Hei ".
•\.If(·!"(·s do quadro do. serviços uuxilinres do exército,
dn Escoln Prátie« do Artilharia,
.Iosó Rodrigues
de
'ollsa.
(Formaç.

o hospitnlar

do comando

militar

da Madeira)

Cliuica d('. oto-rtno-lurinçoloqia
:
Alfl'ros miliciano médico, (lo centro (lo mobilização
do
tlrviço do núdo n." :3, António Munuel da Costa
(Iuinta.
(DepOsito

de convalescentes

.AI~ res do quadro do
no quadro
F rnnn.lo

- Cabo Verde)

lit'r\'i(;o: auxiliares do oxór .ito,
Alq.;\! to Ramos Pinto.
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Hospital mlilitar principal

Tenente
médico, do regimento
de artilharia
Nolson Corroia de Magalhãis Figueiredo,

do costa,
por pedir.

Por portarias de 5 do corrente mês:
Ministério da Guerra - I.' Direcção Geral- 2.' Repartição

Exonerado

do serviço que prostava o tenente, 1111. situação de reserva, João Clemente dos Anjos, por pedir.
Ministério da Guerra -3.'

Tenente,

na situação

Direcção Geral-I.'

de reserva, Américo

Repartição

Soares

Beirão.

Govêrno militar de Lisboa
Casa de reclusão

Exonerado
do serviço que prestava
o tonoute, na situação de reserva,
António Maria Cartaxo Júnior.
Comandomilitar dos Açõres

Adjunto do comando da ongonhnria do C01l1alHl0 militar
de S. Miguel, o capitão, do regimento
de engenharia
n.? 2, José Rafael Baptista Júnior.
Regimento de infantaria n.·

g

Comandante,
o coronel do infantaria,
professor
efectivo
do Instituto
do Altos Estudos
Militares,
Herculano
Cardoso do Amaral,
pam OH efeitos da alínou a) do
artigo 47.° do decreto 11.° 17:378, cio 27 do Setembro
de 1929, modificado pelo decreto 11.° 19:175, do:27 dEI
Dezembro do 1930.
Regimento de infantaria n.' 6
1.· batalhão

Alferes, d o batalhão
nuol Ferreira
do

expedicionário

do metralhadoras

n.? 1, .To. é Ma-

Lemos.

Regimento de Infantaria n.o 16

:.\[ajo1' miliciano do infantaria,
do extinto quadro .special,
do centro do mobilização
(lo inínn taria n. o 1 G. Luciano
Augusto VlIZ Pereira.

2.' Hérie
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Batalhão independente de infantaria

31b

n. o 17

Depósito

Segundo comandante, o major de infantaria,
da arma, Antero de Figueiredo Alves.
Batalhão independente de infantaria

no quadro

n. 18
O

Depósito

'eg;undo comandante, o major de infantaria,
da arma, Eduardo António Garção ,

no quadro

n.O 19

Batalhão independente de infantaria
Depósito

Segundo comandante, o major de infantaria,
da arma, Ernesto Chianca da Maia.
(3,' batalhão do regimento

Capitão de infantaria,
dente de infantaria
por pedir.

de Infantaria

no quadro

n,· 19)

do depósito do batalhão indepenn.? 19, Adólio Ferreira da Silva,

Batalhão de caçadores

11.0

I

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 3, Fernando Emílio Barela, por motivo disciplinar.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Capitão de infantaria, em disponibilidade, Pedro Joaquim
da Cunha Meneses Pinto Cardoso.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 2

'hofe, O coronel, do regimento de infantaria n.? 2, Francisco Alberto do' Santos Lara.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

apitüo do artilharia, da escola prática da arma, Amadeu
Gama Abreu Imaginário.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n,O I

lornnnduntc dn defo 'a terrestre contra aeronaves da base
néroa n." !), o major, do regim0nto de artilharia ligoíru
11.° :\ Mauuol Pcreiru do Bustos Valençu.
Escola Prãtica de Cavalaria

\lfores, do regimento dt envuluria n." 1, Bernardo Rnposo Botelho de ú ~ ogucirn.
T
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ii,

I nspecção das tropas de comunicação

Tenente-coronel
do engenharia,
da direcção
José Fernandes
do Barros .T únior.
Regimento de engenharia

<la arma,

11.· 2

Capitão
do engenharia,
adido, professor
do Escola do
Exército,
Manuel Quirino Pacheco do Sousa, por pedir
o para os efeitos da alínea Ct) do § único do artigo 44.°
do decreto n." 17:378, de :J7 do Setembro
de J.D~fI,
modificado
pelo decreto D.O 19:175, de 27 do Dozombro de 1030.
Alferes miliciano do engenharia,
licenciado, do centro de
mobilizacão de infantaria
n.? 17, Fernando de Sousa
Ferreira Chuvoso
Brigada n.· 10 de caminhos de ferro

Capitão miliciano, licenciado,
do artilharia
n.? ü, Augusto

do centro do mobilizncão
Cancela do Abreu.

Comando geral de aeronáutica

Chefe da. repartição
do uiatoriul,
o tononto-coronel
de
aeronáutica,
no quadro da arma, António de Oliveira
Viegas.

POI' portaria

'de

11 do

COITeI/te mõs :

Quadro da arma de infantaria

Coronel, do rogimonto
Borges do Canto.

do infantaria

Regimento de infantaria
(Comando do regimento

Segundo

comandunto,

Graciliano

O

n." 17, João Alpoim

n.· 8

de Infantaria

n.· 20)

toucnto-coronol

Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 6

Suh-chofo, O tenente-coronel,
do regimento
n.? 20, Alfrotlo Augusto (la Silvu Braga.
Distrito de recrutamento

Chefe,

O

do infantaria

Reis da Silva Marques.

coronel,

Irodo Fornandes

do regimento
do Oliveira.

do infuntaria

e mobilização n.· 12

do infantaria

n." I:?, AI-
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N.· 8

Por portaria.'! de 14 do corrente mês :
Ministério da Guerra - 1.' Direcção Geral- 3.· Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do grupo de artilharia contra aeronaves
car Augusto Pompílio de :\Iargarido.

do exército,
n.? 1, Amíl-

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

Major miliciano do serviço <lo administraçâo
militar, do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, Artur Alves Caetano.
Govêrno militar de Lisboa-Quartel

general

do quadro dos serviços auxiliares do exército.
do comando militar da madeira, Luiz Filipe Pons Dias
e, do regimento de infantaria n .? 19, :\fúrio de Mendouça.

Alferes

Comando militar dos Açôres

:'[~~ior, do regimento
.T ácorno orreia.

de infantaria

n.?

lG, 'I'omaz Ivens

Sert'Í~'o ueterinúrio :
Adjunto, o aspirante a oficial miliciano veterinário,
da
S(\c·c:il.ode depósito do pes 'o ul do serviço veterinário
militar, ~fanllcl da Costa Campos Pinto.
Fornioçõo

:

Comandante>: o capitão do cavalaria, do comando militar
de '. :'Iiguol, Francisco .10 '6 de Faria IIintzo Ribeiro
Xunos.
Alferes de infun tarin Calos AI borto (J onçalves.
Comando

militar de S. Miguel

Ühefo da socreturin. o capitão, do rrginl('nto (lo infantaria n. ° lG, \trlos A n t6nio Parrcirul ela Silva .
•\djunto ela 1.' repartição,
capitão, do batalhão indopondont
d infantaria n.? 1" António Maria da Anunl'iac:: oTelo .
.Adjullto da :.?Il repurtição,
o capit110, do regimento de infantaria n.? 4, António Martins 00Il10~.

°

Formação :
Comandnntt,
u cnpitão,
":trlo ~[I\rqul' ..

do rc"illlonto

do infantaria

n." U,
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Alferes, do regimento de infantaria n.? 0, Manuol Soares
Ferreira.
Comando

militar

da Terceira

Chefe da secretaria, o capitão, do regimento de infantaria n.? 10, Gumerzindo da Silva.
Comando

militar

do Faial

Comandante, o coronel, do regimento de infantaria D.O 20,
Aníbal Goncnlves Paúl.
Oficial às ordens do comandante militar, o capitão, do
regimento de infantaria n. ° 8, Jorge Alexandre Freire
Garcia.
Regimento de infantaria n.' 2
1.· batalhão expedicionário

Tenente

miliciano médico, do regimento de infantaria
n.? 11, Fernando de Sá Loureiro Dias, por pedir.
(Companhia

disciplinar

na Ilha de S. Tiago

Cabo Verde)

Comandante, o capitão de infantaria Norborto de Sousa
da Cunha.
Alferes de infantaria Manuel Ferreira Nobre , ilva,
Regimento de infantaria n.' 3
1.' batalhão expedicionário

Alferes de infantaria Júlio Jorge Bernardo e, do comando
militar dos A~ôres, Abílio Manuel do Tavares Rosado
do Sacrumento Monteiro.
Regimento de infantaria n.' 4
1.' batalhão expedtctonár-lo

(Iapitãis de infantaria Francisco dos Reis Pio e, do batalh50 indopendonto
do infantaria 1I.0 17, Mário .1086
Pereira da Sil va.
Alferes do infantaria An tónio .T OS!'I da Costa Pinto, do
regimento de infantaria n. o 1, .1oão Luiz Freire do
Almeida o, do regimento do infantaria n.? lG, Jacinto
António Frade Júnior.
(Companhia de acompanhnmento regimental
do regimento de Infantaria n.' 22)

Capitão do infantaria .Jo11.oBaptista de Azevodo Coutinho.
Alferes, do batalhão do metralhadoras n. 01, Múrio Duarte
Ferreira Pinto e Fernando Godofre.lo da 'osta. 0guoirn do Frnitaa,
T
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n.O 6

Regimento de infantaria
(Batalhão de infantaria

x-

n." 66)

Alferes
de infantaria,
do batalhão independente
de infantaria
n." 17 (2.° batalhão de infantaria
n.? 17),
Joaquim Luciano Marafusta Marreiros .
•\..lferes miliciano de infantaria, do batalhão independente
do infantaria
n." 18, Aristides
da Silva Couto, por
motivo disciplinar.
Regimento de infantaria

n. o 7

1.· batalhão expedicionáriO

Capitãis de infantaria
JOttO Garcia Alvos, do regimento
do infantaria
11.° 5 (1.0 batalhão expediciomirio), José
Augusto Junqueiro
Gonçalvos, do regimento
de infantaria n. ° 11 (comando
do regimento
de infantaria
11.° ~4), João da Costa Virtuoso, (1.0 batalhão expedicionário)
Aurélio Augusto da Cruz Ferreira e J OSÓ
Marcolino Correia Valarinho e, do regimonto de infantaria n.? 15 (1.0 batalhão expedicionário),
Argílio de
Oliveira Rocha.
Regimento de infantaria

n. o 8

(Regimento de Infantaria

n.· 20)

Comandante,
o coronel de infantaria, no quadro
Gonçalo Lõbo Pereira Caldas do Barros.
(Comando do regimento

Alferes, do butalhâo
tónio Rodrigues.

de Infantaria

de metralhadoras

da arma,

n.· 20)

n.? 2, .Iosé An-

(L· batalhão expedicionário)

:JIajor, elo regimento
de infantaria
n. ° 4, Fernando
Augusto da '[lmara Lomelino.
Capitão <lo infantaria
Abel do Castro Roque,
Alferes, do regímen to de infun taria u. o J G (1.0 batalhão
expedicionário),
Alvaro Jorge Rogado Quintino.
10ma.n(lante
elo trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliare.
do exército,
no quadro, .Iosé do Almeida
Horta.
Provisor,
o aspirante
n oficial miliciano do serviço de
udmini: tração militar Leonel Caldas, 'ilvério.
(Batalhão de Infantaria

n." 68)

Capit1\is, do regimento do infantaria
I xpedicionúrio],
Felizardo Pacheco
ceição e \! ar Pais Soure ..

n.? li (1.0 batulhi10
Sarmento
da Cou-
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1.° batalhão expedicionário

Capitão,
do regimento
de infantaria
n.? 3 (1.0 batalhão
expedicionário),
Isaúl da Conceição Ferreira.
Regimento de Infantaria

n.· 10

1." batalhão expedicionário

Alferes,
do regimento
do infantaria
n.? 15, António da
Anunciação
Marques Lopes.
Alferes
miliciano módico, dn 3. a companhia
de saúde,
Joaquim Pais de Figueiredo.
Regimento de infantaria

n.· II

1.° batalhão expedicionário

Tenente
miliciano médico, do regimento
de infantaria
n. ° 2, Vítor Hugo de Barros, por pedir.
Regimento de infantaria

Capitão,

do regimento
de infantaria
çalvcs dos Santos, por pedir.
Regimento de infantaria

n.· 12

n. o 7, Abílio

Gon-

n.· 14

1.° batalhão expedicionário

Alferes,

do batalhão

de caçadoros

n.? 2, António

de

Almeida N ave.
Re!limento de infantaria
(Comando do regimento

n. o 16

de infantaria

n.O 22)

Capitão, do regimento de infantaria
n.? 4,
oxpodicionário),
António Maria Martins.

(L" batalhão

(1.0 batalhão expedicionário)

Mnj 01' do infantaria,

do comando militar
~fanuel Sooiro de Faria.
Alferes do infantaria,
do comando militar
António Manuel Baptista de Carvalho.
Batalhão

independente

de infantaria

(1.· batalhão do regimento

dos

Açores,

dos A~01'(,::;,

n.· 17

de Infantaria

n.· 17)

Capitão, do regimento
do infantaria
n.? G (batalhão
infantaria
n.? G6), Luciano Roma Tõrres.
(2.· batalhão do regimento

Capitão,
do regimento
da Silva.

de Infantaria

de infantaria

lll-

n.· 17)

n.? 17, Ivo Guedes
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Alferes,
do regimento
de infantaria
Machado Correia Diniz ,
(3,· batalhão do regimento

n.? 6, António

de Infantaria

Dias

n.· 17)

Capitãis,
do regimento
de infantaria
n." 4, Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira, do regimento
de
infantaria n." 9 (1.0 batalhão expedicionário),
Eduardo
:Maria Correia Gaspar e, do regimento
de infantaria
n.? 17, Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior.
Batalhão independente de lníantarla
(Comando do regimento

'apitão

de infantaria

Jaime

de Infantaria

Carlos

(1." batalhão do regimento

Capitão de infantaria
gueiredo.

Artur

n.· 18
n," 18)

Correia

de Infantaria

J oaq uim João

(2.· batalhão do regimento

de Infantaria

Mota.
n,· 18)

de Deus

Fi-

n," 18)

Capitãis de infantaria,
do comando militar dos Acôres,
Aniceto António dos Santos Júnior e António Vieira
Teles de Meneses,
(3,· batalhão do regimento

Capitão, do regimento
Costa.

de infantaria

de infantaria

Batalhão independente

n.?

de infantaria

(2," batalhão do regimento

n,· 18)

18, Manuel Rosa
n.· 19

de Infantaria

n • 19)

lapitãis de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 19,
António
anta Clara Ferreira,
e miliciano, do extinto
quadro especial, Armando
de Oliveira Mira Saraiva.
(3.· batalhão do regimento

de Infantaria

n," 19)

lapitãis, do regimento de infantaria n." 19, Camilo Leite
Gomes e António Rodrigues
dos Santos J únior,
(4.· batalhão de infantaria

n,· 19)

Capitãis, do regimento de infantaria n." 10, Francisco do
Lucena,
olcstino José Roaros Garcia Gomes, José
Rodrigue:

Pi monta o Frnncisco

Luiz Gonzaga.

Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Expedicionário

do infantaria,
do comando
Luiz ~laria Rodrigues.

Capitão

militar

dos A<;Orcs,

3;\2
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Centro de mobilização

Tenente miliciano
Belino.

de infantaria

do infantaria,

ligeira

Múrio Homem

n.· 3

Capitão, do grupo de artilharia
contra
J osó António Santos Monteiro,
Grupo de artilharia

contra

Série

n.· II

licenciado,

Regimento de artilharia

2.'

N.· ti

aeronaves

aeronaves

n.? 1,

n.> I

Ajudante

do comando do grupo do esquadrilhas
expedin.? 2, da base aérea n.? 5, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do distrito de'
recrutamento
e mobilização
n. o 4, Domingos António
Mostre.

cionúrio

Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar do engenharia,
da inspecção do serviço do obras e propriedades
militares,
Miguel Augusto.
Escola Prática

Alfores miliciano
mácia Central

de 'Engenharia

farmacêutico,
do Exército,

da delegação n." 4 da FarManuel Mesquita.

Regimento de engenharia

n." 2

Ajudante
do batalhão
de sapadores
mineiros expedicionário, o tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, do regimento
de infantaria
n." 8, Carlos .TOSl'
Henriques
Quaresma.
Batalhão

de sapadores

Capitão, do regimonto
<J ue Branco Pereira

de caminhos

de engenharia
Dias.

de ferro

n.? 2, João

Henri-

Base aérea n. o 2

Capitão' do aor onáutica,
do depósito
aviacão, João José Ribeiro Ferreira.

d

material

de

Direcção do Serviço de Saúde Militar

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço
do comando
militar de S. Miguel, Mário
Azevedo.
2.· companhia

Alferes
miliciano
médico,
do
n.? 10, Francisco Forreim.

de saúde,
de Jesus

de saúde

regimento

do infantaria
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principal

~rajor miliciano médico, do extinto quadro especial, do
depósito geral de material sani tário o de hospitalização, Vasco Sanches.
Depósito geral de material

sanitário

e de hospitalização

Major médico, do hospital militar principal,
priano Ghira Dine.
Inspecções do serviço

de administração

Carlos Ci-

militar

Sub-inspectores,
O tenente-coronel
J oaq uim Rodrigues
Lapa e o major Fernando Dias Antunes, ambos elo
serviço ele administr açâo militar, no quadro.
Instituto

de Odivelas

Tenente do serviço de administração
Vicente Henrique Varela Soares.

militar, no quadro,

---

Ministério
[>01'

da Guerra - 3.3 Direcção Geral-

portaria

I. a Repartição

de 2/) ele Abril findo:

(Vl sndn polo Tribunal
vldos omotumeutos,

do Contns OIU ~2 cle ~(:tio do 1913, São dotorm.os do decreto 11.° 22:257).

IIOS

Xorneado profes or catedrático da 15. a cadeira da Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°,
~O.o o 21.° do decreto-lei n.? BO:874, do 13 de Novombro de 1940, e do artigo 2.° do decreto n.? 2G:341, do
7 de Feveroiro de 1936, o capitão de engenharia, com
o curso do estado maior, Carlos Miguel Lopes da
Silva Freire, sendo esta nomeação considerada de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por
do pacho ministerial de 15 do Abril de 1943.

Mini~tério da Guerra - Repartição

Geral

Contratada em Hl de :\farço de 194,3, nos termos do artigo 25.° do decreto n." 32:615, do :31 do Dezembro
(lo 19.t.2, para dos mpenhar as funçõo« de mestra de
puoriculturn do In tituto d Odivolus, ~[Ilria Leonor
de Barcelos Brandão. oures Parente.
(VI.

do
\ idos

l' lo 'I'rlbunnl
emcturuemos,

<lu ('onlnl
termos

IlU

om 2~ de ~Inlo tio lGI3. SAo dudo docretu 11.0 2~::!ú1).
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Contratada
em 27 de Abril de 1943, nos termos do artigo 25.° do decreto n.? 3~:61ó, de 31 de Dezembro
de 1942, para desempenhar
as funções de mestra de
culinária
do Instituto
de Odivelas, Maria Engrácia
'relo de Magalhãis Colaço.
(Ylsado
pojo 'I'rlbuual
do Cou tns om 17 do MaJo de 1013. Silo
duvldos omo lumeutos, 1I0S termos do decreto n.? 22:267).

Contratado
tigo 47.°
de 19.12,
Instituto
beiro de

om 5 do Abril do 1943, nos termos do ardo decreto n." 33:615, de 31 de Dozombro
para desempenhar
as funções do capelão do
de Odivelas,
o padre Gustavo
Adolfo RiAlmeida.
(Vísudo polo 'I'ríbuunl
do Contas 0111 1 cIo .l unhu do 19·J3. Silo
devidos emotumoutos,
110S tormos
do decreto D.o 2~:~57).

---oOQ_-VI-

AumENTOS SÕBRE 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." ~O:247, <10 24 de Agosto de ln:n, desde a data que
lhe vai indicada, ao oficial 0111 seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no oficiai ato,
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n.s 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o segundo aumento de 10 por cento sObre
o sOldo:
POI'

portaria

de 11 de Xlaio findo:

(Vloncla polo Trlhunal
vrdus uruo lumcutos,

Serviço de administração

do Cunt"., com a allotftçUO do •• rem donos te ruro s do decreto 11.0 22:~;)7).

m ser<los Santos, nos tormos elo artigo 1 n.U <lo docreto-Iei n. 028:403,
de ni do DozOIllhro do 1937, tlosde ~8 d(1 Abril t!(\ HJ43.

viço na Manutenção

militar

Militar,

-capitão,

adido,

.Iosó Francisco

Ponsõos nnuais roctiflcadaa,
nos termos do § 1.0 do
artigo (i.o do decroto-loi 11.° 28:404, do :31 do Dezembro

2.' Série

Ol{DE~I

de 1937,

que passaram
a vencer
ao diante nomeados:

de reserva
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os oficiais na situação

Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

portarta de 20 de Xlaio findo:

1'01'

(Visada
vidos

pelo Trlhunal
de Couras,
umo lumentos , DOS termos

com a alloln~rlO do serem dedo decreto 11.° 22:257).

Capitão
Abril

José Ribeiro da Silva, 15.7176-1:0, desde 24 de
do 194:3 - 35 UIlOS do serviço.
Capitão António Gulvão Júcomo de Castro, 21.272MO,
desde (i de :JIaio do 1D-t-3- :3;) anos de serviço.
Capitão Josó I'~rnesto Cutela do Valo Teixoirn, 18.030:.),

desde

j

de Maio de 19-t-:3- ;}O anos de serviço.

VII-

Ministério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - l." Direcção

Por portaria de 27 ele

Jl/rlÍo

Geral-

I.a Repartição

findo:

Coudocorado
com 11 medalha militar ele prata da classe
cII bons serviços,
por se oncoutrur
nas condições da
ulinea a) do § 2.0 do artigo b. o do regulamento
ela
mo.lalhn militar, o capitão de engenhariu António Jacinto :J[agro.

VIII-

Ministério
1) Tendo

da Guerra _La Direcção
sido

acraciado

com o grau do «Sumu
o hrigadeiro

mlti.lo,

DECLARAÇOES

s

de artilhurla

om conforrnida d

das Ordem

Portugue:

ro IH divas inslgnins.

polo

(gl'n-cruz)
Vasco

Geral-I.~

Repartição

Govôrno

Espanhol

da Ordem 110 :'Ilohdauia
do

nrvalho , ólhe

por-

ela disposiç: os do r<\gulnJllC\uto

as, aceitar

aquela

mercê e usar as

ORDEl\l
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2) Tondo
sido agraciado
pelo Govôrno
Espanhol
com o grau «Iitisas»
(oficial) da Ordem de Mohdauia
o major de cavalaria
Luiz da Costa IV011S Ferraz,
ó-Iho
permittido,
em conformidade
das disposições do regulamento das Ordens Portuguesas,
acoitar aquela mercê e
usar as respectivas
insígnias.

3) Tendo sido agraciado pelo Govôrno F'inlaudôs com
o grau de oficial de Ln classe da Ordem da Rosa Branca
o major do infantaria
Alexandre
do 'Morais, é-lhe permitido, om conformidade
das disposições do regulamento
das Ordons Portuguesas, acoitar aquela 111orc0 o usar as
rospootivas insígnias.
4) Por docreto do 3 do Dezembro de 194:!, publicado
no Diário do Goúrno n. o 8, 2.a série, do 11 de .J aneiro
do corrente ano, foi condecorado
com o grau de g-rando
oficial da Ordom Militar de A viz, o coronel de engenharia, na situaç-ão de reserva, Arnaldo Cardoso Rossauo
Garcia.

5) Por decreto do 18 de Janeirc do H)-!3, publicado
no Diário do Gocêrno n.? 100, 2.n série, do 30 de Abril
do referido ano, foi condecorado com o grau do oficial
da Ordem Militar do S. Tiago da Espada o majcr de
artilharia
Ernesto Florêncio da Cun ha,
G) Por decreto do D do Março do 194:3, publicado
no
Diário do Guvêrno n.? 100, ~.n sério, do :30 de Abril do
referido ano, foi condecorado com o grau do comendador
<la, Ordem

Militar

do Cristo o major miliciano
especial, Mário Pessoa

tariu, do extinto quadro

do infa n-

(la Costa.

7) Condocorndos
com a modal ha da classo do comportamento
exemplar,
om conformidade
das disposições
do regulamouto
aprovado por decreto do ~8 do • ctornhro
de' 1917, os oficinis ao adianto nomeados:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 2.' Repartição
Alferes
do quadro
Manuel Catana.

dos

serviços

auxiliares

do exército

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

de infantaria

Aloxandro

do Mornis.

ORDE~l
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Regimento de infantaria

Capitão

.~l\'aro

Duarte

Pelicano

Distrito

de Brito

:JIujor João

Tuborda

Major

Josó Maria

Ferreira

de artilharia

Robêlo Valente

n. o 6 (automóvel)

do Carvalho.

Luiz A ntónio de Carvalho
Direcção

'I'enonte-coronel
Júnior.

n. ° 4

de engenharia

José Fornandes
aeronáutica

Repartição

Francisco

lligino

do serviço

Xlorai

do Barros

militar

técnica

Craveiro

Escola Central

Capitão

Viogas.

da Arma de Engenharia

Comando geral de

Coronel

n.O I

Pereira.

Regimento de cavalaria

Coronel

n. ° I

Quaresma.

contra aeronaves

Alves

Grupo independente

o Abreu e Luiz Artur

e mobilização

Gomes

Grupo de artilharia

n. o 18

de infantaria

de recrutamento

César Augusto

Coronel

n.O 12

da Silva Sanches.

Batalhão independente

Capitãis Alfredo
Toixciru.

357

:\.0 :)

Lopes.

de Sargentos

do administração

Nuno de

militar

nl~ja.
Guarda nacional
Comando

:'If:ljor do cavnlnria
dade.

Artur

republicana
geral

Augusto

da Pio,

Ma~curenhas

Medalha de prata
Ministério

Tononte«

da Guerra - 3.' Direcção Geral-I.'

do artilharia

Alberto

Repartição

Araújo

e Silva

Batalhão independente

de Infantaria

n.O 18

'I'enon tos do infant nria .T osé
o Em to Carvalho Durão.

Fernandes

e Ângelo

Ferrari.
Matius

.J únior
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Capitão

de infantaria
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n. o I

Ismael Joaquim

Spinola.

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

'I'enento Adalberto

da COIlCOiÇtlOFerreira

Pinto.

Comando geral de aeronáutica militar

Tenente de artilharia

Miguel da Silva Amorim.

Escola Cenlral de Sargentos

'I'enento
do serviço
Armando Lopes.

de udministrução

militar

António

8) 'rendo sido agraciados com a Cruz Vermelha de
Agradecimento
da Cru:" Vermelha I'or tuguosa os furriéis :
do 1.0 grupo de batarius do ObUSORdo regimento do artilharia ligeira n." :3, Joaquim Simões Putinha Júnior ;
do contro elo mobilização do cavularia 11.° :~, Alcihíndes
da Costa Diniz Pinto; primeiros rabos: do regi monto !1(\
artilharia ligeira n.? :I, Aníbnl Mnrquos Noto, n.? 120/42.
Alcilio do .Iosus Alves, n ," 2..J.~/-t-:~,e soldado nrtífico
carpinteiro Manuel António do Carvalho, n.? 20..J.i..J.2, da
mesma unidade,
é-lhos permitido
usar as respectivas
insígnias.
0) Por portaria do 2 de Fevereiro do 19-1:3, puhlicada
no Diário do GurPrno n.? 42, 2.8 série, do 1\) do roforido mês, foi condecorado
com a medalha de cobre de
corugcm.
ahucgação
o hutnnnidudo,
criada por decreto
de 3 dn Novembro do 185~, o primeiro caho 11.° %41/1."
do 1.0 grupo de bntnrias do obuses, cxpod lciouário do
regimento de artilharia
ligeira n. ° :3, Hnldor Ribeiro.
por, no dia 22 do Setembro do H)..j.2, nu praia do Pópulo,
se haver lancndo ao mar em socorro do um seu camarada f]lW corria o risco do se afogar, salvando-o.
10) Por portaria do 2 do Fevereiro do ln.t~,publicada
no Diúrio do Uarêruo n." 42,2.& Hóri<', do 1\) do referido
mês, foi condecorado com a modulha de cobro do coragom , abnegnção (I humanidude, criada por decreto do :3
do Novembro do 1852, o soldudo sinaloiro n.? 8n/4lj2.n
do L." grupo do batarias de obuses, cxpodiciouúrio
do
rogimento do artilharia ligeira n." :3, Luiz António, por,

2.' Série
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no dia 8 de Agosto de Hl42, na praia de S. Roque
(A~õres), se haver lançado ao mar em socorro de um seu
camarada,
salvando-o.

11) Por portaria de 2 de Fevereiro de 194:3, publicada
no Diário do Gouêrno n. 042, 2." série, de 19 do referido
mês, foi condeoouado
com a medalha de cobre de coragem, abnegnção e humanidade,
criada por decreto de 3
de Novembro de' 18f>2, o soldado n." 516(41 do 1.0 grupo
de baturias
de obuses, expedicionário
do regimento
de
artilharia
ligeira 11.0 3, Américo Conceição Silva, por, no
dia 2~ do ~etembro
do 194:2, na praia do Pópulo,
se
h avor Iunçado ao mnr om socorro de um sou camaruda
qU0 corria o risco de so afogar, salvando-o.
12) Por portaria do 2 de Fevereiro do 194:3, publicada
no Diário do Gocêrno 11.° ..J.2, 2.8 série, do 19 do referido
mês, foi condecorado
com a medalha do cobre de coragem, abnegação
o humanidade,
criada por decreto de :3
de X ovombro de 18;):!, o soldado n.? 71/40/1.11 do 1.o batalhão expedicionário
do regimento
de infantaria
n. o 7,
1IanlleJ Domingos
Ferreira
Júnior,
por, no <lia ü de
X ovombro de 19..J.2, se haver lauçado ao mar na praia
de Salnmansa
(Cabo Verde) «m socorro de um seu camarada, sal vando-o.

1:3) Por portaria

de :! de Fevereiro de 19..J.:3, publicada
Diário rio GOVfl'lIU 11.° 4:?, 2.a série, de lU do referido
mês, foi condecorado
com II. medalha de cobre do coragem, abnegação
e humanidade,
criada por decreto de 3
do • overnbro de um:!, o soldado n. ° 41,'4:0U4 da 3. a
companhia
do hatalhão
n.? :3 da guarda Jiscal, Teófilo
Barbosa, por, no dia 11 do Agosto do l\) ..t?, se haver lanvado ao rio, fardado como estava, elo tais de Vila Nova
(la Cerveira,
orn socorro do três menores, conseguindo
sal var um.
110

T

.......-

Ministério

da Guerra _1.& Direcção Geral-

2.a Repartição

14) .'0 tnrmo cio artigo :?o 110 decrcto-le: 11.° H1:!),-)U,
du.i do Abril de 1!).J.:!, puhlicaui-se os despachos do S. Ex.a
o Sub-Sl'en tário de ]<.:;tado da Guerra, justiíleutivos
das
prolllo~ões :1.0 pô to imediato, iII 'ortas lia presente Ordem
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do Exército, do tenente-coronel
de infantaria Henrique
Augusto de Lacerda e do tonente de casalaria Eduardo
de Madureira Proença:
Despacho

de 2 de 111a/'~'o do corrente ano :

O comandante militar ela colónia do Cabo Verde.
invocando as disposições do artigo 1.0 do decreto-lei n." 31:05~), do 4 de Abril de Hl42, propõe para
ser dispensado do curso para a promoção a coronel,
para cuja freqiiêncin. foi nomeado pela Ordem do
Exército 11.° 14, 2.a sério, do 20 de Novembro do
mesmo ano, o tenente-coronel
do infantaria Henrique Augusto dr Lacerda, porque, exercendo o cargo
de comandante militar da Ilha (lo Sal, cumulativamento com o do comando do regimento do infantaria
n ° 2-:1:, não poderia,
sem manifesto prejuízo do serviço, SOl' afastado do desempenho dês ses cargos, de
tam excepcional
responsabilidade
IHU:l prosentos
circunstâncias.
1~o tonento- coronel Henrique Augusto do Lacerda
um oficial quo desde o início da sua carreira se tom
revelado como militar disciplinudo, inteligente, activo
o enérgico, O os sons méritos possouis o militares ,
através das informações
que a sou respeito têm sido
prestadas pelos chof'os sob cujas ordens tem sorvido.
foram sem pre pOHtOS em relevo dosdo a sua premoção a alferes, apontuudo-o
como um excelente elemento no exército,
Foi particulnrmonte
notável a sua acção corno subalterno" e cnpitão quando, 110 decurso da gUI'IT:t do
l014-HH8, fazia pnrto (lo Corpo I'~xpe{licionúrio
Português
om França,
acção essa (10 quI' resultou
tor sido louvado pojas excepcionais
quulidadcs de
coragem, bravura c sanguo frio nos perigos o do alto
espírito militar numa o porncão ofensiva ronliznda
com êxito 1>(ll:ls tropas portuguoeas,
na qual se conduziu com grando arrôjo e compotência,
sondo ligoiramonte ferido, Pelo roco nhecido valor dêsto serviço mereceu H01' promovido ao põsto (ln capitão por
distinção () condecorado
<!O!l1 o grall
do t'1L\'al ,iro
<la Ordom da 'I'Orro e l~spnda de Valor, Lealdado
o M6rito o Crllz <lo Guerm de 2. classo.
Como oficial superior <lo~emp('nhou, com boas informa(:,)cs O louvores, as fnn(,!_õosdo ~,o eOlllundant·
A
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o comandante
interino do regimento de infuutaria
n.? 9, tendo nesta unidade assumido a direcção da
instrução de recrutas no ano de 1939, com reconhecida competência, e prosontemento, no Arquipélago
do Cabo Verde, mais uma vez se tom revelado como
oficial zeloso o enérgico, e de indiscutível aprumo
moral O militar.
gm tais circunstãncias :
Usando da autorização concedida polo artigo 1.0
do decreto-lei D.O 31:939, do 4: do Abril do 1942, determino quo o tenente-coronel
de infantaria Henrique
Augusto do Lacerda seja dispensado do curso para
a promoção a coronel.
Publique-se
o presento despacho em Ordem do
Erército, nos termos do artigo ~.o do decreto-lei já
citado n.? 31:059.
Despacho de l[J de .1bril do corrente alio:
Pelo go\"êrno da colónia de Xlacau Ó proposto
para promocão ao põsto imediato o tenente (lo cavalaria Eduardo do :\Iadurt,ira Proença, a q uem pertcnccu om 15 do Fevereiro do 194:2 a promoção ao
põsto (lo capitão. Eucontra-so
Osto oficial na situação do udido, ern serviço no Xlinistério das Colónias,
servindo om comissão militar nos termos do decreto
n.o l:3:HOO, (lo :!n do :\[ar<:o (lo 19:!7, desde 5 do
Setombro de 1~):3 , cm :\facllu.
Não foi promovido na devida altura por não ter
froqüent.ulo
com npr-oveitamonto
o curso de comandantes do esquadrão,
condição a que não satisfez
por o Ministério
das Colónias não ter autorizado o
sou rogrcsso, alegando a incouvoniéncin do seu afastamento da colónia 1lC' 'to momento O a. dificuldade
do comunicacõos.
atisfu» êst« oficial <\1'1 (10m ais condi<:oos do prol1loção o no regimento
<lo euvalaria n.? 7 dosomponhou, por várias vezes, o comando interino do esquadrão 1'01' forma a merecer louvores do comando
daquele rogimonto.
Tom algumas coudccornçêes
o no dosemponho do
vlida. comis .õos do orviço furam-lho concodidos
louvores domonstrntivos
da sua inteligônciu, intorêssn o dedico (;i'1O pela instrução
o aprumo miI

litn r ,
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Em tais circunstâncias:
Considerando
as condições especiais
em que se
encontra
a colónia de Macau, com interrupção
das
suas comunicações
com a metrópole;
U sando da autorização
concedida pelo artigo 1. o
do decreto- lei n." 31:959, de 4 de Abril do 1942, com
referência ao artigo único do decreto-lei n.? 3~:384,
de 20 de Fevereiro
do corrente
ano, determino
que o tenente de cavalaria Eduardo de Madureira
Proonça seja promovido ao posto imediato com dis-pensa do curso de comandantes
de osquudrão para
i.L promoção
ao põsto de capitão, indo, após a sua
promoção,
ocupar o lugar que lhe competia na es·
cala de acesso antes de se ter verificado a sua pro-

terição.
Publique-se

o presente
despacho
cm Ordem (lo
do artigo 2.0 do decreto-lei

Exército, nos termos
n.? 31:9M), já citado.

15) Fica sem efeito a nomeação para a frcqüôncia do
curso de altos comandos, no ano de 1943-19-14, no Instituto de Altos Estudos Militares,
do coronel do corpo
do ostudo maior António José Adriano Rodrigues,
adido,
em serviço no Ministério
da Educação
Nacional,
COlHO
professor
catedrútico
da Fuculdudo
de Engpnharia
da
Universidade
do POrto, constante
<la declurução 5) da
Ordem do Exército 11.° 1, 2.11 série, do corrente ano.
16) Fica prestando
serviço na Direcção da _\.r III a de
infantaria
o coronel do infantaria
João Alpoim Borges
do Canto, que, por portaria
do 11 <lo corrente môs, insorta na presento
Ordem do R.r.h·citu, foi «olocudo no
quadro da arma.
17) Oportunamente
sorú determinada
n antiguidade
u
atribuir. no seu actual põsto aos coronéis do infantaria
Aníbal Martins Gomes Bessa, António de Quadros FlOres, João da Encarnacllo
Maç1is Fernandes,
Afonso Carlos Ferreira May, Manuol Ferroiru da Silva Couto Júnior,
Henrique Angll~to de Lacerda, Baltasar Moi'l'ira do Brito
Xavier, António Silveirn Bottencourt, António Duarte Carrilho e Gonçalo LObo Pereira Culdas do Barros, promovidos pela presente Ordem do Exérctto,
18) Contam
desde as datas

a antiguidade
dos
que rospectivumonte

seus actuais postos
lhes ,·ão indicadas
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pela presente

Urdem do Exército:
Infantaria

Tenento-coroncl
Octávio Câmara, desde 30 de Abril do
1943.
1fl\jor Raúl Ferreira
Braga, desde 30 do Abril de 1943.
Artilharia

Coronéis:
Vasco da Clama Rodrigues

o José Guerreiro de Andrado, ambos Ill'sdo 8 de Fevereiro
do 1943,
J...
rtur Mondes de 1Iagalhãis,
'desde 15 elo Abril de
1943,
Tenente-corouel

Carlos

Luíz Pereira

de Almeida,

desde

1 de Junho de 1943,
:Jfajoros:
Fruncisco Vitorino Félix Cativo,
do 1n43,
XUll0 Avidos
do Espírito •'anto,
do 1943,

desde

15 de Abril

desde

28 de Maio

Cavalaria

Capitãis

:

Eduardo
(II Mudureiru Proença, desde 1;) de Fovoreiro do H)4~,
Fernando Cabral, desde ;) de :Jlaio de 194;3,
•\n tónio :'faria ~ralheiro l~oilIlão X oguciru,
desde
11 de :Jlaio de 1 a.t.i3,
Engenharia

Brigadeiro
Carlos do Barros Soares Bruuco , desde 24
de I\laio de 19 !:3.
'I'enentc-coronol
Arménio Leal 00nl:al\'08, desde 1;) do
Abril do 1n-!3,
Medico

'a.pitão Frnnci: co Cabral ,';lc:lIlura, desde
de 1\l-i:~.
Serviço de administração

'1' nento-coronel
)faio

110

1\)4:1.

Joaquim

Rodrigues

ln do Xluio

militar

Lapa,

desde 20 de
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Majores:
Fernando Dias Antunes, e miliciano do extinto quadro especial, Artur Alves Caotano, ambos desde
26 do Fevereiro de 1043.
Ilídio Aníbal Botelho Coelho, desde 10 de Abril
de 1043.
Carlos Luiz Gonçalves Canolhas, desde 20 de Maio
de Hl43.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Ca]J.Ítão J oR6 Alagolnha, desde 15 do Abril do 10-13.
Reserva

jInjores:
Augusto Leão Teixeira, dos do 10 do Janeiro
do 1042.
António Augusto David, desde 7 do Julho do 1942.
Paulino Josó das Dores, dosdo 22 de Janeiro de 194-3.
Lino

19) Concluíram no corrente ano lectivo o curso para
promoção a coronel, no Instituto de Altos I'~stlldos Militares, os toncutcs-co ronóis : do infantaria Ilemiquo .\.1bcrto (lo Sousa Guerra, 1'~us6bio }<jlllídio da Silva, Auíbnl
-:\Ial'tin!-1Gomos Bossa, •\.ntónio do Quadros Ftoros, J oüo
da 1'~ncarna<:1to ~faç:is Femundcs, António Acácio da
Cruz, Afonso Carlos Forroiru May, Manuel F01'J'l'ira da
Silva Couto Júnior, Baltasar Moroirn (lo Brito Xavier,
António ~ilvcira Bottcncourt,
António Duurto Carrilho.
Gonçalo Lôbo Pereira Caldas do Barros, Oscur Kol de
Alvurcnga, Caetano Manuel Cordeiro Ros.ulo. Caetano
Alberto de Barcelos, Ce!pstino Ro drigucs <la Costa, António Luiz Salgueiro Fragoso,
Henrique Forrciru (I Armando Afonso Henriquos ; do artilharia Vasco da Clama
H od riguos, Jusó Guorroi ['0 do •\.11drndo, Artur Moudos
do :\fagn.lhitis, Valoriuno António do Campos o Sousa e
.r osó do •\.larclo V t' lasq uos :-;:ll'luon to; <1(' ea val arin Luiz
Filipll Carneiro <1(' Sousa o I,'al'o, Cipriano de Castro
:\[al'tills o I [ulllb('l'to <lo LUlla da COHta !"I'oiro (' Olivoil'a ;
e do ellg-onharia .rosó ]i'('rnantles do I~arros ,JÚ11iol', I !L'itOl' do .Mascal'onllas
IngI0~, Unsimi1'o .\.1'tl1r (la Costa
~alltos o João .\.logl'ia dos. 'untos Calauo, tOlH1o obti(lo
o quinto, o sÍltimo (' o vig-ésimo (]llinto a classitica<:ito
d(' «Jlluito apton l' llo «apto') os l'!'stantes.
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~O) Terminaram
O tempo
do serviço a que alude a alinea a) do § único do artigo 45.° do decreto n.? 17:378,
de 27 de Setembro
de 1929, alterado
pelo decreto
n." 19:175, de 27 de Dezembro
de 1930, prestado nos
regimentos
de infantaria
n.os 1J e 15, onde foram colocados por portaria do ~:? de Novembro
do 194:1, insorta
na Ordem do Exército n.? 18, 2.a sério, do mesmo ano,
os majores:
de infantaria
Armelim Almiro da Silva o,
com () curso do estado maior, J OSÓ Furtado
IIenriq ues,
respectivamente,
pelo que regressaram
à sua anterior
situação,
na 3.a Direccão Gorai dêsto Ministério,
nos
80r"i<:08 cartoarúticos
do exército, o primeiro em f) o o
segundo cm :28 de ),faio lindo.

:21) Passaram a prestar serviço na Roparticão
do Gabinete dês to Ministério os majores de infantaria Augusto
Bernnrdo
de Freitas Júnior o António Emílio Simões da
:\fota, que, por portarias
do 20 e 13 do ilfaio findo, insortas na. Ordem do E.t·ércilo n.? 7, 2.:~sério, do corrente
ano, respcotiv.uucutc,
foram colocados
no quadro
da
arma, sondo o segundo por efeito de promoção ao actual
posto.
nomeados como a;,!,T\'gados à corn issão SIIdo educação
flsicn (lo exúrclto,
nos termos do
S ~.o do artigo K>.o do regulamento aprovado pelo deeroto n." :?2:-Wli, do 10 do Abril <1(1 l\);m, sem prejll[zo
dos serviços q uo dosem ponham na }<jscolu do E:-:6rcito o
TIO Colégio
Xlilitur, o capitão do iníuntarin .lnimo Arnaldo
<ln Veiga Cardoso. mestre de gimná« ticu da Escola do
EXt"rcito, o o tenente de artilharia .Ioã o .Iosó Domingues,
Cm serviço no ('ol('gio Militar.
2~) Foram

porior

~:~) I':stão suspen 08 das funçõ H do serviço d08<10'5 do
corrente m(\s, nos t('rJllos do artigo 170.°
rogulamento
<.lo (li 'ciplilla militar, o capitão do infantaria F~clltard()
Pinto Barradas
o o alforos (lo quadro <los s('1'\'i<;os <lll."i1iares do l'xórcito
osó I n:'tcio da ('on('('i<)to.

uo

.r

:!-t.) Frf'qiil'ntaram com aproveitamento,
na Escula Pdticu do E[)~<,nhuri:l, o (!l1rso de ~apHdoros (eamllllagcm
LI df't'l\.:n. :lnti-g(ls)
os ofieiais <lo infantaria
lllll
sogui(]a
1l1l'llcionarlos:
Tonont s milicinno Diuiz
gos (I (; li. mito ('urreia

António
.\rollca,

BI

Ião

.\rmltndo

Pato, DominJorgo. 'alt-
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tos Carvalho
da Fonseca,
Egídio Barata Santana
e
Abel Lourenço
Rocha Escabeche.
Alferes Armando de Campos Saraiva, António Mendes
Baptista, Alberto Abílio da Costa e Orlando da Silva
Andrade, o milicianos 'I'orné da Encarnação Santos
Júnior, Ricardo
Pin ho Mondes da Costa, Pedro Augusto Severino Mendes, Manuel Antunes de Andrade,
Alberto Alvos do Oliveira, João Pais de Ayet Mascarenhas Leote, Domingos
Pereira da Silva, Francisco
da Silva Corroia, Augusto Pereira da SIlva Castilho,
Torcato Baptista da Silva O Rui Pinto Nogueira.
25) Conta

a antiguidudo

do sou actual

posto

desde

1 de Novembro de 1938, e não desde 1 de Novembro de
194:0, corno foi publicado, o alferes miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia
pesada n.? 1, Domingos
Ramalhete,
promovido
por portaria
de 11 de Novembro
de l\HO, inserta na Ordem do Ecército n.? 22,2.:1 série,
elo mesmo ano, devendo SOl' colocado na respectiva escala imediatamente
à direita do alferes miliciano da
mesma. arma Fernando Brito Pereira ..
26) Concluíram
no COIT8nte uno o curso para a promoção a major, no Instituto
de Altos J'~stlldos Militares,
os capitãis : de cavalaria,
Albino Augusto de Oliveira,
João Ilorculauo
do :\foul'u, Nuno Gonçalves Branco,
Carlos Afonso de Azevedo CruJI Chabv o :\lanuol Fouseca Salvação,
e de engonhauia
.J osé Caetano Vioi ru
Lisboa,
Caetano Maria da Cunha Heis, Muuuol da Conceição .Gomes, Raúl Barbosa Ferreira
Vidigal C Manuel
Brás Martins,
tendo obtido o último a classificação
de
«muito apto» C os rostantos a de «apto».

27-) Faleceu cm .+ do Maio findo, o não em r), como
foi publicado,
o capitão do cavalaria
Juimo Trnncoso
Looto do Rêgo , constante
<lo ohituário
da Ordem do
Erército n.? 7, 2.a série,

do corrento

ano.

28) Ohe~a1'am à altura para entrar nos Sl~U:'; quadros,
rospoctivumonte
om lf> do Abril. o :?O do Maio <lo ('01'rente ano, o major Flávio .TOS!' Alvares <los Sunto s o o
capitão Iuácio Xavier 'l'oixeiru da Mota, ambos de ougo-

uhurin,
:?ü)
de Altos

em disponibllidad«.
oncluiraru
Estudos

no corrente ano oscolur. no Instituto
Xlilitarea, () curso pnrn a ]>rOItlOÇrLOtt

2." Série
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major, tendo obtido a classificação do «apto», os capitãis :
módicos António Alberto Bressano Leito Perrv ele ~ousa
Gomes, ~Iário de Almeida, Francisco Ribeiro Coutinho
e Vergilio Rpgo Xavier Poreiru ; o do serviço do administração militar Fernando Dias Antunes, Ilídio Aníbal
Botelho C001ho, Carlos Luiz Gonçalves Canelhas, Vitorino Alvos Gomes, Augusto Carlos de Pina 'I'ormonta,
Francisco Caetano Dias, Augusto dos Reis Antunes, Alvaro Manuel Hum bcrto Roiz Cepoda, António Manuel
BruDI) ;\[achado, José Ferreira j[urqups da Cunha Júnior
e João Coelho Lopes, o miliciano, do extinto quadro especial, Artur Alves Caetano.
30) Froqüentarnm
com aproveitamento
no corrente
ano o curso técnico do ~.o grun. que teve lagar no hospital militar principal, os capitãis módicos Augusto da
Silva Travassos,
António José Félix Alves Júnior, João
:Uartins Viana, Alírorlo António Barbieri de Figueiredo
Baptista
Cardoso,
João Manuel Rodrigues,
~\.lIgusto
Carlos :\lira da Silva. José j[uria da Costa Pereira Pachoco de Sacud ma Boto o Carlos :\lignóis Carvalho
Dias.
31) Freqüt'Ilturam
ano o curso técnico
hospital

militar

com uprovoitamouto
no corrento
00 1.0 grau, que tOYO lugar no

principal.

0$

tenentes

módicos

Foruaudo

do :\IlIgalhãhi, Ar-mundo Alvos de Sousa, João do Penha
Coutinho, José Simões do Paço, José Estõvão Pereira
da Silva, Frnncisco .J osé Correia do Lacerda da Costa
Félix, António Alexandre
Júdice Pnrgunu, Luiz António
de Sú :\lacias 'L'eixpira, António F:tleão ;'Ilarinho do Barros
Cortüs e ~\Illílcar .Jo~ó da Pil'dade :\larqucs_
32) I)e~lin:t·~0 h fqrmaçllll llllspitalal"
do comando
militar da :\[alleira, e não ,'t fOl"uw<:ão hospitalar do
c()lIlUltclo militar dos .\<:ôres, <I alf<'l"l's miliciano Illl!(lico
H(lflato Ah'arn Fernandes Butino, qUl', por portaria do 8
do :\t<1io do !\)4:l, inst'rta na Ordem do J;':r:r'rc:i/o n.o i,
<lu ('OrI' 'nto UI1<1: f(li colocado
na H.~ tompanltin
do
snÚ<!".

3a) '!legou h altu ra para entrar no C] uadro, om 13 de
:\[aio lindo, o tpllcntc! lIiédico. uprauulllcritrio,llenrique
)loutillho.
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34) 'I'orminarnm
com aproveitamento o estágio a que
se refere o § 1.0 do artigo 44.° do decreto n." 17:914,
de 4 de Fevereiro
de 1930, os capitâis veterinários 'I'ito
Lívio das Neves Cordeiro
e Silva, António Leonardo
da Silva (\ Mário Cândido de Sousa.
35) Foram nomeados para freqüentar
o curso técnico
a que alude a ulluoa b) do artigo 2:3.° do regulamonto
da Escola Prútica
de Administrução
:\filitar,
de 6 do
Maio elo 1\)36, que tem inicio om 5 de Julho do corrente
ano, os oficiais do serviço de udminístrução
militar ao
diante indicados,
devendo aprcsontnr-so
ua referida Escola no dia 4 do mesmo més :
Capitãis

:

Pedro Rodrigues Valente, adido, nas oficinas gerais
de fardamento
o calçado.
J os6 da Fonseca G rincho, na :3.a Repnrtiçüo
da
2.:1 Direcção Geral deste Xlinistério.
Manuel Rodrigues
.\gllincha,
adido, no :\Iini:,;t(rio
das Finanças,
na guarda fiscal.
Antóuio Ribeiro dos Reis, nu depósito geral de fardamento c calçado.
J'osó Armando
da Palma Ora\,:I , adido, na Escola
do gxórcito.
Joaquim ]~ugénio de Castro Rodrigues Soares, adido.
no Ministério do Interior, na g'uarda nacional republicana.
Rodrigo Jcsó Corroia Raposo, adido, 110, Mauutenção
:\Iilital' .
Josó Rôlo Pore ira do Nnscimonto,
no depósito geral
de material do aquartelamento.
J osó Lucorda da Rosa, na La Repartição da :? a Direcção Geral deste Xlinistório.
Henrique Rocha, miliciano, do extinto quadro espccinl, no comando militar da Mudciru.
Lnuro do Barros Lima, miliciano, do extinto quadro
especial, 110 1.° grupo de companhias
do subsistências.
'I'enontcs :

.Iosó

lDdu1\l'do C() i-roi a, adido, 110 jlinistório
das
Colónias.
Estêvão
do Jesus Calado, no 1.° grupo de companhias do subsiatõncius.
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Ernesto Ferreira
Gomes Tomé, no batalhão de metralhadoras
n. ° 2.
José Henrique
de Sousa, no comando militar da
}1adeira.
J oão da Conceição Domingos, na Direcção do erviço de Adrninistrução
Militar.

3G) Chegou li. altura para entrar no quadro, em ~2 de
}[aio findo, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército, em disponibilidade,
António Teixeira.
37) Chegou

ü altura

para entrar

no quadro,

em ~6 de

Xlaio de findo, o tenouto chefe de banda de música,
prnnumerúrio,
António }[aius Moira.

38) Deixou de prestar serviço no distrito
mento o mo hiliznção n." 7 o tenente-coronel,
do reserva,
José LObo Alves de Sousa,

su-

de recrutana situação

39) Teria passagem
à situação de reserva desde 17
do Abril do 19-13, nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei
n.? :?8:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar
de inspecção,
se não tivesse sido considerudo
na referida situação desde 9 do indicado môs, nos termos
da alínea 1/) do citado artigo e decreto, por tor atingido
o limito do idade, o capitão de infantaria Francisco
dos
Anjos Faustino,
que, por portaria
de 1 de Maio lindo,
insertn nu Ordem do H.I'h·('ito n." 7, ~.4 série, do corrente
ano, transitou para a referida situação.
40) ~i'lo são devidos emolumontos,
nos tC\l'1l10S do deeroto n.? :?~::.?f)7, pela portaria
do 1 do Maio findo, insertu na Ordem rio Eoiérciio 11.° 7, ~,a série, <lo corrente
ano, que pus 'ou h situaçâo dfl reserva o cnpitão de infantaria
Francisco
dos Anjos Faustino e o tenente da
mesma arma Domingos
António
dos Santos,
ficando
assim rcctiíicuda
a respectiva
anotação do Tribunal de
Contas,

41) DI'I.·ou J(' prestar serviço na B.n Di1'ec<;,11.0Gornl
dôsto ~[illistél'io, nos serviços cartográficos
do exército,
o tenente,

na situação

42) Passou

Allllaua

do reserva,

Serafim

Xisto do Assis,

n fuzor serviço no dostncamento
mixto do
nu sitllac:~o do ros~n'Lt, Alfredo

o tenente,
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do quo prestava

43) Passa a acumular
o serviço que desempenha
no
centro do mobilização
do infantaria
n." 18 com o de
comuud anto da casa de reclusão temporária
de S . .Jliguel
o tenente, na situucão do reserva, Ilonriquo Leonardo
da Silva.

4-1) Passa a desempenhar
o cargo de comandante
do
depósito disciplinar
de S. lIIip;l1el o tenente, nu situação
de reserva,
Artur Toixeiru, om serviço no batalhão
infantaria
do n\gilllonto do infuntaria n.? 1d.

4f») gstá
nos tormos
n.? 28:404,
situação do

do

desligado
do serviço desde 17 00 Maio findo.
da última parte do artigo 15.° do decreto-lei
do 31 do Dezembro
de 19:37, o tenente, na
reserva,

Ministério

Samuel

da Guerra _I.a

Respeita.

Direcção

Geral-

3.'1 Repartição

40) Desistiu

da freq üoncia do eu rso da Escola Cen trai
nos termos
tio artigo 48.0 do decreto
11.° 22:1()\), do 2 do Fovoroiro do ln:~;~,o primeiro surgonto, do regimento do infantaria n." 9, António da Iiocha
Alvos.

Sargoutos,

do

47) I~: a seguinte

a distrihul(:ão

dos alunos

a admitir

1\ matrieulu IlH Escola ContraI do Sargentos no ano lectivo elo HH:3-19H, nOH tormos do artigo :H.(l do decreto
n. ~:?:lG9, do ~ (lo Fevereiro do 19:33:
(I

Infantaria
Artilharia
Cavalaria
Engonlwria

1G
G
B

.
.

Aoronáuticu
Serviço de saúdo militar.
Secrctnrindo militar.
. .
Guarda nacional ropuhlieuna
Infantaria
Cavalariu
Guarda fiscal

.)

:

3
t

')
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Ministério

DO EXÉRCITO

da Guerra - 2.<1 Direcção

3i!

N.· 8

Geral-

3.<1 Repartição

48) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-lei n,028:-104,
de 31 do Dezembro
de 10;37, transitam
pela presente
Ordem do E.1:él-cito para a situação do roserva :
Coronel
do infantaria
Agostinho
do Oliveira Baía da
Costa LObo, 3G.000:.
Tenente-coronel
do serviço
do administracão
militar
Agnolo .\..ugusto de Gouveia Cabral, 30.000·S.
Capitão do infantaria José Correia de Carvalho, 18.303·).
'rem 30 anos de serviço o 13 perlodos.
Capitão
médico Pedro
da Rocha Santos,
14:.4:3.1;$80.
Tom 23 anos do serviço o 21 períodos.
Capitão miliciano de artilharia,
do extinto quad ro especial, José Augusto Brandão Pereira de Melo, lS.D 74rS~0.
Tom 30 anos do serviço o 10 períodos.
Capitão miliciano do artilharia,
do extinto quadro especial, António de Matos Ribeiro, 16.:?O0:5. Tom 27 anos
de. serviço.

49) Roctificuda fie publica
tem direito desde 2 do Marco
nomeado) em substiturção
da
Ordem do Eirército n. o 7, ~. a
Capitão

de infantaria

Ministério

António

da Guerra - 3.

a

de reserva a que
do 10-1-:~o oficial ao diante
que lho foi atribuída pola
sério, do corronte auo :

a pensão

Pires

Mondes,

DirecçAo Geral-

21.600;5.

1.' Repartiçao

50) Foi fixado por despacho clC' 20 do ~raio findo O
seguinto número d alunos a admitir à. matrículu da Escola do Exército no uno lectivo do 1044-1945:
Infantaria
Artilharia

65
15

.

15

lavnlu rin ,
Engenharia

Aeronáutica
Serviço

, . . .

de admini itruçilo

militar

10
10
10

125
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Em virtude do mesmo despacho foi determinado
que
dos alunos que actualmente
freqüentam
o primeiro ano
do curso comum do infantaria
e cavalaria
da referida
Escola devem ser destinados
apenas 20 a esta última
arma.

51) Foi fixado em quarenta
admitir à matrícula
da Escola
ano lectivo de 1043-1944.

IX-

o número de alunos n
Central de Sargentos
no

ÉDITOS

Conselho de Recursos
Pelo

Conselho
de Recursos
correm éditos de trinta,
e noventa dias a contar da data da presente
Ordem do Exército,
citando por uma só vez os alferes
do quadro dos serviços auxiliares do exército que seguidamente so nomeiam, pnra, na qualidade de recorridos
que são no recurso n.? ~:G10, em que o sargento ajudante,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Joaquim
Llenrique dos Santos, recorre do despacho de 16 de Fevoreiro do corrento ano, que lhe indeferiu um requerimento
em que pedia a promoção a alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército, apresontarern,
querendo. tanto Nos
como os seus represontantes
logais, a respectiva contestação, tendo para êsse fim vistas do processo na secretaria do Conselho dentro dos aludidos prazos.

cin qüenta

Éditos de trinta dias

Joaquim
Lucas, adido, na ~uarua nacional republicana.
António Albino I'ires, no batalhâo de metralhadoras
n.? 3.
Aníbal da Solorludc, na base uérca n. o 3.
José Augusto Dins, adido, na guarda fiscnl.
.J oão J osé Fi~lI{'il'n, adido, na guarda fiscal.
Guilherme Vidnl da t;ilnt, na base 1H~r0a n ° 2 .
•JOÜ() Gonçalves,
na 3.n Ropurtlção (la :2.a Direcção Gornl

d(iRtfl ~liniRt6rio.
António Barbosa Mexia Leitão, no depósito geral de matorial au tomóvcl.
:\[ário l lcnriquo Ht1is da Silveira, no quartel general do
goYêrl1o militar do Lisboa.
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José Pinto (Ia Silva Pimenta de Araújo,
companhias
de trem automóvel.

373
no grupo

do

Éditos de clnQüenta dias

Joâo Mendes Duarte,
José Uarin. Ferrão,

no comando militar dos Açôrcs.
no comando
da defesa terrestre
contra aeronaves da base aérea Il.O 5.
Firmino Guilherme
Alves, no comando da artilharia
do
comando militar do Faial.
Óscar da Silva Conde, no batalhão de sapadores
mineiros, expedicionário
do regimento de engenharia
n.? 2_
Jaime Horácio
Pinto Guedes,
no comando
militar da
Terceira.
Josó Simões da Silva Júnior,
no comando militar do
l,'aial.
José Martins,
na repartição
do serviço de saúde, em
S. l\liguel.
Celestino Cândido de Figueiredo
Almeida, no regimento
de infantaria
n.? 19.
Germano
Felizes,
no depósito de reabastecimentos
do
serviço de saúde do Faial,
Francisco
Simões, no 3.° batalhão
do regimento
de infantaria n. o 18.
Manuel Pereira,
no 2.° batalhão do regimento
de infantaria n. ° 18.
Bossuet
Salvador
Henriques
Domingues,
110 comando
militar dos, \çôres.
J oão Casimiro ~largalho,
no comando de artilharia
da
Terceira .
.\ntúnio Pires Tavares,
no :3.° batalhão do regimento de

infuntaria

H.U

17.

:\lário de Campos, no 2.° batulhão do regimento
fantaria n.? 17.
João Duarte,
no comando
da defesa terrestre

de incontra

aorouaves n." 4.
Porftrio Joaquim
hospital militar

Pereiru, no núcleo hospitalar
D.O 3 (lo
do Faial.
.Toão liodrigues Catanas, no 1.0 batalhão do regimento
do infantaria
n.? 18.
Augusto dos f'alltas, no comando militar da Torcoiru.
I'~dllanlo .AIJ"t1!!to Fernundes, na companhia
de parque

(lo hntalhão <lo sapadores mineiros.
Jo:é (I, Alm ,idu, nu companhia auxiliar de pareIu(.
AniLal , imõ. s da Silva 'l'rigu(>iJ'os. no dppúsito do batalhão indopondonto
do infunturiu n.? 17.

•
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Domingos Fernandes,
no comando do regimento de infantaria n. o 20.
José Dias Sousa Júnior, no comando militar de S . .JIiguel.
Manuel José Correia, no comando militar dos Açores.
Armando de Seixas Gomes, no depósito do batalhão iudependente
de infan taria n. o 18.
Veríssimo
Pereira
da Rosa, no destacamento
sanitário
n. o 2, na Terceira.
Simão Inácio Costa, no 1.0 batalhão do regimento de infantaria n. o 9.
José Joaquim Pereira Galvão, no depósito do material
de engenharia,
no Faial.
Antonio da Silva Cardoso, no comando militar de S. :Jfi·
guel.
António Pereira, na La bataria do oh uses do regimento
de artilharia ligeira n. o 3.
Damião Simões, no depósito de reahastecimento
do serviço de saúde, na Terceira.
Mário Mendonça, no regimento
de infantaria
n.? 19.
Eduardo
Moreira, no destacamento
sanitário 0.° 1, em
f3. :Miguel.
Filipe Monteiro,
no 1.0 batalhão do regimento de infantaria n, o 10.
José da Conceição Galeano, no 2.° batalhão do regimonto
de infantaria
n.? 10.
Sérgio Joaquim Rodrigues
Gonçalves,
no destaeamonto
sanitário n.? 1, em S. ;\Iiguel.
Diamantigo
Augusto Fernandes,
no 1. o batalhão do 1'0gimento de infantaria
n. o 13.
Guilherme Manteigas de Campos, no grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 5.
O uilhermino Gonçalves, no 4.0 batalhão do regimento do
infantaria
n. ° 19.
Casimiro José da Silva, no comando militar da )[adoira,
Sebastião
Gomes de Oliveira, 110 destacamento
sanitário
n.? :3, no Faial.
António da Costa, 110 2.° batalhão do regimento U infantaria n.? 19.
Éditos de noventa dias

•

António Monteiro,
no comando militar d Cabo Verti .
Alfredo Fernand
s, no hospital militar dr Cabo Verd .
Fernando
Augusto
Ramos Pinto, no depósito de convalescentes em Cabo Verde .
António .Iosé Carvalho Guerra, no 1.0 batalhão do regimento de infantaria
n." 2, em Cabo Verde.
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Obituário

1942
Agosto

l-Capitão,
des,

na situação .le reserva. José )[ariaFeruanresidência em F rança.

COlO

1943
Janeiro
~hrço
.Abril
:\laio
u

»
u

"
»

25-Capitão,
na s ituaçâo (Ir, reserva, Francisco Cipriano
de Castro.
19-Capit~lo
retoruindo Adrii'ío )[jguf'I Xavier.
2l- 'I'r-nente ret'orruarlo Aparício Rcuêl o dos Santos .
10- Coronel reformado Luiz Cabral e Sousa Teixeira III'
Morais.
11- )Ia.ior reformado Eduardo Delfim.
21 - 'I'cncnte, na situação dI' reserva, António Rehêlo.
23-:\la.ior
miliciano médico, na situação
de r eser va, 11;válido de guerra, :'lanuel da :.rota Pessoa <k Arnurim Cardoso.
2G-Tenellte
chefe de banda de música, no quadro •. João
Pereira Ilos Santos.
28- Tenente-coronel
médico, na situação de reserva. A "('liuo Augusto Fernandes.
2b-:Ua.ior
de arcilharin.
lIO quadro;
Gustavo .Adolfo do
:'lel0 Leite (Ia Gama Lúbo.

Rectificação

• Ta Ordem do Exército II." í. 2.· série, do co rren tc ano, p. 318,
1. 1·1.', onde ~ll lê: ,,~l de .Iuuho», deve ler-se : «11 de JU!l!lO.,.

António de Oliveira Salazar.
E~tá conforme.

o .\jtlllallte

General,

1.

I '
MINISTÉ~IO

1.

Df\' G(JE~~f\

Ordem do Exército
Série

2.-

N.O 9

Publica-se

30 de Junho de 1943

ao Exército

1Ministério

o seguinte:

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do decreto n.? 1():070, do 25 de Setembro
de 1928: manda o Govêrno da Hopúblicr, Portuguesa,
pelo :'IIinistro da. Guorrn, conceder a Branca Judite 'Moto.
Dias da Costa c a :'Iraria Eugénia J\!ota Dias da Costa,
viúva. c órfã do capitão reformado António Maria Dias
da Costa, a reversão da cota parto do subsídio mensal
no quantitativo
do 2B8·';f>-!,om virtudo do sua filha o irmã
Júlia :'IIota Dias da Costa haver casado om 2 do Dezembro do 1n42.
1vfil)i~t(\rio da Guorru, l!l de Junho de 1943. - O Subo
'(1crotÍ\rio do K tudo da Gucrru, Fanando dos Santos
Cost«.
(\'l •• d. p lo TrIbunal
de Contll' sm ~2 ,lo .lunlrc do Inn, Nfio .1\0
de,·ldoll

emctumento

, IIOStermos

do ducrero

11.° 22:2;)7).

,

.
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DE SITUAÇAo

Direcção Geral- 2.a Repartição

Por portm'las de 12 do corrente

1Il~8:

Supranumerário

Nos termos da 2. a parto do urtigo 58.° do decreto-lei
n.? 28:401, de 31 de Dezembro do 19:37, substituldo
pelo
artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 32:G02, do ~O de J,I'everoiro
de l!)-W:

de artilharia
contra aeronaves
n." 1,
de Bastos VaI0nc,::1, devendo ser consisituação desde f) do Junho de 1043.

Major, do grupo
Manuol Poreiru

derado nesta

(Nilo carece

do v lsto ou anotação

do TrIbuDfil do Contes);

Disponibilidarle

Capitão do serviço do administrução
militar Hui Pinheiro
do Lemos e alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército António Vicente O Joaquim .Iuneíro, todos
adidos, (1l1O, por torem dr-ixudo do prostar serviço, o
primeiro nn Munutouçâo
Militar e os restantes
no :\finistério das F'innnçna, na gllar<!a fiscal, so uprcsoutnram,
I"(\SpoctivallH'nto, em 1 de Junho e 28 o 2~ do Maio do
1943.
(VIsada pulo Tr-í hunu l du Coutas, com a anotllçl\o de ono lerem
dev ldos emotumcutcs,

nos tOflUOS do decreto

c.o 2~12.57).

Reserva

xtinto quadro auxiliar de onaouhariu
ela 2.:.L
Hopnrtiç"iio <ln 2. a Direccão
Geral dêsto :\lini tório,

)fajor

do

Joaqui
utónio Branco ( tononte do quadro (los s rviços auxiliares do exército, do regimento Ue infantaria

n. o 2, Bt Iarrnino
termo

da

ulínon

:\fatos do A lmeidu, o priruoiro no
«) do artigo 1.0 do decr to-lei

n.o .:?8: 0.1:, do:H de Dez('mbr'o (ln 10:37, pOl' ter ntingid) o limito di' idade. (I o Se gun<}o no. dn Iín8n b)
do mllsmu artigo, por tor ~ido julgado ineupaz do 80rviç') activo pela jUlltn. hospitalar" (ln illsp l',iiu, (1(\\"('n<1o
801' cOll~hlllrlldos 11l'sta sitllac:fio, ('ollpoctivanH I\t ,desdo
24
li Maio do 1\14:L

~o

(VI ... d" 1,o10 'l'..thulI I ,le COII\II', cbm a nno\açKo do u!lo serem
devido. QmolllmeuLo,. 1101 lermO. do dOQJ'uto D.o li 2~7).
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=---~=
portarias de 15 do corrente

POI'

))lê :

Supranumerários

da 2.a parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:401, do 31 do Dezembro de 1937, substituído pelo
artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro
de 194:3:
termos

~06

Alferes

do quadro
dos serviços auxiliares
do exército
José da Conceição Galiano e António Costa, rospectivamouto tesoureiro
e comandante
do trem do 2.° batalhão do regimento de infantaria n.? 19, e Guilhermino
Gonçalves,
do 4:,0 batalhão de infantaria
n.? 19, dovendo ser considerados
nesta situação desde 15 do
Junho do 194:3,
(."10 carece

de visto

ou anotaçllo

do Tribunal

de Contas),

Adido

'I'enente de artilharia,

no quadro da arma, João Carlos
Oliveiru de Macedo, por ter sido nomeado para dosemponhur o cargo do engenheiro
do secção na fábrica do
curtuchame
o pólvoras
químicas, devendo SOl' considerado nesta situação desde 12 do Junho de 1943.
(Anotada

POI'

portarias de 10 do

Cousiderado
ter dei. 'ado

nente,

pelo Tribunal

COI'

de Conto.

em 2·1 do JIU.ho d. 19,13).

tente mês:

apre ontado ao serviço dêste Ministério, por
de prestar

na situação

fiscal,

o te-

do reserva, adido, :\fartiniano

serviço

nu guarda

Au-

gu to da • ilva, devendo
cr considerado
desde 5 de .J unho de 1U-!:1.

nesta situação

(\'1 ada polo Tribunal d. GontA ,com a IInotoçlo do não serem
tlovldoB omctumouios, nOI tcrmcs do docroto n.· ~·l!~7).

Supranumerários

do artigo b ,o do decreto-lei
n.O :? :401, de :n de Dezembro do HJ37, substituído pelo
m:tigo 1.0 do d creta-lei n." 3J:li92, do 20 do F voreiro
de 1 43, o (10 harmonia coro a portaria D,O lU;i3G , de 1f>
(lo Abril último.
4~0

termo

d

:?n parte

ti infautaria : du Escola Prática de Inlantaria
(bnt lhão de íufantaria n. ° 20), Frnncisço ]>o(lro SimO s 'ih·u. Júlio do
raújo Ferr ira, ...\ h'aro Mário

Capitãi
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Couceiro
Neto, João dos Santos Pereira
e António
Marques
de Figueiredo;
do regimento
de infantaria
n.? 6 (batalhão
de infantaria
n.? 66), José Tavares de
Lima, Ângelo Costa, Maximino de Abranches Mendes
de Sena Neves, Alfredo Alberto da Silveira o Lorena,
João da Costa Moreira e Adolino de Mirnnrla Vassalo
Pandayo;
do regimento
do infantaria
n. o 8 (batalhão
de infantaria
n. ° 68), Francisco Robalo e António Vitorino; do regi monto de infantaria
n.? 14 (batalhão de
infantaria
n. ° 74), Henrique
Domingues
Pores, J osó
Raúl Ramalho Foruandes, João Manuel Gomes, António José
Costa Cunhal e António dos Santos Neto;
do batalhão independente
do infantaria
n.? 17 (2.° batalhão do regimento de infantaria n." 17), João Rosado
da Silva Rijo, Duarte
:\1ilitiio , Joaquim
Osório da
Cunha Dá Mesquita,
António Cândido Pereira
Gonçalves e Ivo Guedes eb Silva; (do 3.° batalhão), Frederico Augusto
Lopes da Silva Júnior, Fausto José
de Brito e Abreu, António Gonçalo Torgal e Jorge
Alexandre
de Campos Barbosa
Vieira;
do batalhão
independente
(le infantaria
n." 18 (~.o batalhão do regimento de infantaria
n.? 18), Henrique Road l"razão,
Luiz Artur Teixoiru,
Carlos Pereira l\Iartins do Ó;
(do 3.° batalhão), António Augusto do Nascimento, José
Ferreira
da Costa, Augusto César Antunes de Sousa
Dias, Joaquim Maria Valente e Manuel Rosa Costa;
do batalhão in depondonto do infantaria
n." 19 (2.0 batalhão do regimento
do infantaria
]).0
19), António
Santa Clara Ferreira,
Aníbal Borges, Abílio Sales
Martins,
Ces:írio 'Tavares
C001ho e miliciano, do extinto quadro especial, Armando de Oliveira Mira Saraiva;
(do ;).0 batnl hâo}, Horculano
São Boaventura
de Azevedo, Camilo Leito Gomos, António
Rodrigues
dos Santos .J únior e Ra úl Vieira; (do -4. o batalhâo de infantaria n." lH), Frunr-isco do Lucena, Celestino José
Soares Garcia Gomes, .J OSÓ Rodrigues Pimenta e Francisco Luiz Gonzugn, devendo 8(>1' considerados
nesta
situução
desde 15 do Abril de 1943.
Capitãis do infuntaria : do rogiuionto do infuntnria n.? 8
(butalhão do infantaria n.? 68), César Pais
onres (I
Felizardo
Pacheco Snrrnonto da Concoição ; do batalhão iudopondonto
do infantaria
11.° 17 (i3.o batalhão
do rogimcnto
do infantaria
11.° 17), Eduardo ::\laria
Correia
Gaspar;
do· hatalhlto iu<l(lpoIHI(\nte de infantaria 11.° 18 (~.o batalhão
do rogim(,llto do infantaria

ou
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n. ° 18), Aniceto António dos Santos Júnior e António
Vieira Toles do Xlencses ; do batalhão independente do
infantaria n." 19 (3.° batalhão do regimento de infantaria n." 19), Adélio Ferreira da Silva; (do 4.° batalhão de infantaria D.O 19), Alfredo da França Dória
N óbregu, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 10 de Maio, 16 de Abril, 8,
14" 14: e 5 do Junho e 1 de Mnio ele 194:3.
(. 'lo

CnrCCOJn do "isto

ou anotnção

do 'I'rlbuual

do Contas).

Oisponibiiidade

Maj or J orgo César Caio la da Mota e capitão António
Rodrigues de Moura, ambos do infantaria, adidos, que,
de regresso
do Ministério da Economia, por terem
deixado do prestar serviço no Iustitu to Geográfico e
Cadastral, so aprosentarum, respectivamento, em 19 e
11 do Junho de 194:3.
•
(Visada pelo Tribunal
de Contas, com li anotação
devidos emolumentos,
uos termos do deeroto

do Dilo sorom

II.· 22:257).

Reserva

do infantaria n.? 8, Ilídio Aires
da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-loi n. ° :?8:4:04:,de :31 de Dozembro (lo 1037, por
ter aido julgado incapaz do serviço activo pela junta.
hospitalar do inspecção, dovoudo ser considerudo ucsta
aitunção desde 20 de :\faio do 10·t:L

Capitão, do regimento
Esteves, nos termos

(Visada 1'010 Tr íbunnl do Contns, com n anotação
de não soram
dovidos emclumeutos, nos termos do ducroto n.o 22:2j7).

Sáixa do serviço

Major Delfim Augusto da Silva. Pinheiro, cnpitãis Filipe
César Augusto B:lÍii.o, Alberto Riboiro, António Lacerda Pereira o Sousa, Isaac Jaime Annhory, Joaquim
Nunes Claro, Jfúrio Augusto Poroiru Draga o Manuel
Soi,:!, todos milicianos módicos de reserva, capitão
milicinno farmacêutico do rO.OITa João Duarte Vieira
o tenentes milicianos cirurgiões dentistas ele reserva
'i'oot!oro Augusto
ósar, Manuel Alves de Sá o 'I'adcu
Hcnriquos Pereirn ....ovos, nos termos <lo § 5.° do artigo Gl ." do decreto 11,° 12:017, de 2 de Agosto de
lD2li, por teruui ntingirlo o limito do idade, devendo
ser con~idol'ados no 'ta situtl<:ão, rospectivamente,
dosde
21 o G ele ~raio. 1 ,le Junho, 20 ele Abril, ;) do Junho,
20 do :\[01'<,'0, 19 de .\bl'il) 10 do ~rurço, 18 (lo .Junho,
20 de .Abril e 10 (! 1-4: do .Junho do HHB.
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Aspirante
a oficial miliciano, do batalhão
de metralhadoras n.? 3, António Melo Pereira
Concoição, nos
termos da última parte do artigo 3,° do decreto-lei
n." 28:40J, do 31 de Dezembro do 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo SOl' considorado
nesta situação
desde 3 de Junho de 1943,
(Anotadas

Por portadas

polo Tribunal

de Cool as em 24 de Junho

de 24 do corrente

d. 1943),

mês,'

Adidos

,

Capitãis:
de infantaria,
comandante
de companhia
do
• Colégio Militar, Afonso Jaime do Bivar :\Iorcira de
Brito Velho da Costa e de engenharia, com o curso
do estado maior, da 3. a Direccão Geral déste :\finistório, Carlos Lopes da Silva Freire, o primeiro por
ter sido requisitado
para dosemponhar
uma comissão
de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na
guarda nacional republicana,
e o sogull(lo por tor sido
nomeado professor
catedrático
da I~scola do Exército,
devendo ser cousiderados
nesta situação, respectivamente, desde 22 do Junho o 20 de Abril do 1H43.
(Anotudn

1'010

TrlbulIal

do Contus cm ~G do Jrn"

do 1943).

Reserva
Coronel
de infantaria,
do distrito
do recrutamento
o
mobilização
n. o 9, Francisco
Monteiro
de Carvalho
Lima; majores': do infantaria,
do regimento
de infantaria n.? 13, Manuel de Abreu Castelo Branco c de
aeronáutica,
do comando
militar
dos ~\.c:Oros, Luiz
Gomes de Oliva Tolos, o capitâo,
do regimento
do
infantaria
n." 8, Carlos Cruz, o primeiro
o o último
nos termos da ulíneu a) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404" do :31 do Dozombro do ln:37 , por terem
atingido o li mito do idade, o os rostan tes nos termos
da ullnea b) do artigo 1.0 do citado dccroto-Ioi,
dovendo ser considornrlos
'nesta
situação,
respectivamonto, desde 1:J do Junho, :n do Maio, ,1:3 de Maio
e 11 do Junho de 1\)43.
(VIsada
dH"irloll

poto 'I'r lhunnl
e mclumentus

elu ('oIlIM,
, IIOS turllltHI

Rllotl\çllo do nAu lorem
do decreto n.o 22~57).

<,UUI "

2," Série
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mês:

(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotllçlo do uão ... om
devídos emolumentos,
nos termo' do doere to D,o 22:257),

Reserva

Coronel do infantaria,
no quadro da arma, Carlos Monteiro do Sousa Leitão, e capitão,
do regimento
de
infantaria n. o 5, António da Trindade, respectivamente
'nOH termos da alínea b) (lo 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 ins pecção, e da alínea c) do mesmo artigo, devendo
ser con idorados nesta situação desde 17 e 11 de Junho

do 1943.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia,
da La
companhia de trem hipomóv 1, 'Manuel Poroiru da Costa
e capitão do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar,
do regimento
de infantaria
n.? 10, António
José da Costa Campos, 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
29 e :?8 do Junho do 1943,

III - PROI'IIOÇOES
"'inistério

da Guerra -LI Direcçao Geral-

2,s Repartiçao

Pu" portarias de 12 do C~l'l'el1te mês :
( ..... 01. pelo Trtb
al d. Cont
vídoli mnolumontos,
nos termo

,eom a 800t •• o no serem dedo decn-to 11.° 22:257).

2.' companhia de trem hipomóvel
Secção de adidos

Major <lo extinto quadro auxiliar do engenharia,
dante, interino,
o capitão do mesmo extinto
.\.111' '·!io da Cunha Ribeiro.

comanquadro

S.tath o da telegraflstas
C. pit-o
n nt

elo extinto
d

quudro nu iliar do engenharia,
me mo extinto qu dro Jo: ó Rodrigue

o to'
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do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ej udanto de irííantariu, do batalhão n. o 3
da guarda fiscal, António Gil, sem prej uízo de antiguidade.

P01· portarias de 14 do corrente mês:
(VI.llltas pelo Tr íbuual de Contas, com a anotação de serem devl dos omolumontos, 1108 termos do docroto n.o 22:257).

Regimento de infantaria

n.O I

Alferes miliciano de infantaria, o aspirnnto a oficial miliciano de infantaria José Nicolau Cardoso Martins,
contando a antiguidade desdo 1 de Novembro de 1941.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 3

Tenentes milicianos do artilharia, Ilcenciados, os alferes
milicianos de artilharia, Iiconclados, Paulo Augusto
Ferreira de Lemos, Viriato Faria da Fonseca e Henrique Rosa Vieira LOPOR, contando a antiguidade, o primeiro desde 1 de Dezembro de 1941 o os restantes
desde 1 de Dezembro de 1942.
Centro de mobilização de cavalaria n. o 3

Tenente miliciano de cavuluria, o alferes miliciano do
cavalaria Luiz ~farill Gil de Gouveia Beltrâo, contundo
a antiguidade desde 1 de Dozombro de 1941.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

Alferes milicianos módicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos módicos, liconcindos, Joaquim Forroira da Silva e Domingos Herculano do Moruis Alvim,
contando a antiguidade, rospoctivumonto,
dos de 1 do
Novembro de Hl:m e 1
Novombro de 1934.

ao

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

Alferes miliciano módico, licenciado, o aspirunto a oficial
miliciano médico, licenciado, Francisco Ribeiro do
Oliveira F'roiro Júnior, contundo a antiguidudo desde 1
de N ovombro do 103:3.
Contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 1042:
Regimento de infantaria

Tenente miliciano dn infuntarin,
infantaria José Pedro Camilo.

n." 8

o nlforcs miliciano do

ORDEjf
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miliciano veterinário,
o alferes miliciano
JOtLO Rodrigues
da Silva Santos.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenente
miliciano
de infantaria,
o alferes
infantaria
Tristão José Gonçalves Jorge.
Regimento de infantaria

Tenente
miliciano
António Vitorino

veteri-

miliciano

de

n.O 19

módico, o alferes
de Castro Jorge.

Batalhão independente de infantaria

miliciano

n. o 17

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano
nando Simões dos Reis e Almeida.
Centro de mobilização de infantaria

módico

médico Fel'·

n. o 12

'I'enento miliciano
infantaria,

Forroiru

do infantaria,
o alferes miliciano de
do regimento
do infantaria
n.? 12, Manncl
do Seabra Coelho.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Tenentes
milicianos do infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria
Luiz I nácio Mamede Fornandes e, do
batalhão
de caçadores
n.? ;3, Josó do Nascimento
Costa.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 14

'I'enontes milicianos de infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria Albertino dos Santos Jrt~tias o Amândio
Ribeiro da CI'UZ Ferreiro.
Centro de mobilização de artilharia

n. o 8

'I'enento miliciano do artilharia,
licenciado, o alferes miliciauo do artilhariu,
licenciado,
Alberto da Silveira
Ramos.
•

Hospital militar da Terceira

Tenf'ntos
miliciano'
módicos, os alferes milicianos módicos Fernando
Ramiro Lopes do Soqueira Bandeira
do Lima o Viriato ~f chudo da Costa Garrett,
Adido

Tenente

miliciano

do infantaria,

o a11"0r('1, miliciano

infantaria,
adido, cm serviço no Ministério
nias, Auucloto !tOlna (Inlhurd as.

do

das Co16·

•

ORDDf
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POf-

portarias

de

no Ex.ÉnCITO

X.o D

ir) do t~o/'J'tlllte mês

2.' Série

:

(Visadns pol o Trihunal do Contas, com a ano tação de serenl duvldos emo l nmvntos, nos tormos do docreto u.? ~2:2r.i).

Regimento de infantaria

n,· 13

Coronel, comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, do
distrito do recrutamento
e mobilização n." 1:3, Eusébio
Emídio da Silva,
Regimento de infantaria

Coronel,
adido,
guarda.

n, o 16

comuudante,
o tenonto-coronol
do infantaria,
om serviço
no Ministério
das F'inauças,
na
fiscal, Caetano Manuo! Cordeiro Rosado.
Adido

Coronol,
o toncntc-coronol
oe infantaria,
adido, em 801'viço no Ministério das Colónias,
Amadeu Gomos de
Figueiredo,
nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 31:959, de 4 de Abril do 1042,

Por portaria» de 24 do corrente
(Vlsndas pulo Tribunal
vídos omotuurcntcs,

mês :

de Con! ... , com a allolaç!lo do se ... m denos tHrroo~ tto decreto a.o ~2:2(7).

Quadro da arma de infantaria

Corouol,

o tenoute.coronol
<lo íuluutariu, (10 distrito
recrutamento
o mobilizução 11,° ú, Caetuuo Alberto

de
de

Barcelos.
Regimento

de

infantaria

n,·

7

1.° batalhão expedicionário

Major,

capitão do regimento
Bernardo Mimoso Corroia,
O

do infantaria

n." 11, José

Quadro da arma de artilharia

Cllpiti'tis, com o curso do ostudo maior, o: tenentes de
artilharia,
com o JlH'SmO curso : da 3,' Direcçâo Geral
dôsto )Iinist('rio,
Alfredo José Ferraz Vieiru Pinto de
Oliveira e Afonso LO(H'R Franco,
do comando militar
do Fuial, .João António da Silva 0, do comando militar
da Terceira,
Joaquim :\lallllo( da. Costa Júnior.
Capitâie,
os toneutos do artilharia:
no quadro da arma
Alberto Coriolaao
Xliranda da Costa, Fernando
1"01'reira Ca: telão e Antero Cuvalt,jroj do comando mili·
tal' do~ .\(,'ol'es, ~rall\lel de .Ieslls Hamos; da l cola

2.' Série
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prática da arma, Francisco
Braga o João Lídio Forreira; do regimonto
de artilharia
ligeira n.? 2, António Pereira
'I'eixeira
de Almeida ; <lo regimento
de
artilharia
ligoiru n,? :3, Francisco
Carlos Romu Machado Cardoso
Salgudo : do regimento de artilharia
pesada 0.° :21 Cipriano Alfredo Fontes o Augusto do
Carmo 'Xlachado ; do regimento do artilharia de costa,
.Iorónimo Ribeiro Tasso de Figueiredo,
António do
Carvalho e João Augu. to do ~ oronha Dias de Carvalho; do grupo do artilharia
contra aeronaves n. ° 1,
J o 6 Roseíro Bouvida o Gaspar :'Ilaria Chaves Marq uos
de Sá Carneiro;
do grupo de artilharia
contra aerollUYOS n.? 2, António
dos Santos Vaz Barreiros
e, do
grupo ele defesa submarina
do costa, Rubi António

Marques.
Fábrica de cartuchame e pólvoras químicas

Capitão, adido, o tenente de artilharia,
los Oliveira de Macedo.

°

adido, João Car-

Colégio Militar

Capitão, adido:
tenente de, artilharia,
António do Carmo Dantas.

adido, profossor,

Por portarias de 28 do corrente mês:
(YlaaJu
pelo Tribunal de ConlU, com a anol&~50 de Gerem deTidos emolumeutos
no& termos do doer.to
22:257).

n.·

Ministério da Guerra - 3.' Direeçlo Geral
Uapiüii
do infantaria,
com o curso do ostado maior, 08
tenentes do infantaria.
com o mesmo curso, José de
Olivoiru Vitoriano e Fernando
Louro de Sousa.
CupiGis. o tenentes de infantaria Alfredo Amólio Pereira ;10 Conceição, Arnaldo Schulz, Fernundo Viotti
<10 Carvalho , .100·ge Alexandre
da Fonseca
o Francisco Murquos Rêpn ,
Quadro da arma do infantaria

Capitüi , os ton nte do infantaria:
dn escola práticn da
anua,
Ó cal' poncer lIIOllra Braz o José Hodrigu~8
Ricardo;
do regimento do infuntnria n.? 3, José Mafia
Ribeiro
Jo 6 Julião d Freitas;
do regimento
de
infuntarl: 1\.0 4 . .Ios do Sousa Rogato Júuior ; do re-
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!)

gimento
de infantaria
H.O 10,
António Marques Tavares;
do regimento
de infantaria
n.? 12, Abílio de
Faria;
do regimento
do infantaria
n." 16, Manuel de
Sousa Duarte Borrêgo ; do batalhão <1(' caçadores n.? 5,
Joaquim Maria Galhardo;
do batalhão
de caçadores
n. ° 10, Baltasar de Castro; do batal hão \Yo carros n. 01,
Manuel do Jesus Rebelo da Cruz, e adidos, instrutor
de tática de infantaria,
na Escola do Exército,
António dos Santos e, em serviço no Ministério das Colónias, J osé Camisão Vaz Ferreira,
J osó Maria do Azevedo Galvão de Melo, Adriano Augusto Pires, António
Almeida Andrade o Artur Ferrão Pimentel da Costa.
Regimento de 'infantaria

Capitãis,
os tenentes
Ferreira
e Armando

do infantaria
Domingos
Afonso Barreira.

Regimento de infantaria

Capitãis,
e José

os tenentes
dos Santos

n. Q 2

do infantaria
Caeiro.

António

n. o 5

.Álvaro 'Aníbnl Borges

Regimento de Infantaria n. o 7

Capltüis., 'os tenentes
Simões.

do infantaria

João

Re!limento de infantaria

Rebelo

n,· 8

Capitãis,

os tenentes do infantaria
António
Joaquim
Augusto
Teixeira,
António .J osé
Alberto Augusto de Figueiredo
Surmonto.
Regimento de infantaria

Regimento de infantaria

do infantaria

o tenente do infantaria

da Rocha

n.v 10

Lino da Ressurreição

Regimento de infantaria

Capitão,

Ferreira,
Duarte e

n. o 9

Capítãis, os tenentes de infautaria
Joaquim
Moura e Luiz Faria Barroso i\[ariz:
Capitão, o tenente
Silva.

o José

n.s 12

António Nicolau

Regimento de infantaria

e

uldoiru.

n.O 14

Capítãis,
os tenentes do infantaria
Luiz (lu Costa Azevedo, Isidoro (Ia Palma, .lúlio de Almeida R. bõlo de
Lacerda,
António .João Duu rte Cru veirinha, ,J o ( BOto
O Ernesto
Ferreira
Procnca.

2.' Série
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n.· 17

Oapitãis,

os tenentes de infantaria
Manuel Freixo, Celestino Bernardo
Feliciano
Marques Pereira,
Alfredo
dos Santos o Eduardo Miguel.
Batalhão independente de infantal'ia

n.· 18

Cupitãis,
os tenentes
de infantaria
Francisco
Marcos
Lopes
Leitão,
.J osó Valeriano Paulino , Alfredo Ribeiro de Meneses. Inúcio "Monteiro Pacheco, Manuel
Folgado,
Alexandre :\Iodoiros, J osé Fernandes Matias
Júnior, José Lúcio Possidónio da Silva, Manuel Domingues Carreto o Ernesto Carvalho Durão.
Batalhão independente de infantaria

n.O 19

Capitãis, os tenentes de infantaria António da Trindade,
Munuel Luciano Dias e Júlio Alberto Vieira.
Batalhão de metralhadoras

Capitãia, os tenentes de infantaria
e Aníbal Adelíno :JIacllado.

Por portarias de 2.9 do corrente
('·lsada.1
vídos

pulo Trlhuual
OIOOIUlIlouto

t

n.· 2

Manuel

de Carvalho

mês :

do Conias, com n I\oolnçAo <lo serem douos termos do decroto 0.° 22:i57).

Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel,
O mnjor
de infantaria, do batalhão de
caçadores n. o 2, .T úlio Rorlriguos da i'lil\'a.
Major, o capitão de infantaria,
(lo batalhão do motrulhadorns n. o 1, Aníbal Eugénio t!t· Avilez.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 14

eh fe, o tonente-coronol
do infantaria,
interino, Celestino Ro d rigues da Cota.

Coronel,

Extinto quadro de oficiais do secretariado

chofe

militar

Capitão do extinto quadro do oficiais do soerotariado
militnr , o tl IH'lItO do mosnro oxtinto quadro, do ~.o trihunul milit r territorial
tIl Li hua, .JfJ10 Colares Ci-

Iuentos.
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Extinto quadro auxiliar de artilharia

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia,
o capitão
do mesmo extinto quadro, do regimento de cavalaria
n." 3, Albino José do Melo.
Capitão do oxtinto quadro auxiliar de artilharia,
o tenonte do mesmo extinto quadro, da 2.& companhia de
trem hipomóvel, Augusto Pinto do Freitas.

Ministério

da Guerra -I.a DirecçAo Geral- 3.~ Repartição

Palo portaria de 7 do corrente

1II~1I:

'Promovido
a aspirante
a oficial miliciano médico para
a unidade a que pertence, nos termos do artigo 35.0
do decreto n." 21:3G5, de :?~ de Abril de 1932, continuando na situação de licenciado om que se encontra,
o soldado cadete, do hatulhão independente
de infantaria n." 19, n.? 526/40, Tito Frnncisco Cabral rle Noronha, contando
a antiguidude
desde 1 do Novembro
de 1942.

IV-

COlOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

da Guerra _La

Direcçãn

E TRANSFER~NCIAS

Geral-

Por portaria de 12 do corrente

2.a Repartiçao

mê«:

(Vlsn.In pe lo 1'rlhllulll de (:00116, com a aDotaçlo do lerem dovhlos olllu11lluonlus,
JlU:4termos du docro to n,o 2:!:257).

Fábrica de oartuchame e pólvoras químicas

Engenheiro
do
dro da arma,

o tononto do artilharia,
no quaCarlos Olivoiru do Macedo.

I:iCC().o,

João

Por portaria»

.te /6 do corrente

Ministério da Gllerra-I.'

Alferc s do quadro
do ~.o
Manuel

mê«:

~irecçllo Goral-V

Repartição

(los serviços auxiliare
cio exército,
lJatalhiio (lo fl'gilllonto
de infantaria
11,° 19,
António Corroia 1:ilhito.
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Direcção Geral - 3.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
supranumorário
nos termos tia :?a parto do artigo 58.()
do decreto-lei
H.O 28:401,
substituído
pelo decreto-lei
n." 32:69:!, de 20 de Fevereiro do 1043, do 2.° batalhão do regimento
do infantaria
n.? 19, Secundino
Gonçalves
de Araújo.
Ministério da Guerra - Repartição Geral

Alferes

do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
suprnnllIIl rário nos t rmos da 2:~ parte do artigo (j8.0
(lo decreto-lei
n." 28:401, substituído
pelo decreto-lei
n." 32:6H2, de 20 do Fevereiro de 1!)43~ do 4.° batalhüo de infantaria
n." 19, Luiz Macedo Pereira.
Batalhão independente de infantaria n.· 19
(2." batalhão do regimento

°

de Infantaria

n" 19)

Tesouroiro,
alferes 11o quadro dos sorvicos auxiliares
do oxército , no quadro, Jo
da Conceição
Galiano.
Comandante
do trem, o alferes do q uadro (los serviços
auxiliares
do exército,
no quadro, António Costa.
é

(4.· batalhão de Infantaria

n.- .19)

Alferes do quadro dos orviços auxiliare
no quadro, Guilhermino
Gonçalve .

do exército,

Batalhão de metralhadoras n.· I

Alforo miliciano
do rogirnento <lo infantaria
gusto Cé ar di Carvalho,
cm dispêndio
<

zenda

n.? 15, Aupara a Fn-

Nacional,
Regimento de cavalaria

".0 I

Aspirante
u oficial miliciano,
do regimento
de cavalaria
u.? a, Mário Vitória Pnis de Ramos, sem dispêndio
pura a 11'117. Ilda Naciounl.
Regimentode cavalaria n.· 3

Aspiranto
a oficial miliciano, do regimrnto do cnvaluria
n.? 1, .Io 6 • Ianuel tia ('unita e- 'á Abruuche
do Oliveirn
Oo ta, s m di vêndio pura
Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 4

Alf r s milici no, do regimento d c valaria
tónio
. brnl
[un I O'U di P ndio pura

.9aciouul.

11. o 5, Anfi

Fuzoudu
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Regimento de cavalaria

N.·

o
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n.· 6

Alferes miliciano,
do regimento
de cavalaria n.? 1, António Carlos Ribeiro de Aguiar, por pedir.
Aspirante
a oficial miliciano, do regimento
de cavalaria
n. ° 5, Salvador José 'I'rem TOrres, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
'

Per portarias de lO do corrente mês:
Ministério da Guerra.- L' Direcção Geral-I.'

Repartição

Tenente, na situação de reserva, Francisco Pires, ficando
exonerado
do serviço que prostuva no quartel general
do govêrno militar de Lisboa.
1.' região militar - Quartel general
Tenente,
voas.

na situação

de reserva,

António

Regimento de infantaria

Tenento de infantaria,

no quadro

Augusto

PÓ-

n. o I
da arma,

Rafael Pinto

Barradas.
Batalhão de metralhadoras
Capitão, do regimento
de infantaria
tista Ribeiro, por pedir.
Distrito de recrutamento
Sub-chefe,
o tenente-coronel,
doras D.O 2 (expedicioI1Ítrio),
Distrito de recrutamento

n. o 2
n. o 7, Salvador

Bap-

e mobilização n.· 10
do butalhão de metrnlhaHenrique Ferreira.
e mobilização n. o 14

Exonerado
de chefe intoriuo o coronel, na situação de
reserva, Albertino J os{' do Sl'l'pa COrte Real.
.
Chefe interino, o tonouto-cnrunel
do infantaria, sub-chefe,
Celestino Rodrigues
du Costa.
2.' companhia de trem hipomõvel

Exonoru.lo

do serviço qu!' prostuva o tenente, na situação
de reserva, Joaquim Pedro Coelho, por pedir,
Direcção da Arma de Cavalaria

'I'enentc-corouol
(1(1 cavnlnriu,
eOIl1 o curso
do estado
maior, do regimonto do cnvnlariu 11.° 7, Humberto do
Luna da 'osta FI"'in' c Oliveira.

2.' Série
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Regimento de cavalaria n.' 7

Segundo comandante,
interino,
o major
Tomaz Augusto Salgueiro Fragoso.

de cavalaria

Direcção da Arma de Engenharia

~rajor, na situação do reserva, Ernesto Videira e capitão.
na mesma situação, António do Sá Pereira do Lago,
ficando exonerados do serviço que p['estayarn na extinta direcção do serviço do obras e propricdndes militaros.
3.' companhia de saúde
(Núcleo hospitalar

n.' 1)

Chefe da secretaria do hospital militar de S. ~figuel, o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Joaquim Janeiro.
(Formação

hospitalar

do comando militar

Alforeg do quadro dos serviços uuxiliuros
quadro, António Vicente.

da Madeira)

do exército,

no

Por portarias de 22 do corrente mês:
Comando militar dos Açõres

Repartição
Chefe, o capitão
turiudo militar

rio serrico de )11. tica :
.10 o. tinto quadro
.Ioaquim I Iuchado

(h oficiais do sccrePorteliuhn.

Re/i(l rticüo (lo 'el·tl"~·o de saúde:
.\ dj untos, Os capit! i' m dico Augu to Garcia e José
Dias Pina ~l()ntciro c o t ncnto miliciano módico Vítor
, erra Pena '41['valho.
erviço de ecntolultdatle:
Adjunto,', o ton~nte 11 ilicinno do sorviço .lo admini .trucãc
lllilitar António \' fi concclos Rnposo e os alferes milidanos .10 til' mo ,Cl'\ iço Luiz \Iacedo, Josó Alves
Pinto Bnpti 'ta. I':mldio lo' \rnan(!f'
orreia c José F(Irnande dI' 'III fi T ix iirn.
, 'CI"l iço de subsist 1 cuis :
'h sfo, o t nont -coron
(lo erviço de :ultninistruçã
tuilitar Joaquim Gom
'u!azar Braga.
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Conselho adminietratii:o:

,

Tesoureiro,
o tenente miliciano do serviço
tração militar Gil Medeiros de Melo.

Formação

do adminis-

do comando:

Alferes do quadro
Bossuot Salvador

dos sorvicos auxiliares
Henriques
Domingues.

do exército

Gomando da artilharia:
Adjunto, o alferes do quadro dos serviços
exército Joaquim dos Santos.
Comando

Repartição

militar

auxiliares

do

de S. Miguel

do serciço de saúde:

Chefe, o major miliciano módico, do extinto quadro especial, Alberto Filipe Sequeira.
Adjuntos,
os teuontes médicos José Libertador
Ferraz
Pereira
Monteiro o miliciano Uatias Duarte dos Reis .
•\.rquivista,
o alferes do quadro d08 serviços nuxilinres
do exército, no quadro, G uiomar HllpOSO Amaral.

Serviço

de contabilidade:
do 801'\'i(,'0 do udministrução
elo Santana.

Chefe, o tonouto
Salvador Vioirn

Serviço

de subsistências:

o alferes

Adjunto,
militar

miliciano do serviço de udministruçâo
Alves S[t Correia Júnior.

António

Comando

Repartição

militar

Repartição

do

o tenente

,'iCITÚ'O

Chefe,

dOH

sorvicos

módico

.108{\

(lo

Jacinto

Cuti-

do

tinto

do Faial

do eerrtco de saúde :

o tnnento-co runo] m iliciano m' dico,
espcciul, José Gomos l·jHtima.

quadro

auxiliar.

de saúde:

miliciano
Comando militar

Re/)artiçtlo

da Terceira

do serviço de justiça:

Adjunto,
o alferes do quadro
exército Munuo! dos Santos.

Adjunto,
leiro.

militar

2." Série
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Adjuntos, os tenentes módicos António dos Santos Rodorido e miliciano Vasco da Silva Loureiro.
Arquivista,
o tenente elo quadro dos serviços auxiliares
do exército AIYltro Franco Seto.
Conselho admiuistratico

:

Tesoureiro, o tenente do serviço do administração
J08ó dos Santos 'I'rabucho Júnior.
Serriço

militar

de eubsisiêncius :

Chefe, o capitão do serviço
do Ornelas .:\lontoiro .

de administração

militar José

•

Comando da artilharia:
Arquivista,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército Firmino Guilherme Alves.
Escola Prãtica
(Batalhão

de Infantaria

de Infantaria

n.O 20)

Chofo do serviço de saúde, o tcuonto miliciano módico
António Gomos.
Provisor, o tenente miliciano do serviço do administração
militar Manuel j[aria Alua Simus,
Tesoureiro,
o alferes do quadre dos serviços auxiliares
do exército, do quartel general do govõruo militar do
Lisboa, Múrio Henriq 110 Heis da Silveira.
Comandante
do trem, o tononto do quadro dos serviços
auxiliares do exército António 11nullel :Jfachado.
Regimento de inf ntaria

n.O

3

1,· batalhão expedicionário

'I'ononto miliciano módico Fernaudo Marcelino da Encaruaeâo.
l)royisol~, () ulf r05 miliciano do orvico de udministrução
militnl' Elllílio ..\tluilc
..llontl.l\'tmh.
'l'esulll·(\iro, o alferes do qundro dos serviços auxiliares
do exército José P dro :\fufIllha,
COlllllndantu do trem, o tOI1 .nto do quadro dos sorviços
uuxilinrns tio exército Armelo (Jarda Queiroz.
Regimento de infantaria

n.O 4

1.° batalhão expedicionário

'ron nt miliciano médico .Ionquim Forroiru
PrO\'i or, o nlfor
miliciano do serviço
militar Ad lino Jo: " Dia Vi",úrio.

Hé~.
de ndmiuistrnção
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Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército António Godinho elos Santos Ramos.
Comandante
do trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército José Xlendonça Chalaça .T únior ,
Regimento de infantaria
(Batalhão de InfantarIa

n. ° 6
n.o 66)

do saúdo. o alferes miliciano módico
Augusto Vieiru da Cruz.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço do administração
militar Orlando Francisco da Oosta Capela.
Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército J osó Pedro de Montalvão Fernandes.
Comandante
do trem, o alferes do quadro dos serviço I:'
auxiliares do exército Manual da Silva.
Chefe do serviço

Regimento de infantaria
(Comando do regimento

n. o 8

de infantaria

n.O 20)

Chefe do serviço de saúde, o capitão módico Josó Nevill
de Ascensão Pinto da Cunha Saavcdra.
Adjunto do serviço do saúdo, o toucnto miliciano médico
Francisco
do Sousa Falcão.
Chefo do serviço vetcrinár io, o alferes miliciano veteriuário João Rodrigues
da Silva Santos.
Provisor,
o nlforos miliciano do serviço de udministrnção
militar Josó Manuel do Castro Enos Forreirn.
Comandante
do trem, o ulforcs do quadro dos serviços
auxiliares
do oxórcito Domingos Fernandes.
Tenente do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar Yergilio Aureliano
Guerru.
1.· batalhão

expcdlcionflrlo

Alferos miliciano médico l Iulder Allglllo dr' Sousa Santos.
Tesoureiro,
o alferes do quadro dos 8c1'\'i<;08 auxiliaros
do exército .J 0[0 Rodrigues
l'lltn nus.
Regimento de infantaria
(Comando do regimento

n.· 9

de Infantaria

n.O21)

Chefe do sorvico d(' saúde. o capitão médico ..\ntúnio
Pereira (lueiroz.
Adjunto
do sorvico (lo saúde. () uspirnut« II oficial miliciano méilico
Fernnn.lo
Aleixo (lo Amorim
I'oreiru
Viana Teixeirn.

2.' Série
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Chefe do serviço vetorinário, o tenente veterinário António Mar qucs de Almeida.
Provisor,
o tenente do serviço de administração
militar
Manuel da Silva Marques de Sá.
1.· batalhão

expedicionário

Alferes

miliciano médico J ouquim dos Reis.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço do administração
militar João da Silva Guerra.
Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército Armando dos Santos Pinto.
Regimento de infantaria
(1.0 batalhão

n.' 10

expedicionário)

'I'enento miliciano voter-inúr io , da 8e('<;,50do depósito do
pessoal do serviço voterinúrio militar, Josó de Sousa
Gomes Pereira.
Provisor, o alferes miliciano do serviço de administração
militar António C01"\';'lo do ~hila.
Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do oxérci to José Baptista Xlurq ues.
Oomaudunte (lo trem , o tenente do q uadro dos serviços
auxiliares do exército ~.orberto Augusto dos Santos
Pinheiro.
Regimento do infantaria
1.0 batalhão

n. o 12

expediCionário

'I'cnonto miliciano médico J oromias Resende Costa.
Provisor. o alferes miliciano do 5(\I"\'i<,'0do adminietruçâo
militar Manuel Marqu 'S Pinhanços.
Tesouroiro,
o alferes do CJIHHlrod08 sorviços auxiliares
do exército :\lnl1ucl dos antes.
COJnandanto do trr m, o alforos do quadro dos serviços
auxiliares do exército António Figuei[·odo.
Regimento de infantaria
1,' batalh

11.'

14

o expedlclonârlo

fI'enpl1te miliciano médico ÁI\'lIJ"o Hosa Pimenta.
Provif;or, O alferes miliciano do orvíço dI' ndrninistraçâo
militar João do Rosário Pulhnno l·:ngl"úcio.
'1'0 ouroiro, o nlforo: do quadro dos s -rviços auxiliares
do oxórt-ito Bulta ar 11u Amaral Ilritos.
Comnndullt
do tr rn, [) alfore do quadro dos 'o1"\'i<;os
auxiliare: do rército D 16m Femundcs.
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Regimento de infantaria n.· 16
(Comando do regimento

de Infantaria

n.· 22)

Chefe do serviço do saúde, o capitão médico Augusto
Carlos Palma.
Adjunto do serviço do saúrlc, o tononto miliciano médico
Aventino França Xavier' d{\ Basto.
Chofe do serviço veterinário,
o tenente miliciano vcterinário

.JOS{~ 'I'avaros

Provisor, o
Álval"o da
Comandante
auxiliares

da Silvu.

tenente do serviço do adruin istrnçâo militar
Silva Ferroiru.
(lo trem,
ulforos do quadro dos serviços
do (\ .órcito ] Iilário Pereira do Almoi.la.

°

1.· batalhão expedicionário

Tenente

miliciano módic» Rómulo I;j~toYns Cumpante.
Provisor,
o alforos miliciano do serviço do administrnção
militar Fomanrlo Rosa Peixoto.
'l'osouroirn, o alferes do quadro tios serviços auxiliares
do exército Amadeu ~rarqtles Carvalho.
Comandante
110 trem, o alfl'J'(ls do quadro dos serviços
auxiliares do oxército António Nunes.
Batlllhão independente de infantaria n.· 17
Depósito

do <serviço de saúdo, o tenente miliciano médico
José 1'~llsóhio Pontos.
Tesoureiro
O tenente
do serviço do ndmini tra<.ão militar
Abel António Noguoirn.
Chefe (la secretaria,
o tenente (lo quadro dos serviços
auxiliuros do exérr-ito CIl'lIH 1ho da Silva ~ ampuio.
Secretário
(lo COll olho administrntivo,
o alferes do qua- .
(11'0 dos serviços
nuxilinrcs do exército Aníbal Simões
Chefe

1

dn Silva Trigueiros.

Companhia

de mobilização :

110 quadro
(10;\
serviços
.J 0[0 \' iei ru d l' F roi ta .

'I'oneuto

(Comando do regimento

nuxiliures

de lnfant

do exército

ria n.· 17)

Cholo do sorviço votel'in' rio, () tüllOll tn miliciano \'otol'ÍnArio, (la sor<;fo do dll)Ó itn do p ~oal do sOl'\'iço
"otC'rin:'ll'io llIilitar, Joaquim 1\l'tl11' Diu.
Adjunto do son'iço (lo 8uú<1(', o :tlfoI' milil'Íano III "dica
Fornando ," lÕC'S dOR Heis Alm ida.
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Provisor,
o tenente do.qllndro dos serviços
exército José do Conto Vaz.
(1,· batalhão

do regimento

de infantaria

auxiliares

do

n.O 17)

Aspirante a oficial milicinno módico 11úrio Augusto Vieira
Queiroz.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço de udministração
militar Luiz ~l:tria Gonçalves Henriques.
Comandante
do trem. o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército António Manuol Ma rtins.
(2.° batathâo do regimento

Alferes miliciano
1lat;alhi1is.

Provisor,

O

militar

de Infantaria

Alfredo

médico

n.O 17)

dr'

Ribeiro

Alexandre

tenente miliciano do serviço dr> nrhninistração

Eduardo

Ribeiro

(3.0 batalhão

Fernandes

do regimento

Júnior.

de Infantaria

n,· 17)

'I'ononte miliciano médico Pedro Décio Pinto Amorim da
Costa.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço <ln administração
militar Feliciano do
ascimonto.

o,:

Batalhão independente de infantaria n." 18
Depósito

Tenente

miliciano

médico .Alnro

.JOSÓ lIa

Ounha Monde'

Pereira.
(Comando

do regimento

de infantaria

n," 18)

}I.d.iunto~ do . erviço de snúdc, O tenente miliciano módico Fernando Augu to :\Ioura Ramon o os aspirante:;
11 oflcinl
miliciano
módicos vl 08('1 :;\1ariu (Ionçnlves

Guerra

o Jol1o Nunes dn Silva.

I'rovlsor,

o alferes

exército
Aspirante
Areias.

$10 quadro

Ilcnriqur
a oficial

(1 •• batalhão

elos serviços

auxiliares

do

I'õru.
miliciano
do regimento

\'f

terinúrio

de Infantaria

José

Caldcír:

n,O 18)

'I'enonto miliciano módico Humberto Filipo Vilar.
Pro\'Ísor
o alfc ros miliciano do serviço do udrninistração
militar
vntónio
anche lln. ilvu Branco.
(2,. bntath

'I'onent
\"llr'

miliciano
.

o do regimento

médico

de Infnntarla

Carlos

n.· 18)

.A lberto Gonçalves

Ta-
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Provisor,
militar

O tenente
Francisco
(3,O batalhão

Tenente

miliciano
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miliciano do serviço
Veloso da Veiga.
do regimento

módico

de administrução

de Infantaria

João Machndo

Batalhão de metralhadoras

2.' Série

N.· U

11.0

n,o 18)

Levita.
2

ExpediCionário

Tesoureiro,

do serviço do administrnção
militar
Gomos 'I'omé.
Provisor,
o alferes do quadro (los serviços uuxilinres do
exército Alberto Carlos da Conceição Serpa Soares.
Coruandautes
do trem, o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do exército Cassiano Ferunndes
Carrusca l'
o alferes do mesmo quadro Raimundo da. Silva Leal.
Aspirante
a oficial miliciano médico Fernando
J 01\0 dr
Oliveira Frazão.
O

tenente

Ernesto Ferroira

Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

(1.0 grupo

de obuses)

de batarlas

"I'cnento miliciano módico Aníbal (la Costa Ferreira.
Alferes miliciano médico,
cltl L." companhia do saúde,
António Joaquim Mudoira Pina.
Tesoureiro,
o alferes miliciano <lo serviço de administração militar Adolfo Santiago da Voiga Mateus.
Provisor,
o a1101'('s miliciano <lu serviço do admiuistrnção
militar Cclínio David do Paiva.
Comandante
<lo trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliuros do exército António Pereira.
Grupo de artilharia
(Comando

do grupo

contra aeronaves n.O I

de arttthnr-ta

contra

aeronaves

n,' 4)

médico A mílcur da Costu Cl"lIZ Moura.
Provisor,
o alforos miliciuuo do serviço <lo administrnção
militar ..Alvaro Gulvão do Sousa Chichorro,
Tesoureiro,
O alferes
do q uadro dos ~H'rdços auxiliares
do exército Henrique Fornnndos
Noguoiru,
Alferes

(Comando

miliciano

da dofesa terrestre

contra

aer-onaves da base a6rea n.· 5)

Tenente milicinno módico, <la 1>11 'lO a{'l"l~a 11.° :?, AntÓI io
Caasiuno Furroirn do ~Ido.
Provisor,
o nlfon's
militar, da base
reira da Paz.

mili('iano do scn·i-:,o <lI' adlllinistração
aérca n." :.?, .TortO Carlos G()lllO~ Pe-

2.' Série
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(Comando

4.01

N.o 9

da defesa terrestre
contra
em Angra do Heroismo)

aeronaves

Chefe U:1 secrotaria,
O alferes
do quadro dos serviços
auxiliares
do exército José Borges Machado.
(Companhia

de defesa :errestre

contra

aeronaves

na Horta,

Chefe da secretaria, o alferes elo quadro dos serviços
auxiliares do exército Hormógcnos Amâncio Fernandes.
(Base aérea n,O 5)

Chefe da secretaria,
o tenente do quadro dos serviços
auxiliares elo exército, da base aérea n." 2, João Magro.
'I'esoureir o, o alferes do q uudro dos serviços auxiliares
do exército,
da base aérea n.? 2, Domingos Marques
de Oliveira.
Balaria independente de defesa de costa n. ° I

Adjunto, o alferes do quadro dos serviços
exército Abel Roma 'I'õrr os.
(Depósito

(Destaeameuto

regi~nal

de material

de munipuloção

auxiliares

do

de guerra)

de munições

ti:"

1, em

S. Mi[Juel):
Adjunto,

exército,

o- alferes do quadro dos servicos auxiliares
no quadro, Domingos dos Santos Crôspo.

(De, tucamento

de manipulação

do

de munições n;" 2, em

S. J[i.fjuel):
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército, da ~. n companhia do trem hípomóvol, J oa-

C!wfl',

quim Henrique

dos,

antes.

Balaria inéependente de defesa de cosia n.O 3

Cbpf(1 (Ia secretaria
o alferes do quadro dos serviços
auxiliaros do exército :\lalllll,l Marques Pereira.
'1' soureiro , o alforo do quadro dos serviços
. auxiliares
do oxército Xlunuol Augusto da Silva PIres.
{Destocameuto
OI·lIpO

de

de m(1l1iplll(l~'i'fo de municões
paiôi.

rI.O

3-

da Terceira):

(h 'I' , o alferes do quadro do sM\"i<:OS auxiliares. do
exórcito, do comando militar dos Açõrcs, José Xlartins.

'
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(Destacamento de manipulacão
Grupo de paióis do Faial):

n

N.o

de munições

(COmpanhia auxiliar

4-

dr'
(comando de
Inácio Costa .

..

Alferes do quadro
da 2.:\ companhia

11.°

auxiliare'

Chefe, o alferes do quadro dos serviços
exército, da Escola Prática do Infantaria
batalhão de infantaria
n.? 20), Francisco
Fábrica de munições de artilharia,

2.' Série
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armamento e viaturas
de par-que)

dos serviços auxiliares
do exército,
do trom hipcmóvol,
José de Almeída.

Depósito geral de material d? guerra
(Depósito

regional

de material

de guerra

de S. Miguel)

Chefe, O tenente do quadro <lOR serviços uuxilinreexército Manuel da Costa Rosa.
.
~djunto,
O tenente
do quadro dos serviços auxiliares
exército António Augusto Cerqueira.

do
do

Regimento de engenharia n.v I
(1.' companhia

Comandante
auxiliares

de sapadores

o al1'(\1'(1::;do quadro
do exército J osé 1-'61ix.

(2.' companhia

Couiandnnto
nuxiliares

expedlclonar+a

do trem,

expedlolonária

do trem,

o tenente

do exército

(Depósito de material

António

mineiros)

dos serviços

de sapador-os mineiros)

do quadro
Ferra)',

de engenharia

<los serviço

de Sousa.

n.· 2, na Terceira)

Chefe, O alferes do quadro dos serviço>; auxiliares
exército Simeão .Al\'I·::; Louroiro.
(Depósilo

de material

de engenharia

U

n.a 3, no Faial)

Chefe, o alferes do quadro dos sorviços
exército Josó Joaquim Poroiru Galvão.

uuxiliares

do

Regimento de engenharia n. o 2
(Batalhão expedicionário

de sapadores

mineiros)

'I'ononto miliciano módico Albortino da Costa Barro
Provisor, o nlfori-s miliciano do serviço do administrução
militar .JosÓ J\lanuol Pais do .\lIllll·al Coelho.
Tesouroir o, o t,tlf'oros do quadro dos serviços auxilinredo oxército Oscar da ~'il\'a Conde,
Comandante
do trem, o alfor s do quadro dos iorviços
auxilinros do oxórl'ito .Iosé AI,,!, Correia.
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i.a companhia:
Oornnndnnte
auxiliares

s»

dos serviços

companlila :

Comandante
auxiliares

-l.a

do trom. o tenente do quadro
do exército Bernardo
Dias.

(lo trorn, o alferes do quadro
do exército .Toão Pereira.

CO mpanl.

dos serviços

ia :

Uomaudnute
do trem, o tenente do extinto quadro auxiliar de engenhariu J cão da Costa Martins Júnior.
COIIIZJa nhia de }wrque:
Chefo (lo depósito, o a1f(11'('8 do quadro dos serviços auxiliaros do exército Fernando ..-obro dos Santos.
Comandante
do trem, () alferes do quadro dos serviços
auxiliares
<lo exército l·~dllard.o Augusto FernuIl(les.
(Comando

.Alfero

do batalhão

miliciano

de transmissões

mêdico.

da

expedicionário
~.a

companhia

-

S. Miguel)
<lo saúde,

Fnu .to de Molo Serrano.
Ajudante:
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exórcito, no quadro, Guilherme de Castro Luazes dos

Santos.

.

Provi or, o alferes miliciano do serviço do administrnção
militar. da ;~.IIRepartição
da ~.a Direcçâo Gerul dôste
Minist ~ri(l. Júlio Pereira Pire.
Tesoureiro,
'0 alfere
do quadro tios serviços auxiliares
do exército, da :>.:. com panh ia do saúde (d('!'itacalllcnto
unitário 0.° 1), João I'irnonta.
Oomandante do trem, o tenente do quadro dos s rviços
auxili res 110 oxército, do comando militar dos Açõrcs,
-loão Gonçalves do Almeida Lopes.

1.a companhia
Terceira:

Comandante
auxiliar

mi.ctu rio balalhão

de

trll1i8mill.~ões,

na

rio trem. o nU'N 5 do quadro dos serviços
do oxérnito, no quadro, Manuel :\roinho .

2." companliio mixta riu batalhllo d~ tl'all_~lIIi88õe8, 110
Paial:
Oomulld nte do tro111 , O alferes d quadro do!! sen'!ços
auxiliare
do o.·ór ito, da :3.n companhia
do ~nlldo,
J[arco

('rll7..

•
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Grupo de companhias de trem automóvel
(Secção automóvel

Alferes
José

de transporte

dos serviços

do quadro
Rosa.

de feridos)

auxiliares

do exército

Base aérea n.O 2

Chefe da secretaria
do comando da dofes~ terrestre contra acronavos n." 2, da haso aérea 11.° 5, o alferes do
quadro dos serviços auxiliares
do exército, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 1, José Maria Ferrão.
Base aérea n." 3
(comando

Alferes miliciano
Valdolciros.

módico

da base aérea n.o 4)

Hildoborto Ribeiro

Osório

do

Aj udante, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército J osó Fernandes
Laça.
Chefe da secretaria, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército .T ono D UUl·tO.
Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército Alberto de Almeida e Sousa.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço d administruçâo
militar José 'reles Marques Ríboíro.
Director
<lo pm'fluo, o alferes do q uadro dos serviços
auxiliares
do exercito, da base aérea n.? 2, Joaquim
DiaR Riboiro.
1.' comp anhia do saúde
(Núcleo hospitalar

n.o 3 - Hospital

militar

do FAial)

CIH'fe da clínica

,

.

módica, o tenente módico Julio José
Leite do Abreu Novais,
Assistentes
da clínica médica, os tenentes módicos Ilumborto dos Santos Rocha e Mnnuol Dias Cos ta.
Choro da clínica do urologia o de veneroologia,
o tenente
miliciano módico, do hospital militar da Toreoirn, António Dolores Rondas.
Chefe da clínica do oto-i-ino-luriugologiu,
o tenente miliciano módico José Augusto Pinto Ror-ha.
Chofo (lo serviço de rudiologi«, o tenente miliciano módico .Iuão Guilhunuo
de Vasconcelos de ~[ot':lis 'n1'-

monto.
•
Chefe do cirurgia, tenento miliciano médico José 'reixeiru Filipo da Costa.
Assistentes
UI' cirurgia, II toncnto médico, graduadu, ),fi.
e:wl llonoliel
e o tenente miliciano médico .Alfro.lo
I'inH'ntll B(',ia :\[lt!'queH (lodinho.
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Chefe do laboratório,
o tenente miliciano médico Jorge
Augusto da Rilva Ilorta.
Chefe da secretaria,
o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do exército, do comando militar do Faial,
Manuel Coelho.
Tesoureiro, o alferes do serviço de administração militar
Armando Gonçalves Pires.
Provisor, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército l'orfírio Joaquim Pereira.
Encarregado
do material, o tenente do extinto quadro
auxiliar do serviço de saúde Firmino Luiz,
(Destacamonto

sanitário

n.· 3 - Faial)

Comandante,
O capitão
miliciano médico, do extinto quadro especial, (l aspar Santos.
Chofo .da secretaria,
o tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde António Maria Santiago Gomes.
Provisor, o alferes miliciano do serviço de administração
militar Carlos Eugénio do Lima Correia.
Comandante da secção de maqueiros, o alforos do quadro
dos serviços auxiliures
do exército José Monteiro
.l\ 1vcs.
Encarl'l'gndo do material, o alferes do quadro dos sorviços
auxilinres do o.' 'rcito, ela 1.:L Repartição da L' Diroc<;1to GMal dêstc Ministério,
Sebastião (tomes de Oliveira.
(Depósito

de reabastecimento

do serviço

de saúde - Faial)

Ohl'f(l: O t nonto furuiacôutico,
do comando militar do
Fnial, António Jlallllf'l do ~ratos Vj(\~as o Campos.
Ch f da socrctnria,
o alforo do 5111U(11'0 dos serviços
uuxiliare
do oxórcito,
da repartição
do sorviço de
, aúde do comando militar do Faial, Germano Felizes.
2,· companhia de saúde
(Núcleo

hospitalar

n .• 2 - Hcspltat

militar

da Terceira)

l)irpctof', O (':1pitão médico • 'icolau Jusó lk-ttencourt.
('ltuf(J cio sorv iço t1 oftnl mologia,
O tcuonto
miliciano
médico .lorgo de l\Irdina MonJa rrlinu.
Oll< f,~ do crviço de radiologia. o tC'llonte miliciano módi('o .Iu. t, Inúl'io CO lho (lo, ,-,:lutos Barreiro.
Chofe da cllnicn. cirúrgica, o tpIH'nt miliciano módico
António AlwlI to Yilas Bons Curncif'o dn )loul'a.
Ohl~f (ln cllni~a d urologia (' \' n('l'<ologia, o Ilspiranto
a oficial lllilici,'IIO môdiro Tri. t. o Ilí(!io Hiboiro.
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Chefe do serviço de oto-rino-lnringologia,
o alferes miliciano médico Fernando
Ramiro Lopes de Nogueira
Bandeira de Lima.
Assistente
de cirurgia,
o tononte miliciano médico Augusto Pamplona Monjardino.
Chefe da clínica módica, o tenente módico José da Costa
::\Iadoira.
Assistentes
da clínica módica, os alferes milicianos módicos Viriato Machado da Costa Garrett c, graduado,
César Gadanha Freire do Andrade.
Chefe da secretaria,
o tenente do quadro dos serviços
auxiliares
do exército José de Paiva Rodrigues.
Chefe da contabilidade,
o tenente do serviço de admínistração
militar Fernando
do Matos Ferreira.
Comaudante
da formação,
O tenente
do extinto quadro
auxiliar
do serviço de saúde António
J oaq tlim Canhoto.
Comandante,
Alves.

Adjunto,
Silva.

(Destacamento

sanitário

n.· 2 - Terceira)

capitão

módico

José Samuel

O

o alferes
.

miliciano

módico

Jaime

Castanheira

Ferreira

da

Chefe da secretaria,
o tononto <lo quadro dos serviços
auxiliares do exército Manuel Alyos do Sousa.
'Provisor,
o alferes miliciano do serviço de aduiinistraçllo militar António Mnrtins Figuoirodo.
Comandante
da socção de maqueiros,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército Aníbal Roque

dos Reis.
Encarrogado
do material,
o alferes do quadro dos SOl"viços auxiliares do exército Veríssimo Pereira. da Rosa.
(Depóslto

de reabastecimento

do serviço

o tenente farmacêutico
:Maia .

Chefe,

de saúde

Miguel Barcelos

Terceira)

da Sil vu

•\.djuntos,
os ai feros do quadro dos serviços auxilian
do exército
Augusto
dos Santos e Damião Simões.
3.· companhia de saúde
(Nücteo

Suh-dircctor,
Ribeiro

hospttatarO

n.· 1

HospJtol militar

de S. rl1icuel)

major módico Fruncisco

Alb rto Almeida

Saruivu.

Chefe do serviço de oítalmologia,
riquo ~Ioutillho.

o tenente médico J leu'
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------Chefe da clínica de neuro-psiquiatria,
o alferes miliciano
médico João Pedro Miller do Lemos Guerra.
•
Chefe do serviço de radiologia,
o alteres miliciano módico Carlos Sílvio Parcto Ribeiro Alves.
Director
da clínica. do doenças infocto·contagiosas,
o
tenente
módico: graduado,
Custódio Antero Pereira
Camacho.
Assisten tes do serviço <Ía urologia e dormato-sifiligrafia,
os tenentes milicianos médicos 1\ ntónio N oglleira Guedos () António Silveira da Rosa.
Assistentes
da clínica médica, o tenente miliciano médico,
do batalhão independente
do infuntariu n." 18, Mauuel
Francisco
Yaz de )'lodoiros
o os alferes milicianos
médicos Luciano
Serrão
do Moura c, do comando
militar dos' Açõres, Fernando Ventura Outeiro.
Estomatologista,
o alferes miliciano
médico Arlindo
Rodrigues Freixo.
(Destacamento

sanitário

n.· 1 - S. Miguel)

Comandante:
o capitão médico Francisco
Bicudo do 1\10(loiros .
•\.t1.junto~, O' tenentes
milicianos médicos José l\laria
dos Sautos C .Iouquim de .JOSUl:1 Sousa.
Chefe da secretaria,
o alferes do quadro dos serviços
auxiliares do oxército Eduardo ~[orL'ira.
Provisor,
o alferes miliciano
do serviço d(' udministração militar .J orgo Sêco.
Eucarrogado
do material,
o alferes do quadro d08 serviços auxiliares
do oxérci to, !lO q uadro, Alfredo do
Amorim.
Farmácia Central do Exército
Delegação

Choro.

O

tenente

em S. Miguel

fannucõutico

Adjunto, o
nente miliciano
do comando militar dos

António
}\(;Ô1"(>8,

Delegação

(bef,'.
tino

miliciano

O alferc

. orreia

Alvos Saltão.

f:lrlnnc~utieo,

Manuel

da delegação
Pinto Bossa.

na Terceira

fnrrnacêutico

José

Coustan-

Marciano

Atigusto

Rosa.
Delegação

C'h fe, o lfer
F rr ira l luar

no Faial

miliciano farroncúntieo
ma.
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Hospital militar veterinário
(Serviço

veterinário

Comandante,
o capitão
Sousa o Costa.

hospitalar

veterinário

-

S. Miguel)

Ciríaco

Escola Prática de Administração
(Depósito

de subsistências

.António

de

Militar

n.O 2 - Terceira)

Chefe, o alferes do servico de administração
militar, do
2.° grupo de companhias
de subsistõncias,
Eduardo
Fernandos.
(Depósito

de subsistências

n.O 3 -

Faial)

Chefe, o alferes do serviço de udministração
militar, do
2.° grupo do companhias do subsistências,
Alfredo Fernandes das Nevos.
(Pelotão

de subsistências

n.· 1)

Comandante,
o tenente do serviço do administração
militar, do 2.° grupo de companhias
de subsistências,
Armando
Lourenço
Coelho dos Santos.
Oficinas gerais de fardamento
(Deiegação

e calçado

em S. Miguel)

Chefe, o capitão
do serviço de administração
militar
Carlos do Amaral.
Adjunto,
o alferes miliciano do sorviço de administração militar Francisco da Silvo ira Pinto.
(Delegação

Chefe, o alferes
militar António

na Terceira)

miliciano do serviço
Ramos Luelmo.
(Delegação

Chefe,

O

militar

alforos

miliciano
Educr do Ernesto

de administração

no Faial)

do serviço

de adniinistrução

Empiz.

'Por portarias de 20 do corrente mês:
'I'ransferidos
para os butulbõos (lo caçadores 11. os 3 c l O,
com sedo roapoctivamouto
oru Brugnuçn t' Chnvos, os
oficiais o aspirantes
a oficial, do quadro pcrmauonte
(\
milicia uoa, que pertonciaiu aos butalhõos de caçudore
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n.OS 10 O 3, em harmonia
com o decreto n.? 32:859,
de 21 do corrente mês, publicado no Diário do Gocêrno
n. ° 128, LA série, da mesma data.

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Tenente,

na situação

de reserva,

Martiniano

Augusto

da

ilva,
1." região militar - Quartel general
Capitão do ongenharia,
obras o propriedades
Gonzaga dos Santos

da extinta direcçâo do serviço de
militares, da mesma região, Luiz
}foura.

2." região militar - Quartel general
Capitão
de engenharia,
tia extinta direcção do serviço
do obras e propriedades
militares,
da mesma região,
António José Ferreira
Pimentel.
3." região militar - Quartel general
Major de engenharia,
da extinta direcção do serviço de
obras e propriedades militares, tia mesma região, Mário
dos , antes Sobral.
Tenente, na situação do reserva, "Jfanuol Francisco Relvas,
ficando oxêuorarlo
<lo serviço quo prestava na extinta
direcção do serviço de ohms e propriedades
militares,
da mesma região.
Batalhão de caçadores n.· 9
Aspirant(l a oficial miliciano, do hatalhão
({fi caçadof<'s
n. ° :3, António Murin Rodrigues do Vasconcelos,
por
pedir.
Batalhão de caçadores n.· 10
.\lferes

miliciano,

~Iari!l de Moura

do recimento do infantaria 0.° 13, .Josr\
Dias t'> do Azevedo, por perliIr.

Distrito de recrutamento
Capitão, na situação
do ~r:lglllhãis.

II

1'0

Grupo de artilharia
(Grupo de artilharia

e mobilização n.s 6

erva . .José Bernardo
contra aeronaves

Martins

n.· I

contra aeronaves

A lfere miliciano. do rogimen to do artilharia
()Ih'oiro
Domingo.

n.· 4)

Iigtlira n. o 1,
.

no
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Direcção da Arma de Engenharia

~Iajor de engenharia,
da extinta inspecção
de obras e propriedades
militares, Eduardo
Capitão de engenharia,
da extinta inspecção
de obras e propriedades
militares, Anastácio
de Brito.
Capitãis, na situação de reserva,
Constantino
Azevedo e miliciano Iiaúl Alfredo da ilva

do serviço
Marques.
do serviço
Guerreiro
da Costa
Gomes.

Regimento de engenharia n.· I

Alferes miliciano de engenharia,
<10 mobilização
do engenharia
Castro Leandro.
Regimento de engenharia

licenciado, do centro
n.? 1, Guilherme de
n.O 2

Alferes milicianos de engenharia,
do centro de
zação de engenharia
n, ° ~, .J orgo Bebiauo
Amaral Ooimbra, Amaro Figueira, Alexandre
castro Araújo Bobone, Jaime Rodrigues Nina
ciado, Augusto Manuel Anta Barros.

mcbiliCorroia
de Lone, licon-

Batalhão de pontoneiros

Alferes milicianos, do centro de mobiliznção de engenharia n.? 1, Álvaro dos Santos Forroiru,
Basílio Pinto
Fernandos
Jorge, Jos!" Robêlo Castelo Branco da
Gama e José dos' Santos Baptista.
Brigada n. o 3 de caminhos de ferro

Cnpitãis milicianos médicos, licenciados, da 3.n companhia de saúdo, Alexandre Cancela de Abreu e J osé
da Cuuha Parcdos.
Tenentes milicianos módicos, licenciados:
do regimento
do infantaria n." ~, Manuel Luiz Fornnndos ; do batalhão do cacadores u. ° 8, Pedro Geraldes Cnrdoso ; do
batalhão de cacudores 11.° 7, ]\fúrio Augusto Gomes
Oardoso ; do batalhão do motralliado rus n.? ~, Manuel
Orisóstomo Pereira Branco ; do regimento do artilharia
lig ira n.? 3, José EHlllldinha Rochotn ; do regimento
ele artilharia
posada 11,° 1, .Ioão Manuel do Sousa
Bastos j da 2.1' companhia do saúdo, Hui • armento.
Adriano Ferreiru
Pimenta, José Bucnlhuu, \'ergllio
Rumos do Campoa Pais do Amaral, David 'I'eixciru
Dias
Francisco Gonçulvos Fngulha ; da ;l.~ compa.nliia do saúde, Luiz António ),'arto .U\'(~s Barata
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c João Alberto de Morais Cardoso e, do centro de
rnobilizncão do serviço de saúde 11.° :?, Francisco Gui·
murãis de Oliveira e Luiz Augusto Nunes Morgado
de 11agalhãis.
Tenentes milicianos médicos de reserva Horácio Paulo
Menano e Manuel da Costa Portela.

de 30 do corrente

portarias

])01'

Ministério

mês :

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitãis do artilharia, com o curso do estado maior, no
quadro da arma, Alfredo José Ferraz Vieira Pinto de
Oliveira e Afonso Lopes Franco.
Comando militar

dos Açôres

Adjunto do estado maior do comando militar da Terceira,
o capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
no quadro da arma, Joaquim ~ran\lel da Costa Júnior.
Adj unto (lo estado maior do comando militar do Faial,
o cu pitão do artilharia, com O curso do estado muior,
no quadro da arma, João António da Silva.
-\(ljllnto do comuudo de artilhnrin do comando militar-de
,' .. Miguel, o capitão do nrtilharia, no q uadro da arma,
Mnnuel de Je us Ilumo '.
Escola Prática

de Artilharia

Capitãis do artilharia,
no quadro da arma, Fernando
Ferreira Cas telão , Francisco
Braga, João Lídio Ferreira o João Augu .to de Noronha Dias de Carvalho.
I

Regimento de artilharia

ligeira

n.· I

Capitãis (III artilharia.
no quadro da urma, Francisco
Carlos Roma Machado
'ardoso Snlgndo e, <lo grupo
de artilharia contra a ironaves TI.o 1, Cüudido Augusto
(lo 'uJ'\'(tlho Sulgudo.
Regimento de artilharia

C"pitão d0 artilharia, llO quadro
reirn 'I'olxeira dI Almeida.
Regimento de artilharia
L' batar+a

'apiti'io II artilharia,
'armo ~[ncha lo.

!lO

ligeira

n.· 4

da arma, António

I'e-

pesaria n.· 2

expedicionária

quadro

da arma, Augusto

do
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Regimento de artilharia
Batarla

de artilharia

Capitão de artilharia,
valho.

de costa

no quadro

Grupo de artilharia

Capitãis de artilharia,
Boavidu e Gaspar
neiro.

do grupo

de costa

n,· 2

contra aeronaves

de Car-

n.· I

contra aeronaves

de artilharia

Grupo de artilharia

de artilharia,
Fontes,

contra

Jerónimo

Ri-

•
contra

aeronaves

da arma,

aeronaves

no quadro

Grupo independente

n,· 2

du arma,

Capitão de artilharia,
no quadro
Santos Vaz Barreiros,

Capitão
fredo

Expedicionária

da arma, António

de artilharia,
no quadro
Tasso de Figueiredo.

(l," balaria

érie

no quadro da arma, .J OSÓ Ro eiro
Maria Chaves Marques de ti Car-

Grupo de artilharia

Capitão
beiro

2,·

dos

n,· 3

da arma,

de artilharia

n," 4)

António

Cipriano

Al-

n. o 6 (automóvel)

Oapitnis de artilharia, no quadro da arma, Alberto CorioIano ::\firanda da Costa
Rubi António ::\Iarqu s.

Ministério

Alferes

da Guerra - 1.' Direcção

do quadro

da ~. a Rcpurtição
tério,

11anud

dos serviços

Geral-

3."

auxiliares

da La Dir cção Geral

.António

Correia

Repartição

do

d

xército,
t

Minis-

7-ilhão.

4,' região militar - Quartel general

l\1ajor do extinto quadro auxiliar do artilharia,
<la 1.' companhia de trem hipomóvel,
Podro Joaquim
d
'arvalho.
Direcção da Arma de Infantaria

Exonerado
cão de

do

SPl'\

1'OSOI'\'(\,

iço q :!o pre tava o ca pitão, lia si tuaEd uu rrlo da Fonsecn Sul ter de Sousa.

por pedir.
Regimento de infantaria
1,° batarhào

COllltlndanto
nuxiliuros
J)amião

n.O 8

expedicionário

do tr m , O ulfor 8 do quadro do s rviços
do 0.·..·1' rito, (lo comundo militar cio, A( 01' s,
, imões.
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Regimento de infantaria

n. 09

1.· batalhão expedicionário

Comandante
auxiliares

do trem, o alferes do quadro
do exército, no quadro, Filipe
Regimento de infantaria

dos serviços
Monteiro.

n. o 10

1.· batalhão expedicionário

Alferes
miliciano módico, da :?:l companhia
de saúde
(destacamrnto
sanitário n.? 3, na Terceira),
Jaime Ferreira da Silva.
Batalhão independente de infantaria
(Comando do regimento

n. o 18

de Infantaria

n.· 18)

Chefe do serviço de saúde. o capitão médico, da Direcção
do Serviço de Saúde Militar, Francisco
Cabral Sacadura.
Provisor,
o tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do regimento
do infantaria
n.? 8,
V ergílio Aureliano Guerra.
2." companhia de trem hipomóvel

Capitão
do extinto
quad ro auxiliar de artilharia,
mesmo extinto quadro, Augusto Pinto do Freitas.

no

Brigada n.· 3 de caminhos de ferro

T(mente miliciano, do contra de mobilizuçâo
11.° 2, Manuel Marques da • ilva Soares.
Alferes miliciano, do centro de mobilização
n.? 1, Jo s Cassiano Neves.

de cavalaria
de infantaria

é

2." companhia de saúde
(Destacamento

sanitário

n.· 2 - Terceira)

Adjunto,
o tenente miliciano médico, da 3.8 companhia
de saúdo (dostacumento
sanitário 11.° 1- S. Miguel),
.T oaq tlim de J esus Sousa, por moti \'0 disciplinar.
3." companhia de saüde
(Núcleo hospitalar

n." 1- Hospital militar

de S. Miguel)

Chefo da ~.a éljuipe cirúrgica,
o capitão médico, do batalhão indupend nto do infantaria n." 18 (comando do
regimento
ti infantaria 11.° 18), Francisco Manuel de
~(lixas Sorra.
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Ajudante da 2.8 éqw).Je cirúrgica,
O alferes
miliciano médico, do centro do mobilização
do serviço do saúdo
n." 3, Luiz Oláudio de Oliveira Pimentel Júnior.
Anestesiador da 2.a equipe cirúrgica, o aspirante a oficial miliciano
médico, do batalhão
de sapadores
de
caminhos de ferro, Frederico António Oliveira da Costa
Zonate Rodrigues.
(Destacamento

sanitário

n.· 1

S. Miguel)

Adjunto,
o tenente miliciano médico, do regimento
de
infantaria n." 10 (1.0 batalhão expodicionário),
Joaquim
Pais do Figueiredo.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· I
Tenente
médico auxiliar do oxército,
do regimento
artilharia
posada n." 2, Joaquim, Pinto Fernandes
gueira.
Farmácia Central do Exército
Chefe da delegação
n. o 4, o tenente
inspecção
do serviço farmucõutico,
Carvalho Boavida.
Quadro dos serviços auxiliares

farmacêutico,
da
Joaquim
Capelo

do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do comando do regimento
de infantaria
rique Pôra.
2.· tribunal militar territorial

de
Fi-

do exército,

11.° 1", Ilcn-

de Lisboa

Capitão . do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar,
no mesmo extinto quadro, João Colares Cifuentes.
Colégio Militar

Tesoureiro,

o capitão miliciano do serviço de adminismilitar, do extinto quadro especial, da Escola
Prática do Infantaria,
Júlio Duarte Costa.

tração

Escola Prática de Infantaria

Üapitãis do infantaria,
Moura

no quadro da arma, <Jscttr poncor
Braz o José Maria 00 Azevedo Gaivão d )lelo.
Ouadro da arma de infantaria

Coronel,
do regimento
de infantaria
, Eugénio Gome
Vioiru.

n. o

Edunrdo
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Regimento de infantaria

Capitão
Jesus

de' infantaria,
no quadro
Rebêlo da Cruz.

de infantaria,

do batalhão

Manuel

de

da arma,

José

Maria

do Freitas.

Regimento de infantaria

Major,

n.O I

n. o 3

no quadro

Ribeiro e José Julião

415

da arma,

Regimento de infantaria

Capiti'tis

N.o 9

de caçadores

n.O 4

n. o 4, Amadeu

Viegas

de Olival.
Capitãis do infantaria, no quadro da arma, José de Sousa
Regato Júnior e Adriano Augusto Pires.
Regimento de infantaria

l\faj or

de infantaria,
Caiolu da Mota.

n. o 5

em disponibilidade,

Regimento de infantaria

Capitão do infantaria,
ques Tavares.

no quadro

Jorge

n. o 10

da arma,

Regimento de infantaria

César

António

Mar-

n. o II

1.° batalhão expedicionário

Capitão

de infantaria

J oão da Costa Virtuoso.

Regimento de infantaria

Capitão
Faria.

de infantaria,

no quadro

n.O 12

da arma,

Ahílio

de

Regimento de infantaria n.O 14

Üapitãis

de infun tariu, no q uadro da arma, J osé Camisão

Vaz Ferreira

e Artur

Ferrão

Pimentel

da CORta.

Regimento de infantaria n. o 15

Uapitito do infuutnria,
~ues Ricardo.

no quadro

Regimento de infantaria

Capitão
'ousa

de infanturia,
no quadro
Duarte Borrêgo.
(Regimento de Infantaria

Comandanto,
O coronel ti infantaria,
Cu etano Alberto ti Barcolcs.

da arma,

José

Rodri-

n.O 16

da arma,

Manuel

de

n.· 22)

no quadro

da. arma,

ORDKl\1 DO EXÉRCITO
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n.· 4

Segundo comandante, o major, do regimento de infantaria n.? 4, José da Encarnação Alves de Sousa.
Batalhão

de caçadores

n. o 5

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim Maria
Galhardo.
Batalhão de caçadores

n,· 9

Capitão, do regimento de infantaria n. ° 8, Mário Cunha.
Batalhão

Capitão de infantaria,
Castro.

de caçadores

n.· 10

no quadro

da arma, Baltasar

Batalhão de metralhadoras

Capitão do infantaria,
drigues de Moura.
Ministério

no quadro

de

n.· I

da arma, António Ro-

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

Capitão, na situação
cedo Loal.

de reserva, Norberto António Ma-

Govêrno militar

de Lisboa - Quartel general

Tenente, na situaç-ão do reserva,

João Toscano.

Casa de reclusão

Tenente, na situação de reserva, Josó Marques Correia.
Comando militar
(Reserva

dos Açôres

de oficiais)

Capitão, do grupo independente de artilharia
tomóvel), José Monteiro do Sousa Leitão.
Comando

militar

do Faial

Comandante, o coronel, do regimento-de
Álvaro de Pinho Monteiro Ferreira.
Regimento de infantaria

~Ia.ior de infantaria,
de Avilez.

11.° 6 (au-

infantaria n." 5,

n.· I

no quadro da nrrna, Aníbal Eugénio

2." Série
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n.O 5

Comandante
interino, o tenente-coronel,
segundo comandante, Armando Afonso Henriques.
Segundo
comandante,
o tenente-coronel,
do regimento
de infantaria
n.? 9, Manuel de Matos de Sampaio
Nobre.
Regimento de infantaria

Comandante,
do Faial,

o coronel de infantaria,
do comando militar dos

n. ° II

comandante

militar

Açõrea, Anibal Gon-

çalves Paúl.
Batalhão de metralhadoras

Capitãís
Santos

de infantaria,
no quadro da arma,
e António Almeida Andrade.
Distrito de recrutamento

Sub-chefe,

11.°

n.O I

tenente-coronel,
11, Armando Augusto
O

António

dos

e mobilização n.O 5

do regimento
da Costa.

de infantaria

2." companhia de trem hipomõvel

Alfores do quadro dos serviços auxiliares
do exército:
da 3. a Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério, Secundino
Gonçalves de Araújo o, do quartel
general do governo militar de Lisboa, Mário do Mondonça, sondo o primeiro supranumerário
nos termos
da 2.n parte do artigo 58.° do decreto-Ioi n.? 28:401,
substituído
pelo artigo 1.0 do decreto-lei
0.° 32:692,
de 20 do Fevereiro
de 1943.
Regimento de engenharia n. e I

Major miliciano de engenharia,
do extinto quadro especial, elo batalhão do telegrafistns,
Toodoro Alves Fernandes, para os efeitos do § único do artigo 45.° do
decreto 11.° 17:378, modificado pelo decreto 0.° 19:175,
<lo 27 de Dezembro de 1n30.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major
dos capitãis do extinto quadro auxiliar de artilharia no corrente

ano

gxouerndo
de vogal suplente o tenente-coronel
de artilharia 6 car da Silva Pereira. Dias.
Vogal suplente, o major <1(, artilharia
Carlos Alberto de
Arnújo.

41",
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AUMENTOS
SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS
DE PENSAo

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Concedidas

as

Geral-

2,a

Repartição

vantagens

do que trata
O decreto
de 1931, desde a data que
no oficial em seguida mencionado:

n.? 20:24:7, de 24: de Agosto
lhe vai indicada,

Por ter completado o tempo de permanência no oflcialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sObre
o sõldo r

Por portaria de 1 do corrente mês,'
(Visada
vldos

pelo Tribunal
emotumoutos,

do Conraa,
nos termos

com a anotação do serem
do decreto
22:257).

n.·

do-

Artilharia - capitão,
adido, em serviço na Jábrica de
munições de artilharia,
armamento
e viaturas, Carlos
Duarte Capote, nos termos do artigo J 9,° do d -creto
n.? 28:4:03, dI' B1 de Dezembro
de 10:37, desde 27 de
:\faio llo 1943,
PenStLO anual rectificada,
DOS termos do § 3.° do artigo 6.° do dccroto-loí n.? 28:404-, do 31 de Dezembro
de 1937, que pÜ8S0U a vencer o oficial na situação de
reserva ao diante nomeado:
•
Desde a data a seguir mencionada, por ter completado
o número de anos de servIço que lhe vai Indicado:

de 4 do corrente mês,'

Por portaria
(Vlsa,la
"Idos

polo T.-thunnl
8molumentos,

do Oonras,
nos termo.

com n uuoraçãc <I•• arem d.tio decreto
22:257).

n.·

Carlos Alberto
Godinho,
20.918D40,
do Maio de 19.J.B- 33 unos de serviço.

Capitão

VI

Ministério
Por portaria

CONDECORAÇOES

desde

1:--'

E LOUVORES

da Guerra - Reparliçao

do Gabinete

de 23 do corrente mêe :

o capitão de artilharia Pedro António Couceiro
Moreira,
porquo no exercício do comando do
dextucamon to do Forte <lo Alto do Duque tem nvidnn-

Louvado
Vilar

2,' Série
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o

cindo qualidades
de oficial muito distinto, mantendo
as fôrças do seu comando em exemplar
estado de
disciplina,
fazendo
uma administruçüo
escrupulosa
o sompre atonta pelos intorõssos
da Fazenda,
revelando espírito de bom servir e de dodicacão pelo S0rviço inexcedlveis
e prestando
com os seus conhecimentos profis .ionais o correcção (lo carácter serviços
considerados
oxtrnordinários
e importantes.

Por portaria de 29 do COITeI/te iIlPS:
o capitão de engenharia,
da escola prática da
atrna, Alfredo de Sousa Ghiru , pela muita compotêncin e inexcedível dedicação pelo serviço que tem reve-

Louvado

lado no exercício do cargo do chefe da secção técnica
da mesma escola, concorrendo
com as suas 'I ualidades de saber e 'de oficial muito distinto para a montagem no exército,
om condições eficientes, da instrução de camuHagem e do sapadores
do assalto e ainda
para a resolução
de vários problemas técnicos do engenharia
militar, prestando
as .im tt sua a rrna e ao
exército servicos que devem ser considerados
oxtraordinários e muito importantes.

Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-La

Repartição

Por portaria de " de Jll1io findo:
com a moda lha militar de prata da classe
(Ie bons serviços, por ter sido julgado ao abrigo. da
nlínoa a) do ~ :!.o (lo artigo 8.°, COul referência h últllll,a
parto do artigo 10.°, do regnlamonto
da me~aAlhda~1llitur , o capitão de artilharia .Joaqllim Hometério
não
de Seq ueiru,

Oondecorado

VII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra - Repartição

do Gabinete

1) Fo~ (Ii tribuídn em ~;) do corrente
IIlPS a «Li~t,a
b\'ral do autizuidudu
Ho oficiais do exército mctropoütuno (posoalomobiliz:\\"CI)~.
rei' rida :t 1 do Janeiro do
COlTen te uno,
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2) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com
a Cruz de VI classe de Mérito Militar com distintivo
branco o capitão de cavalaria
Amândio Manuel Pascoal
Rodrigues,
é-lhe permitido, em conformidade
das disposições do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as rospectivas insígnias.
3) Por decreto de 19 de Julho de 1941, publicado no
Diário do Gooêrno n. ° 127, 2. a série, de 2 do corrente
mõs, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem
Militar do Aviz o então tenento de infantaria José Camisão Vaz Ferreira.

4) Por decreto de 10 do Julho de 1942, publicado no
Diário do Govêrno n.? 127, 2.8 série, de 2 do corrente
mês, foi condecorado
com o grau de comendador
da
Ordom Militar de Aviz o major do corpo do estado
maior J osó Guimarãis Fisher.

5) Por decroto do 22 do Março último, publicado no
Diário do Gouêrno n.? 127, 2.8 série, de 2 do corrente
mês, foi condecorado com o grau do cavaleiro da Ordem
Militar do Aviz o tenente do extinto quadro auxiliar do
serviço do saúdo, actualmente
capitão,
Xlanuel Robalo
dos Santos.

6) Por decreto de 5 de Mar~o último, publicado no
Diário do Oorêrno n.? l~n, 2.:1 sério, do 4 do corrente
mês, foi condocorado
com o grau de oficial da Ordem
Militar do Cristo o capitão de engenharia
Joaquim Fornando

da Conceição

Gomes

Marques.

7) Por decreto do f) do Marco último, publicado no
Diário do Oorêrno n.? 131, 2." série, do 7 do corroute
mõs, foi condecorado
com o grau do oficial da Ordem
Militar de Cristo o capitão do infantaria Afonso Eurico
Ribeiro Casais.
8) Nula o do nenhum efeito a cone 'silo da medalha
de ouro da classe do comportnmonto
ex mplar ao COI'O-

2.· Série

ORDEM

nel de infantaria,
mobilização
n."
resma, constante
n.? 8, 2.3. série,
que o referido
agraciado
com
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do distrito

de recrutamento
e
Gomes Ferreira
Quada declaração 7) da Ordem do Etcército
do corrente
ano, por so ter verificado
oficial, ao tempo capitão, tinha já sido
a mencionada
medalha pela Ordem do
n.? 7, da mesma série, de 1935.

1, César Augusto

9) Oondecorudos
com a medalha militar da.classe
de
comportamento
exemplar,
em conformidade
das disposições do regulamento
aprovado por docreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha de ouro
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral-I.·
Capitão,

na situação

do reserva,

Cucufate

Repartição
Joaquim

'I'órres.

2.· região militar
Capitão,

na si tu ação 'do reserva,

Capitão

de infantaria

Vorgilio de Abreu Possoa.

Batalhão independente de infantaria n.· 17
Duarte

Militão,

Guarda fiscal

lapitâo de infantaria

José l Ionor.ito

Gomes Pereira.

Tenentos, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Armando
Garcia Pereira e, lia situação
de reserva,
Manuel Duarte da ilva e Guilhermino
Morgado.
10) 'I'ondo sido am-aciados com as mercês da Sociedade
I' ortuguesa
~ V ormelha q no Ihos vão III
. diicar 1as .
da CI'UZ
os oficiais, sargentos
O praç~s ao diante nomeados, é-lhes
permitido usar as respectivas
in 'ignias:
Cruz Vermelha de Mérito
Jbjor
(lo serviço de udministraçãc
militar J 011.0 Viegus
Jacinto.
Capitão, na situação d rt's('n'a,
I<'.rancÍtsco.Rosas.

'egllnclo

'nrgcnto

reformado

Avolino

Queiroz.

Cruz Vermelha de Dedicação
Major dI infantaria Fernando
Diniz do Aiala.
Tenento miliciuno d c:t\'alll.ria, em serviço na guarda
nacional r puhlicnn a, Hui 'Maria (Ia Cãmaru Pina.

OIWEl\1
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Furriéis,
do batalhão de infantaria
tins da Fonte e miliciano Alberto
Medalha
Majores milicianos médicos,
Vasco Sanches e Alvaro
Capitão do extinto quudro
Evaristo Gomes da Silva
Tenente médico Lino Aires

2.' Sér ie

!)

n." 66, Ângelo Mardos Santos Cruz.

de Louvor
do extinto quadro especial,
de Andrade e Silva,
auxiliar do serviço do saúde
Carvalho.
Leal de Matos.

Medalha de Agradecimento
Segundos
sargentos
«nformoiros : Manuel Brazuua dos
Santos e João Sebastião
da Silva; primeiros
cabos:
0.° 268/E Fernando de Oliveira, n.? 227 42 Alberto
Saraiva Monteiro e n.? 237/42 Artur Freire dos Reis
Ferreira;
segundos cabos: n. ° 1ü/40 Adolfo dos antes
Almeida o n.? 184/41 Fernando
Augusto Iiamos j 01dados ajudantes
de onfermoiro : n.? 240,'41 Alfredo de
Assunção dos Santos (I n. o :2f>7/41Luiz Roxo Goncalvos ;
soldados:
n." 179142 Luiz Filipe Fernandes
Bandeira,
11.° 249/.,1,2 LuÍJ.: do Carvalho Mendonça, 11.° 2m 4~
Joaquim
Augusto
de Matos,
n." :311/42 João Nicolau Guilherme Fastré, n. () 327/42 Fernando Araújo,
n.? 34342 José do Barros Canilbus 1..0)1<'8,11.° -WO 42
::\lanuol An tónio Albano,
11. ° 412/.t~ ::\fúrio Ferreirn
Gomes o n.O 423/42 António VÍ<lgas Caolho, todos da
3." companhia de saúdo.
Primeiro cubo 11.° 52G/4:2 gouardo Faustino o soldudos :
11. o 80,41 Manuel
Augusto d Il Fonte, n. 420/4:2 J osé
Lopes dos Santos o n.? 4.W/42 João António Lopes,
todos da 2. a companhia. de trem hi pomóvel.
(I

Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

11) Puhlica-so o despacho de S. Ex." () •·uh·Recro·
tário de Estudo da Guorru, do 18 do corronte mõs. que,
nos termos do artigo :?o do decroto-le! n." :l1:0~lD, de 4
de Abril do H)'!~, justiliun :I promoçno ao põsto imediato, insorta nu prosonte
Ordem do Eirército ; (lo tonente-corunol
do infantaria
Amadeu Gomos de Figuei)'('(10 :

O tonellt(\·corOlw) do infantaria Allladeu GODles
de l"iguoireclo, gO\'ol'I1lldol' da l:olónill de' S. 'I'orn(~
O Principo, nomeado !lati tonllo' (lo (lps\lI\ 'l!o do 10

2.' Sér ie
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U(J Outubro do ano findo, publicado na Ordem do
Exército n." 14, ~,a sério, do mesmo ano, para froqüoutur o curso para a promoção a coronel de infantaria llO Instituto
de Altos Estudos Militares,
devido ao desempenho das suas funções e II anormalidade de transportes por cansa das circunstãncias
da guerra, não pode apresentar-se
DO mesmo Instituto a tempo de nssistir tL totalidade dos trabalhos
escolares, embora tenha Ireq üeutado a maioria dês ses
trabalhos,
cspeciulrnente aqueles (IUO respeitam ao
«regimento de infantaria», nos quais mostrou possuir
a preparução e conhecimentos necessários para ser
COIl si dera do «apto»,
Em tais circunstâncias:
Tendo 'cm atenção que só por motivos estranhos
à. sua vontade e por exigências do serviço público
é que o teueuto-coronel
Amadeu Gomes do Fígueiredo deixou de tomar parte na totalidade dos trabalhos do curso;
Atendendo aos serviços dõsto oficial referidos 110
despacho de 10 de Outubro do ano findo, já citado;
g sendo cerro quo o mesmo sutisfaz às demais
condições oxigidus por lei o já lho pertenceu a promoção fi coronel em 24 de Março de H)42;
Usando <la uutorizacão concedida p(~10artigo 1."
do decreto-Iei n." Bl:9f>9, do 4 de Abril-do 194:?,
determino que o tenente-corouol
de infantaria Amadeu Gomos de Figueirodo soju promovido uo pasto
de coronel com di .pensa eh parto do curso do lostituto do Altos Estudos Militares, corno condição de
promoção, que não Jl do realizar por ct!l'(\llcia ubsoluta de transportes
dorivadu elas amuais circunstância da gll \1'1':1, devendo após a sua promoção ir
ocupar o lugar quo lhe competia na nscalu do HCCi:lSO
autos do so ter verificado a sua protorÍ<:llo.
I'ubliquc-: O o presento (lespacho em Ordem do
Eieército , nos termos do artigo 2," do docreto-lci
n." :3Ul~)0. jú citado.
12) E:,t{l ,I sligndo <lo serviço desde :2D do C01'1'Ol1t(l
Illüs, para OR ofoitus <la última parte do Hrti~o 1f>,o do
tlocl'nto·h.j 11.° :2 :40-l-, <le ;~1 do l)pzemhro de 19:3~, o
coronel d" infantaria
com o curso do (lstado maior,
cIlPfú do <li8trito d 1:('crlltulllonto
e 1Il0biJir.H<;1'l0 11,° G,
.J OI'SO Diu ,ln 'o ·ta,
1
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13) Contam a antiguidade
do seu actual posto desde
as datas que respectivamente
lhes vão indicadas os coronéis de infantaria
ao diante nomeados,
promovidos
pela
Ordem do Exército n. o 8, 2." série, do corrente ano:

Aníbal Martins

Gomes Bessa, desde 22 de Janeiro
de
1943.
António de Quadros
Flores,
desde 28 de Janeiro
de
1943.
João da Encarnação 'Maçãs Fernandes,
desde 29 do Janeiro de 1943.
Afonso Carlos Ferreira
May, Manuel Ferreira da Silva
Couto Júnior e Henrique
Augusto de Lacerda,
todos
desde 3 de Fevereiro
de 1943.
Baltasar Moreira de Brito Xavier, desde Õ de Fevereiro
de 1943.
António Silveira Bettoncourt,
desde 11 de Fevereiro
de
1943.
António Duarte Can-íllio, desde 4 de Março de 1943.
Gonçalo LObo Pereira
Caldas de Barros,
desde 12 de
Março de 1943.
14) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos desde
as datas que respectivamente
lhos vão indicadas os oficiais
ao diante nomeados, promovidos
pela presente Ordem do

Exército:
Infantaria

Coronéis:
Amadeu Gomes do Figueiredo,
desde 24 de Março
de 194~.
Eusébio Emídio da Silva, desde 20 de Janeiro de
1943.
Caetano Manuel Cordeiro Rosudo , desde 30 de Abril
de 194:3.
Caetano Alberto de Barcelos, dosdo 1~ de Junho

do 1H4:3.
Celestino Rodrigues
<la Costa, desde 17 de Junho
do 1943.
'
Tenente-coronel
.Júlio Rodrigues
da Silva, dosde 17 do
Junho do 1D4:3,
Majores:
José Beruurdo MiOlOSO Corroia, desde :31 do Maio
de Hl4iL
Anlbul EIIg6uio do Avilez, dosdo 17 (lo Junho do

1943.
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Artilharia

Capitãis :
António
Jesus

Pereira
Ramos,

Teixeira
de Almeida,
Manuel de
com o curso do estado maior Joaquim Manuel da Costa Júnior, João Carlos 01iveira de Xlacedo, Cipriano Alfredo Fontos, Josó
Roseiro Boavida, Alberto Coriolano Miranda da
Josta, Rubi António ~1arq ues, Fernando Ferreira
Castolão , Antero Cavaleiro, António dos untos
Vaz Barreiros,
com o curso do estudo maior AIfrodo José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira o
Afonso Lopes Franco,
J crónimo
Ribeiro Tasso
de Figueiredo,
Francisco
Braga, Augusto
do
Carmo Machado,
João Ltdio Ferreira,
com o
curso do estado maior J oüo António da Silva,
António de Carvalho
e Francisco
Carlos Roma
Machado
Cardoso Salgado,
todos desde 15 de
Abril de 1943 .
.T oão Al1~UbtO do i\'oronha Dias do Carvalho, desde
~8 do Maio do 1943 .
•Vntónio do Carmo Dantas O Gaspar Maria Chaves
Marq ues 111' .' á arneiro, ambos dosde 1 do .T unho
de 1943.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

Capitão

João

Colares

Cifuentos,

militar

28 do Junho do

desdi'

1943.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

jrajor Albino Jo~é do Jfdo, desde 29 do Junho do 194:3.
Capitão Augusto Pinto de Freitas,
desde 29 de Junho

(lo 1\:)43.
Extinto quadro auxiliar de 611genharia

Aurélio da Cunh~t Ribeiro, Ih'sde 24, do jIaio
H)4:t
Capitão Jo
Rodrigues, d do 24 do :'Ifaio de Hl43.

~fajor

é

1;»

de

I

Jhamn : e .Jo I' Aucusto

Gonçalves
orouça
1vos, o

Junqueiro

. , o não Jo o,o.Aucu ·to .Iunquuiro
I'"roitn

do

caTI.O f)

pitão .lo intantnria
do ro~imento
(lo infantaria
(I. o batalhão
. rpodicionário]
q UO, por portaria do 14 do
l:orrpl1to ln ., iu rta na Ordem do H.rél'cilo n. o 8, :!.. 6l'j(\, (I
lü, foi colocado no 1.0 batalhão expediciollário
do r "?in1<'lIto do iufautnrin

n.? 7.
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16) Fica sem efeito a parte da portaria de 1-1 do corrente mês, publicada na Ordem do Exército n.? 8, 2." série, ele 16, que colocou no regimento de infantaria n.? 7
(1. ° batalhão expedicionário) o capitão de Infantaria João
da Costa Virtuoso,
do regimento
do infantaria n.? 11
(comando do regimento elo infantaria n.? 24).
17) Chogurum h altura para entrar 110 quadro, resem 29 e 31 de Maio findo e 2 e 11 do corrente mõs os capitãis d« infantaria, em disponibilidudc,
António da Encarnacão
Santos Vieira, António A bel de
Oliveira de Araújo Pinto, Pedro Joaquim da Cunha ~lrneses Pinto Cardoso o António Rodrigues de Moura.
poctivamente,

18) Oportunamente
serú determinadu
a antiguidade a
atribuir no S011 actual posto <lOS cupitãis de infun taria
promovidos por portarias de 28 do corrente mês, insertas na presente Ordem do Etcércno,
19) Concluíram o curso do comandantes do companhia
no corrente ano. us
(2.0 turno), com aproveitamento,
tonoutes de iufuntaria Manuel de Jnsua Rr-hõlo da Cruz.
Óscar Spencer Mou ra Bruz, .J osó Camisão V az Ferreira,
Domingos António Ferreira, Armando Afonso Barreira,
.J oão Rebolo, J OSÓ de Sousa Regato .J úuior, Frnncisco
Mnrco« Lopes Leitão, .António Ferreira, Jouquim Augusto
Teixeira, José Valeriauo Paulino, Luiz da Costa Azovedo, Alfredo Híboiro do Meneses, Joaquim da Rocha
Moura, Inácio Monteiro Pacheco, António José Duarte,
António Nicolau Caldeira, António Marques 'I'avaros,
José Simões, Manuel de Curvalho , Isidoro da Palma,
.10s6 Maria Ribeiro,
Lino da Ressurreição p Sil\'11., JOSl;
Julião de Freitas,
Baltasar (lo Castro, Manuel Freixo,
Manuel Folgado, Joaquim :\Ial'ia Galhardo, António da
'I'rindudo, Aloxandro Mflllf'iros, Álvaro Anlhal Borges,
J\{anuel Luciano Dias, Colcstino Bernardo Feliciano :Marques Poreira, .Tosl'l dos Snnto8 (\Ioiro, Luiz Faria Barroso Mariz, Alfl'OUO elos Santus, JOSl' FernaIllles l\fatias
.T ú!lior, Júlio <ln A lllleida RC'hólo cle Lacorlla, Dario dos
::3antos Cartaxo, José Maria de Molo, António dos Santo,
António .Joiío Duarte Cl'It\'eirinhn, .rosô Lúcio 1'0 sidónio
da 'ilVIl, Alliblll AUl'lino Machado, JOR{, l\Taria de Azevodo Ga.Ivão do l\It'lo, Manuol Dominguos
CarrMo.
Adriano Augusto PireR, Alberto Au~usto de Figu ircdo
SarlU('nto, Ant{mio Almeida Andrade, ~\bl1io ti' Faria,
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Ernesto
Carvalho
Durão,
Júlio Alberto Vieira,
José
BOto, Rafael Pinto Barradas,
Alberto
da Encarnação
Pereira,
Eduardo Miguel, Ernesto
Ferreira
Proença,
Manuel d Sonsa Duarte Borrêgo, Artur Ferrão Pimentel da Costa e Leonídio Marques de Carvalho,
sendo o
último por antecipação
o por ter requerido.
20) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado
maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.0 do decreto-lei
n.? 30.264, do 10 do Janeiro do H)40, passa a contar a antiguidade do põsto de tenente, nos termos do artigo 103.°
do decreto u.? 17:378, ele 27 de Setembro de 1920, e em
harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei n." 28:402, de
31 de Dezembro de 19137, desde 1 de Dezembro de 1934,
o tenente de infantaria,
com o cnrso do estado maior,
José de Oliveira Vitoriano,
ficando colocado na escala
dos tenentes da sua arma imediatamente
tl direita do
tenente José ~Ial'cclino Correia Valarinho.

21) Por ter sido julgado idóneo ]Jara o serviço do estado maior, nos termos do § único do artigo 31.° do
decreto-lei
n.? 30:2li4, de 10 de Janeiro de 1940, passa
a contar a. antiguidade
do posto de tenente, ucs termos
do artigo 10:3.° do decreto 11.° 17:378, de 27 ele SetomUI"O de 1920, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei n.? 2 :402, do 31 de Dezembro de 1H37, desde 1 ele
Dezembro de 193G, o teueuto de infantaria, com o curso
do estudo maior, Fernando
Louro de Sousa, ficando colocado na e 'cala dos tenentes da sua armu imediatamente
à direita do tenente António dos ~antos.
22) Con ta 11. antiguidade
do seu actual põsto desde
21 d Novembro de I~H~, e não a qlHl lho foi atribuída
11
pela declaração 18) da Ordem rio Erército n." 8,2. sórlo,
do corrente
Rodriguos.

ano, o coronel

do nrtilbaria

\~a co da Gama

~3) Continua prestando serviço no fi stucnmonto mixto
dI' Almudu, corno adjunto 110 comando do mesmo destacainnnto , o capitão do artilharia. Antero Cuvaloiro, quo
pol: pro 'ente Ord 'II~ do E.rllrrito l' promovido
àquele
pô. to para

o

CJ uadro

2 ..1-) Frl'(1 üentnram
e colar

o curso

d

da nrmu.
npron'itall1 mto no correute ano
I'olllal)(lant('~ (] buturia na Escolu

r.OII1
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Prática
de Artilharia
os tenentes
de artilharia
António
Pereira Teixeira
do Almeida,
Manuel de Jesus Ramos,
João Carlos Olivoira de Macedo, Cipriano Alfredo Fontes, Fernando Ferreira
Castelão, Antero Cavaleiro, António dos Santos Vaz Barreiros,
Jerónimo Ribeiro Tasso
de Figuoiredo,
Augusto do Carmo Machado, António de
Carvalho, Francisco Carlos Roma Machado Cardoso
ai
gado, João Augusto de Noronha Dias de Carvalho, António do Carmo Dantas, Gaspar Maria Chavos Marques
de Sá Carneiro,
Alfredo Botelho de Oliveira, Luiz 'reixeira Soures da Mota, Artur Aragilo Pinto do Andrade,
Miguel da Silva Amorim, João Carlos do Sousa 'e Leonilo Eugénio Jonatbs Guapo de Almeida.

25) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado 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 tenente, nos termos
do artigo 103.° do decreto n.? 17:378, de 2í do Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto-lei
D.O 28.402, do 31 de Dezembro
de 1937, desde 1 de
Dezembro de 1933, o tenente do artilharia,
com o curso
do estado maior, António de Faria Loal, ficando colocado
na oscula dos tenentes da sua arma iuicdiatumcnto
fi direi tu do tenente J oito .José Domingues.

26) Por ter sido julgado idóneo Jlara o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo :31.0 do
decreto-lei n.? 30:264, de 10 do Jnneiro de 1940, passa
a contar a antiguidade
do pôsto do tenente, nos termos
do urtigo 103.° do decreto n.? 17::378, de 27 do Setembro
de ln:!!), o em harmonia com o artigo 23.0 do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro do 1ü:n, desde 1 de
Dezembro
do 1ü:34, o tenente de artilharia,
com o curso
do o .tado maior, António Augusto dos Santos, ficando
colocado na escala dos tenentes da sua arma imediatamonto à direita. do tenente J OSÓ ] nácio Rodrigues Ferreira.

27) Por ter sido .i ulgado idóneo pura o serviço do
estndo maior, nos termos do ~ 1.0 do artigo 31.0 do decreto-lei n." :30:2G-l, do 10 do Janeiro do H)-!O, passa n
contar a antiguidadr,
do põsto (lo tenente,
nos termos
do artigo lO;~.o do decreto n.? 1í:i3i8, do 27 do Sotombro do 1 ü:.!H, o em hurmonia com () artigo ~:Lo do (}0croto-Iei n.? :.?H:40:!,do :31 do Doz mbro (lo lD3i, ti \ de
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1 de Dezembro de 1935, o tenente de artilharia, com
o curso do estado maior, Jorge Faro Valadas, ficando
colocado na escala dos tenentes da sua arma imediatamente à. direita do tenente Luiz <la Costa Campos (I
Meneses ..
~8) Conta a antiguidade

do seu actual pósto

desde

1 de Novembro de 1938, e não desde 1 de Novembro
ele 1941. como foi publicado, o alferes miliciano do artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Francisco
Gonçulvns
Cego, promovido por porturia
de 27 de
A~osto de Hl41 , inserta na Ordem do Exército n.? 13,
2. a série, do mesmo ano, devendo ser colocado na respectiva escala imediatamente tt direita do alferos mili
ciano Jorge Joaquim da Costa Tuvures.
29) Está desligado do serviço desde 17 do
rnõs, para os efeitos da última parte do artigo
decroto-Iei n.? 28:404, do 31 de Dozembro de
major do cavnlaria, 110 quadro da arma, José
~Iol'Uis.

corrente
15.0 do
1937, o
António

30) Freqüonturam

no uno lectivo do 1942-1943 nu
de Cavalaria o curso de metralhadoras
e engenhos o seguinte oficiais de cavalaria:

li: 'cola Prática

Co m a classificaç ão de

«li

pto» :

Capitão António José Ramalho Xavier e alferes Carlos
Emiliuuo Fornandos,
António Marin Rebelo, Jovia.no
Aloísio Chaves Ramo c miliciano Joaquim António
Gancho.
Joui u clussificação

de

I(

muito apto»

(instrutores):

A.lfel'p: João
ocílio Ton(,,'a.ln\R • José Moreira (la Silva
Rangel d Almeida Franci 'co Jos c1<1 Morais (I miliciuno Fernaudo da Costa ~raia,
:H)
onclulram no ano lectivo de 10-!2-1D43 na J<jscola
Prática (lo 'avalaria o curso de' observação o informu(,,'ão, com a elas ificnção de Knpto», o seguintes oficiais
<1(1 cavulurin :

'r~'nl'nteOol Eduardo .Ionqnim ~ru.galhüis Almeida l\Iartills
'o:ll'l' l miliciano Clemente de Ase n lo Matos Pinto,
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Alferes José João Henriques
de Avelar, Joaquim José
das Dores, e Alexandre
Mendes Leite de Almeida.

32) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.0 do
decreto-lei
n." 30:264, do 10 de Janeiro de 1940, passa
fi contar
a antiguidade
do pósto de tenente, 110S termos
do artigo 103.0 do decreto n." 17:378, do 27 de Setembro de 1929, e em harmonia
com o artigo 23.0 do decreto lei n." 28:402, do 31 de Dezembro
de 1937, desde
1 do Dezembro do 1933, o tenente de engenharia,
com
o curso do estado maior, Ilorácic José de Sá Viana
ReMIo, ficando colocado na escala dos tenentes da sua
arma imediatamente
à direita do tenente Joaquim António Rodrigues
do Oliveira Júnior.
33) Por ter sido .i ulgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § LOdo
artigo 31.0 do
decreto- lei n. o 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, passa
a contar fi antiguidade
do pôsto de tenente, nos termos
(lo artigo 103.0 do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, e em harmonia com o artigo 2B.o do decreto-lei
n.? 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, desde 1 de
Dezembro de 1933, o tenente de engenharia,
com o curso
do estado
maior,
Manuol Avelino Barreira
Antunes,
ficando colocado na escala dos tenentes
da sua arma
imediatamente
à direita do tenente Joaquim
António
Rodrigues
de Oliveira J úuior o à f'sq uorda do tenente,
com o curso do estado maior, Horácio Joaó de Sú Viana
Rebôlo, a quom sr roforo a declaração
anterior.
:34) Por tor sido julgado
idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.0 do
docroto-Ioi n. o 30:264, do 10 do J aueiro do 1940, passa.
a contar a antiguidade
do põsto do tenente, nos termos
(lo artigo 103.0 do decreto n. o 17:378, (lo 27 de Setembro
110 1920, e orn harmonia
com o artigo 23.0 do decreto- lei
n.? 28:-l-0j, do Bl do Dezembro
de 19:\7, d isdo 1 do
Dezembro do 1934, o tenente do engenharia,
com o curso
do estado maior, Henrique COHta dos Santos Paiva, ficando
colocado na oseulu da sua arma imediatamente
II direita
do tenente João Corroia do Magnlhãis Figueiredo.

3:»
estado

Por ter sido julgado
idóneo para o .01"\'i<:0 do
maior, nos torrnos do S 1.0 do artieo :n.o do

2." Série

ORnEM DO EXÉRCI'ro

N.o 9

431

decreto-lei
n." 30:264, de 10 de Janeiro de 10JO, passa
a contar a antiguidade
do põsto de tenente, nos termos
do artigo 103.° do decreto n.? 17:378, do 27 de Setembro
de 1029, e em harmonia com o artigo 23.° do decreto lei
n.? 2ti:402, do 31 do Dezombro de 1937, desde 1 de
Dezembro de 1036, o capitão do aeronáutica,
com o curso
do estado maior, Ernesto Armindo Felgueiras
e Sousa,
ficando colocado
na escala dos capitãis d fi sua arma
imediatamente
à o. querela do capitão Bernardo
Tiago
~Iira Delgado.

3G) É considerado engenheiro aeronáutico pela Escola
de Engenharia
Aeronáutica
da R. A. F., de Inglaterra,
o tenente de aeronáutica
Fernando
Alberto de Oliveira.
:37) Pas 'a a ser consídera.lo
eru comissão civil no Midas Colónias, nos termos (lo artigo 4.° do decreto n.? 13:309, de 23 do Março de 19:37, desde 3 do
corrente
mês, o tenente módico, adido, em comissão de
serviço militar no referido Ministério, Guilherme Antóuio (10 Amaral Abranches Píuto.

nistório

38) Pertencia ao comando militar dos Açores, e não ao
ho pitul militar de S. ~liguol, o tenente miliciano médico
Vítor Senil. Pena de Carvalho,
que por portaria de 1 do
~laio findo, inserta na Ordem do Eicércit» 11.0 7, 2.& Sórie, do corrente ano, foi colocado na repartição
do ser\'i~o de saúde (lo mesmo comando.
.
3\)) Deve ser incluído no número do oficiais nomeados
para freqücutar
o curso técnico a que alude fi alínea b)
elo artigo 2:3.0 (lo regulamento
dn Escols Prútica do
:'-dlllini~tra~no
~Iilitnr, a quo se refere a declnrução 3fí)
rn: erta na Ordem do Exército 11." 8, 2.:< sério. (lo corremto
ano, o capitão do serviço do administração
militar, adido,
em serviço !lO Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,

Vorgtlio da

ilva Santos.

40) EstÍL <1(\ ligndo do orviço <l1'S<lO U 00 corronto
m s, nos termos da última parto do artigo 15.0 do docrpto·loi n. o 2 :404, (1 :H d Dozerubro de 1 !):n, o tenente ii [undru do. erviços auxiliures do ?x6rcito, ~Io
grupo de compnnhins ti trem automóvel, Aleixo Joaquim
do '. Frnnci co • r avier da • ilva.
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41) Tem o põsto de tenente e não o do alferes, como
foi publicado,
o oficial do quadro dos servicos auxiliares
do exército Joaquim Martins de Macedo e Silva, que por
portaria
de 3 do corrente
mês, insertu Da Ordem do
Exército n,o 8, ~. ti sorie, de 16, foi colocado no regimento de infantaria
n.? 8.
4~) Chegaram à altura para entrar no quadro em 15
do corrente mês os alferes do q uadro dos serviços auxiliaros
do exército,
supranumorário,
Manuel António
Correia Zilhão e, em disponibilidnde,
António Vicente o
Joaquim Janeiro.
43) Pertencia
à base aóroa Il,O 2 e não ao distrito de
recrutamento
e mobilização
n." 4, como foi publicado,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército
Domingos
António Mestre, que por portaria
de 14 do
corrente mês, insorta na Ordem do Eaército n." 8,2,& série, do corrente ano, foi colocado no grnpo do artilharia.
contra aeronaves n ..o 1.

4,4) Está desligado do serviço desde 20 do corrente
mês, nos termos da última parte do urtigo lf).o do decreto-lei Tl,O 28:404, do 31 do Dezembro de 10:37, o major elo extinto quadro auxiliar de engenharin,
do dopósito geral de material
de trnnsmissões,
.T oão Antunes
Salvador.
4;» Continua
exercendo
o cargo de director
do serviço de administração
militar o coronel do mesmo ser"iço António
José Rodrigues,
que passou à situacão
de
reserva pola Ontem do Exército 0,° 7, :? a sério, do cor-

rente ano.
41i) Deixou de fuzor serviço no distrito de recrutamento (l mohilizncão
n.? 12 o coronel, na situncão elo
res 'na, José Francisco
Faúlho Rasoilo.
47) Continua
prestundo
servico corno chefe interino
cio distrito do recrutamonto
e mohilizacão n." 9 o coronel do infantaria Francisco
Monteiro de Carvalho l..
imn ,
CJ ue por portaria
elo ~4 do corrente
ines, in erta lia
presente Ordem do Exército, transita par:1 a situação dfl
reserva.
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48) Está desligado do serviço desde 21 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:404, do 31 do Dezembro de 1937, o major,
na situação de reserva, Pedro de Andrade Pissarra e
Gouveia, em serviço na Direcção da Arma de Infantaria.

49) Foram promovidos no seu actual pôsto, nos termos dos artigos 110.° do decreto n." 17:378, de 27 de
Setembro de 1U29, e l·V do decreto' n." 20:247, de 24:
do Agosto do 1931, os majores, na situação de reserva,
Lino Augusto Leão Teixeira, António Augusto David
e Paulino José das Dores, a <luHm se referem as portarias de [) do corrente mês, insertas na Ordem do Exército
n.O 8, :?k série, do corrente ano, que os promoveram
ao referido põsto.
50) Deixou de prestar
rial de aviação o major,
Augusto Leão Teixeira.

serviço no depósito de matena situaçãc de reserva, Lino

51) Continua. prestando serviço na 2.& Repartição
da
2.& Direcção Geral dêste Mini tório o major do extinto
quadro auxiliar do engenharia Joaquim António Branco,
que por portaria de 1~ do corrente mês, inserta na preSente Ordem do Exército, transitou pura a sitlla~ão de
r050r\'a.
:>2) Em conformidade
com a portaria n." 10:401, de
2G de Muio findo, quo extinguiu UH direcr;õos do serviço
de obras o propriedados
militares, são exonerados
do
t;or\'iço que pr stnvam no go\'ôrno militar do Lisboa o
lia - rCCl'iões militares que no diante se Ilwncionu!l1 os se·
gllint(>~ oficiais na situação do roservu :
Govêrno militar de Lisboa

Coronol Luiz de ~fclles('s Leal e cllpitllis Constantino
da Co .tu l\Z vedo o miliciano Raúl Alfredo ela Silva
OUlllC'S.

1.' regiil.o militar

Capit1ii - Alfredo
"·O\'l'S

Eugénio

Joaquim
Lourenço
e miliciano
o ton nto Artur ~rartills Purada.
4.' região militar

'rOIlI nt

~funlll'1 II

ou-

irn.

José
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53) Está suspenso
das funções de serviço desde 23
do corrente mês, !lOS termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina
militar,
o capitão,
ua situação de
reserva, Albertino
de Paula Santos.

54) Passa a fazer serviço no grupo de artilharia contra aeronaves
n." 3, deixando de o prestar no centro de
instrução de infantaria,
que funcionava naquela unidade,
o tenente,
na situação do reserva,
Arnaldo
Henriques
de Carvalho.
55) Passou a fazer serviço, eventualmente,
na companhia do mobilização do regimento do engenharia n." 1, o capitão, na situação de reserva, Fernando Joaquim Coruche.

56) Continua prestando serviço na companhia do mobilização de parque o capitão miliciano de artilharia,
do
extinto quadro especial, José Augusto Brandão Pereira
de :\1010, quo pela Ordem do Exército
n." 8, 2.11 série,
do corrente uno, passou it situnção de reserva.
57) Ê do 15.717 6GO e lIÜO do 15.717 MO, como foi
publicado,
a pensão a quo tom direito o capitão,
na
situação do reserva,
José Ribeiro da Silva, a quem se
refere a portaria
de ~O de Maio findo, iusorta na Ordem
do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente uno.
58) Passou a fazer serviço, evontuulmcnte,
110 batalhão do caçadores
n." 2, como tesoureiro
do conselho
administrativo, o tenente, na situação de reserva, António de Jesus.

--

Ministério

da Guerra - 2,u DirecçAo Geral-

.

3," Repartição

59) Pensões anuais que competem HOS oticiais a seguir
mencionados,
que, nos termos do decreto-lei n.? ~ :404,
do :31 <ln Dezembro do 1\)37, transitam pela presente
Ordem do R,J'érdto para n situação de reserva :
Coronel

de infantaria

Francisco

Monteiro

de

'ar\'alho

Lima, 36.000·':;.
Coronel

de infantaria

Carlos

Monteiro

de Sousa

Leitão,

36.000il.
:\Iajor

de infantaria

~lallu('1 11(\ Ahrou

Castelo

lG.0f>8;540. 'l'crn 20 anos do serviço (':!

Branco,
período'.

2.' Série
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)lajor de aeronáutica Luiz Gomes do Oliva 'I'eles, 36.000t5.
Tem :.30 anos do serviço o 1~4 poríodos.
)lajor
do extinto quadro auxiliar de artilharia
Manuel
Pore ira da Costa, 25.800;).
)[ajor do extinto quadro auxiliar de engenharia
J oaq tlim
António Branco, ~5.8005. Tem 37 anos do serviço e
8 períodos.
Capitão do infantaria Carlos Cruz, 18.4 3~GO. Tem 30
anos do servico o 16 períodos.
Capitão
de infantaria
António
da Trindade,
16.200».
'rem 27 anos de serviço.
9api tão de infantaria Ilídio A ires 1'~steYcs, 17 .400·). Tem
~8 auos do sorviço o 20 períodos.
Capitão do extinto quadro
de oficiais do secrctariadõ
militar António José da Costa Campos, 15.300,5. 'rem
~7 anos de serviço.
1'l'nente
do quadro dos serviços auxiliares
do oxórcitu
Belarmino Untos do Almeida, 11.81:!·~20. Tem 26 anos
de serviço o 2;) períodos.
.

Ministério

da Guerra - 3.3 Direcção

Geral - I.a Repartição

G 1) Terminaram
o curso do estado maior no Instituto
~le Altos Estudo.' JIilital'os com a clussificação
que vai
indicada,
em harmonia
com oSLo
do artigo 31.° do
decreto-ki
n. ° :30:26.1. do 10 do Janeiro do 1940, os seguintos oliciàis :
.
do aoronáutica
Ernesto
Armindo
Felgueil'lIs
Sousu-c-Aprovudo
.
TrnC'ntc do artilharia António do Faria Leal--Aprovndo.
Tenollte de ong nharia Horácio .10 (, de Sá VillOtl. Ro-

Capitão
O

1>010 - Distinto.
Tonento
do engenhuria
Manuel .h'dino
Barreiru
Antuncs - Aprovado.
'l\lnl\llto til' infantaria José do Olin'ira \'itoriuno-Aprovado.
'!'<'nl'ntn do nrtilhuria
António Augusto
dos SantosDistinto.
Tl'nento U(' onc nhnrin Hnnrique
lia Costa dos Santos
) .
n
1 1l1\'(l- Distinto.
::Oll<'tlte de artilharia .Iorgo Faro Vnludu _-Apro\·ado.
leu(lutn de infunturia Fernando Louro de SOlllH~-Apro·
vado,
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61) Foi transferida para o mós de Outubro do corrente ano, conjuntamente com o curso extraordinário de
comandantes de bataria ultimamente determinado, a roaIízação do curso de comandantes de grupo, para capitãis de artilharia, na Escola Prática de Artilharia, que
devia iniciar-se em 5 de Julho proximo, o fixar-so-a oportunamonte a data do seu inicio.

Obituário

194.3

•

;\Iaio
Junho
»

28-Capit~to
eapelâo reforrnarlo António Augusto Teixeirn .
7 - Tenente miliciano veterinár io, Iíccuciado, 'I'omnz Tr avassos Rocha.
17 - Capi t~'io reformado José Ri beiro <la Silva.

Rectificações

•. a Ordem do Exército n.v 8, 2.' série, do corrente ano, p. 3:;8,
1. 14.·, onde se 1&: «ser-viço militar», (leve ler-se: «serviço ve terinúr io llIilitaTl';]l. 339, I. 3.', onde 50 lê: «José», deve ler-sn: «Joâo».

António de Oliveira Salazar.
EstÍl conforme.

o Ajudante

Gencl'al,

MINI5TÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

»»

do Exército
2.- Série

N.O 10

22 de Julho de 1943

Publica-se ao Exército o seguinte:
I - DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Xluurla o Govôrno da República
Portugucsu,
polo
Ministro da Guorrn,
nomear
O capitão
do cavalaria
D. Domingo,' António do 'ousa Coutinho para. ir ao
estr.mgairo
em mis ão de serviço público rolacionada
com o plano de rearmamonto
do exército.
Ao roferido oficial serão abonadas,
além das importâneia' nocessárla
pura o sou transporto,
a ajuda de
Custo diárin do :330 o mais a importünciu de 3.300~,
por uma 'Ó vez, para dos posa <1<, ropr('!inntaçào,
tudo
pago pí'la verba do capitulo 26.°, urtigo 660.°, do orçamonto do :\Iinistório da Guerra pnra o corrente ano.
:\Iini tório da
uerru , 10 do Julho de 1043.-0
SubSecr tário de E tndo da Guerrn, Fernando dos Santo»
1

C:08ta.

(,'110 caroce du ,'1110 ou anolnÇno

Ministério
.
111

da Guerra - Repartição

010Trlhunal

do Contas).

Geral

Por ter
ido om in l\C'ti Iõe . novamente
se puhlien a port'lI'j;l
crt I 11:1 Ordem do Exército no' i, ~.' érie. d .. :!2 de .'laí" cio "01'-

rCllte anil:
• O t rmo
do (1 cr to 11.0 Hi:070, elo 2~)do Sctomhro
dL\ lU:! , manda o Gov ruo da Hepúhlica
Portuguesa,

ORDEl\1 no Ex[mCITO
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~.o

2.· ~érj&

pelo Ministro da Guerra,
conceder a Maria Teresa Helena do Noronha
Paulino 'I'runcoso Vaz, Vito r Manuel
do Noronha Trancoso Vaz, Maria M adalena do lT oron ha
Trancoso Vaz c a Elsa ~Iarjn do Noronha Truncoso V az,
viúva e órfãos do tenente de artilharia V ítor do N aseimente Vaz, falecido em 11 de Outubro de 194:?, o subsídio mensal no quantitativo
do 3:36·~[)5,
:\linistório
da Guorra, 6 do Abril de 1\1.13, - O ~ uhSecretário
do Estado da Guerra,
Fe/'/1ll111Io
dos Santo.

Costa,

(Visada
vtdos

polo T'i-Ihuu nl <lo Coutns
nOR termos

OmOIUIlH.Hltos,

0111 6 do ~!alo do 1!11.l. Hào do
do decreto 11.0 22:251).

Uallda O Govêrno da República Portuguesa,
pelo )Iinistro da Guerra, conceder ao segundo cabo rr-formurlo
António Lopes, n.? ..Hl[) da formação do quartel ~eJl(>ral
da :?a regiflo militar, a pensão a que se relere o artigo 7,° do decreto n.? 3::386, de :.?Ü do ~ot(lmbro do
1\)17, elevada para ;WOt5 mensais, nos termos do decroto-lci n.? 3:?:H42, elo 35 de Janeiro c111 194:~, por ter
sitio condecorado
com o grau do eavaleiro
da antiga
muito nobre Ordem da Turro e Espadu, do 'Talar, Lealdado (' ~I('rito, pela ONtem rio E;J'él'cilo n.? :?3, ~,n sério,
de 10 do Agosto do 18%,

1Iini tório (la Guerra, 16 do Junho do 19-13. - O 'uhSecretário de gstado da Guorra, Fi rnatulo do» auto
Costa,
(Vi.nd" pulo 'I'ribunal d~
o de .Iunh» <1 lGI • sno de('01l1IU

\ idos ouiohuuuntos,

II-MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAO

da Guerra -I.~ Direcção

Por poriari«

d«

0'111

nus lurJUOS do tlocroto u.o 22:257).

Geral-

2.

I

Repartição

r; de Fereretro do corrente alio:

(Vtllurla pulu 'rrihlln111 dI! Conta"t r.om a IUlot çllo de uno o~m
devldoti 911l0lU1IlI'Ul0 ,nnM trrnaos no dooroto 11.° !".!:257).

Disponibilidade

Capitão

do extinto

f[

und

1'0

de pic:u!oro

militnn's,

adido,

ll('nriquo
Tunos l f(,\,(, da Costa, que, (lo regrps o do
:\finist('rio (lo Jntfll'io!', por tor doi ado cl' pr!' tal' ,('1'\ ic'o na guarda nacional 1'C'pnbli(':ln'l. S( 'IPl'( t'lltOIl
III :!f) ti
.J anpiro do H) liL

2.- Série
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Por portaria de 28 de Junho findo:
(Anotada

pelo TrIbunal

do Contas

cru 15 do Julho

de 19.J3).

Oflciais milicianos de reserva

Capitãis:

médico, do regimento
de infantaria
n.? 1,
Galeão Roma, e farmacêutico,
do centro do
mobilização do serviço de saúde n. 01, António Augusto
de Almeida j tonentos : médicos: (lo batalhão de caçadores n, o 1, Emílio Caritu Pulido ; do batalhão de caçadores n.? :?, António de Almeida Barbas; da L." companhia do suúrle, José 'I'ornaz Teixeira Fernandes,
Fernando
Domingues
da 110m Aroso e Amândio
Augusto (la Costa Guimarãis ; da 2.a companhia de
saúde, Custótl io <1(' Almoida Coelho, 0, da :3. a comp~nhia de saúde. Vorgilio Rmnos GOllWS da Silva e
José Emílio :\[endonça Vila Lõbos ; do serviço do
administrnçüo
militai', do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Manuel Gomos ; do L" grupo do
compuuhins de subsistõnciu, .Iosó da Silva Braga ; do
:?O grupo dn companhias
(lo subsistôncius,
Arcúdio
Clímaco :\latos Silva, o veterinário,
da secção do depósito do pc:, nnl do serviço voteriunrio militar, Frederico Bngorro Sequeira, todos milicianos, licenciados,
no tOI'lI1O' do ~ :to do artigo 61. o do decreto n. o 1:?:017,
de ~ d Ago to do lD:?(j, por terem atingido o limito
do idade. devendo
er cousidorados
nesta situacão ,
respectivament«,
de do 1 de Junho, :? de ~raio, 12 do
Abril, 20 de Março, ~:3 do Junho, 1 o lG do Abril,
:.?.t d :\fal'r;o. 1 de Abril, 1:.? de ?!Iaio, 28 do Junho,
8 d \ .Abril, 1[) de Junho e 2:.? de :'If<ll·(:o.
Ernesto

Por 110rtaria de 30 de Junho .findo:
Adido

. fajor do
l'"iço do ndll1inistrnçiio militar, no quadro,
Ilídio
nibal Botelho Uoelho, por tI'!' si(lo nomeado
pura })r08tnr cn ico nas oficjna~ gl:1l'llisde fardamento
e (·'lIçado d \'('nelo
l' con idt'rado
IlL'sta situuçito
desdo 30
.J u 11 ho d 104:3.

d

(AIIOlUdll polo TrlbuDll1

d. ContAS <'II' 17 do Julho

do 1~13).
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Reserva

Tenente-coronel
do serviço de admiuistração
militar, do
depósito geral de fardamentos,
Hemitério Augusto de
Carvalho Massuno, 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 do idade, devendo
ser considerado
nesta situação desde :?3 do Junho do
1943.
(Vtsndu polo Tr lbunul do Contas, com n anotaç!\o do 01\0 sorom
devídos

emo lumunros,

nos termos

do dueroto

0,°

22:257).

Reforma
(Despacho
<lo 23 do M''''ço do 19·13 tia Cní xu Gornl do D.pó,ltos, Créd l t c o Pruvldêuctu,
puhllcado no Díàrio do (l()t:~I'IL()
n.? OU, 2.8 SÓt'iO, do 21 do mesmo ruês o nno),

Capitão do extinto quadro de picadores
militares, no
mesmo extinto quadro, Henrique
Nunes Neves da
Costa, nos termos da alínea b) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404, do 31 do Dezembro de 1037, por
ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela .i unta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 12 do Março de 1943.
(1011\0 carece

Por portadas

do vtst o ou nnotnção

do Tribunal

du Coutas},

de :3 do corrente mês :
Disponibilidade

Capitãis : do infantaria J osé Nunos Barroso, o de cavalaria Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro e Amândio
Munuol Pascoal Rodrigues,
todos adidos, que, do regresso do Ministério do Intorior, por terem deixado do
prestar serviço na guarda nacional ropublicann,
se
apresentaram,
respectivamente,
em 1 de Julho, :30 dr'
Junho o 2 de Julho de 1943.
\
(VI.ada pnlo Tribunal
do Contas, ""1Jl 1\ anotaç1\o de não serem
devido .. emctumcurcs,
nOI tunuos de decreto
n.o 22:251).

Oficiais milicianos de reserva

Tonentos tuiliciunos, liconciados: de artilharia, do centro
do mobilização (lo artilharia
n." 1, .J OSl do Azevedo
Nouru o, do centro do mobilização do artilharia n." 2,
~[Ílrio Rodrigues Gouvoin, o 110 ongl'nharin, do l'ontro
do mobilizu<:ii.o do ongonharia n.o 1, Curlos ~[aria Fólix da Costa, nos tormOK (lo ~ :Lo do artigo \;l.0 do
decreto 11.° l~:017, UI' 2 do Agosto do lD:!O, pur tl,rl'lll

2." Série
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atingido o limito do idade, devendo sor considorados
nesta situação, rospectivamento,
desde 10 e 12 de Junho e 16 do Maio de 1043.
(Anotada

,

polo Tr lbuual

do Contas

em 15 de Julho

de 1943).

Baixa do serviço

milicianos: do batalhão do metralhadoras
n." 2,
António Barbosa Leão, do regimento de engenharia
u.? 2, Alexandre Ribeiro Ferreira
Chaves e, do bataIhão de poutonciros,
Henriq ue Grangor Pinto e J OSÓ
António ~lena de :\1at08, nos termos da última parte
do artigo 3.° do dccreto-Ioi u. o 28:-W4, do 31 Dezembro do 1037, por terem sido julgados Incapazes de
todo o serviço pela junta hospitalar do inspecção, dovendo sor considerados nesta situacão, ro .poctívamento,
desde 29 e 29 de Junho, 21 de ~raio o [) de Junho de

Alferes

1043.

(Allotada

Por portaria

1'010 'I'r-lbuuu!

do Contns

em 15 do Julho

<lo 19i3).

de :') do corrente mês:

(Visada pelo Trlhunal
.10 Contas, com a anotação do nio lerem
duvldol umotumentos,
noe termos do decreto u.o 22:267).

Disponibilidade

Capitão

(lo infantaria, adido, Armando dI' Sousa Botelho,
que, do regre 'so do jrini~:Mrio do Interior,
por ter
deixado do prestar serviço lia gUlIrda nacional ropublicaua, se apre .eutou em ..J: de Julho de Hl4H.

[>01'

portarias

de

la do

corrente

lIIê8:

'onsidcrndo
upresontnrlo
ao serviço dõsto Ministério,
por ter deixado do o prestar no :\lini stério das Colónias! li tenente, na situuçâo do reserva, adido, Luciano
Fernandos,
devendo ser eonsidcrudo
nesta sitnação
desde :!f> de .T unho do 10 W.
(VI ada 1:810 Trlbunol
do ('001 ... , com a anotaçllo do Dlo serem
devtdo
o1I1olUmentofl,
nol terlDoS do decreto n.o 2~:2~1).

Quadro da arma de infantaria

'l'enl'llll' de infan taria, a Iido, Loonklio ?lIarq U<.JS (lo Oar·
valho, <piO, de rt'gr<\
o do cornis ..ão militar no I\linistório da' 'olóllill:, ~(' aprosl'rltoll cm 1) do Julho dn
1U4rl, prCCnd)(\llllo \'llga uo quudro,
(\'I5&da polo 'I'rlbunnl .10 Gonta , CUIU " ~nolaçAo
li ~Jdo5 emolumunto.,
no tefl"as do doerato

do Illlo .orom

11.· 22,~~7),

,
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ORDEM DO EXÉRCITO

====-=-='-=-~----

-

:.!.• Sér ie

N.· 10

--

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Capitão do serviço do administração
militar, adido,
Fausto Rosário da Conceição, quo, por tor deixado
de prostar serviço nas oficinas gorais do fardamento
o calçado,
so upresontou
em 1 do ,Julho do HlJ3,
preenchendo vaga no quadro.
(VlsadIL polo 'I'rtbunnl
de Contus, tom II anotaçilo de 050 orem
devidos omolumontos,
008 rormos
do docroto n.o 22:257).

Extinto quadro especial de oficiais milicianos do serviço
de administração militar

Capitão miliciano do sorvieo tio administrnçâo
militar,
do extinto quadro espacial, adido, António Augusto
da Silvoiru e Lorena
Santos,
que, 110 regresso
de
comissão civil no 7Ifinistério das Colónias, se apresentou om 7 do Julho do 194:3, proonchondo vugu no
mesmo extinto quadro.
(VIs:ula palu Trlhunal tlo Contas, com a nuoração dn nâo serem
dovtdos nmo lumoutos , nUM to nuos do doere to n,? 22:2~j).

Supranumerário

~ os termos da ~. a parto do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:401, substituldo
pelo urtigo 1.0 do decreto-lei
11.° 33:GI:)~, de 20 do Fevereiro
do 19.j.B:
Capitão do cngcnhuria, no quadro da arma, Josó Rafael
Baptista J únior, por tOI' airlo nomeado adjunto do
comando do ongcnharia do Comando Militnr cio S. ::\[i·
guel, devendo ser considerudo
nesta situação desde
5 do Junho (lo HI.j.:3.
(Nno carece

do vlsto ou nuctaç.lo

Jo 'I'rlhuDILllie

Contas).

Adidos

Capitãis do serviço do administrução militur : no quadro,
Fuusto Rosário da Conceição e, da B.:I HI!pllrti<;iLOda
:?a Dil'l'c<;Fio (Icrul dôste Xlinistério , .José Forreiru
;\[lIl'l[ues da Cunha Júnior,
Luiz Fruncisco Bapti ta l'
l'~dllardo do 'ollsa Corroia Bnrbosa, por terem sillo
nOTlWaclOA parll prestar sorvi<;o o fH'gulldo (\ o quarto
nas oficinas gorais do fardamento
(I l'al<;I1(lo 1', ter·
coiro na 7ILtnutnnção Militar l' o primoil'o r('qlli~itlldo
para Ilo8olllponh:ll' lima comissão dn sOI'\'iço d('PL'lI'
dente do :\finistÓl'io cio fntt'l'ior, na gUill' la tllleiollnl
republicana,
tll'\"(\lldo ser cOllsidt'I':Il!os 11(' -ta. itUIlÇ1'to,
respoctinuIlontl',
(\08<10 8, 1, :3 o 1 do .Julho de 19·t3.
(Allotn.I'1

1'.10 'l'dhunnl

ti .. ('Ulltu

um 11 ju Jul!Jo 110 1013).

2.· Série
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.Alferes do quadro <los serviços auxiliares do exército,
no quadro, António Gil, por tor sido requisitado para
doscmpenhar urna comissão de serviço dcpeudente do
}1inistério da Finanças. na guarda fiscal, devendo ser
cousiderurlo nesta situução desde 30 Junho do 1943.
(Anotndn

pejo 1'rlhulI",J do Contas

em !ri de Julho

do 19~a).

Disponibilidade

'I'onentc-corouel Edmundo da Costa Pudesca e capitão
Eurico Gonçalves Monteiro, ambos de artilharia,
adido , o primeiro pOl' ter deixado de exercer as funções
de professor da Escola do Exército e o segundo por
regressar d(l comissão militar no Ministério das Colónia', tendo-se npresentado , rospedi\'amento,
em 1 do
Julho (l ~~ de Junho de 1\1-1:3.
Capitãis de engenharia
António 110 Arantes e Oliveira,
Luiz José do Avclnr Machado Veiga da Cunha o Firmino da Silva, adidos, qlll', por terem deixado o primoiro o o se.rundo de exercer as funções de professor
da I~scola cio Exército e do regresso do Xlinistório do
Interior,

o terceiro,

por

ter dvixado

de prestar

sor-

viço no batalhão do sapadores bombeiros da Cúmnru
Municipal do Lisboa, C'apresentaram,
respectix amentc,
I'In 1 t' 1 do .Tulho e 1 de.T unho de 19-J.:L
(\'1 adas 1'010 TrlhJ
"I do Coutas, com n nnotaçno do "no serem
d vldos emolamonto

• nos tormos

do decreto

n.o 2~:257).

Reserva

'l.enonto do quadro dos serviços auxiliares do oxórcito ,
do regimento de infnntaria n.? 4, .JosLÍ :\fartins Fnngueiru, nos tC'l'1lI0S da ulín 11 li) do urtigo 1.0 do decreto-loi n.? :.! :40-1-, de ~H (I" Dozornbro de Hl:~7, por
t 'r ..ido julgudo
inc.lpf.~, du SOI'\'it:o activo pl1b junta
ho pitular de in'p C~rto. ,10\'on<lo ~r ronsidorndll
nesta
itlln",rlO dC' de~:! le.J unho de 1!H;L
(\'Iolltl .. pelo 1'r1~IlDaIdo Coutns, cu'" II .."otaçÃo d. llfio BorUJll
do,·ldos unolullleoto
, nOs tormos do doeroto n.o 22·2r,1).

!'-vl' 11Ortm'ia de 1/ da cor/'f'IIte
(ADotAdA polo TrlbllDal

1IIf/l:

do CODlnl em 15 <lo Ju'ho

,lo 191:1).

Adido

do xtinto qu·tdro de oliciai
do se.crot:ll'iu(~o
militar, d 'lI}>r lU Tribunal ?!lilit:lr, FI'/1I11'1 l·".:\,rllrw
da Purifica ao _\Ive J{ib liro, pOI' t r sillo roqulti1tudo

Capino
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para desem peuhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério das Colónias, nos termos do § único
do artigo 5.° do decreto n.? 1:3:300, de ~3 do ~Iarc:o
de 1027, devendo ser considerado nesta si tuação desde
12 de Julho de 1943.
.

Por portaria de 15 do corrente mês :
(Anotada

1>('10 Tribunal

cIo Contas

0111 ln de Julho

do lnJ3!.

Considorados
apresentados
neste Ministério
desde 13 de
Julho de 1043, por torem sido dispensados
do serviço
que estavam prestando
no Ministério do Intorior,
na
guarda nacional republicana,
o tenente Joaquim Salés
Pais Vilas Boas e o alferes José Vasco Falcão Sacadura, ambos milicianos do cavalaria,
adidos,
ficando
na situação do licenciados.

111- PROMOÇOES

Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

2,a

Repartição

Por portarias de 30 de Junho findo:
(Vianda.
pe lo Trlhunnl do Conlno, com n IInotnçiio elo serem
vldos omctumontos,
nos termos do decreto JJ.o 2~::!:'7).

do-

Ministério da Guerra - 2,' Direcção Geral- 3,' Repartição
Capitão do serviço do administruçiio
do mesmo servi\~ Luiz Francisco

militar,
Baptista.

Direcção do Serviço de Administração

Militar

Tenento-coroncl
major

o tenente

do serviço <lo administração
do mesmo 80r"i\0 .loão Dominguos

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar,

o

Pores.
militar'

::\(ajor08 do serviço do administrução
militar, os capitãis
tio mesmo serviço, do consolho udministrutivo
da 1.:1
o ~.tI Direcções Gorais dôsto :,\[illistól'io, Alvaro ~IaI1111,l
Humberto
Hoiz Cepetla 0., do batnlhâo do caçadores
n." 7, Augusto
Jarlos do Pinu.Tormentu.

2.· Série
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Manutenção Militar

<lo serviço (10 ad ministrucão militar,
capitãis do mesmo serviço, adidos, Vitorino
mes e Augusto dos Heis _\ ntunes.

:Majoros

adidos, os
Alves Go-

Extinto quadro de picadores militares

Capitão
do extinto
quadro
de picadores
militares,
o
tenente do me 'mo extinto quadro, da Escola Prática
<lo Cavalaria, António Augusto Teixeira.
Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

~fa.ior

do serviço
do administração
militar,
do mesmo serviço, adido, professor
Caetano Dias.

capitão

adido, o
Francisco

Adido

Capitão
do extinto
quadro
de picadores
militares,
o
tononto do mesmo extinto quadro, adido, em serviço
no ~linistério
do Interior,
na guarda nacional republicana, Álvaro da Cunhn Frazão Pereira.

Por portarias de 10 do corrente

III{>.~:

(\'1. adas polo Trlbunnl do Contai, com a anotl\~Ao <lo serem deVldo~ emolum uto ,U08 termcs do docruro H. 22:257).

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

"apitiío do servico
do l1l SInO serviço

III

administrarão
.\l~'es

Cupcrtino

o tenente

militar,

Gomos.

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

do .erviço de administrnção
militar,
do mesmo serviço Mauuel Domingos.

Capitão

Quadro de oficiais do serviço de administração

do serviço de udiuinistracão
do mesmo sr rviço , do rl'gilll(\lIto
Ant6nio Hnptistu da
o ta.

Caj,itüo

Instituto Profissional

Capitão

do '(ln'iço

o tenente

militar

militar, o tenente
de cavalaria
u.? G,

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

d(' ndmiuistração
milítar, adido, o .tonent do IIU) 'mo
uviço, adido, professur, ~[arcl'llIlo
Ferr ira .:\lnrtinho.
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-------Por portaria

N.· 10

ele 14 do corrente mês:

(Visada. polo 'I'r-lbu n al do Contas, cnm a anotação de ftOfuJn
vicio!'! emo luuiuntua, nos tunnos do decrete n.? 2~:2~7).

de-

Supremo Tribunal Militar

Capitão do extinto qundro do oficiais do socre tarindo
militar, o tenente do mesmo extinto quadro ...\1\'aro
:\faria Pereira.

Ministério

da Guerra _La

Pai' portaria

Direcção

de 1 do corrente

Geral-

3.a Repartição

'/1/(18:

Promovidos
aos postos adiante indicados. contundo a
untiguidade
desdo 1 do C01"1"0.IIt(' mês, os seguint«
sargentos e cadetes alo nos da gscola do I<~xórcito:
A aspirnntcs

a oticiul do infantaria:

Para o n'gimento de infantaria n." 1, os cndeto Américo Artur Lourenço do Olivcirn, .Jo~Ó João de ~Iato~
Neves, ~ uno Viriato 'I'nvaros de Melo l1~gi,li{l O ,JO~L'
de Oliveira o ~it\'a Hoi){i[o ]<jspanha.
rara o rogillwnto do infantaria 11.04. os cadetes .louquim
Francisco
B ijo Cu rdeiru da Si tV:I, :\[ú rio da Cunha
Tõrros nomes, José Pedro Paixão o .lonquim .Ioão
Gil J(ulico.
Para o rogimento <!t, Infantaria n." f>, os cadete António
do Canto Homem do Noronha, :\[anllol ..\gostinho Forreiru o :\lúrio Cândido (lo Sanches Vaz.
Para () t'C'ginwnto do infantaria n.? G, os cadot s Amílcar
Augusto Pereira Pimontel Baptista .I UI10., Amílcar
Josú Alvos, Fernando
Carlos Rodrigues
'nlgl)do o
,J()~i<í ~Iorais do SouRa.
Pura o ro~illlOllto do infan tarin n. o 7, () cadeÍf CÓSal' (la
I LlIZ ~Iend(ls.
Para o regil1lpnto (lo infun taria n. o 8, os clt<lotl
h'aro
Lisardo
Xc\'cs, .João Di:IH (los Santos, AI'llIl' Lili"
Fó!ix 'l'lIixl'i i'a da Sil \':1, l·'ernalHlo LiHhon Botelho e
.JÚlio Tleitor Lino 1<'0 r 1'1' i1'1\.
Pura o f<'gilllonto do infantaria
11.0 10, o CHdl\t
.Aut nio
C'fmdido Patoilo 'l'olo~.
T

T
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Para o regimento de infantaria n.? 11, os cadetes Eurico
G onçal vos Bigotto de Almeida e Francisco JOSÓ Vilela
Forte do Faria.
Para o regimento de infantaria n.? 12, os cadetes António Gaspar Melo, Fausto Lajinha dos Ramos e António Monteiro Portugal.
Para o regimento de infantaria n." 14, os cadetes Octávio
Hugo de Almeida e Vasconcr los Pimental, Carlos LOI1reiro Palmela, .losó :\fanllel Frad inho da Costa, Fernando ...'l'\'(\~ Podre, Romão Loureiro o .Iosó Luiz de
Almeidn Azevedo.
Para o regimento de infantaria n." 1~), os primeiros sargentos cadetes do ro~irnent(/ do cavalariu n.? 2, Joaquim Inácio Pereira V,lZ Júnior P, do regilll00to do
cavalnria n." :3, Adriano Carlos do Aguiar e o cadete
David Feliciano de Olivelru.
Para o regimento do infantaria n.? lG, os cadetes José
AI\'es de Carvalho Fernundes,
Etluanlo Moroiru do
~á e Aníbnl Marques Cadete.
Para o batalhão indl'Jlcndl'nte <lo infantaria n.? 18, o cudote Fernando Vieira da Silva Bastos.
Para o batalhão do caçadores n.? 5, o :;argcnto njud ante,
do r gimouto do infantaria n. ° 14, Pedro Barcelos, e os
cudetes .rono Imaginário
SUllC'S Igreja
e José Pedro
Coutinho tle Castro Sorrão.
Para o hntalhão de metralhndorus
n.? 1, os cadetes
Luiz Alfredo Y nsconcclo
Ferreira o João :\[(\10 do
Olivoirn.
Pura o butnlhão do 1Jl( tralhadorns
n. o 2. o cadete Rui
(lo Curvalho Ferreira dos Santos.
'
Para o batalhiio do metrnlhadorns
n.? B, o primeiro snrgente cadete do regimento do infantaria ~,o 4, Fr~llCIStO de 'ousa
crrão, I' os cadetes ~[fll'lo do I1l'1to
~rontoiro Hobalo e Lui~ do Santos Pinto.
Para o batalhilo de carro
n.O 1. os cad(ltos João F'!'rnando :\lulho Ilharco, .J o"ú Ho<lriglJ(\S ~raria (Ia :\fata,
.To é AI\'
Poreirn,
[anuel AmoriJII de Sousa ':\[ono'0
,':\[anuol,
idónio dos Santo. Nunes.
A n pirant
a oficial de artilharia:
"Para o ro o.....
imento de artilharia ligeira n. ° 1, o cadete
lIál'io dos 'anto ..:une.
Pnra o r "'imento do nrtilb:\ria ligeira 11.0 ~, os cudctl's
Orlando CUodrigu
du Co~tn e Carlos Alhorto di Barro 'l'eix ira.

4J8

ORDEM DO EXÉRClTO

N.· 10

2." Série

_-_---

:.

---:

Pura o regimento
de artilharia
ligeira n.? 4, os cadetes Man uel Pereira dos San tos e Júlio Carvalho
Costa.
Para o regimonto de artilharia ligeira u.? 5, os cadetes
J osó J 0110 Neves Cardoso o Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral.
Para o regimento do artilharia posada n.? ~, os cadetes
António Júlio Genolioux de Novais e Silva O Fernando da Silva Branco.
Para o grupo independente
do artilharia n.? 6, o cadete
Francisco Pereira Pulminhu.
A aspirantes

a oficial do cavalarin :

Para o regimento de cavalaria u.? 1, os cadetes Rodrigo
Mar ia Soaros Cordeiro da Silveira, Manuel J osé Lopes
Cerq ueiru, António Malta Lausclmor Fernuudos, J ouquim Pinto Bruz e José Luiz 'I'rinitó Rosa.
Para o regímen to do cuvalaria n. ° :3, os cadotos Álvaro
Francisco
do Andrade
e Silva, António Lobato do
Olivoira Guimarãis o Júlio Augusto Pessoa Carvalho
Simões.
Para o regi monto do cavalaria n.? 4, os cadetes Carlos
JOSl' Machado Alves Morgndo , Jorge Luiz Furreirn
Osório e Nuno Caldas Franco Duarte.
Para o regimento
do cavalaria n.? 5, os cadetes Luiz
Leito Ferreira,
António Rciuuto do Almeida Fornnndos o Augusto da Fonseca Laje.
Para o regimento
de cavaluriu n." 6, o cadete António
Pereira da Silv«.
Para o regimento do cavalaj-ia n." 7, os cadetes .101'1.0 de
Castro Enos Forroiru o Alvaro Nuno Lemos da Fontoura.
Para o regimento do cavnlarin u.? 8, os cadetes Luiz
Maria do Sousa Ünmpoão Gouveia e Alfredo Alexandre
Fornnndes Ordaz :\Iungas.
A nspiru ntea a oficial de ongeuhurin

:

Para o regimento do cngcnhuriu n.? 1, os cadetes Carlos
:\lnria da :-;ilva Grnnuto, António Adriano Fnriu Lopes
dos :-:;:lntos (I Vn:-;eo Guilhl'rmo de Castro ~o\·":-;.
Para o roginH nto do (llIgpnharia 0.° :!, o cadete II nriquoPOllro Daniel Duarto Sih'u \' Al'llIl1h.
Para o batalhão do ponto!1l,iros, os cadntll. Filipo Fe·
lismino ~ Il!lOR P:.lot, CllrloH A llluro .....
II '.l'llixci rll (lo

2.' Série
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Azevedo Ferraz e João Maria do Rio Cnn-alho
zl1o.
Para o grupo do companhins
0.0 trom automóvel,
doto Joaquim do Freitas ~Iorais.

A aspirantes

a oficial de aerouáutica

·149

Frao ca-

:

Para a base aérea n.? 1, os cadetes
João Anselmo
da 'ih-a Ribeiro,
Carlos Gaivão do Melo, Ilíldo de
Faria Clul'iroz, Rui Tavares
:\Iontriro
e Carlos Bur!lay.
A aspirantes
militar:

a oficial do serviço

do udministração

Para o rpgimento do infantaria
n." 3, o cadete José Nunes Ferreira.
Para o regimento
til' infantaria n.? 10, o cadete 4.ntónio
•'uno' aos ~3anto .
Para o batalhão do motrnlhadorus n." 1, o primeiro sargente cadete, do 2.° grupo do companhias
do subsistõncias, Abul Lopes Teixr-irn,
Para o n'f!'imcnto <.h artilharia
ligeira 0.° 1, o cadete
Hogl~rio Goucul v s Prata.
Para o grupo iudopend nte do artilharia
0.° G, o cadete
António Rib 'iro Pimpão.
Para o grupo til' artilharia
contra aeronaves 0.° 3, o cadete António Areia
Peixoto.
Para a I': cola Prútica do Artilhuria,
o primeiro sargento
tadet<\ do ~.o grupo do companhias
de subaistônciaa,
João j[nria Bpllto.
Para f) rceimonto do cavalariu tI.O 1, o cadete Francisco
) li :\fal'cdo )[ap;alhãis.
1 ara o l'l'gimonto de cnvuluriu n." 3, o cadete Jorge da
p, J.'O!ls('(·a pore. .
.
.
<lra o regnuonto Ih' cuvnluria n." 5, o prunotro sargento
ell<!pt , do ~,o "l'Uj1O <111 compauhias de subsist: ncias ,
p J:udgPl'o Fl'atlç':t do Carvalho.
. • .
Ula o 1.0

d:

grupo

dl' companhia

11<.sub:Istl·ne.taS,

o ca-

:~ tolo Brall~'o BI'~to.
.'
p, te ",.\utônio Bernardino
M.l.o 2.° grupo d compl\llhl'IS <lc sub tstl'll('UlS, o ln t1111111'0 • al'l;l'uto
cad to do l!WSlllO grupo AI·tul' Novos

1) •Ol'l' .la

,I '1\'1 .

ilrn, a E l'ola Pl'átiell d( Adlllini. tru!,'1Io :\lilital', os c(tdl'tp~ .lo' 'I :\for ,ira :\IUl'qUll'
.João Eduardo Miranda
H(Il\'n:.

no
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IV -

COlOCAÇOES,

Ministério
POI'

EXONERAÇOES

da Guerra -

portaria

La

2.' Séri

EXÉHCITO N.· 10

Direcção

E TRANSFERÊNCIAS

Gcral-

2.a Repartição

de 24 de Junho findo:

(V1sn.dn pelo Tr-í hun al cio Coutus, com a nnutnção dl' serem
vJdos omolumontos,
nos torrnos do doeroto n,o !2:2~7).

Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Director,
O coronel,
na situação
dos 'antos Nogueira.

Por portarias

do

de reserva,

Henrique

de 30 do' Junho findo :

(Vlsndas pnlo Tr-lhu nal de Contas, com a anotação do serem
vides emo luincuto s, 1I0~ turmcs do decreto li.O .. 2:2!í7).

do'

Manutenção Militar

Capitão do serviço de administrução
militar, adido, em
serviço das oficinas ger.us do fanlumento
e calçn lo.
Augusto dos Reis Antunes, para o lugar do chefe do
serviços comerciais.
Oficinas gerais de fardamento e calçado
O major
do serviço do administração
militar, adido, António Alvaro dos ~antes I'croirn,
Chefe do secção, o major tio serviço do admini trnção
militar, no quadro, Ilídio Aníbal Bot slho Coelho.

Sub-director,

1'01'

portada

de 1do corrente

(lI/O:

Regimento de engen haria n. o I

a oficial, aluno da )~jscola do )':.·ór ito, Viriat?
Monteiro Roinus.

Aspirante

Por portarias de 10 rio corrente mê :
Fábrica de pólvoras físicas c artificios

Engenheiro
rec\:üo
Pillto.

do
O mi

<I, urfilhnria, da 3.D piMinistúrio , )~ul'i(·o d ()IÍ\ ir.!

s(,Ct;1to, o tonont

dôste

OIWE.\1

2,' Série

no

Exf:nCITO

Manutenção

N,· 10

4;31

Militar

do serviço de administrneão
militar, da 3,a Repnrtição da ~,a Direcção Geral dôsto Ministério, Luiz
Francisco Baptista, parn. o lugar do chcfo da sucursal
do Evora.

Capitão

Oficinas gerais de fardamento

e calçado

s.a

CapiWi' do serviço de ndmin istrução militar, da
Hopartição ,la ~." Dirccc:ão (301':11d(\stfl 1[jniHtl~rio, Josó
Forrelra
:Marques da Cunhu .1únior e Eduardo
de
.' ousa

Correia

Barbosa.

monto, do chefe
Iieador.
(Vi&adns

dos

para

os lugares,

erviços

respectiva-

corner cinis o do vcri-

noto Tj-i hu na l do Contas, com fi lInotnçr,o do serem da"idos emolumento,
nO·i torruos do ducre to n.? :!2:257).

Ministério

da Guerra - 1.' Direcção Geral-

Tcnent , na situação
.J únior.
MinIstério

do reserva,

2.' Repartição

António

~raria Cartaxo

'.

da Guerra - 2\' Direcção Geral-

3." Repartição

:\Ia.iores do serviço de admini. trn<:ão militar, no quudro ,
Augu ·to Carlos do Pina Tormenta
e Alvaro ~Ian\1el
1 Ium borto lloiz Ceped a.
Supremo Tribunal

Militar

Adjunto da secretaria,
o capitão do extinto quadro do
oficiais do socrctnrindo
militar, elo :!.o tribunal militar territorial
do Li hoa .10,10 Colares Cifucntcs.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 10

Exonerado do erviço que prc stuva o toncnto, na situac:ão d Te erva, Egídio Teixeira do A lmeidn, por pedir,
(japitüo, na . ituação do ro erva. António .TOSt' da Costa
üampo

.
Distrito

de recrutfunento

e mobilização

n." 15

gxon ["ado d \ 81lb-ch 'I'. o h'nnn t,'-coroIwl) na si tllal~ão
<I re er\'a, Armando .Alfredo Ollrdoso dos Hoi;;] por
p dlr.
Grupo de artilharia

(Defesn terrestre

contra aeronaves n. u I

contra aer'ooavas da base aérea n.· 41,' batarla antl-néren)

COl1l'andnnto, O <'Ilpitiio, do regimento (1 artilharia
I'adll 11.0 :! _ La haturia e.·pcdicionill·ia, Allgllsto
Carmo Machado,

1"'do

452
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(Comando do grupo contra aeronaves e defesa terrestre
contra aer-onaves
6.' bataria anti-aér-ea)

Comandante,
o capitão, do regimento do artilharia do
de.costa - bataria expodicionúriu n. ° 2 -, António de
Carvalho.
Bataria independente de defesa de costa n. I
O

Comandante, o capitão de artilharia, adj unto do comando
de artilharia do comando militar de S. l\1iguel, Manuel
de Jesus Ramos,
Bataria independente de defesa de costa n. o 3

Comandante,
o capitão, do grupo do artilharia contra
aeronaves n.? 2 (defesa terrestre contra aeronaves da
Horta
'l ," bataria anti-aérea), António dos Santos
Vaz Barreiros.
L" companhia de trem hipomóvel

Major do extinto quadro auxiliar do artilharia,
extinto quadro, Albino J08ó de i\1010.

no mesmo

2." companhia de trem hipomóvel
Secção de moblllznçao

Tenente, na situação de reserva, João da ilva Louro,
ficando oxonerudo do sorviço que prestava na ~.a Rcpartição da L." Direcção Geral dôste l\finistÓrio.
Regimento de engenharia n. o 2

Adjunto do batalhiio do sapadores mineiros expedicion.irio, o capitão de engonhuriu,
do grupo ele compnnhias
de trem automóvel,
Cl\~úrio Marques Pereira ~IontC ..
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão de enganhuria,
da direcção da armu, Inácio
Constantino do 1I10nl'H08Oom do VaI!', para OHofnito
do § único do artigo 44.0 do doer to n.? 17:iriS, dll
27 <1(1 otombro de HJ20, modiíicndo
poJo decreto
n.? H);17f), do 27 do Dezembro de 1\130.
Comando geral de aeronãutica

Tenente,
lia situação do 1'0SClrYll, Aurélio d Oliv ira
Rocha, ficando oxoncrndo do serviço que prc: t.iva 1I:l
:.?" Hopal'ti\,üo da L' Direcção (h'rnl dõste Ministório.

I

2,"
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Base aérea n.O2

Alferes de aeronáutica,
da base aérea
nio :\lartins Rosa Rodrigues,

n." 3, José

Antó-

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão
para a promoção ao põsto de major
dos capitãis do extinto quadro auxiliar de engenharia no corrente ano

V ocal, o major
ria Aurélio

do extinto quadro
da Cunha Ribeiro.

auxiliar

de engenha-

Por portaria de 12 do corrente mês :
Batalhão de caçadores n. o 6

Capitão

de infantaria,
Barroso.

em disponibilidade,

José

Nunes

Regimento de cavalaria n. o 7

Capitão

de cavalaria,
em disponibilidade,
nuel Pascoal Rodrigues.

Por portaria

Amândio

Ma-

de 14 do corrente mês :

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

('apitiio

de engenharia,

em disponibilidude,

António

de

Arantes e Oliveira,
Regimento de infantaria

n. o 6

1,° batalhão expedicionário

Tenente
de infantaria,
. ln rq ues de Carvalho,

no quadro

da arma,

Leonidio

Batalhão de metralhadoras n.· 3

Cnl!itão de infantaria)
• ousa Botelho,

om disponibilidade,

Armando

de

Regimento de engenharia n.O 2

Capitão de ongouharia,
em disponibilida(lo,
do .A velar )[achado Voigu da Cunha.
(2." companhia

expedicionária

Capitão (1(1engenharia,
'ih'o..

Luiz José

de sapadores mineiros)

em disponibilidade,

Firrnino

da
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Por portarias de 16 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Aspirante
militar,
Manuel

a oficial miliciano do serviço
do 2.0 grupo de companhias
Fernandes do Carvalho.

de administração
de subsistências,

Regimento de infantaria n.· 9
(Comando

do regimento

de Infantaria

n.o 21)

Comandante
do trem, o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército,
do rogimento
de infantaria
n.? 21, Simeão Inácio Costa.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 14

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da base aérea n." 3, Augusto Rodrigues
de • ousa,
por motivo disciplinar.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I
(Comando

da defesa terrestre

contra

aeronaves

na Hort~)

Chefe da secretaria,
o alferes do quadro dos serviço: auxiliares do exército, da companhia
de defesa terrestre
contra aeronaves na Horta, Ilormógeuos
Amftncio Fernandes.
Bataria independentede defesa de costa n.· 1
de manlputaçào
de muniçóes n.· 1)

(Destacamento

Depéeito reqional de material de g/lelTa ele S. J/i!Juel:
Chefe, o tenente do q uadro dos serviços auxiliares
do
exército,
do depósito regional do material do guerrtl
de S. Miguel, Manuel da Costa Rosa.
Adjunto, o tenente do quadro dos se1'\'i(:08 auxiliares do
!
exército,
do depósito regional de material de zuerra
de S. Miguel, António Augusto Cerqueira.

Grupo de J)((iói,~ de S . .l/iguel:
o alferos do liuadro dos serviços nuxiliures do
do dopósi to regional de material do guerra
de S. Migllel, Domingos dos Santos Crõspo.

Adjunto,

exército,

(Destacamento

de manlpulaçáo

de munições

n. 2.

(irupo de poioi« de S. Miguel:
Chefe, o alferes do quadro dOH serviços auxiliare .. do
exército, do depósito rl'g;ionn) do materinl de guerra
do S. ~rigu(,l,

Joaquim

l lonriqu.

dos

'unto.
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Regimento de engenharia n.O 2
3. companhia

mixta de transmissões

expedicionária

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
da Escola do Exército,
Manuel Marques

Madeira

do exército.
da Costa.

Base aérea n. ° 2
Comando do grupo de esauadrilhas

expedicionário

n.· 2

Chefe da secretaria,
o tenente do quadro dos serviços >
auxiliares do exército, da base aérea 11.° 5, João Magro.
Provisor,
o alferes miliciano do serviço do administração
militar, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1
(comando
de defesa terrestre
contra
aeronaves
da
base aóroa u.? 5), João Carlos Gomes Pereira Paz.
Tesoureiro,
alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do grupo de artilharia
contra aeronaves
11.° 1 (base
aérea n.? 5), Domingos
Marques de Olivoiru.
-\judantc
do couraudo, o nlfero do quadro dos serviços
auxiliares do exército Domingos António Mestre.
Eucarr<'gado
do material,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército J osé Maria For6LO.
Tenento miliciano médico, do grupo do artilharia contra
aeronaves
n. ° 1 (comando de defesa terrestre
contra
aeronaves
da base aérea n.? 5), António Cassiano
Perreíra
de Melo.

°

Base aérea n." 3
Comando do grupo de esquadrilhas

expediCionário

n° 1

Ohefe da secretaria.
o alferes dovquadro
dos serviços
auxiliares
do exército,
do comando
da base aérea
U.O 4, João Duarte.
Ajudante do comando, o alferes do quadro dos serviçoauxiliar l~ do exército,
do comando
da base aérea
n. o 4, J osé Fcruandc
J .açu.
Pro\·i.ol', o alforo: miliciano do serviço de administrnção
militar, do comando da base aérea n ," 4, José 'rele,
Marques Ribeiro.
'I'esourüiro,
o alf! ros do quad ro dos serviços auxiliare'
do exército, (lo comando da buso aérea n.? 4, Alberto
do Almeida I' 'ousa.
Dir \t:tor do parque.
o alferes do quadro dos serviços
auxiliare'
do exército, do eomando da base aérea n .? 4 .
•J oaq uim Dia: Ribeiro .
•\lt(\I'CS
millciuno
1Il dico, <lo comando
da base aérea
1l.U 4, l lil deherto
Ribeiro Osório do Vuldoleíros.

tií6
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3." companhia de saúde
(Núcleo hospitalar

n." 1- Hospital militar

de S. Miguel)

Ajudante
da 2. a equipe cirúrgica,
o alferes miliciano
médico, do contro de mobilização
do serviço de saúde
D.O 3, José Filipe Carneiro
Robõlo.
Hospital militar veterinário
(Secção veterinária

hospitalar -- S. Miguel)

'C omundante,
O capitão
veterinário,
do serviço vetorinário hospitalar,
Ciríaco António do Sousa, e Costa.
Escola Prática de Administração Militar
Pelotão de subsistências

Chefe, o alferes do serviço
depósito de subsistências

n.· 2-

Terceira

de administrncão
n. ° ~, Eduardo

Pelotão de subsistências

militar, do
Foruaudes.

n ." 3-Faial

Chefe. o alferes do serviço do admiuistração
depósito
de subsietôncias
11.° 3 .• \lfredo
das Neves.
Por portarias

de

17 do corrente

militar,

do

Fernandes

mês :

Regimento de infantaria n.· 3

.'f\gundo
comandante,
O tenouto-coronol
de infantaria,
do distrito de recrutamento
o mobilização
n.? :3, António Acácio da Cruz.
Regimento de infantaria n.04

suprunumerúrio,
nos termos da
11.° 28:401,
::?a parte do artigo f)8.o do decroto-lei
substituído
pelo artigo 1.0 do decreto-lei u.? il~:ü92,

:\[ajor

do infantaria,

do 20 do Fevereiro
<lo 194B, do batalhão independente
de infantaria
n ," 17 (2.0 batalhão
do regimento
de
infantaria n." 17), Francisco
Pinto Voign.
Regimento de infantaria n.· 6

:.'Irajor, do regimento
tino Cruz.

do infantaria

11.°

17, ':\Ianll<,1 Coles-

Batalhão Independentede Infantaria n.· 17
(2.· batalhão do regimento

de Infantaria

n.· 17)

Xlajor miliciano do infantaria do extinto quadro especial,
(lo batalhão independente
do infantaria 11.° 18, Carlo
do Ríigo Pimental,

2." Série
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de recrutamento

N.· lU

e mobilização

4.:>7

n. 03

Sub-chefe, o tenente-coronel,
do regimento
n.? 3, Nuno Ferreira Viana.
Carreira

de infantaria

de tiro de Espinho

Exonerado
de adjunto o capitão, na situação de reserva,
José de Macedo Júnior.
Adjunto,
o capitão, do regimento
de infantaria
n.? 13:
Adelino Dias dos Santos.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
de artilharia,
Edmundo
da Costa Padesca.
Escola Prática

cm

disponibilidade.

de Artilharia

de artilharia,
da ;~.~ Direcção Geral
nístério, Arruando )fachado da Silva.

Tenente

Grupo de defesa submarina

de costa

l'ollentl\ de artilharia,
da 3.& Direcção
nistório, .Iosé Ventura Rolrl ào.
Escola Prática

Geral

Regimento de cavalaria

Tonente miliciano de cavalaria,
Pais Vilas Doa:;.
miliciano

de' cavalaria,

militares:
Teixeira.

no

n.· 5

licenciado,

Regimento de cavalaria

F,dcão

dêste :\Ii-

de Cavalaria

Capitão
do extinto
quadro ele picadores
mesmo extinto q uudro, António Augusto

Alferes

dêste ~Ii-

Joaquim

'alé:;

n." 8

Iicenciado,

JOSl' Vasco

ucudur a.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Oapitão do ongenhuria,
adido. cm sorviço no nrillist~rio
do Interior,
:.\Illlluol Artur 'I'olos da Costa )10IltCll·O.
para. os efeitos dll nllneu iI) {) 1." do urtigo 44.0 do
docrNo·loi
n.? 17::37 '. do :n de Setembro
do 19:?fl.
modificado p ilo (!ecl'l'"to.!l'i n. o 1~1:1if>, de 27 de De%olllbro de lV:W.

*

Oficinas

gerais de material

de engenharia

'I'enOntll, do batalhão til! :-;apadores do cnmiu hos de ferro.
lIumborto
Lopc (:oll,ah'os Garcia.

ORDEM DO EX:eRCITO N.o to

458

2.' Série

Base aeréa n. o 2

Alferes
de infantaria,
adido, em erviço na arma de
aeronáutica,
da base aérea n. ° 3, Rui Braz de Oliveira.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

de saúde,
Alferes miliciano módico, da 3.a companhia
(núcleo hospitalar
n. ° 1- hospital militar de
JIiguel), Luiz Cláudio de Oliveira Pimentel Júnior,

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

Repartição

P01' portaria de 3 de Junho findo:
(VIsada pelo TrIbunal do Contns cm 7 tio .Iulho tio ln13. 'ilo
dovtuos omolumontos,
no! tormoa do docro to D.o 22:257).

Nomeado

professor
catedrático da G. cadeira da Escola
do Exército,
nOR termos
dos artigo'
1 .0, Hl.o, 20.0
0
e 21. do decreto-lei
n.? 30:874, ele 13 do Novembro
do 1940. o capitão do corpo do estado maior Augu to
Manuel das Neves, professor
adjunto da r ferida cudeir a.

Por portarias de 1 rio corrente mês :
(Anotadas

pelo TrIbunal

de Conta.

em • de .lulho de 194 ,.

E. 'onerado

do professor
catedrático
da 11. a cadeira ,la
do Exórcito, por ter terminado
om 1 do Julho
corrente
quinze anos do porman ênciu no magistério,
o t nento-corouel
do artilharia
Edmundo da
osta
Padesca.
Escola

b_ oncrndos do Iugnros da Es('ola
gllir designados,
doado 30 do Junho
.10 artigo 5-!.o do decreto-I i n.? ao:
vemhro d 19iO, os oficiais ao diant
1)0

pr-ofessoros

9.& cadeira
Barros

cutodráticos

(transitória),
oures

Branco.

cnpitâo

do Ji:xér('ito fi S findo, nos termo
74, de 1:3 de ~TO"
nomeados :

:
d(!

f'1"I"ala

gnO"mio

1
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20.· cadeira (transitória),
tenente-coronel
de artilharia
:Mário Alberto Sardinha Pereira Coelho.
capitão de engenharia Joaquim
27.a cadeira (transitória),
Guarda Antunes.
De professores

catedráticos

interinos:

20. a cadeira (transitória),
major de artilharia António da
Costa ~falheiro.
26. a cadeira (transitória),
capitão de ongenharia
Luiz
José de .\ velar Machado Veiga da Cunha.

De professor

adjunto:

:?7. cadeira (tran itória),
de Arantes e Oliveira.
8

De professores

capitão

adjuntos

de ongenharia

António

interinos:

13. a cadeira

(trunsitória),
tenente
de engenharia
Correia de ~ragalhãis Figueiredo.
26. ~ cadeira (transitória),
capitão de engenharia
Con tantino de Meneses Oom do Vale.

V-AUMENTOS

João
Inácio

SÕBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS
DE PENSAo

Ministério da Guerra -

J.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Concodidas

as vantagens
do qUI trata
o docreto
de 24 do Agosto cio 1931, desde as datas que
o indicadas,
aos oficiais em seguida mencionados :

11.° 20:247,
lhes

VI

Por terem completado o tempo de permanência no
clarato, desde as datas em que são considerados
nentes, nos termos do decreto n,· 17:378, de 27
Setembro de 1929, necessário para o primeiro
menta de 10 por cento sObre o sOldo:
PO)'

portaria de 2:')
\ Visada
vldo

de JUI/ho

ofltede
au-

.lindo:

l' lo 'I"rlbuunl .10 COJltll , com a IInotru;llo de serem
mo lumeuto , noS termOI do doerotu o. o 22:2~7).

Artilharia

de-

- tenont
J ouquim T ixeirn '1'<,10, adido, cm
~en'ic;o na fúhril'a d IUU niçõos (lo artilbnriu, :lrlllllment~
e viuturn , no: termos (lo artigo 19. do decrot~-lel
u.l):! :.lO~~,dr ;ll de J)ez(lllbro do 1937, deade 111 do
C)

Junho <1(\ 194:t
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria de 14 de Junho findo:
(Visada pelo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas, com a anotação de .~rem d .
nos tormos do decreto n,o 22:2~7).

Serviço de administração militar - capitão António Veutura, adido, em serviço nas oficinas gerais de fardamento e calçado, nos termos do artigo 1U.o do decreto-lei
n." 28:403, de 31 de Dezembro de 1937, desde ~6 de
Maio de 1943.

Pensões anuais rectificadas, nos termos do § 13.° do
artigo 6.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passaram a vencer os oficinis na situação
de reserva ao diante nomeados:
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que lhes vai indicado:

Por portaria de 22 de Junho

fi IIdo :

(Vloarln polo TrllJunnl de Coutns, com 11 Rnol"i1o da .~r.m
vlrtos emolumontos,
nos tormo,", do doerl'to n. 22:257).

d s-

Capitão Inocêncio Cordeiro, ~OAOO;.). desde :?;) tIl' ALr:'
de 194:3- 36 anos do serviço.
Capitão Clemente J OSÓ Juncal, 2U300õ. desde 1 de J unho
de 1943 -:36 anos do serviço.

VI- DECLARAÇOES

• Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

I:' Repartição

1) Tendo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol COl
o grau do comendador ordinário da Ordem de Mohdaui»
o tenente-coronel do corpo do estado maior .1086 da
Costa Pereira I~Htaço de Sncadurn Boto COrte H(IUI, é-Ih
permitido, em conformidade das dispo sições do regulamonto das Ordens Portuguesas, acoitar aquela mercê
usar as respectivas insfgnias.
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2) Por decretos de 10 de .T ulho de 194~, publicados
no Diário do Gouêrno n. o 153, 2. a série, de 3 do corrente mês, foram condecorados com os graus da Ordem
a seguir designada os oficiais ao dianto nomeados :
Ordem Militar de Aviz

otlclal
Capitão do corpo do estado maior João J OSI' Xavier
Banazol.
Cavaleiro
Tenente de infantaria Joaquim dos Santos Gomes.
3) Diz respeito ao actual tenente-coronel do corpo do
estado maior José Guimarãis Fisher a declaração 4) da
Ordem do E,l'ército n.? \), 2.3 série, do corrento ano.
4) Oondccorados com a medalha militar da classe de
comportamento exemplar, em conformidade das disposiç( os do regulamento aprovado por decreto de 2 de
Sotom bro de 1917, os oficiais ao diante nomoados :
Medalha de ouro
3." região militar

Tenente, na 'ituÍlção de ro 'erva, Manuel Francisco

Rel-

Guarda nacional republicana

Maj or de infantaria J o, o Pereira Tavares.
Tenente do quadro do' s rviços auxiliaro'
~lanllel rêspo.

(lo exército

5) T sndo sido aarnciado
com as mercês da Sociedade Portuguesa daI:>ruz Vermelha, que lI11'S vão ~~dicadas, o. of .iais ao diante nomeados, é-lhe!' permitido
LI 'ar as respectivas in 'ignia ' :
Cruz Vermelha de Mérito

Capitl o, na situação do r sorva, J os Ribeiro da ilva,
'upitão do extinto quadro uuxiliar dI' artilharia Augusto
Pinto d Fr-eitas.
Cruz Vermelha de Dedicação

'1'en

int

(parido.

miliciano

d

infantaria

lfr do

AU(~II:to

:\fur-
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6) Por decreto de 18 de Janeiro de 1941, publicado
no Diário do Gouêrno n.? 51, 2.a série, de 4 de :\far~o
do referido ano, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial
«classe
de Mérito Industrial»
o soldado recruta n.? 192,43 da
a €' aérea n.? ~, Júlio António Vieira.

rmstérie
7

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2,' Repartição

Concluíram
em 3 do corrente
m s o curso de alcomandos
no Instituto de Altos Estudos Militares,
tom a classificação
de «apto», os coronéis:
do corpo do
estado maior Francisco
Aires de Abreu, José Filipe de
Barro
Rodrigues e Luiz Pinto Lelo ; de infantaria Miguel
Franci .co da Conceição Santos, e de cavalaria
Afonso
Talaia Lapa do ousa Botelho o Rui da Cunha o :\10neses, pelo que passam a Ror considerados,
desde a mesma
data, coronéis tirocinados,
nos termos do artigo 14,° do
I

10S

ecreto-Iei n.? 30:264, do 10 ele Janeiro d 10-1:0.
) E~tú desligado
do serviço
desde ., do
mês, para o ofoitos da última parte do artigo
decreto-lei
n." :.!8:404, d 31 do Dezembro II
tonente-corouol
de infantaria,
comandante
do
de caçador s n.? 6, José Luciano Martins Corr

corront

15.° do
1937, o
batalhão
ia,

~I) Freqüontaram
com aproveitamento na Escola Pr:Ltic: do Infantaria,
no actual ano escolar, o cur 'o d comandante'
de batalhão
os capitãis de infantaria:
P dro
Joaquim
da
unha Meneses Pinto
ardo o, António
da Encarnação
Arruda
Pereira,

Santos Vioira, Alberto Granado,
João
_\ ng lo
osta, Armindo .\ ugusto dos
untos, .Iosé Pontos Bita, Júlio Marques dos
untos
ilva, Guilherme
Carlos
I" rrcirn Pinto Basto Carreira, Adriano
Augusto
de ,,'igu iredo Dores, Albano
Dias Milheiric:o, Jo~ó Soares tI :\Iatos, Aueusto J,'arin
Lagoa,
Carlos
Baptista,
José
do ~lirand(L Amlrndo,
António Francisco
do Alm: ida, Adeliuo Dia, do
'anto , Joaquim
Augusto
Pinto Hill iro. Cu tano AI\' '
'I'oixoirn, Pedro .Júdico Bu to1'll' , il\'a, .Júlio Y', ar (Ia
Costa Chab:, António .AI> 1 (\ OJi\'oirn d Araújo Pinto.
losé Honorato
Gome::; P r ira • .Júlio ' 'lTa P r<'irn,
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Artur Rodrigues
Paula Santos, Alfredo da 'Fran\:u Dória N óbrega, João Augusto da Paixão }!oreira o miliciano, do extinto quadro especial, Armando do Oliveira
1Iira Saraiva.
10) Não deve considerar-se
por
transferência
para o regimento
de
capitão de infantaria,
do regimento
António Maria Peneda, a quem se
19 de Janeiro último, inserta na
u.? 1, 2.a série, do corrente ano.

11) Nula e de nenhum

efeito

motivo disciplinar
n
infantaria
n." 17 do
de infantaria n. ° 0,
refere a portaria de

Ordem do Exército

a parte

da portaria

de

14 de Junho findo, inserta na Ordem do Ecército n." 8,
:?a sério, de 16 do mesmo mês, que colocou no regimonto de infantaria
n. ° 7 (1.0 batalhão expedicionário)
o capitão de infantaria,
do regimento de infantaria n." [)
(L." batalhão
expedicionário),
José Augusto
Junqueiro
Gonçalves de Freitas.
12) Devo considerar- se colocado na 7.0. bataria anti-aérea. do comando da defesa terrestre
contra aeronaves
da Horta, o não na 7. ~ bntaria do gmpo de artilharia
Contra aeronaves
n.? J, o capitão de artilharia António
dos
autos Vaz Barreiros,
a 'l uom diz respeito a portaria de 30 de .T unho findo, inserta na Ordem do E.l'éI-cito 11.° Ü, 2.11 ério, da mesma data.
13) Foram nomeados para a Ireqüência
do curso (lo
('omundantes
do hataria , a roalizur na Escola Prútica
cle Artilharia
um Outubro
de 1043, devendo as autoridudo de quem os oficiais dependem promover a sua.
apros0ntação
na referida I'~scola no dia anterior àquele
CjUI
oportunamente
será fixad o para início do curso, os
tonentos do artilharia
a ~ll'gllir mcncionudos :
Alní!cUl' lia Ros 'urrC'ic:ão Diogo do Carvalho,
adido: no
:\finistério das 'olónias.
João da Costa Laje, adi-lo, no :\linistério das Colónias.
Raitl do astro Cnri: , adido. no ~ILnist('rio das Colónias .
•João .Io
Domingu
,mlido,
no Colégio ~[ilit(l.r..
.
h-o O Iludo. ela ilvn, no rpginlll11 to do nrfilharia hgOlra
é

n.?

:l.

('lIilhllrllll'

nu Escola

Vergíllo

,Il, Almeida

<lo I~.· In·ito.

Piro:

:\lontl'iro,

adido.
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Luiz Gastão Ramalho Fernaudes,
adido, no Ministério
das Colónias.
Almor Branco Baptista,
adido, no Ministério das Colónias.
Carlos Alberto Machado da Silva, adido, no Ministério
das Colónias.
Alvaro Herculano
da Cunha, adido, na Escola do Exército.
João Marie Navarro Vila LObos Vieira. no destacamento
mixto do Almada.
Dúlio N orberto Franco Simas, no regimento
de artilharia ligeira n. o 3, expedicionário
em Cabo Yorde.
Ilídio Marinho Aires Trindade,
adido, no Ministério das
Colónias .
•\lvaro
de Castro Fernandos, uo regimento
de artilharia ligeira n.? 3.
João Horta Galvâo Ferreira
Lima, adido no Ministério
das Colónias.
Aurélio de Sousa Medeiros,
no regimento de artilharia
ligeira n. o 1 (1." bataria expedicionária
aos AçOres).
Leopoldo
Manuel de Seabra do Sousa Gentil. no regimento de artilharia
posada n.? 1.

1-1) Por despacho <lEI S. Ex." o Sub-Secretário
de
Estado da Guerra, do 7 do corrente mês, fica suspenso
o julgamento
de idoneidade
para o serviço do estado
maior do tenente de artilharia,
com o curso do estado
maior, Jorge Faro Valadus, a quem se refere a declaração 27) da Ordem do Erército n.? 9, ~.a série, de ~30do
Junho findo.
1;») Concluíram

na Escola Prática
de Cavalaria,
no
escolar,
com aproveitamento,
o curso de
comundantos
do grupo
de esquadrões
os capitãis
de
cavalaria
Henrique
Dias Costa, José Cardoso Martins
de Menoeos, Ricardo José Alves POrto, Bonto da Frunca
Pinto de Oliveira,
'antiago
Ponco do Castro o Dócil)
Tito (la Silveira Froita
corronto

ano

1G) Deixou do estar suspenso da, fllll~( I'S do serviço
desde ~ do corronto
mõs o capitão do cavalaria.
('0111
o curso do estado maior, .10:\0 da Cunha Baptista.

li) Chegaram
à al tura para entrar no quadro, rospectivameuto
em 20 do Abril e f) de Junho do COIT nte

2.&

ér ie
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de engenharia,
em disponibilidade,
José
Júnior o Vitorino Marques Esparteiro.

1._) Freqüeutaram
o curso de mscãnica-auto
para
oficiais subalternos,
nas oficinas gerais de material de
engcnhariu,
no actual ano lectivo, com a classificação
que li cada um vai indicada, os seguintes oficiais:
Tenente
de engenharia
Rogério
Humberto
Alvos de
Sousa, muito apto.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do exército
José Diniz do Carvalho, apto.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do exército
Edmundo Ladeira Afonso Benades, muito apto.
Alferes de infantaria:
Hélio Augusto Esteves Folgas, muito apto.
Carlos Armando da ~fota Cerveira,
mnito apto.
:\Iário )1iguel :\[artin8 lfacedo, apto.
Manuel Ribeiro do Faria, muito apto.
Alferes de cavalaria:
Rodrigo de Melo 'I'udela Laranjeiro, apto.
António Prazeres Júlio, apto.
Miguol Fernan dos ~lorono, apto.
Joaquim Rodrigues Alho, apto.
.Iosé Luiz de Mendonca Ramires, muito apto.
Viriato :\Iamodo de Brito, apto.
António Pais Andorinhu
Romão, apto.
Alberto Carlos da Silveira, apto.
Joaquim ..'unes :\fatills, muito apto.
Alff\rcs do quadro <los serviço: nuxiliuros do exército :
Armaudo Milheiro , umpuio, apto.
Carlos Rodrigues 'alas, apto.
,T08(\ Casimiro
Lourenço cio Abreu, apto.
Armando
Barbosa :\ft'xiH Leitão, apto .
•losé Pinto da Silva Pimenta Araújo, apto.

Hl) Conta n antieuidndr
110 seu
actual pôsto desde
1 do Dezembro
do hlH:~:l o tenente miliciano do engenharia Carlos ~farja. Félix da Costa, pelo que deve ser
eoloca(lo na respectiva
escalu iUle<liatlllllpnto :L e!H1 uerda
do tPl!PTlÍ(1 miliciano da mesma armn Abel Hodrigu()s da
-, ilvlt Vieira.
:?O) Puhlicn-se
,lferl\

milicinnos

li.

de

lista
PI!

(Infinitiva da Hntiguiclad(, <108
ronbaria. roforidu a
de Junho

ao
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ano,

com indicação
da data do seu actual
do despacho de Sua Ex.3 o Subo
de Estado da Guerra, de 27 de Março de 194~:

põsto, em conformidade
Secretário

Carlos Ferin Cunha.
. . . . . . 1-11-919
António Joaquim Simões Crêspo . . 1-11-923
J osé Sebastião Porestrelo Guimarãis
»
~fário da Costa Pires .
1-11-9~-i
Ilídio Mariz Simões.
. . . . .
D
João de Penha Garcia.
. . ..
1-11-92::;
Daniel Emílio da Silva Carvalho.
I)
António Ventura Santos Fernandes
1-11-9:30
Fernando
Eduardo
Espirito
Santo
Silva Moniz Galvão . . . . . . 1-11-9;H
António
Lourenço
da Silveira
de
Sousa Bua!. . ...
. .
»
Ricardo Graça
. . . . . . . . . 1-11-934
Germano Joaquim Venado
. . . .
::\Ianuel Sárria Tavares Mascarenhas
Gaivão
. . . . . . . . . . . 1-11-9Bf)
João Lopes Guimarãis
dos Santos
"
Luiz Martins Manso.
.
1-11-9:36
Luiz Carlos Duurto . . . . .
li
l Ionrique Grungor Pinto.
.'
1-11-9Hj
Elisiár!o Luiz Faria Monteiro.
»
Manuel Honório do Matos Viegas
1-11-9:~8
.J or g o Bobiauo
Corroia
Amaral
Coimbra.
. . . . . . . .
»
Guilherme do Castro Leandro.
t-11-9;3~)
Alfeu Pereira de Almoida
"

Ramiro

. . . . . . . . . .

»

Jaime Antunes Poro ira . . ..
.
),
Manuel Monteiro do Andrade e SOU!:i:L
))
Rogério
Augusto
Leite Rodrigues
l-11-HJO
Alexandre Ribeiro Ferreira Chave'
»
.Ioão Augusto ROgo Bayam Júnior
li
Carlos Peixoto Nunes . . . . ..
I'
António Pereira Rebêlo
»
Eduardo
Ilcnr ique Hil\'a' de Cnrvalho . . . . . . . . .
II
.~oão Josó Ro driguos . . . . . . .
Alvaro dos ~HlltOS Ferroiru . . ..
»
Alexandre Loncustro Araújo Bobone
Feruuudo
Augusto
Soares
do .\1·

moida.

. . . . . . . . . ..

&
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Francisco
António Ramos e Costa
1-11-940
Pedro
Croner
Celestino
da Costa
1-11-941
Vasco Bon de Sousa da Mata Marques Leite.
. . . . . . . .,
li
José Manuel Burnav Morales de 108
Rios da ~ i1\'a Leitão
. . . . .
António Vieira de Carvalho Seabra
José Maria de Bessa Ferreira
da
Cunha.
. . . . . . . . . ..
"
Luiz Guilherme Longle de Carvalho
Carlos Domingo
. . . . . . .
António Pereira Marques.
. . .'
J)
José Manuel Gonç-alves Figueira.
.
Ciro de Oliveira Pinto.
. . . ..
»
Fernando
de Sousa Ferreira
haye
.
Tomaz
Luiz Couceiro
Leitão
da
Costa Rito ..•..
Artur Cündido Cuuiisa .
António João Barroso Antunes
))
Fernando
Poroiru
cqueira . .
Henrique
Burnux )10ra1es de lo"
Rios da ilva Leitão
Tito Lívio da
ruz g teve . .
»
13a ílio Francisco J o é ti ~lagalhãi ...
Freir
Caeiro da :\lata.
. . .'
)1
Rui Mário de Oliveira P drcir: d

Almeida
Ernaní
Hilário

. . . . . . . . . ..

Rocha.
. . . . . . . . •
Per ira ti Vnsconcelos
'ruz

José r reiru Zugulo . . .
Jaime da Silvn Val« ...
Raúl LOJl s Coelho Duarte
.Iosú Joaquim de Matos
Munuol Alfredo Tito d Morais
António Pinheiro do l\Iagalhãi
nior

Luiz

»

»
Jú.

Mendonça

L:lIIl1.1.~

lil· Oliveiru

Fcrnundo

Lour 11<: Per ira
I ogório Afon. o. . . .
Vltor 11ark ' 1'U\ a . .
Luiz ::\f ário PI'~' tr .10 Pinto
~011 a
outinha . .
António \Vr III \ ianu
.1 imo Rodricue
..'inll

II

di'
II
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Fernando
Meireles Guerra ..
José
Rebôlo
Castelo
Branco
da
Gama.
. . . . . . . . .
'ebastião Alves Santius
. . .
António
do Nascimento
Loureiro
Basílio Pinto Fernandes Jorgo
J aimo de Almeida Leitão.
Jorge Cândido Osório . . ..
António Gouveia Portela.
. .
Alberto Augusto Mendonça . .
gstêvão
Mendonça Lamas do Oliveira
.
Júlio da Nóbrogu Rangel de Lima
João Cândido Furtado Antas . ..
José António Gil da Silva . . . .
João de Almeida Cardoso do Lemos
José Cabral Marq \lOS do Boj a N e"OH
JOS(~ Adolfo Pinto Elisou . . . ..
::\fanuel Fornundos
Matias
. . ..
António Álvaros da Costa Monesos
Moura e Cruz
. . . . . . .
Diogo J OSÓ Antunes.
. . . . ..
Manuel António Lopes Navarro..
Honorato Alves do eabra.
. ..
António
Ilcnriquos
Nunes Coelho
Ricardo Vaz Pacheco do Castro.
.
::\Ianuol Severo do Figueiredo Cunha
J OSl! Mann I Braga do Beiros . .•
Orlando Eduardo
Valo de Almeida
e Sousa.
. - . . . . . .
Carlos Pedro Valentim Paz.
.
Man uol Lúcio Si! vério da Uva
:\fúrio dos Reis Antunes Vaz .
Francisco
Xavi r Marques Maia.
P dro Moura Braz Arsénio
unes
Rui AI\"( s da Silva
anchos
n ualh rto Fornand s Pires.
'Iilit1to Rosa Poroiru . . . .
A lfr do Sobrinho Barata da Rocha
António ]'~Ill{dio P roiru Qu lhas da

ilva

2." Série

1-11-941
»
»
»
»
»

1-11-U4~
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
li

»

»
»

»

»
1)

»

»

~
»

»
I'

. . . . . . . . . . ..

António Carrloao II Lncordu Leitão
Daniel Josó d Ar-riagu Forroiru .
Augusto 'imi'\os )[nrta
Amuro Jt'igu ira . . . . . . .

»
»
D
I>
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1-11-94:?
Xlauuel N ogueira do Almeida
»
Nave Catalão
..
»
Manuel Ferreira Neto Valente.
. .
.Jo::;6 Oluia Lopes Montoya . . ..
José Augusto Lel10 da Costa Simões
»
António Rosa Fernandes
do Barros
»
Artur Van' la Cid.
. . . . . . .
»
.J OSC' <los • an tos Mnrtins . . . . .
Henrique Lapa Travassos Valdez
António Chaves Guimnrüis
. . . .
Alberto
Montenegro
Pinto do AI»
moida Teixeira . . . . . .
»
)[úrio Soares Lopos . . . .
»
Alberto da , ilva G uimarâis .
»
António Pereira Ribeiro . .
»
Vasco Ventura Outeiro
.
José António Pinto li Cnrrnona
II
Ruúl de Brito Freire Lira ..
Augusto Manuel Anta Barros.
Jo. ê dos. 'antos Baptista.
. .
Eduardo José da 'esta Pereira
)Iário

Mauuel Vaz

J)

J)

))

~1) Chegou à altura para entrar no quadro, em 13 de
Maio do corrente ano, o major de aeronáutica,
em disponibilidade, Frederico da Conceição Costa.
~2) }:J tenente, e não tenente miliciano,
cudo, o oficial médico :\latias Duarte dos
purtaria
do ~~ li Junho findo, insorta
E.l'é/'cito n."
:?a sério, do corrente ano,
comando militar dos Açoros como adjunto
do serviço do saúdo do comando militar

a,

como foi publiReis, quo, por
na Ordem do
foi colocado no
<la ropartição
do S. :\figuol.

:?:~) Tom o pô 'to de tenente, e não o do al feros, como
foi publicado,
o oticlal miliciano módico .Iouquim Pais <lo
I"igul'irc!lo, que, por portaria do 14- de .Iuuho findo, inserta na Urdi /II do E.rército n." S, ~." sério, do corrente
uno, foi colocado no 1.0 batalhão oxpedicicnário
do re~ill1ento do infanturia 11.° lO .
. .:?.J.) T~III o põsto de tenente, e não o dr alferes, como
publicado
os oliciuis milicianos módicos Fernunuo
HUlI1iro Lop/
do •• ogu ,ira Handei ru do Lima o Viriato
Mac.:h,ulo du '0 ta Gurn tt, cru', por portaria do :?2 do
,Junho findo, in 1,.·tlll1ll Urdem do I~'.cé!·cito 11.° \l, :!.I' Sl'ril',
1Ul
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do corrente ano, foram colocados na 2. a companhia
saúde (núcleo hospitalar
n, o 2 do hospital militar
'I'erceira).

do
da

25) Foi autorizado o alfores miliciano módico )Ianuel
Busson Peito Vuhia N OV0S a usar o nome do ti! anuol
Cassiano Novos, devendo portanto ser inscrito nos res[lectivos registos com êste nome.
2G) Chama-so Arménio Moreira Neves, e não lrménio
Moreira N oves, o nlferos miliciano médico, do centro do
mobilização do sorviço do saúde n.? 1, que, por portaria
do 10 de N ovombro do ano findo, inserto na Ordem do
Exército n. o 15, 2.fi série, do mesmo ano, foi promovido
àquele pôsto ..
27) Pertencia ao regimento do artilharia ligeira n. o 3,
• c não à 1. n com panhia de saúde, como foi pu hlicado, ()
alforos miliciano médico António Joaquim ~[adeiJ'a Pina,
que, por portaria do ~2 do Junho findo, insorta na Ordem
rio Eol'ército n.? fl, :?Il sério, do corrente uno, foi colocado
no 1.0 grupo do haturius de obuses do referido regimento .

.

28) Nula c dn nenhum ofoito a parto da portaria dt' 14do Junho findo, insorta na Urdem do E.l'ércitll n," 8, :?3 si,·
rio, do corrente ano, quo colocou COIllO adjunto (lo sorviço veterinário
do comando militar dos Açores () aspirnnto a oficial miliciano
votorimirio,
da ropartição
do
serviço veterinúrio
do comando militar dl' S. :\[iguel,
:'IhIlllOl da Costa Campos Pinto.
29) Tom o pô to do tenente, e não o d" alferes, corno
foi publicado, o oficial miliciano veterinúrio
.loão Hodri~uos da Silvn Santos, que, por porturín <lo ~:! til) .Iunlio
findo, foi colocado no regimento
do infunturia 11.08 COIllO
choro do serviço veterinário
do comando do regimento
do infantaria
n." ~O.

ao) Coutam a IIntiguidadn do' SOIl uctuais po tos.
dosdo as (latas <[110, rospoctivamonto,
lhe vito iudi ':ld ,
(JS oficiais ao tlianto Ilollll!!ldos, promovidos
pola prl'scrltl'
()rdt'1JI do R;l'/:,.rito:
Serviço de administraçio

'l'onontn·corollol
Joüo
.Jllnho 0(1 194B.

DominglleR'

militar

Pprp , do d

23

III

2

1

•

~éric
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Majores:
Vitorino Alves Gomos e Augusto Carlos de Pina
'Fermenta,
ambos desde 23 de Junho de 1943.
Franc] co Caetano Dias, Augusto tios Reis Antunes
o Alvuro Jlanuol Humberto Roiz Copedu, todos
desde 30 do Junho de 19-:1:3.
Capitãis :
Luiz Frnncisco Baptista, desde
do Junho do 19·!3.
António Ikiptista da. Costa, desde 1 de Julho do H)-:l:3.
Cuportino Alvo OOIlWS, desde ;~ de .Tulho do 1943.
)1ar' lino Forroirn :'IIurtinho o )[anu01 Domingos,
ambos desde 8 do Julho do 19-:1:)3.

ao

Extinto

quadro de oficiais

do secretariado

militar

Capitão .\ lvaro :'Iraria Poreiru, desde 12 de .Julho de Ü)43.
Extinto

quadro de picadores

militares

Capitãis .;\1\·:\ro da Cunha Frazão Poroiru e António
.\ugusto Teixeira, ambos de 'de 'lü do Jlarço de 1\)-:1:3.
:H) Deixou d prestar serviço nas oficinas gorais de
furdamonto
o calçado
11l 24 de Junho
findo O então
ca pitâo do orviço d administrnção
militar, adido, Augu to dos Hei .Antunes, continuando
porém na mesma
. ituaç: o d d n r ferida data, mas em serviço na Munutenção • Iilitur.
1

:12) ...hogou it nltura para entrar no quadro, 0111 2;3 <10
.1110110 findo, o ('upitão do serviço d( adlllinistrac::w militar, em di ponibilidad
, I ui Pinheiro elo Lemos.
:\:~) Tem o põ to
capitão, o não o do alfcros, como
foi publicado, o oflciul do quadro 110 serviços auxiliares
(lo c.' ;l'citu .J o
lves Jorr lia e • ilva, Cjw', por portariu
tio :.?2 d J unho lindo, in orta nu Ürdcm do H.r:é,.cifo n. o U,
2.
~d(>, do or!' nt ano, f i culocllC!o eomo cOIll:lnoantp
do tr m (lo h t 11150 I xp dicionário dI' 'uIHlc!oros mineiro
<lo r gim nto d ngenhariu !l.o :!.
'I

A

,,\

•

34) '1' -01 ) P t d ten nt(. o nüo o do alferos, COIJ\O
foi pnblicnd ,o' oficilli do quadro dos son'il,'os auxiliares
ti e.·('rcito António
de· jt'jglll'ir 'do, I )llllim F('rnandos
e .10 () F li - 'lu', por portnrin de :?2 dI .J un ho lindo,
in rtll na Ord m do E '{'relio 1I.0!1 _.1 sl;d " do ('Ol"l' lIto
!lO, for m colo 'Ado
r J!('cti"nlllpntl,
no 1.0 batalhão
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expedicionário
0.0 regimento
ue infantaria
11.° 1~, no
1.0 batalhão expodiciouãrio
do regimento do infantaria
u. ° 14 e na Ln companhia
xpodicionária
do batalhão de
.upudoros mineiros do regiuion to do engenharia
n. ° ~.
3;-) Pertencia ao bntnlhão indopendon te de infan taria
17 o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército Jusó Teixeira ela Silva, que, por portaria de :?O
de Maio último, insertu na Ordem do Exército n. °
:?a sórie, do corrente ano, foi colocado como arquivista
da :?n Repartição
do comando militar dos Acõres.

n."

t

:JG) Pertencia ii. 1. compnnhia
do saúdo, (\ não à:3,'companhiu de saúde, como foi publicado, o alferes do quadro dos sorviços auxiliares
do exército ~Ial'COS Cruz,
que por portaria (lo 2~ de Junho findo, inserta na Ordem
do Erército n.? 01 ~.n sério, do corrente ano, fui colocado
no rogimento de engenharia n.? 2 (comando do batalhão
do trunstnissõcs
expedicionário - S. ~Iigucl).
A

:37) Pertencia ao rogimonto do artilharia ligeira n.? -I,
e não à ~. a com panhia de trem hipornóvol, como fui publicado, o nlfercs (lo quadro dos serviços auxiliares do
exército .Iouquim l Ienriquo dos Santos, que, por portaria
(hl ~::! <lo Junho
findo, insortn na Ordem do E.l'ércitv u.? D,
~.a
sório, do corrente ano, foi colocado na hatariu indopoudoute de dofcsa de costa 1\.0 1.
:3')) bogurum h altura para cntrur no quadro, rospectiv.uuen tc em ~:! o :30 d(1 .J\111hu findo, os alforos do quu(Iro dos scrvicos uuxilinrcs do x{'rcito, RUpl':I!lUllIorÍtrios,
:)ecunélino UOll<;aIH's de Araúju o Luiz ~[Ilccdu Pf'reira.
39) N\1la o de lH'nhulll eftlito a pado da pOI'taria I
II do Junho findo, inserta na (h'c/em rio R.re/'(·ito 11.° 8,
:!.a sél'i , do con ntc aliO, quo colol'ou no 1.0 hatlllh, o
(,x[l('llieionário do regimonto de infantaria n.'1 o alf(',·(,
do CJ uauru dos sor\"Í<;os au. 'iliaros do tlxlIrcito, da L" 1'('parti<;ão do cOnHtntlo militar tIo 8. :\Iiguel, .Joiio ti ~\I·
meida Ilol'ta.
40) Pprtcnco ao o.'tinto qlladt·u nn.·ililll' do artilh, ria.
llaO ao qu:ull'o do!' 'cni<;os
aU.·ili:u·('s do
'\l'l'ito,
('01110
foi publicado. () t('!lPllto :\(anu I lia 'o ta Ho fi,
o

(I
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que, por portaria
de 22 de Junho findo, inserta na
Ordem do Erérciio n." 9, 2,~ série, do corrente ano, foi
colocado no depósito geral do material do guerra (depósito regional de material de guerra).
41) Chogou ii. altura para. entrar no quadro, em 5 de
Março do corrente auo, o capitão do oxtinto quadro dI'
picadores militares, em disponibilidade,
Honriq uo Nunes
Novos da Costa.
42) Conta a antiguidade do sou actual posto desde 12
<lo :\Iarc;o do corrente
ano o capitão do extinto quadro
do picadores militares .José dos Santos, promovido por
portaria
do ;) de Abril, inserta na Ordem do Exército
n .? G, 2.n série, do corrente ano.

4:3) Continua
prestando
serviço na delrgaç'tLO da
3.D. Repurtição
da 2.D. Direcção Geral déste Ministério,
na 4. região militar, o tOlH'nte·coronol <lo sorviço do
administrução
militar Agrwlo Augusto de Gouveia Cabral, que pela Ordem do Eirército n.? 8, 2.0. sório, do
corrente ano, transitou
para a situação de reserva,
A

·t4) Continua como director do depósitc gorul de far<lamentos o tenonto-coronol
do sorvico <lo administração
militar Heruitório Augusto de Carvalho Mussauo, quo,
por portaria de 30 do Junho findo, insorta na presente
Ordem do 8.T1lrcito, transita para a situação do reserva.
45) Estão

desligados
do serviço rlesrle 30 do .J unho
termos da última parte do artigo 1;),° do
decreto-lei
n.? ~8:40~, <lo iiI do Dezemhro do lD37,
o major Francisco
Cortê
Pinto t' o capitão A lexandre
António Joaquim Frodoriquo,
ambos na sitoaçüo de resorva.
tind o,

1l0~

n fnzor •.01'\ ,ir: o , oventualmente,
no distrito
mobiliznção
n." lB õ capitão, na sitlla~iio (lo rOSN\"fi, Laurindo
}<'(\rreira do !I1agalh~is
4) V Ilsconc
los.
4G) Pas

li

dl' rocrutamonto

(l

47) C'ontinulI pro lando ser\'ic,:o na :3. R('llllrti~iio da
1.~ ))irl'('çiio G('ral d~ to ~rjnistério o capilllo lIIili"iano,
Ila itull~ão do 1'n 01'\'1\, .\ nt{'llio dl' :\[at08 Hiboiro.
4
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Ministério da Guerra -I. a Direcçlo Geral- 3. a Repartição
48) Escala a que se refere o artigo 31.0 do decreto
11.
22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, para a admissão
il matricula na Escola Central de Sargentos no ano
lectivo de 1943-1944:
0

Colocaçãc

}'ôsto

Nomos

Infantaria
R. T. 10
B. C:t\'. 13
R. J. 113
R. 1. 2
B. L I. 18
B. CII~'.7

Primeiro
Primeiro

Rodrijro :\fnchadú da Cruz.
.\hel Afonso
.João .Jo,Ó Vila Verue.
João Roberto.
-Iosé Luiz da Silve,
1<:<11131'<10 Segundo de A I-

sarg. cad .
sargento
»
»
»
»
I

R. J. 1

Primeiro sarg.cad.

B. Caro 1

»

H. 1. ti

"

B. Caç.l0
R. J. G

u.

I. 4

»
»

"

R. I. 113

li

H. I. 8

»

B. Caç·.·1

»

B. Ca~'. :1
I';. P. J.
B. C:I\'.l

Pr imei ro sargento

B. L 1. lH

"
"

mui da.
Alhl\rto
Mn r ia Cu s t e luranco Vieira.'
l\Iiguel da Couceição Pinto
.lúnio r.

Diamantino

do Na .cimuu t o

1\1orgado.
Fernando
Liége
Carvalho.
Manuel
Alltónio
Vay. Osório.

AlIO ida
:\lour' o

Luiz Vasco da Veiga Fér• reira Pedrns.

Alvaro António
Xnvier .

Pompeia

•\ rJindo A lhurtu Trancoso
Poças J-'al('ào.
Vítor' Manuel )lirno o Ga -

tela .
»
»

•Iniruo Augu to OOJlliuguos.
.Joito da Cruz.
Au tóuio Maria do j 'asei111

B. Cac'. (j
IL I. 1~
B . .\1.1
B, ('a,:. 1
H. I. H
B. 1. 1. 17

»

"

'ntu Porubo.

Luiz Prudêncio Pereira lia
Co ta.
.\falllll'l Ferreira.
.10'" l lortn -"ontHir .
Malllll'l da Co ta Vulado.
"lanul'l
1:0 ou,lo luouêllpiu .
•Joaquim Pcmira ('31'110 o.
.Jo!\o )loni7: E!I(·omillrll.
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2." Série

Pôs!o

C olocllÇl o

B.

r. I. 19

Primeiro

,I

sargeuto

I)

»

n. 1. 2
B. ~I. 1
Colónia-

))

I

»

I

»

J)

H. 1. 16
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Nomos

Luiz Ferreira
Machado
Drumond,
António Ricardo
Felgueiras.
,J caqui m Ferre.i ra Gouveia,
João Noé Marfins.
José de Almeida.
Álvaro Martins de Carvalho.
Sebastião
Marcos
Nugas
Guerreiro.

Artilharia

U .. \.

C.

sarg, cad.,

Primeiro

G.A.C.A.1

Primeiro

A. 2

sargcn to

R. A. L. 1

»

IL .\. C.

u

H.• \. P. 1.
H. A. L. 2
B. I. !l. ('. 1
E. P.• \.

Fernando "ilas Boas Mousinho de Albuquerque.
Aurélio .\Ianuel da Hocha.
A lbano Maria de Almeida
Grnça.

Autón io Pedro Leirus.
.João l<'c!lix.
Aires '\Ug'1I to Recto.
Jo,é do Melo.
.louquirn António
Calado
Hoqlle.
Manuel Alves ria Cruz.
Alvaro Paulo Hui vo.
Cândido
(la Costa
Reis
Lima.
Emídio .'(olliz Barreto.

"
I>

»

R. A. L.~
H. A. C.
H.• \. L. ;;

»

IL .\. L. 3

»

..

»

Cavalaria

n. C.

Pr imeir o sarg. cnd.
Primeiro
nrgeuto

..

E. P. C.
C'. i
){, C. 1
1lep. Rem.

»

n.

Pzim iro ar . cad.

"

José Henriques Neves do 6.
J\1:lJ'io August«.
.lo é Frnuei C'o Larcia.
.Io/\c[ldlll Dias Valente.
.loâo Brauco Baptista.
Hruuiro Lopes Prnzudo Pi·
un-nta.

Engenharia
B.:. . I'.
H 'I.
u

lt. L. 1

I

Primeiro

I
I

nrgento

·
Prim iro
Primeiro

arg. cad.
nrgt.!nto

Artur Afonso 'l'iç ão.
Ilídio Antollio da Hosa \'abda~ .
•\lhí'rto
ela Silva Campo:;.
Alltónio Garclo o.
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NOIl1~s

Pôsto

Colocação

2." Série

N.· 10

Aeronáutica

Primeiro

B. A.l

I

sargento

.10<10 Nicolau l\!atos.
n uil hcrme da Costa Santos.

»

»

Serviço de saúde militar

Primeiro

3." C. S.
1." C. S.

sargento

\ .Tos(~ Valcnrc.
;\Ianllel I'creira

»

Secretariado

DeI. 3." R. 2." ·D. } 1'"

G. M. 0.-1.- R. M.
D.R.M.9
Q. G. - 1.' R. M

3."R.-V

1\1. G.

A. Goral-M.
O.
Q G. -1.' IL ;\1.
2." R. 2.' D. G.
M. G.
D. R. M. 17
D. R. M. 4

1.· T. M. T. L.

militar

t

ruuciro

José Lourenço

sar gcn o

Caseiro.

Luiz Adalberto Fernandes.
A madeu Trigo.

»
»

D. G.}

de Meu-

donça.

\

»
»

I~duardo
1\1nrtinho
doso.
Luiz Cor rr-in.
.To[lo (la Silva Brito.

}

»

Armando António Fornuu-

I

»

»

B. 5

deo.
.losé Alves Ber tão .Iún io r.
H a {'ll(' 1 Pedro Pereira.
Fruncisco J\I agro.

»
»

Guarda nacional

republicana

Primeiro sargento

B. 4

António Gl'irinha.
.10:10 António Vaz.

II

»
»
»

B. 3

Guarda nacional

11. C.

({afael

(lo, Santos

Barata.

Lulz Allllradl'.
republicana

(cavalaria)

Carlo-, Furrcira

Primeiro sal'g(~nto

t;ap!lla.

.Ioào Cata"a~.

»

»

(infantaria)

.Ioão 'I'ouiaz Cnrr ajola.
Serafuu de ()li\'Pira
Brito.

»

B. [)
B.3
B.5

Car-

Guarda fiscal
I

Primci ro ~nrgonto

I

.fOS{'

rlos Sa ntns .
.Io 1\ Figueira.

»
»

.\hílio

»

António

.João ~lantt'iga

Pires.

de Campos.
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3.:\ Repartição

40) Pensões anuais que competem aos oficiais a soguir
mencionados, quo, nos termos do decreto-lei n.? 28:4:04,
110 31 de Dezembro de Ul37, transitam para a situação
de reserva pela presente Orelem do Exército:
'I'enontc-corcnol
do serviço de administração
militar,
Llcrnitório Augusto de Carvalho Massano, 30.0006.
Tenonto do quadro dos serviços auxiliares do exército
José Martins Funguoiro, 15.600:5.
50) Pensão anual com quo passou à situação do 1'0forma o oficial a seguir nomeado, conforme despacho
<la Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Previdência,
publicado no Diário do Gocêrno n.° 69, 2. A série, de 24
do 11ar<;,o de 1943:
Capitão do extinto quadro de picadores
rique X unes Novos da Costa, 20.736tS

Ministério

da Guerra - 3:' Direcção

militares

Ilcn-

Geral - 1.;1. Repartição

l) Fci antecipado de 19 para 12 (lo corrente mês
() início do estágio na Escola Prática do Artilharia dos
coronéis tirocinantcs,
nomoudos
para a freqüõncia
do
curso do altos comandos em 194:3-1944. \
õ

f>2) Foi alterado para 2 do A(TOStO do corrente ano
o inicio dos cursos Jo m()tralhado~'a ligoira para oficiais
O sargentos do serviço de administrnção
militar, estabolocídos no plano de tirocínios, l'stúgios o cursos no corrente ano, constante da d<,clara<,;ão 48) da Ordem do
E.l'él'cllo I1.0 12, :!.a série, do 1042.

-
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N.o 10

VII1) Cofre

de Previdência

BALAK
dos

Off

Nos termos do artigo 45.° do decreto n.? 2~:H)9, de 15 dt'
lativo ao 2.° trimestre do 1943:

Receita
Saldo

do anrecedoute

:

'I'It ulos <lo dl vlda púhllcn [vnl or do compra) .••.
Obrtgnçõus
da Companhia
do s Caminhos
do Forro
do No rtu do Portugal (valor do compra)
••••
Dopósttos
à. ordem
Dinheiro onl caixa.
. • . . . • • . . • • . . • .

20:816.133"60
407.0351100
1:019.7:171)00
.Fi(b)

21: rI3.80G687(5)

Cotns:
Rocouíüas

durante

o trtmestru

••.•.•.•....•...•••

Juros:
Do" tuutc-, de dlv lda púlrltcn
••..•.••••
Nos termos do fi,·tlgo 5.· <lo decroto n.? 22:tnn,
1~ do Peverotro
do 1933 ...•.••.•.••
Fundo

de despose

<lo funclonnmonto

Adl cloun la rocohldos
Recult as evontuuls

170.71lP02(~)
do

(n) :

durnut o o trüuostre

:

Indemntznçâo
llOS termos
do artigo 23.0 do decreto
F'evcrel eo do lUM .•••..•••••••••.....•...

(a)
(b)
te)
uI'gCIlIQ do

937610

11,0

2:!:H10, do 15 do

~J'
Cunst ltuldo
por :ullrlonnl"f
nos termos dn ctrcutar
11.° :J, de 1l do .lan6ft
t\Il4J
Iuctuldu:
~O IIhrlga«;õos, n reorubo lsur um .Julhc , pororle~o
om J)t'Z mhro (t;,o "'ti
Inrluldu
Il q uant ln do lO,000,5, lovnut ndus dI) )Iolltuplo
(loral d~pui. tlo íec I
UIIl lU" illl;'I t.lcsPOSI\UO 011\ 1 du .Iu l ho,

2., Série
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CElES
Ciais do Exército

Metropolitano

l<'ovoreiro de 19:~B, publica-se o buluucete do referido Cofre

1'0-

Despesa
SUbSidias:
21:;.OOO~OO
20.000,)00

na.~uIJ8crltores
rnloc1tlos 110 ano correute
A II'tuitlar, pagos uo trllllostn~
o

••••

21::••000~OO

!;ULsldlOI em pre. t açõus :
Preltn~oes

l)altn~ .Jurante

o tritne

tre

................

H.lldus vlt al iclns :

..................

)'aga!oldurnnt e o rrhuuau-o
PUlIIlo de detipesn de ruuctonamento r

Gratificações
e dlver as despesa
ltquidadns
110 trtmo"ro
. . • • • • • . •
• . . . . . .
.\<lldolluls
roslltllÍllns,
por 10,10' iii monto pagas

---~-

COtas:
n.stltuldaa

5.8~OMO
12"50

por lorem sido pal{8'

5.n02"GO

hui vldaureute

Raldo 'lu. passa:
1'itulo. de divl.IA pÍlhllcA (valor cl. compra},
Ubrlg~ôo.
da Companhia
cios ('4IJlinho
\lu
!) do Nort. d. Por tug al (valor .Iu CUlIIl'rl1)
(I.)
I ."ó.llo. ;. ordem (e) . . . . . . . . . . .
)Iubelro em eaLII\. • • . . . • • . • . . .

~H:3l(:.I~:1,1W
I··urro
.
. ..
. . .

.07.U3r."OO
1::lG:l.~7~,$OO

"U.
-------~~~

2:!:081.1l10"7:.
2:!:3G1.1 07 h25

1841

da 2." Illr eç o Oeral do :'1I,,!sI~rlo tia O uurrn.
11m.Junho do }!H3.
l nsutlc! ...nt.,s,
.ti 1,onlhPhlll4l.'!'I tltI rUBlln
do IlItllll·111

nl"l~ da 3.' l\opartlçllo
Pf1llt 010 )llIr
llJI, pOr

ortuto

orem

puru

lllllo(llIlIlHltll

2.' SécI •.
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2) Cofre de Previdência dO!

Balancete relativo ao 1.o semestre de 1943, a que ao refcJ"t
NargentoH de Torra e Mar:
Receita
Cofre

de Previdência:

Saldo do semestre anteclor
Cotas
.••••.........
Juros de papéis de crúdtto .
•IUTOS do (101)681\u nu Calxa
pósítos •...•.•...
Lucros em papéis de crédlto
Receitas eventuais
. • . •
Contas"
regularizar
.....

• . . •
. . . .
Gerul do U,,·
•
. .

7;120.722/115
379.745/105
140.2121115
1.158~05
~.878 70
21.1011110
08/150

545.!)18(S5J

7·!17:'.271,WO

Oalxa Económica:
Saldo
Juros
Juros
.1uros

do semestre anterior
.
de empréstlmos
....•
de mora •.......
<la papàís de crMlto
•.
,lUTOS do depósito na Calxn
Opl'al do Depôsttos , . . . . . • . . .
Prémio de rtsco , . . • . • •
Lucros em papéis de crédtt o
Contas a regulm-lznr
•••.

t: 1t):\.~9Sfg';J
2:1.\14.11580
1.127,$ Ir.
1~.5211i1O
1.601/10:1
Hr.4r,:I/iM
5.567/120
H27/iOO

GI.l3:i/14R

1 :r.2ii.0:l~/lOj

Sargentos

de Terra

e Mar

o n,O ~O,O do artigo 41.° dos estatutos do extinto Montepio dos

Despesa
Cofre de Previdencia:
SIÜJ itH
..
!'ta
o. a hqllldllr
. • . • . . . ,
,Ju,~'f"~nCil\ de COl"8 pa r :I o C. 1'. II E. \1,.
Hcst~t~t' ~otM tr1\n30ritlA
eo
Ic:ao d~ COLAs
••••••••
fita" Il rrgnlaritar

~~:l.. IOOhl~)
t 1.421/l~1)

:,.07~"O,·,

•••.•

~:1.3nt{)KI
~~O~3ii

Caixa Económica:
I)o·po
DI' ' b.ls gerais
. • . . •
PréP')~ito til) con ta ;:llh4'ia
POI~
de ri~co...
. . . .
a re~ularlz;.Lr ••...
Snld
o Para O !'eml\~trl\ seguinte:

~1.3411*7~
~01~1l~1l
1.. >3~fi~ll)
I\08lillll

Cofre de previdencia:
I:", dlnb
. 01:·0 •••.••
d~~l~tltaclona Caixa

I).

ft..

•

•

•

•

_ ••

- _ , •••••••••••
Credito

{lt.lral do J)tJpôsItos,
•

•

r Prt'n ..

•

..

t,., Papel •• Ie eré.lito:
Obrlgaçôe
do empri, rhuo CQu ol
dlldo de 1,5 por cento ti 1\1:13 • "
hrigaçOcI
do empré timo coo "II·
<I'do d. 4 por cento de 1!1:1I. . ••
Obrlga.;õe •• 10 ernpré tImo con oU
(l dado de 3
por cento de 1~36
,.
brl!(aç~e
do c mpr
timo ,'OD 011O .Iado do 3' : por e ente d 1911 , •
hri~a{;~tts do OUlprt'StllllO
COU oll()Idado (Ie 3 por cento dfl 1912,
, . ,
)rl~ll~ií .li ,ln emprõs thuo cun nltO dado de 2' , ror conte de IUI3
brIgaç(lt'
(10 ell)prl·~tllUo
de • I'llf
lI,"e," tu tio 1~I10 (t'oltte"ilrI"
). .
Iflg
Çtl 5 "0 r-mpr
timo d« 2 !. )l01
re"l .. de 1\112 ('I"o.ou.o) ..
, , • •
í-

(l

'I.

1

1:3xú.OO\',>Otl
L200.0<IOi)O()
I: I Otl,OOI)"'tlO
IOO.tl\1(1~IM)
IOO.O()(),'OO
.(100,)1>0
~()l).OOOhl'O
100. OOtl ,)tiO

Caixa Economica:

a

,f dlllh"i
I)epo

tu • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • .
dên&lltatto na Caixa Geral tio 1), lIÓSItO', ('r(·,lito il l'n'vi
hi"bl~ a . , , •.
,
t'
ito I'lnlprestado
·nl ~aptllo d

do olllJlr stlmo ~un u (.
por cento do IU3~ , • , ,
.tu orllprl
lIOlO eaRiu t
por cento .Iu l'IJG
.to oll1priunhllo
con.oU·
'/, ror c DIli ti 1lI1t
, ,
1'lgnç~O& do cDlpr"
tlmu
II 011
1)," do do 3 por eOlllo ,I 1\112. • . .
~rtg&.Ç~t! ~ltJ Gmpr,', limo CODloll
01 a,l .. do II ,. pur "onto du 1D~:t••
,
Irigaçô.
rio 1°1'" atlmo d
1 por
l)b"Qto d, I' 10 (C'I aI uárlo.) .••
,
r.gnc;'"
do empr ..tln111 d 2 'I. Jhlr
Cellto ti IOl~ (i
oW' l. , •. , ,
~~

~o.()()OIlIWI
,I

;.:oI4,,:,U

uédllo:

Obr1ka,:ne
Old.do do 1
"\rlgaçGol
.,Iu ,I. 3
cJflgat:ôna
0b Mo 01, 3

Oh

11.7SlfiO:'

'I.

IW.OOOt$()O
100,000 '0<1
!!O(), 000 ,(KI
lOO.ll{lO"IK)

1110.n()o""O()
100.000

(1)

----

n_:~_I_)()_.3_11_~,_(_):1
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VIII- ANÚNCIOS
Escola

do Exército

rrectaracâo de vacaturas do magistério

Nos termos do artigo 20.0 do decreto n.? 30:874, de
1;\ de Novembro de 1940, e para ofeitos dos respectivos
provimentos, faz-se público que se encontram a concurso
os lugares ele professores adjuntos das seguintes cadoiras:
6.a cadeira - Elementos do tática geral. 'I'ática de
infantaria.
Do grupo das 10.a, n.', l:?a, 13.a e 14.a cadeirasRespectivamente material de artilharia; balística
geral; tiro de artilharia; elementos de tátíca geral. Tática e serviço de artilharia; explosivos e
gases de guerra.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
as condições prescritas nos artigos 18.0 o 19.0 do mesmo
decreto o apresentar na secretaria desta Escola, até às
15 horas do dia 14 do Agosto de 1943, as sua declaracões, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante
da Escola, inatruídas com os documentos a que se referem
o artigo :3.0 e sou § único elo decreto n.? 13:764) de 13
do Junho de 1927.
Escola do Exército, 10 de Julho de 1943.- O omandanto, Antóllio Maria de Freitas Soares) general.
(Pllhlil.~ado no Diário du Goâl'll,() n.o UiJ, ~.a Itt"lril

l,

do ][, (lu .lulho

de 19,1:3).

Concur o

1Jé\1'é\

mestre cI

equitação

Declara- se aberto () concurso para mestre de eq uitadto da I'~scola do Exército.
, Os candidatos devem satisfazer a todas a' condic I'S
ostabelecidas na ullnoa c) do artigo :n.o do decreto-lei
n, o 30:H74, do 13 do Novombro do 1940, o allnoa fi) do
artigo :!.o do n1glllllJnl'nto aprov ado pelo decreto
II." 1:l:2!1I, do
de 1IIar(:o de 1a3~.
()I:\
candidatos deverão apresontar na secretaria da
J':scola, at6 àl:\ D horas do dia 1~ de .\gos(o de 1~.tj,
s sem; requor imentoa, feitos om pap I selado
dirigidos ao comandante da Escola do l'~x(írcito, devidamente
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instruldós com os documentos a que se refere o artico
~l.o do citado regulamento.
o
Escola do Exército, 14 de Julho de 1943.
O Coruandante, Antônio Mar,« de Freitas Soares, general.
(PulJliC:htn no niú,.io do GOI;~nw n." lG6, 2.1. Slll'iõ, do lU de Julhu
,lo l!H:I).

Instituto

Profissional dos PupilOS dos Exércitos
de Terra e Mar
Concurso para professores

De ('onfor~idado com a autorização constante do despacho ministerial de 32 de Junho do corrente ano e em
observância do que dispõe o artigo 106.0 do regulamento literário dêste Instituto, aprovado por decreto
n." 18:876, de ~3 de Setembro de 1930, declaro aberto
concurso de provas documentais para o provimento de
seis vagas de professore
ordinúrios provisórios do
grupos, cadeiras e disciplinas abaixo designadas.
As condições e a documentação
exigidas aos candi<latos são a constantes dos artigos 81.°, 105.° e seu
S único e 107.° do mesmo regulamento literário, conjugadas com as doutrinas do ~ único do artigo 50.° do deeroto-loi n." ~-':401, de B1 de Dszombro do 1937, o dos
despachos ministeriais de 13 de Dezembro de 1938 c :35
de Setembro de 1941, despachos que só permitem a
pOS ibilídadc de nomeucão
de oficiais do activo com o
pôsto de tenente, quando não for posslvel outra solução.
A documentação do' concorr(\ntes deverá ser aprosentada na secretaria d ·te Instituto dentro do prazo
til, trinta dias. .ontudos a partir do di<~im~diato àq,~el.e
em quo o presont anúncio tiver publlca~ao no Duma
do GOI'CI'lIO
até às 15 horas do último dia dêsso prazo.

o

""E

,'adolr
dI Il'lIua

c

011

1.~

1.. ca.loirn
í.' cadeira

~--

,:)

I•

!! • 2°

leir
• • . ,ldr

j

'111ft lIIáti";1 rdo~ t ' • .\1. 'I'. i,ulll,tnai-.
1'1'0("(" o .I,' "oll<tnll'õ,'
; .. illu·lIto nr111 do.
E tabili.llld,·~oI' "011 11'111:°11 : I'0HII [,
EI mente artlllilet:i"lllico.
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011

C,uh'il'iI
dhciplillõ\

'-'

~

.,

".

.

la.-

":1,I"il';)
Cnd..irn

fi.u

DisClplill:1

t •

,I. •
L'

~1.. catlt'il':1
~2.- f'adf'i I'a
lli""iplill:1s

rll"titll'i~·Õ,·, d,' pl' .. vid'·IIt'i:);
'lia '011tahilid:1d ...
l rirr-i to l·OIIl .. n- ial " Illal'ltilllO
Ol'galliz:\~':10
politi"a
da \:10.10 " ""0nomin corporntivn.
Líllgll:1
,k 1'1':111"'" do ,'111"0 "01111'1,'11I,'lIt:11' do ,·on}(~I't'io.
~Iill('ralo~ia I' g'f'olo;:ia (' t"11o"'PI'f ti, o~
Ialiorn tórios.
•
'I'oenologia » jll'''para,':lo lIIilll'ir,1
Jo:'JlI01'a~':10 .I,. ruiuns.
Tr-cuolog ia (' IIlt'(':lllil'a t'~"lIi"a do "lU',O
coruplerur-ntar
01,· indústria.
1)""'lIho ti,· 11I;'IfIUIII:b; "I<",:tlli,':I
h:,'n ir-a ; tl"'''ologia ,[:h pl'oti"õ .. ~; 111'-'
talo-III("';llIi"a
do 1'111',0 "011'1111'111"11tal' dI' ill<ltbtl'ia.

Instituto em Lisboa, ~t) de Junho do H)4:t - O Di·
rector, Henrique dos Sauto« ;Yo!/uei1'a, coronel.
(Puhucndo no D/tidu
,Ie In!:J).

do

t.orcruo

u." l.la. 3.iI SI'rlO, tio a rio Julho

Obituário

19-1:l
.iunho

2~1

~Iaíor

"
,JlIlho

~\)

.\ Ifel'e,; rl'fol'lllatlo Hnúl ('ar los do~ ~:l1I tOh.
Tenento miliciano voterinúrio ,lo ré '01'\':1 .!oau (:arcill
Pereira.

t

n-tormado

R

.vmaldo

ctlflc.c;:o

,\

11!!II,tO

1:,,1>\,'10 da ~ih a .

.,

:\a Ordem do Jo .rcrl'tto II." :1, ~ .• sí·rio, ,lo "orrllllto' ,11111, 1'. :i< O,
1. :14.·, Ollrl~ ~,' IjI~ ft\l(Il1'a», dOV('It'r- e; ,,\ itl ira"i 1" :\()1, I. 3i,',
olHlc " lê: "C:\br.llI, 11"\11 I"r- :" 'urdt'ul .. : p. 3\1:3,I. :11.·, oo,lc
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se lê: "Emídio», deve ler-se: "Ilídio»: p. 397, I. 19.', onde se lê:
«José», deve ler-se: nJoãOl>: p. 399, 1. 14.', onde se lê : "Fernandes»,
df've If'r-,e: «F'iguci redos : p.HJO, I. ~l.', onde se lê: «Galvâo», df'\e
11'1'-'(': nGalrão ... p. 410. I. 37.'. onde SI' lê : «Ferreirae, deve ler-i.e :
«(Vitli":b>.

António de Oliveü'a Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

MINI5 TÉF\IV Df\ G!JEF\F\f\
,

Ordem

do Exército
2.-

N.O 11

Publica-se

Série

21 de Agosto de 1943

ao Exército o seguinte:

1-

ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Ton lo a I"álll:ica d 131";1('0 de Prata recebido a incumbôncia d realizar volum • apreciável
do trabalhos
em
pruZUl' muito limitado.
voriticuntlo-se
que ti realização
deu-ruriun du foi ri "oro amonto cumprida, O que demonstra (h pnrte de to.k o I)(\SSO ii <j un ali trabalha, a par
da couipot: ncin prof siona l, lima nítidu compreonsilo dos
pus dl'\'('ro.
(' munife to d( Ht'j () I!( bom sorvir : manda
o Govõruo da Repúblicn
POl'tll~1I0sa,
pelo Ministro
da
Guerru, CiIH ao r ferid» I'e,;~oal seja dado público tostomunho I louvor peln 1111 putriótic., ati tudo.
:\fini t "rio d:r lu( rrn, ;~O dt' Julho eln 1!).l:3. -O Subecrutú rio de K tado da U uerrn, Ferua III/V d08 Santos

Co ta.
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11- MUDANÇAS DE QUADRO
Ministério

da Guerra _I.n Direcção

Geral-

2.n Repartição

Por portaria de 28 de Julho findo:
(Visada pulo 'I'rtbuual
do Contas, com a nuo tnção do serem
vldus omotumoutos , IIUS termos do ducrut o 11,° ~~:~57).

de-

Quadro de oflciais do corpo do estado maior

Capitãis,

com o curso do estado maior: de artilharia,
da
3. a Direcção Geral dõste Ministério, A lfrodo J osé Ferraz Vieiru Pinto de Oliveira, Afonso Lopes Franco e
João António dr Silvu ; do comando militar dos Açôres, António Augusto 'I'avares, 0, do comando militar
da 'I'erceira, Joaq uim Mauuol da Oosta J únior ; (lo cavalaria, (la 3.:1 Direcção Onl'al dõsto Ministório, Augusto Casimiro
Ferreiru
(lollll'S;
do engr-nhnriu,
da

3.n Direccâo Geral dôstD :'\lilli:-;üíl'io. :\[anllt'l Alcobia
Veloso, Afonso J\fagalhrtis clll Almeida Fernandes
o
José Fnrroiru dos Rois ; do comando militar (lo S. :\figuel, Alberto Audrado o Silva, 1', adido, professor da
Escoln do Exército,
Cados
;\ligllpl Lopes da Silva
Freire,

por darem

ingresso

no corpo <lo estado

maior,

nos termos do artigo :?.t.o do decreto-lei
n." :?8:·W2,
de 31 do Dezembro do UlH7, devendo sr-r considerados
nesta situação desde :!;3 do .J ulho do 10.t3.

'"-MUDANÇAS
Wlinistério

DE SITUAÇAO

da Guerra _I.a Direcç~o

Geral-

2.1\ Repartição

Por portaria de 16 de Julho filldo:
(Anotada

pe!o 1'rlhuonl

do Coutai

om 23 do Julho de 1945).

Adido

'I'ononte do artilharia
Eurico de Oliveiru Pinto, POt' ter
sido nOIJ1Olu!o ('ngl'nhoiro
do secção (Ia Iúhricn d pól.
vorns Iísicus o nrtif'lcios, .lovondo A"" considerudo
nesta situllr;iLO dosde 10 do .Julho d(1 HLm.

~ 2." Série
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Por portarias de 17 de Julho findo:
Supranumerário

N os termos da 2. a parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, substituído pelo
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:692, de 20 do Fevereiro
de 1943:
Major miliciano do infnntnria, do extinto quadro especial, do batalhão intlqlCndente
de infantaria
n. ° 17
(2.° batalhão do regimento de infantaria n.? 17), Carlos Hê~o Pimental, devendo 8(11' considerado nesta situação desde 29 de Junho de 19-1B.
(:\Ilo carece

de visto ou nnotução

do Tribunal

de Contas).

Adiáo

AIfor o R , do batalhão de cacadoros n." 5, Henrique Alberto de Sousa Guerra .Júnior, por tor sido roquisítn.lo para desempenhar
urna co missão de serviço depend\'lIt!' do Xliuistório do Interior,
na guarda nacional
l'('jHlbl](';lllll,
li >\'\·nllo SOl' considerado
nesta situação
dosdo n dI! Julho de I!W3.
(Anoladn

pelo '1'rl~ll"al

do Couta.

om 30 de Julho

do 19·13).

Baixa do serviço

,

Aspirante n oficial miliciano, do l'l\gilllento do infantaria
n.? ti, Arualdo <la COe ta ,'O\·e8. nos termos da última
part« do artigo :3.0 <lo decreto-lei n.? :!8:-!'04, de :n de
Dezembro do 19:3/, por ter sido j uIg-ado incupaz do
s I'\'i~() uctivo ~)I.1ajunta
hospitulur
do iUSpI'Cc:;'lO, de\'lllldll
'1'1' considerado
nesta !iituac:Ao desde 8 de Julho
<l4

1\I,n.

(Anotada

pelo '1'ri1>II081 de

CUIlIUS

,'111

:10 do Julho

do 19·13).

Por pnrtarias de 2·1 de Julho findo:
Con i41"fll lo apr entado no servivo d(\l'lte Miniatério o
tenout. .. na situuçilo do r 'f'NYH, adido, Manuel Marciallo, 1J(,r tI l' deixado dI' pr<,~tllr sorv iço no l\linbt(~rio
do I-it 1'1411' nn polida de Sl'gul':Ill<:a l't'Jblic:a, dl\VOIHlo
ser ('oll'l<lflrndo
II tu
'itun<:iío dp"d(~ 10 de .Julho do
1\),1 ~.
(VI Ilda 1'010 Trlb11Dal do ('00111., eulll II ollotnç1\o do "no oorom
ct \'1dOil omolumuntu

t

IIU

tormull

tio fiocrüto u. o 22:~~1).

Adido

AlfI'J·(\. fio

I'l'\'iços ulIxilial'l's do ('xórcito,
do ,1i~IJ'ltO do r ('l'utl1tncnto I' lJlohiliz'l<:iio I1. 1:3, '/OHÓ
I·' ITPlru Ooml" V0l' ter :;i<lo re'lui 'itlldo para de:;olllqUII

11'1 do

J
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penhar uma comissão do serviço dependente
do Ministório do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo ser considerado
nesta situação
desde lf> do
Julho de 194B.
(Anotada

pelo 'I'rtbunal

de Contas

om 30 de Jurho

de 1913).

Reserva

Capitão, do regimento de artilharia de costa, Agostinho
Correia Bastos Peroiru, nos termos da alínea a) do
artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, de 31 do Dezombro do 19:37, por ter atingido o limito de idade, dovendo ser considerado
nesta situação desde 9 do J 11lho de 1943.
(VJsllda pelo Tribunal
do Contas, com a anotação de não sarom
dovldos omolumontos,
nos lermos do docroto D.o 22·2~7).

Oflciais milicianos de reserva

'I'enente miliciano do artilharia, licenciado, do centro de
mobilização de infan ta ria n. o 18, Alberto d0 Arruda,
nos termos do § 3.0 (lo artigo 61.° do decreto 11.012:017,
do 2 cio .\gORtO do 1926. por ter atingido o limite do
idade, devendo SOl' considerado
nesta situação desde
6 do Julho do 194:3.
(Anotada

1'010

Tribunal

de Contai

010

30 de Julbo

do 19J:I).

Baixa do serviço

Tenente miliciano módico, da 3.& companhia de saúdo
(núcleo hospitalar
n." 1 hospital militar d H. :\[iguel), António Noguoiru Guedes, nos termos (la última parto do artigo :3." (lo decreto-lei n.? 28:40-1, de
31 do Dozt-mbro
do 19:37, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta hospitalar de inspocção, devendo ser considerado nesta situação dcsd« l()
de Julbo do 1\H:3.
(Auotn~n

polo 'rrlUllnlLl de ContM

111

30 de .Julho .lo IUI:J).

Por portartas de 30 de Julho findo :
Disponibilidade

do artilharia,
adido, Abel do Abrru Soto
~[:lÍOl', quo, tIu regresso
do comiasão militar no Jfinistório das Colónias, HO apresentou em 26 do Julho d(
1943.
(Villlutn 1'010 'J'rlhnnnl
du COl1t:l.liI,tom a AnOLftc;10 do nlto

Brigadeiro

r'tHt\

dovJdo!f emotumentos,

no. torlllOI tio duo r to n.o ~hh.6n.

2,' Série
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Reserva

Capitão farmacê;tico,
no quadro, António Maria Caeiro,
nos termos da alínea (() d o artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, do 31 do Dezembro do 19:>7, por ter
atingido o limite do idade, devendo SOl' considerado
nesta situucão desde 11 de Julho de 1943,
(Visada 1'010 Tr-lbunal
devido. omotumentos,

do Coutas, 00111.. nnct a to da não serem
nos lermo. do decreto u,' 12:257),
ç

Baixa do serviço

Alfore
miliciano de artilharia, licenciado, do grupo independente
do artilharia
11,°
G (automóvel),
Alberto
do :\lorais Cerveira, nos termos da última parto do
artigo 3,° do decreto-lei n." 28:404, do 01 do Dezembro
d? Ht37, por ter sido .i ulgado incapaz do todo o serViÇO
pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desdo:!9 de Julho do 1943,
(Auotada

Por porturia«

1'010

'I'r-lbuuul

do Contas

em G do Agosto

do 19l3),

de J 1 de Julho fiudo :

Extinto quadro especial de oficiais mlliclan is de Infantaria

Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro 08pO'
eial, adido, Amadeu Casimiro Calejo, qll<', de regresso
do ~\Iinist{,!'io do Interior, 'por ter deixado de prestar
,rryic:o na guarda nnciouul ropuhlicnuu, so n.prcsontou
om ~:~ de Julho do Hl-!:L I)J'l!ClIl'IIl'lldu
VHg'1l 110 mesmo
oxtinto quadro.
(\'Io"dl\ p lo Tr lhunnl du CUllta.!, cuu. .. C\nJtnçAo do 111\0sarem
duvldo
cuiolumonto
110
termos du decreto n.(I 22:257).
I

Adidos

Capitno, na situação de rcser: a, Paulino Afonso lcstovoe,
por ter sido nomeado para pn'st:u' serviço lia ManutOIl<;1\O :.\lilitar. ri, \'('1)(10
r eOIl idJ'l'ac1o nost,t sitllar.ào
UI ,do 1 di! .Julho do 1!14;\'
AlfL'1'(\ do infantaria,
da o 'coIu prarica da Hnl1n, LlIiz
Allgu to dL' ~Iutos Pnlctti por ter sido rt'qui 'itnclo ]Jura
do mIl! nhar IIllla comi 'üo <1(1 Ror\'iço c!OP(\!H]tlllto do
:.\[iui tório do lnt 'rior, nn O'II:trda l1al'ionnll'ojlublicana,
<1 \' 11(10 • r con idol'ado ~lesta situaçl1.o dosdo ~2 de
.Julho \ lUJ~3,
(ADotada

I'

lo J'rlloun.1

du ContA

010

G d •• \go

10

do 1913),

498
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Reserva

Coron6is:
do regimento
de infantaria
n:o 1, António Albino Douwens, e, do regimento de infantaria n." 7, José
Zeferino de Seq ueiru, respecti vamouto, nos termos da
primeira parto da nlínoa c) do artigo 1.0 do decreto-lei
D.O 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937, o alínea d) do
mesmo artigo, por terem sido julgados incapazes do serviço activo pela junta hospitalar do inspecção,
dovendo
ser considerados
nos ta situação desde 9 II 19 de .Tulho
de 194:3. (Visada po lo Tribunal do Contas, com a auoracã o do uno sorem
dovldos

omo lumoutos,

1I0S

termos

do decreto

n.o 22:251).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão
de infantaria,
licenciado,
do centro de mobilização do infantaria
n.? 19, Flávio Aires de Freitas
Albuq uorque ; tenentes:
do infantaria,
do regimento
de infantaria
n.? 6, António Ferroiru
Baptista,
e, de
cavalaria,
ajudante de campo ao comandante
da 3.tl região militar, Gonçalo Cristóvão de Moireles ; alferes:
de infantaria,
licenciados, do centro de mobilização de
infantaria
n. o 8, Manuel Baptista Ramos, do centro de
mobilização
de infantaria
n.? 9, João Gomos Baptista
Júnior, e, do centro de mobilizcção de infanturin n.? 16,
Tito Vítor da Cruz, todos milicianos,
nos termos da
última
parte
do § i3. ° do artigo
61.° do decreto
n.? 12:017, de 2 do Agosto de 1926, por terum atit;«
gido o limite do idade, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 21 de Junho, 31 de
i\faio, 13 (lo Julho, 12 de Maio, 8 de Junho O 18 de
Maio de 1943.
Capitão miliciano
do engenharia,
licenciado,
do centro
de mobilização
de ongonhuria
n.? 0, Jaime Jucinto
Galo, nos termos do § 3.° do artigo 01.° do decreto
D,O 12:017, do 2 de Agosto
do 1926, por ter atingido
o limite do idade, devendo ser cousidorndo nesta situação desde 31 de Julho do 1943.
(Ano tndns pelo TrllJunal

do Conlal em 6 do Ago.to

do lo.l3).

Reforma
(Dospnl'ho
<lo 22 do .lu lho do lOIS <ln Cnl xa (lerol
los, ('ró,lIto o I'rovl<IOndn, pulrl leud e nu Dlá.,.",
11.° 172, 2.' sórto, do 20 <lo 111001110 IllGs o ano).

do Depósl.
d<I (/uvtrllO

Coronel de infanturia,
com o curso do e tudo maior, <lo
distrito de rocru tamonto o mobilização
11.° (i, Jorge
Dias da Costa; majores : do cuvalaria,
!lO quadro
da
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arma. José António Morais, o, do extinto quadro auxiliar de engenharia, do dopósito geral de transmissões
João Antunes Salvador, c tenente do quadro dos ser~
viços uuxiliaros do oxórcito, do grupo de companhias
de trem 11 utomóvel, Aleixo .1oaq uim de S. Francisco
..Yavier da Silva, nos termos da alínea b) do artigo 2.°
do decreto-lei n.? :.?8:-104, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela junta hospitalar
de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 29,
17, ~9 o :?4 de unho do 19-113.

.r

(Não carece

de vIsto

ou anotação

do TrlbuIlal

de Contas).

Baixa do serviço

Alferes milicianos de reserva de infantaria Ernesto Fernandes de Sousa e António José Pereira, nos termos
do ~ f).O do artigo 61.° do decreto Il.O 12:017, do 2 de
Agosto de 192G, por terem atingido o limite elo idade.
devendo '01' cOIlsiJel'ados nesta situação, respectivamente, do de 28 de Junho o 4- do Julho de 19-1:3.
(AIlotn'l11S polo 'I'ribunul

Por

11OI'lariaN

do Contas

om G do Agosto

elo 1P43).

de 7 do corrente mês :

Quadro da arma de artilharia

Alferes do
Santes.
nistério
do 1043,

artllharin,
adido, António Jfondos Mourn dos
que, do r gl'esso de comissão militar no .:\fida' Colónia , se apresentou fim 26 de Junho
preenchendo vaga no quadro.
(Vliadl\

palo Trlhunal

devidol amolumeutos,

de Co nt ns, CODl .. nnotnçllo do u!lo sarem
nos t rmos (Lodecroto n.? 22:257).

Supranumerários

Nos toruios da 2.1\ parto do artigo r>8.0 do decreto-lei
n.? 2 :401, elo :H de Dezembro de 10:n: suhstituído
pelo arti~o 1.0 do doen-te-lei n." :~2:ü92, do 20 do Fovereiro dl 1n4:~:
Cupítno do artilburia, no quadro da arma, João Carlos de
Sou a. devendo
01' cODsiclol'udo u ista flitnaçilo desde
7 do Ago to de 1H4:L
.Alforo : do quadro do
oI·\'iços auxiliares do oxército,
<III E ('ola PrtLti(':l do rllfMltul'ia (tO~iOuroil'o do batalhão de infantnrid ll.O 20), )Ift.l'Ío Henriquo Hois da Sil-
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veira; do batalhão independente
de infantaria
n.? 18
(comandante
do trem do 2.° batalhão do regimento de
infantaria
n." 18), António Monteiro, e comandante do
trem do 3.0 batalhão
do mesmo regimento,
Manuel
Luiz Moreira, e do grupo de artilharia
contra aoronaves n." 1 (tesoureiro
do comando do grupo do artilharia contra aeronaves
n." 5), Guilherme
Manteigas de
Campos,
devendo
ser coneidorados
nesta situação,
respectivamente,
desdo 1, 7 o 1 de Agosto e 30 de
Julho de 194:3.
(,,1\0 carecem

do visto ou ano taçãc do Tribunal

dó Contas),

Adidos

Capitãis do infantaria:
da escola prática da arma, J oão
Alexandre
Caeiro Carrasco, o supranumorúrios,
do batalhão independente
de infantaria
n.? 19 (4.0 batalhão
de infantaria
n." 19), Colestino José Soares Garcia
Gomes e Francisco
de Lucena, por terem sido roquisitados para dosouipouhar
uma comissão do serviço
dependente
do Ministério dus Colónias, nos termos do
artigo 5.° do decreto n." 13:3ml, de 2:3 do Março de
1927, devendo sor coueidorados
nesta situnção desde
3 de Agosto de 1943.
Capitãis:
do regimento
do infantaria
n. ° 1, Manuel do
Jesus Iiehôlo da Cruz ; do regimento do infantaria n. ° 7,
Mário Lúcio Inácio de Paiva; do batalhão do caçndoro .
n.? 1, António Tavares Semedo; do batalhão do caçadores n.? 7, RaÍlI :\fartins da Costa, o do batalhâo do
caçadores
n." 10, Bernardino
Artur do ~[agalhãiil;
alferes: do batalhão
de cacadoros
n. ° 4, .J 08Ó Martiniano Moreno Gonçalves;
do regimento
de ca valar ia
n.? 2, Luiz Clemonte Pereira Pimenta do Castro, o do
rogimonto
do cavalaria n. o 8, Acácio Nunes (la Cruz
Tenroiro;
alferes miliciano do regimento
do cavalaria
n." 1, José Maria Barroso Coelho da Silva, O alferes do
quadro dos serviços uuxiliures do exército, da Repartição Geral dôsto Ministério,
Luiz Macedo Pcroiru, o
da 1." companhia
do trem hípomóvol Joaquim Miguel,
por terem sido requisitados
para dosomponhar
urna
comissão do serviço dependente
do l\Iinistório do Iutorior, na guarda nacional ropublicana,
dovondo ser considorudoa, nesta situac:iio, rospoctivamonto,
desdo 31 de
.Tulho, 1 do Agosto, 31 o :31 110 .Julho, 1 de l\gOSto,
31, 20, 31, 12 () ;10 do .Julho o 1 dll Agosto cio 19·t:3.
(.\lIotn<lll'

1'010 '1'.-1111111,,1do Cout"l

"111 1:1.1 .. Agolto

tio 1913).

2.' Série
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Considerado
na situação de adido, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do jIinistório do Interior, na guarda nacional
republicana,
desde 30 de Julho de Hl43, o capitão de
cavalaria
Amadeu Buceta Martins, adido, mestre do
equitação da Escola do Exército.
(Anotada

polo Trihunal

do Coutas

om 13 de Agosto

do 19~3).

Disponibilidade

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exórcito,
adido, Augusto
Gil, que, de regresso
do Ministério
das Finanças,
na guarda fiscal, se apresentou
em 30
do Julho de 1943.
(Visada pelo 'I'r íbunal do Contas, com a anotação de 11110serem
deví dos amolumeutos,
nos tE"rmOS do decreto n.o 22:257).

Inactividade

Alforl's miliciano
do rogimC'nto do infantaria
n. o 10,
Augusto Toles de Utru Machado, por ter sido punido
c?m seis meses duqncla pena, sendo considorado nosta
situação desde 11 do Abril de 1943.
(Anutada

1'010 Tribunal

do Contns

CIU

13 de Agosto

do 1913).

Reserva
Major miliciano do ongenhuria,
do extinto quadro especial, Manuel do :'I1t'deiros Tünzor, nos termos da ulínoa a) do artigo LOdo decreto-lei n. o :?8:404, de 31
~lo Dezembro
de 10:37, por ter atingido o limite de
Idade, devendo :;01' considerado
nesta situação desde
23 de Julho do 1043.
(Visnda polo Trlbunn.1 til] Conttts, cruu II. anottu;no do não sorOIll
devídos emo lumuutos , nos termos de duereto u,o 22:257).

. Oficiais milicianos de reserva

milicianos médicos:
do regimento
do infantaria
n." 5, Luiz Ibérico ~?o"uüi1'a, e licellciados, do regi.
rnento do infantaria n." nlf> José Vnsq ues rI'enreiro
; da
'3
'
, .a cornp.mhia
de uúdo, Luiz Antunos Fernandes,
(1 do
Cl'ntro ti. mobilizucão do sor\'i<:o de saúdo n.? ~, António Ro d rigues do' .Azc\'('tlo o António Júlio Ferreira
de 'arvalho,
o alfereS miliciano do serviço de admin.i. tra<:iw miiitar, licenciado, do r('gimento de infanta-

Tonentes

rIa n.O 1 , .\ntónio

do púdua

Cardo~o

do jIelo

e Le-

mos, nus tl'rmos do
;Lo do artigo G1.° do decroto
n. o 1:.?:017, de :J do .l\gosto dI' 1U:.?G, por torem atin-
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ser considerados

nesta

situação, respectivamente,
desde 11 de Fevereiro,
10 do Julho, 10 do Junho, :!2 de .Iunho, [) de Julho
e 13 de Junho do 1043,
(Anotada

]1010 'I'rtLunal

do Coutaa

em 13 de AiOS!O ,,~ 1943).

Baixa do serviço

Major

miliciano

módico

do reserva>

António

Novos, e ca-

pitãis milicianos médicos 110 rosorvn, :\falllwl .Iouquim
Piros, Alberto Bastos da Costa. e Silva, JuS! Dias Tavares, Raúl Augusto Sm!1paio, Joaquim Francisco Alvos, João de :\Iatoil Cid, António Augusto Rodrigues
O Haúl Pires,
nos termos do § 5.0 do artigo (i1.° do
decreto n.? 12:017, de ~ do Agosto de 102(\, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser cousiderudos
nesta aituação,
respectivamente,
desde 14: de Julho.
21 do Março, 8 de Abril,
1G, 17,
e ~2 de Julho
e 4 de Agosto de HWt
Alferes miliciano do regimonto do infantaria n.? 8, Francisco do Melo Possunha Alcoforado
o aspirante
a oficial miliciano do serviço do administracão
militar, do
rogimonto do infantaria 11, o 8 (1. o batulhão oxpcdiciouário) Rui Augusto Conceição Vasconcelos,
!lOS termos da
última parto do artigo :to do decreto-lei
11.0 ~8: ..W.J.,
de :n do Dezembro de lD:H, por terem sido julgado
iacapazos
(lo todo o serviço pela junta hoapitalar do
inspoccão,
devendo
ser considorados
nosta situação,
reapectivamcnte,
desde 4: do Agosto e 31 do Julho do

n,

19-i3,

P01'

(Anotnda

1'010 Tribunal

ln

rio

Coutas

em 1:) do A!;OSlO de 1043).

portarias de 14 do corrente mês :
Supranumerário

Nos termos da :?!I parto do artigo 58,0 do docroto-lei
n.? 2~:·Wl, de 31 do Dezembro de 1937, substituído pelo
artigo LOdo
docroto-loi n. o H2:6\)~, do ~O do Fevereiro
de 1943:
do rO~illlO!lto de artilhuria
P anda n.? 1,
Luiz Poroiru <lo A lmoida, devendo Sl'r consinosta Bitu:t<;ilO c!PRtlO 1..1 cio Agosto do 1943.

Tenente-coronel

Carlos
dorado

(l'illo cnreco de Vl.lo ou anota~lo do TrIbunal

de Couta.).

2.' Série
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Reserva

Coronéis de infantaria,
110 fi uadro da arma, João Alpoim
Borges do Canto o Eduurdo
Eugónio Gomos Vieira;
tenento-coronel
furmacôutico,
inspector do mesmo serviço, José :\faria Pinto da Fonseca, o major do serviço
da 2." Dido udmiriistrnçâo
militar, da 3.a Rçpartição
recção Gorai dôste :\finist{'rio, Vorgílio Rodrigues Vnlente, o primeiro,
segundo e quarto, nos termos da
alínou b) do artigo 1.0 tIo docreto-Iei tl.o 28:404, do
31 de Dezembro de 1937, por torem sido julgados
incapazes
do serviço activo pela junta hospitalar
de
inspecção,
o o terceiro,
nos termos da alínea a) dos
mesmos artigo e decreto, por ter atingido o limite de
idade, devendo SOl' considerados
nesta situação, respoctivameuto,
desde :!9 de Julho, 4 de Agosto, 20 o
~a de Julho de 1H-!i3.
(VIsada polo TrlhuDal do Cout ns, <IOUl n nncraçãc de não serem
dovldos emolumontos,
nos termos du docruro n.? 22:257).

Baixo do serviço

.Alferes miliciano, licenciado, do regimonto do infantaria
n. o 11, Alvaro Rodrigues da Silva 'I'avaros, nos termos
da última parto do artigo 3.° do docroto-loi n." 28:404,
de U1 de Dezembro de Hli37, por ter sido julgado incapaz do todo O serviço pela junta hospitalar
do inspecção, dovondo er considerado nesta situnção desde
10 do Agosto do 1043.
(Anotada

jlQlo Tribunal

IV -

Ministério

do Couta

otn 1 do Agosto

do 1945)_

PROIIIOÇOES'

da Guerra _ 1.3 Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por portaria de 17 de Julho findo:
(\'Ifinda
vrdo

polo TrU,uunl
emolumontos,

,I. Conta., com a anot8çl!.0 d •• orem donOS tornl06 do decreto o,· 22:2.51).

Regimento de artilharia

<:apitão,
veira.

O

ton ut

d artilharia

de costa

Alfredo

Botelho

de Oli-

/
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N." 11

ele 24 de Julho findo:

Por portarias

(Visadas polo Tribunal
vidos emolumontos,

do Contas, com fi nnota~iio do sorem detormos do decreto u, 22:257).

1108

3.' companhia de saúde

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Celestino
da Costa Xlain, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro de Hl4:1.
Centro de mobilização do serviço de saúde n." I

Alferos milicianos médicos, licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos médicos, licenciados, .A.maoeu Gonçalves o IIormínio Rolando de Carvalho, contando a
antiguidade,
respoctivnmeuto,
desde 1 do Novembro
de 1933 e 1 de ~ ovem bro do 1934:.

Por portaria» de 28 de Julho
(VISRdas 1'010 Trlb1lnal
vídos emotuuiontos,

findo:

do Conlas, com a IlllotaçAo do lerem
0011 termos
do d ceruro 0.° 2~:257).

de-

Escola Prática de Artilharia

Capitão, o tenente de artilharia

Murçal Celorico Moreir a.

Quadro da arma de artilharia

Capitãís: os tenentes de ar tilhnria, dr) ~rllpo do artilharia contra ucronuves n ." 1, Luiz 'I'eixeirn coaros da
Mota, o da butnria indopemlento
do defesa do costa
n.? 2, João Carlos do :Sousa.
Regimento de engenharia n." 2

Capitão, O tononto
Macedo.

do ongonhar iu Américo

Mnscurenhas

Comando gorai de aeronáutica
Repartição

do Serviço

Capitão, o toncnto de artilharia,
guol da Silva Amorim.

Meteorológico

no quadro da arma, :\!i-

Adido

Capitão, o tonento do cug0llhal'ia, adido, cm serviço no
Ministério do Intorior, na polícia do sogurunçu pública,
Fernando Ji;dunrdo da Silva Pais.

2.' Série
[>01'

Graduado
termos
L941,
lização
Rebõlo
25 do
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portarias de .30 de Julho findo:
no posto de tenente miliciano módico, nos
do decreto n. o 31 :-1:95, de 1 de Setembro de
o alferes miliciano médico, do centro de mobido serviço do saúde n.? 3, Josó Filipe Carneiro
, devendo ser considerado nesta situação dos de
Junho de 19-13.
(VIsndll
vldo.

1'010 Tribunal
emolumentos,

do ('ont88, com li anotação do serem
nos tormos do uecroto n.o 22:261).

de-

Extinto quadro auxiliar de engenharia

)Iajor do extinto quadro auxiliar do engenharia,
o capitão do mesmo oxtinto quadro, do batalhão do sapadores de caminhos de ferro, Francisco Salgueiro.
Capitão do extinto quadro auxiliar de C'ngenharia, o tenente do mesmo extinto quadro, do regimento de
engenharia n.? 1, Epaminondas
da Luz Rocha.
(Visada
vido.

pelo Trlhunal
olnOIUlI10lll0!-i,

do Contns, com a nnotncâo de serem
!lOS termos do docruto n.o 22:2!}7).

de-

Por portarias de 31 de Julho findo:
(Visadas peto Tribunal do Contas, com a anota~ão de serom dovldo' emolumento.
nos termos do decreto o. 22:251).

Regimento de infantaria n. o 5

Coronel, comandante,
o tl'nf'nt(l·coronel
comandante intorino, Armando Afonso
Regimento de infantaria

do infantaria,
Henriques.

n. o 9

Tenente-coronel,
sezundo COJllaIH!ante, O major de infantaria, cio r(lgimeoto de infantaria n." 2, Alfredo Ferreira Esteves.
Batalhão independente de infantaria n. o 17
(Comando do regimento

de infantaria

n.· 17)

'I'enonto coronel, :;e~undo ('()III11ndante, O major de infantaria, . uprunumerúrio,
!lOS
t-rmos da 2.n parto do
0
artigo rl~.o do decrete-lei
11. :!8:-Wl,
de B1 do Dezombro <10 10;n. <:lIbstitllfclo 1'1'10 artigo 1.0 do decr. to-Ir-i n.? :t?:()!l:!. dtO :.!(l .lo Fcveruiro do 10.1:3, do
hatalhâo indopnndoute
ti" infantaria n." 10 (:3.0 bata-
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lhão do regimento
do infantaria
tinho Ferreira
Leal.

N.e 11

2." Série

n.? 19), Jaime

Mar-

Quadro da arma de cavalaria

Coronel,
o tenente-coronel
de cavalaria,
do regimento
de cavalaria
n.? 5, Luiz Filipe Carneiro
do Sousa
e Faro.
-

Por portarias

de 7 do corrente mês,'

(Visadas pelo Trtbunal
vidos omotumcntos,

Ministério

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

da Guerra - 3_· Direcção

Serviços

cartográflcos

de-

Geral

do exército

Tonento-coronol
de infantaria.
com o curso do estado
maior, o major de infantaria,
com o mesmo curso,
J osé Furtado JIonriq ues.
Quadro da arma de infantaria

Brigadeiro
do infantaria,
o coronel do corpo do estado
maior, tirocinado , professor
efectivo do Instituto
do
Altos Estudos Militares, Luiz Pinto Lelo.
2.· brigada

de cavalaria

Brigadeiro
de cavalaria,
comnndante, o coronel de cavalaria, tirocinado,
comnndunto interino, Afonso Taluia
Lapa de Sousa Botelho.
Quadro dos serviços auxiliareI

do exército

Alferes do quadro dos sorvicos uuxiliares
do exército,
os sargentos
ajudantes:
do rpgimento
d(1 infantaria
n.? 14, Carlos Ferreira Cascais ['~UR{lbio,O do batalhão
n.? f) <ln guarua nacional republicana,
Eduar do <la
Silva Redondo, !10m prej uízo dI' autiguidnde.
Batalhão
(2.0 bntalhâo

Alferes

do regImento

n.O 18

de Infantaria

n,· 18)

dos sorviços uuxiliares
do exército,
do trem, o !largnnto njurlunto do regiuu-nto
ligt>ir'[L n." 4, António Monteiro, SPIn )lm-

do quadro

comnndnuto
de artilharia
juízo

independente de infantaria

do antiguidade.

2,' Série
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de 14 do corrente mês:

Por portarias

(Visadas pelo J'r-ibunal do Contas, com a auo tnçâo de sorem devi ..
dos emnlumemes,
1108 termos do decrvro
D. o :lil:l57).

Quadro da arma de infantaria

1.'onente.coronol,

O

major

de infantaria, adido, comunda Escola do Exército,

dan to do corpo do ai unos
Leonel • \.to Lima Vioiru.

Major, o capitão do batalhão
llal'tibt< Coelho.

de caçadores

Regimento de infantaria

Tenonte-coron"l,

O

major Fernando

n." 5, .Mário

n,· 7

Diniz do Aiala.

Regimento de infantaria n,· 8
(Batalhão de infantaria n,' 68)

Tenollt coronel de infuuturia, suprunum -rário, nos termos
da ~.~ parto do artigo ;>!,l,O do docreto-Iei 11.° 28:401,
dll:H do Dezembro do Hl:n, substituído pelo artigo 1.0
do dvcrcto-lei n." :t!:lifl:!, do 20 de Fovoreiro de 1HJ3,
o niujor lo infantaria,
u!>runumerúrio. Anacleto Pinto
du Cunhu I'aivu.
Direcção do Serviço de Saúde Militar
2.' Repartíçào

:'fajol' farmucõutico,
.1\1\,(',.

o cfii'ilao íurmacôutico,

Josó Pedro

Inspecção do erviço farmacêutico

TOtlcnt -coronol

farrnac utico, insp. ctor, O major furmaC(lutiro da Direcção dll ~ 1'\ iço do 'aúdo ~ ilitar, l\1anU1'1 Joaquim do Oliveira.
Direcçl!o do Serviço de Administração Militar

.!ujOl· do 8(>1'\'iC;0 <1(' a mini trac;ão militar, o capitão do
IIl!
mo sorviço, adido, l'1O '( rviço no Ministério das
I· Inanc;ll. na guarda fi cal, Antonio 'Manuel Bruno
)f(\(·hado.
Adido

'1'flnc\nt -coronnl do infuntnriu.
turin.
"liA'!'
(U

o.

nrlirlo, o mujor do infunIclllio. no :\lini tI~rio do rlltl'J'ior, !'lll 8l'rvic;0 011
ln nacionnl r ptJldieulIH) .Tos faria Corroia Oa1'-
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v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra - La Direcção
Por portaria

2.' Série

E TRANSFERÊNCIAS
Geral-I.a
Repartição

de 16 de Junho do corrente ano:

(Vi.ada polo Tribunal do Coutas om 23 de Julho do 19·13. Nlto siio
devidos U1l101UIllOlltOS,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Tribunal

militar

territorial

de Viseu

Reconduzido
por mais três anos no cargo de juiz auditor,
a contar de 6 de Julho do corrente
ano, o bacharel
Álvaro Ponces de Oliveira Pires.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 3 de Julho findo:
(VI,ada pelo Tribunal do Contas, com a "nola~1\o de sorem devidos cmotumontos,
nos rormos do decreto n, 22:251).

Colégio Militar

Comandante

de companhia,
o capitão do cavalaria,
em
disponibilidade,
Manuel Rodrigues
Couto Carpinteiro.

Por portarias de 24 do Jutho findo :
Comando militai'

dos Açôres

Serviço de eubsisténcias :
Adjunto,
O alferes miliciano do serviço do administração
militar, do serviço de subsistências
de S. Miguel, António Alvos de Sá Correia Júnior.
Comando militar

da Madeira

Iiepartição de contabiiidatle :
Adjunto,
aspirante
a oficial miliciano
do serviço
administração
militar, do L° grupo do companhias
subsistências,
Américo do Nascimento Novos.

°

do

de

Bataria independente de defesa de costa n.· I
(Destacamento
de manipulação
de munições n.· 2 - S, Miguel)

Chefe, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do
exército,
da hataria indopondonto
do def sa do CORta
n . o :3 (destacamento
do manipulacão
do munições
n.? 3 - grupo do paióis da Tcrcoiru),
José Martins.

2.' Série

ORDE~l

DO EXÉRCITO N.· 11

509

Bataria independente de defesa de costa n.· 3
(Destacamento de manipulação de munições
grupo de paióis da Terceira)

n.O 2-

Chefe, O alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército, do depósito regional de material do guerra
(destacamento
de manipulução
de munições n. ° 2S. ~ligllel), Joaquim JIenri({110 dos Santos.
Regimento de artilharia

Capitão, do grupo de artilharia
Jonq uim Luiz do Carvalho.

pesada n." I

contra aeronaves

n." 1,

Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão do serviço
António Baptista

de administracão
da Costa.

militar, no quadro,

Regimento de engenharia n.O 2
(Comando

do batalhão de transmissões

S. Miguel)

'I'csourolro. o tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, da ~.a companhia do hatnlhão do sapadores
mineiros cxpodicionário,
João <la Costa Martins Júnior.
(8atalhao

de sapadores

expedicionário

4.· companhia)

Comandanto
do trem, o alfores do quadro dos serviços
auxiliares
do exército, do comando do batalhão do
trunsmi sõos - S. Migllel, João Pimenta.
(Batalhão de tr-an smlssões

expedicionário)

Comandante, o major, do regimente do engenharia n.? 1,
Franci co Filip« dos Santos Cnl'1l\ana.
~cgllndo comnndnntu,
o major cle Pllgcnhnria, da ínspccção das tropa' do l'omunica<:ão, :\fúrio Melo de
Olivrira Costa.
Unpitãis do ongenharia : do serviço dI' transmissões
do
comando mil irar dos Açõres, Âllg'l'lo 'I'n vares da Sil va ;
(lo regimento de ongenharia
n." 1, António
da Silva
Leitão o António ~r!tl'ia Fcm'ira
Bastos, a, do batalhl'lo de ~aplldor's
mineiro: p.oj1odicionário,
V orgilio
Sorafim
urd oso Porei rn.
'l'cnonh'
de engon haria: do cornnrHlo de ongl'llharia do
comando militar do: l\çôn s, ~I:íri{j Corroia do Sousa
é Ar tu r Vi .ira·
do rcgiuH'nto
tle ('llgl'11lwria 11.° 1
(1. companhia
'_'pe<licionúri,),
.\ltlxundl'n GUCldcs de
)1w'ulbãi
(, l\ rrnnntlo ~f o q lIita l\'reira Cosme, o, do
o
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batalhão
de sapadores
mineiros
expedicionário,
Rui
'I'ravassos
Santos Dias.
Alferes milicianos:
do regimento
de engenharia
n.? 1,
António
do Nascimento
Loureiro;
do regimento
de
engenharia
n. ° 2, António 'V rem Viana, Sebastião Alves Sanfins, Alberto da Silva Guimarãis
e Eduardo
José da Costa Pereira,
e, do batalhão de telegrufistas,
Vítor Mark Soruya e Alberto Montenegro
Pinto de
Almeida 'I'eixeira.
Brigada

n.· 10 de caminhos

de ferro

Alferes miliciano
de engenharia,
licenciado,
de mobilização
de engenharia
n.? 3, António
da Silveira de Sousa Bua!.

do centro
Lourenço

Comando geral de aeronãutica

Defesa terrestre

Comandante
da arma,

interino,
Francisco
LI

contra

aeronaves

o coronel de aeronáutica,
Higino Cruvoiro Lopes.

brigada

de exploração

inspector

mineira

Alferes miliciano, do batalhão rio ruotral hadoras n. o 2,
Gonçalo Fernandes
'I'omaz Lopes da Cruz Araújo.

Regimento de infantaria

n. o 2

Tenente
miliciano,
do regimento
de infantaria
n.? 15,
Manuel Jorge do Sousa Costa, por pedir.
Alferes miliciano do batalhão do caçudoros n. ° 8, João
Luiz Gouçalves, som dispôndio para II. Fazenda
~ a·

cional.
Regimento de infantaria

Alforos miliciano, elo regimento
tónio Manuel Duarte Mondes,

n.· 5

do infantaria.
por pedir.

Regimento de infantaria

n.· 6

Alferes miliciano,
do batalhão do caçadores
mando Domingues
Ribeiro, por pedir.
Regimento de infantaria

n.? 1, An-

n.? 10, Ar-

n.· 9

Aspirante
II oíicial miliciano,
do regimento
do infantaria
II.O
3, António
(los Santos Ahneidn,
som dispêndio
para fi Fazendu Nacional.

2.' Série
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N.o 11

Batalhão independente de infantaria

n. o 17

4\.lferrs miliciano, do regimonto de infantaria n. ° 8, liermenegildo Henrique de Carvalho Maia.
Batalhão de caçadores n.O 1

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 8, António José Rodrigues Prata, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alfrres miliciano, do batalhão do caçadores n. ° 6, António Poças, por pedir.
Batalhão de caçadores n. ° 6

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 2, Joaquim dos Santos de Almeida, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 2, Carlos Vaz Quintalo da Cunha, sem dispêndio para a Fazenda ~ acional,
n.v 17
Alferes miliciano do infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n." 7, José dos Santos Fernandos Agudo, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria

Distrito de recrutamento e mobilização n.O3

AlfeJ'es, Da situação de reserva,

João Fialho.

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 13

Adjunto, o capitão, na situação
ria dos Santos l\fagalhãis.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
çalves Monteiro.

D.O

ligeira n. ° 4

no quadro d<.~arrua, Eurico Gon-

Regimento de artilharia

Alferes

de reserva, Joaquim Ma-

pesada n. ° 2

miliciano. do J'C'''inll'nto de artilharia
1, ,'(orgio Pereira dao 'ilva, por po diIr.

posada

Grupo de artilharia contra aeronaves n. o I
(Defesa terrestre contra aeronaves da base aérea n,? 41.' bal3rla anIl-aérea)

COmandantl\,
O capitão, da batarill indopondonto de defesa do costa n." 3, António dos Santos Vaz Barreiros.
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Bataria
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independente de defesa de costa n. o 3

Comandante,
naves n.?

o capitão, do grupo de defesa contra aero1 (defesa terrestre contra aeronaves da base
aérea n." 4 _1.8 bataria anti-aérea),
Augusto
do
Carmo Machado.
Regimento de cavalaria

n. o 4

Alferes miliciano, licenciado,
do regimento
do cavalaria
n.? 8, Rui Alvos Vítor Nogueira, por pedir.

Por portaria de 30 de Julho findo:
Regimento de artilharia

de costa

Capitão,
da bataria independente
do defesa
n." 1, José António Vizeto Chagas.
Bafaria

expedicionária

de costa

n.o 2

Alferes: do regímen to U(' artilharia
ligeira li. ° 1, Manuel
Rosado Curmolo Rosa, o, do gl'llp'O iudopcndon to (1<.'
artilharia
n. ° () (automóvel),
Artur Rolvu de Lima.
Re!limento de artilharia

pesada n. o 2

Aspirantos
u oficial milicianos, do l'l'gimonto do artilhariu ligeira n ," i\ Carlos Múl'Ío Santos Pais :\fartins;
e, do grupo 0.0 defosu submarina
(lo costa, licenciado;
Vasco

do Oliveira

Afonso,

1." bafaria

Alferes do regimento
Sautiago Cardoso.

do gruPi

por pedir ,

expedicionária

do artilharia

Grupo de artilharia
(Comando

ambos

ligl1ira n." 4, Abílio

contra aeronaves

de artilharia

contra

n.· I

aeronaves

n.· 5)

, O alf(lrOH do quadro dos sorvicos auxiliares
do exército, no quadro, U uilhormo )lIlIlt!'iba~ de Camposo

'I'osouroiro

Grupo de artilharia
2." bafaria

contra aeronaves

n.· 2

exueotctonàr+a

Alferes miliciauo , licenciado, do l'e~iJllI'Ilt(l do nrtilh aria
ligoirn n.? 1, Fornuudo COI'(h'uiz }<':\ "II II ([08, por pedir.
7.' batartn

..:\.11'01'08 de artilharia

expodtctonárta

Coles tino da Cuuhu

Rod rigucs.
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contra aeronaves n.O 3

Alferes milicianos:
do regimento
de artilharia
pesada
n.? 2, Custódio Gonçalves
Palma e António Queiroz
de Vasconcelos
Lencastre;
do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n." 1, Manuel Furtado
de Antas
~Iartins
0, licenciado,
Franklin
Miguel Castanheira
Garcia; do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2,
licenciados,
Clemente da Fonseca Araújo Freitas Meneres e Abel José Leito Ferreira Barbosa,
sondo o
primoiro, segundo, terceiro o sexto por pedir e o quarto
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
-\..spirante a oficial miliciano, do regimento
de artilharia
pesada 11.° 2.. Artur ~Iosquita, sem dispêndio para a
Fuzenda Nacional.

POI'

portarias de 31 de Julho findo:
2.' inspecção de infantaria

Inspector
interino,
o coronel do infantaria,
tirocinado,
do distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 3, Miguel Francisco
da Conceição Santos, nos termos do
artigo 2.° do decreto n.? ~G:341, de 7 do Fevereiro
de 1936. (Vlsnda 1'010 Trlhunal do Coutas, com a llnotaçl\o de sarem deyJdos omctumcutoa,

nos termos

do decreto

D.o 22:2~1).

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

Capitão do serviço de administrac:l'to
Hui Pinheiro do Lemos.

militar,

Govêrno militar de Lisboa-Quartel

Capitão,
na
Oliveira.

situação

no quadro,

general

do r(l!-'l\rVa, Mauucl

Lourenço

de

Comando Militar dos Açõres

Adjunto do comando de artilharia do comando militar de
S. ~1igtl('l, o ai feres, do rOl!illlcnto <lo artilharia ligeira
n. ° 1, Man uol Mal'<}lltls reralta.
Batalhão de caçadores n. o 5

.:\Ifore· do quadro dos 8t'l'vi<:o5 auxiliares
no (111:1<lro,Henrique
Põra.

do oxército,

514
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Alferes
José
para
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contra aeronaves n. o 3

miliciano, do regimento de artilharia Iigoiru n." 5~
de Mugulhãis o Meneses Forjaz,
sem dispêndio
a Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia

n.· 2

Cnpitâo de engenharia,
adido, em sorviço no Ministério
da Educação Nacional, Inácio Francisco da Silva, para
os efeitos da alínea ri) o § LOdo artigo -t,-t. ° do decreto n. o 17:378, do 27 de Setembro de 19~9, ruodificado polo decreto n, o 19: 175, do 27 do Dezembro
de

1930.
Grupo de companhias

Segundo comandante,
da arma, Eduardo

de trem automóvel

o major de engenharia,
Marq ues.

da direcção

Presídio Militar

Segundo comandante,
o capitão, na situação do reserva,
J osé Duarte G rais, ficando exonerado de comandante.
Exonerado
de sogundo comunduate o capitão, na situação
de reserva, Júlio Gasp ar.

Govêrno militar

Ajudante
mento
Dias.

de Lisboa - Quartel

general

de campo do govoruador,
o capitão,
do cavalaria
n.? 1, Joaquim Policarpo
2."

do regi-

Mondes

região militar - Quartel general

Major, do batalhão
indopeudento
de infautariu
Aníbal dos Reis Chavos Tnrrinho .
Comando militar

n.? 17,

dos Açõres

do serviço

postal o consuru, o capitão <lo rogimonto do infantnrin n.°:3 (1.° hutalhão expedicionário),

Adjunto

Viriato

Monteiro

da Silva.

Comando militar

Chefe

da Madeira

da repnrtiçâo

veterinário

do serviço voterin.irio,
Jo:;ó Monroy (breia.
Escola

Alferes, do reeimonto
Xavior , por pedir.

o touonto

Prática d. Infantaria
do infantaria

n." 5, Renato

Nunes

2.· Série
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Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

:\Iajor miliciano do infantaria,
cial, do batalhão
de carros
Neto.

do extinto quadro espen.? 1, David Rodrigues

Re!limento de infantaria n,' 2
1.· batalhão expedicionário

Alferes miliciano do regimonto do infantaria n.? 5 (1.0 batalhão expedicionário),
Duarte Braga Correia Mendes,
por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n.' 3
1.· batalhão expedicionário

Capitão,
do regimento de infantaria
n." 18, Carlos Barreiro Pais do A tuíde, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.' 5

Alferos do infantaria, da escola prática
Augusto Lopes Chaves, por pedir.

da arma, Amílcar

Regimentode infantaria n.' 8
1,' batalhão eJlpediclonárlo

Mujo"!' do infantaria
valho.

Gervásio

:\Iartins

Campos

de Car-

Regimento de infantaria n.o 9
1.· batalhão expedicionário

:\fajor, do regimento
de infantaria
n.? 8 (1.0 batalhão
~.·pl\dicionÍtrio),
Fernando Augusto da Câmara Lomo-

Iíno.
tnpiti'lo, do batalhão do metralhadoras
n. o 2 (oxpeclicionário), J 0:;6 Policarpo
Mendes Dias, sem dispêndio
para a Fnzonda Nacional.
Regimento de infantaria n.O II
1.· batalhão expedicionário

Alfere

miliciano,
do regimento
do infantaria
(1. o batalhão oxpodicionúrio), Carlos Cândido
ves irno, por motivo disciplinar,

n.? 15
Gonçal-

Reglllento de infantaria n.· 12
Major, do regimento ti infnntnriu
<3011,a1\'08 Coruche.

lI.O

7,

:\{UIlUel

Joaquim

51G
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Regimento de infantaria

1.· batalhão expedicionário

Capitão. do regimento de infantaria n.? 5 (1.0 batalhão
expedicionário),
José Augusto Junqueiro Gonçalves de
Freitas.
Batalhão

independente de infantaria

(1,· batalhão do regimento

Alferes de infantaria,
MagalMis Mexia.

de Infantaria

n,· 19)

Manuel Filipe Pereira

(3,· batalhão do regimento

de infantaria

Alferes, do 2.° batalhão do regimento
Abilio Gonçalves Dias.
Batalhão

Alferes miliciano,
Lopes Serôdio,

n.· 19

da Silva do
n,· 19)

de infantaria

de caçadores

n. o I

do regimento de infantaria
por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores

de

n.? 2, José

n.· 2

Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
da arma, Julio Rodrigues da Silva.
Batalhão

n." 19,

caçadcres

no quadro

n.· 6

Comandante,
I) tenente-coronel,
do batalhão de caçadores n.? 2, António Luiz Salgueiro Fragoso.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Expedicionário

Comandante
interino, o major miliciano dl' infantaria,
do extinto quadro ospocial, António Gonçalves Pires.
Segundo comandante,
o major, do regimento de infantaria n.? 1, Aníbal Eugénio de Avilez.
Batalhão de carros

n.· I

Comandante
interino, O major do regimento de infantaria n.? 1, Jorge Hem-iquo Nunes da Silva.
Alferes: do regimento de infantaria n.? lf>, José Pinheiro
Salvador de Assuncrto o Sogismundo Gonçalves Revés,
e, do bntalhllo de caçadoros n.? ;>, Duarte do Azevedo
Pinto Coelho, sendo os dois últimos por pedir.
Escola Prática

Alferes, do regimento
do Abreu do Burros

de Cavalaria

do cavalaria
o Cunha.

n.?

:>,

Luiz Carlos

2." Série
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Regimento de cavalaria n. o 4

:JIajor, do regimento
de cavalaria
n.? 8, João Augusto
Azinhais de Molo.
Capitão de cavalaria,
com o curso do estado maior, no
quadro da arma, João da Cunha Baptista.
Regimento de cavalaria n. 07

:Jfajor,

do regimento

n.? J, Luiz da Costa

de cavalaria

Ivens Ferraz.
Regimento de engenharia n. o I

Capitão
do extinto quadro auxiliar de engenharia,
no
mesmo extinto quadro, Epnminondas
da Luz Rocha.
Depósito geral de materia I de transmissões

1Iajor do extinto
quadro auxiliar
mos mo oxtiuto quadro, Francisco

de engenharia,
Salgueiro.

Por portaria de 2 do corrente mês:
Grupo de artilharia

no

..

contra aeronaves n. o 3

Tononto do serviço de administrução
militar, do 1.° grupo
do companhias
do subsistências,
gsWvão de Jesus
Calado.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do regimento
do infantaria n.? !.i, José Casimiro Lourenço do Abreu.
Regimento do cavalaria n. o 6

·..:\lfor<,s do quadro

da :3.a Repartição
tório, )[nnll('l

dos sorvicos

auxiliares

da 1." Dircccão

António

Correia

Geral

do exér?i~o,
dõsto 1I1101s-

Zilhi'lo.

Por porta rias de 7 do corrente mês :
Ministério

Capitlto,
nund

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

na . itunção
.

de rCSI'I'Va,

Augusto

<1.1 Silva For-
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Ministério da Guerra - 2." Dil'ecção Geral- 3.' Repartição

Capitão miliciano do serviço do administração
do extinto quadro especial, no mesmo extinto
António Augusto da Silveira Lorena Santos.

militar)
quadro,

Comando militar da Madeira

Adjunto do comando de artilharia,
o capitão de artilharia,
no quadro da arma, João Carlos do Sousa.
Secretário do conselho administrativo,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da 2. n companhia de saúde (destacamento
sanitário n.? 2), Manuel
Alves de Sousa, sem dispêndio para a Fazenda
~acíonal.
(Ropartição
de Justiça), o alAdjunto da 2.11 Repartição
feres do quadro dos serviços auxiliares do exército,
secretário
do conselho administrativo,
Adino Homem
de Figueiredo.
Alferes
do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do batalhão independente
do infantaria
n.? 18 ~.o batalhão do regimento do infantaria n.? 18), João Correia
de Miranda, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.O 2

Aspirante
a oficial miliciano, do batalhâo do carros
Fernando
Alberto do Morais Rodrigues.

n,? 1~

Regimento de infantaria n.O 10

Alferes miliciano, do regimento do infantaria
Osvaldo de 1\1010 Frcitus, por pedir.

n.? 8, João

Regimento de infantaria n. o II

Aspirante

a oficial miliciano,

n.? 16, Aurélio

Ferreira,

do rogimonto
por pedir.

do infantaria

Regimento de infantaria n. o i2

a oficial miliciano, do regimento
n.? 3, António Goncalvos Valonto.

Aspirante

do infantaria

Regimento de infantaria n.o i6

Aspirante

ti

oficial miliciano,

n.? 8, Fornando
pedir.

do regimento

de infantaria

1\IaulI(\1 l'imõllS Fonseca de Pina, por

orWE.'!
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Batalhão independente de infantaria n.· 19
(Comando do regimento

de Infantaria

n.· 19)

Aspiranto
a oficial miliciano veterinário,
da secção de
depósito do pessoal do serviço veterinário militar, Josó
Machado Picado Roya.
Batalhão de caçadores n. o 5

AlfereH miliciano, do batalhão de caçadores n. o 6, Óscar
Lis Bapti::;ta Ribeiro de Oliveira, por pedir.
Batalhão de carros n.· I

Alferes

miliciano, do centro do mobilização de infantaria
0.° 6, ~ranllel Barbosa
Nunes Casqueiro, por pedir.
Centro de mobilização de infantaria n.· I

Alferes
TI.O

miliciano, do contro de mobilização
li, Pedro Venturu, por pedir.

de infantaria

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I
(Bataria de referenciação do grupo de artll haria
contra aeronaves n.· 5-expedicionária)

Oomnn.lnntn,

O

Luiz Teixeira

capitão de artilharia,
Soares da Mota.

no quadro

da arma,

Regimento de cavalaria n.· I

a oficial miliciuno,

Aspirante

n.? 7,

SUlIO

Luzignan

do regimento
Vilaça do ~ousa.

de cavalaria

Regimentode cavalaria n.o 3

Aspirantos
U oficial
milicianos, do rogimonto do cavalaria n.? 7, Nuno Alvaro» Duarte Matias Ferreira e José
Pt'dro Sa isetti Elston Díus.
Regimento de cavalaria n.· 4

A pirantes

a oficial milicianos, do regimonto de cavalaria
7, João
'1'()t1t'ira ~Iarcelino
o Nuno Maria da
Cu ta [orais.

0.0

Regimento de cavalaria n.· 8

Aspir~nt
a oficial miliciano, do l'I'gimonto
n." 7, Francisco Jo é do ,'00 a Tavares.

do cavalaria

Direcção da Arma de Engolharia

Mnjor d
militar,

eng nbaría, do quartol g meral
)['rio
dos 'aflto
'obraI.

da 3. a região
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Regimento de engenharia n.s I
(2." companhia

de sapadores

mineiros

expedicionária)

Alferes
miliciano,
do regimento
de engenharia
(batalhão
de sapadores mineiros expedicionário),
Alves da Silva Sanches,

n.? :3
Rui

Regimento de engenharia n.· 2
(Batalhão

do sapadoros

Alferes miliciano
nharia n.? 1
expedicionária),

mineiros

de engenharia"
(2.:1 companhia
Mário Soares

expedlolonár-lo)

do regimento
ele sapadores
Lopes.

de engemineiros

2.' companhia de saúde
(Destacamento

san itárlo

n.o 2)

Chefe da secretaria,
o alferes do quadro dos serviços
auxiliares
do exército,
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 6, Sérgio Joaquim Rodrigues
Gonçalves.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3

Tenento,
na situação
do reserva,
Principal,
Raúl de Brito.

do Hospital

Militar

Hospital Militar Principal

Capitão,
na situação
do reserva,
elo depósito
material sanitário
e do hospitalização,
José

geral do
António.

Presidio Militar

Comandante,
o major miliciano do artilharia,
do extinto
q uadro especial, da La Repartição da 2. a Direcção
Geral deste Ministério, João José Amaro.

POJO

portarias

de 11 do corrente

Regimento de infantaria

1I1~.~:

n.· I

Aspirantes
a ofivial milicianos do serviço do administraçrto militar,
do 2,° grupo do compunhias
do subsistôncins, António Mariu do Jesus Tomé o Domingos
lIatofl do Andrndo Silveira.
Regimento de infantaria

Aspirantos

n.· 2

a oficial milicianos do sorviço de administraçiio militar, do 2.° ~I'lq)() do companhias
do subsistêucias, Jorge Adolfo Bra:.;n (lo Olivoiru o Bráulio .\ velino do Morais o Macedo AI\'t'!4 Burbosn.

2.1 Série
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Regimento de infantaria

n. o 3

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar, do ~.o grupo de companhias
de subsistências,
Fernando
~fanuel Gabriel Ortiz da Silva e
Abel Hosa.
Regimento de infantaria

n.O 4

Aspirante
militar,

a oficial miliciano do serviço de administração
do :!.o grupo de companhias
do subsistências,
Alberto Joaquim dcs Heis Represas.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenente
miliciano do serviço do administração
militar,
do 1.0 gruJlo do companhias
do subsistências,
António
Jlodrigues
da Hocha.
4hpirantú
a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do :? o grupo de companhias
do subsistôncias,
Jo~('. Subtil 'I'oixoiru.
.
Regimento de infantaria

n. o 6

Aspirante a oficial miliciano do serviço
militar, do 1.0 grupo do companhias
Carlns Zea Mantere Bolard.
Regimento

de

infantaria

de administração
do subsistências,

n. o 7

AlfC'res milicianos do serviço do nd miuistrnçâo
militar,
do 1.° grupo (lo eompunhias
de subsistônclas,
Abílio
G onçalves Braudão o An tónío .J osó Barreira da Costa.
Regimento de infantaria

n.O 8

Aspirantl'~ u oficial milicianos do serviço de administra<;~o militar, do 1.0 grupo do (,olllp:lnhias do subsistõueH!.': Arménio
Salvador Coutinho 0 Orlando Parenta
:'Iraria ~Iur!}ues.
Regimento de infantaria

n. o 9

.\spinmtC1s a oficial miliciano , do s01·\'i!.'0 de administrn:~o rnili!ut· do 1.0 grupo do (!oll1p:lll}da~ d? 8ubsi~tÔIl{la,
.Ja1l110 Poreira da Fous eu o Socuudino Afonso
A lon'o 1'.~teves.
Regimento de infantaria

n.v 10

u oficial milicianos do serviço do administra<:: o militar. do 1.0 grupo d eompanhias de sllbsis~(\Il(':a .Joüo 'I'ornnz FOI'I"im de Sousa (\ Augllsto Brites
.:\1imo o.

Aspil'Ullt

\
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Regimento de infantaria

/

N.o 11

2." Série

n.O II

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço do administração militar, do 2.° grupo de companhias
do subsistências, José Saldanha
Alves de Azevedo e Alvaro Pereira de Miranda.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes milicianos
do serviço de adminietração
militar,
do 1.0 grupo de companhias
do subsistências,
.Alvaro
Morais Valo e José Tomaz Henriques
Pimenta
de
Castro.
Regimento de infantaria

n.O 13

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administração militar, do 1.0 grupo dê companhias de subsistências, Flávio da Cruz Marques da Silva O Custódio .TOSt>
Cardoso Fernandes.
Regimento de infantaria

n. o 14

Aspirantes
a oficial milicianos
do serviço de administração militar, do 1.0 grupo de companhias
do suhsistências, Joaquim
do Amorim Ferreira
Cadiubn o Eurico
António Dart da Cunha Colares Vioira.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes milicianos
do serviço de administrnção
militar,
do centro de mobilizução
de udrninistrnção militar n.? 1.
Jorto Augusto dos Santos Oliveira Pinto e Frnncisco
Galiza de Sousa Freitas.
Regimento de Infantaria

n. o 16

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço <lo administraçiio militar, elo 2.° grupo do companhias
(lo subsistôucias, José Loito <los Reis e Silva o José Luiz Frnire
Garcia.
Batalhão de caçadores n.O I

Aspirantee
a oficial milicianos do sorviço de administra~ão militar, do 2.° grupo rI{1 compuuhias
00 subsistêncías, José Júlio Violanto de-Moura o Sá o Frunci .co
de Medeiros Brandão Palha.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes milicianos do !lül'\'i<:o do ud ministracão
militar,
do 1.0 grupo elo companhias <ln snbaistôncias,
Norborto
Augusto do Sousa Varela o Armindo Gomos Cundeias.

~.• Série
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Batalhão do caçadores n.O 3

.Aspi.r~nte a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias de subsistências,
Júlio Barbosa da Costa.
Batalhão de caçadores n. o 4

AlSpirantes a oficial milicianos do scrvico de administração militar, do :?o grupo de companhias de subaistêncías, :\lanuel Ferreira
Baião Nunes dos Santos e
Caetano Légliso da Cruz Vid al.
Batalhão de caçadores n. o 5

Aspirantes
a oficial milicianos do serviço de administrar;~o militar, do 2.° grupo de compunhias de subsietênelas, Augusto Roberto dos Santos e Nuno Leopoldo
Lopes :\lauritty.
Batalhão do caçadores n.O 6

~\.lfercs miliciano 'do serviço do administração
militar,
r!o 1.0 grupo de (,olllpanhias de subsistências,
José
Sarmonto Osório de Vasconcelos Matos.
Batalhão de caçadores n.· 7

Alforrs milicianos do serviço do u(Trninistração militar,
do 1.0 grupo do compunhia de suhsistôncias, José Augusto o Vorgílio ~larti[Js do ousa :\lor(\ira,
Batalhllo de caçadores n.· 8

Aspiruntns

a oficial milicianos do serviço de aclministraÇilO militnr , do 2,° grupo
cio (,oll1pallhi1ls de subeistfincias, A ntónio Gonçnl ves Ile Barros .J únior e Ernani
Hamazzoti I 01>0.
Batalhão de caçadores n. o 10

~\SJliralltl'.' a oficial milicianos do HC'rvic:o (1(·administra<:~o militar,
elo 1.° grupo de COlllp1lnhiu!l dll suhsistônCIR , Franci co Duro Cuotn.iras
e :\fll11 lIP! Paulo Soares
Afonso.
Batalhilo de metralhadoras n. o I

.A:pir_lllfllH a o íi sial milieianos
do servi<:o <ln administrn<:~o militar, do 2.° grupo rfo rOlllpllllltius dI' slIhsistÔllCIUS, Orlnudo
Morbev
lnrin Hodrigues (' ÁII'aro ManlPdll Humo P ·roir:;.
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N.· 11
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n. o 2

Alferes milicianos do sorvico de administrnção
militar,
do 1.0 ~I'UjlO de companhias do subsistências,
Luiz do
Moura Coutinho de Almeida de E~a o António Rodrigues Pinto Ferreira.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Aspirante a oficial miliciano <lo sorvico do administração
militar, do 1.0 grll po do companhias de subsistências,
António Joaquim da Silva Martins.
Batalhão de carros n.· I

Alferes milicianos do serviço de udministração
militar,
do 1.0 grupo de companhias do subsistõncias,
António
Rodrigues do Oliveira, P, do centro do mobiliznção de
administração
militar n.? 2, António Joaquim da F'onsoca Santos.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirante a oficial miliciano do servico do administrnção
militar, do 2.° grupo do companhias do subsistõucias,
Paulo Cupel Bryant Jorge.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Aspiranto a oficial miliciano do serviço
militar, do 1.0 grupo do companhias
Joaquim Manuel Sargaço Júnior.

<1(' n dm ini tração
do sub iistôncins,

Grupo de defesa submarina de costa

Alferes miliciano do sorvico do admiuistruçüo
militar,
da baturiu independente
do dofosn de costa n." ~ • António Augusto Guedes da Silva.
Grupo do artilharia

contra aeronaves n.O I

Alferes
milicinno
do servico <ln udministrncâo militar,
do 1'('gimonto <lo artilharia ligoiru 11.° :\, .Iosó Murí«
Barbosa do l\lugalhàiH Godinho.
GI'UpOde artilharia

contra aeronaves n. o 2

Aspirante a oficial milicinno do [-IN\ iço d( udmini tração
militar, do :!.O grupo do companhias do sul! i t ncia ,
Vnsco Narciso dos Santos.

2." Série

OIWE:'I[ DO EXÉRCITO N.· 11

Grupo de artilharia
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contra aeronaves n.· 3

Aspirantes
n oficial milicianos do serviço de administra<:ão militar, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Manuel Dias Chaves de Almeida e António
Edgar Dias Machado.
Regimento de cavalaria

Alferes miliciano do serviço
do regimento de artilharia
gues Cerqueira Afonso.

n.O 3

de administração
militar,
ligeira 0.0 1, Raúl Rodri-

Regimento de cavalaria

n.O 7

Alferes milicianos do erviço de adrninistrnção
militar, do
centro do mobilização de adminietração
militar 0.0 2,
Fraoci co Caetano da Cunha Coelho do Amaral e
Octávio do ~rorais.
Regimento de cavalaria n.O 8

.\.Ifere'· milicianos do serviço de administração
do 1.0 grupo de companhias do subsistências,
Gonçalves Areia Júnior o Abílio Bastos.

militar,
Augusto

Batalhão de telegraflstas

.\.lfercs miliciano do arvico de administração militar, do
r~gimento de engenharia n.? 2, Jorge Vítor Morais Júdieo (la Costa.
Batalhão de pontoneiros

Alfores miliciano
do serviço de administração
militar,
d~ regimonto
do artilharia ligeira n." 2, Américo do
Lllna
uintão o João Gerardo Coutinho da Maia.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes miliciano'
do ~ r-viço do administração
militar,
do regimento
d
ngenharia n." 2, Alberto Marta
Louro e António José de Melo.
Base aérea n. o I

Ali' r ~ mili .iano do orvico do adminietrncão
militar,
do I'l'gillll'nto d artilhuria jigl·ira D.O :3, Jos6 Aloxandr do ampo: Rih iro Lopes.
Ba e aérea n. o 2

milicinno do
rviço dl nrlmini tração militar, do
1'I'gim nto d nrtilhnr ia pé ada. n." 1, Cnrlos Homero
Ivo d
arvnlho.
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Aspirante ti oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias do subsistências,
Manuel Joaquim Teles.
Base aérea n. 3
fi

Alferes miliciano do serviço do adminiatrnção
militar,
do regimouto
do artilharin ligoirn 11.° 4, .Iosé Ricardo
Bento.
Aspirante a oficial miliciano do serviço do administrncão
militar, do ~.o grupo do companhias do subsistõuciae,
Domingos da Oosta Freitas.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano do servi<:o do udministrução
do regimento
do engenharia
n.? 1, Duarte
Pinheiro.

militar,
Ribeiro

3.' companhia de saúde

Alferes miliciano do serviço do admiuistrucão
do 1.0 grupo elo companhias de subsistências,
Viana Perdigão.

militar,
Renato

1.0 grupo de companhias do subsistências

Allores milicianos do serviço do udmiuistrução
mili tar:
do regimento do artilharia
ligciru n." r), Diumuntino
Ferraz (I(H! Santos ~lar(]I1(,R, .Ioão Tavares Frurlique
o Manuel Caetolu, o do regimento elo artilhurin pesada
11.° 2, Ii~dultr<lo João PC'I"I,ira de Figu<'iredo Lorv, AIberro .J oaquim Roei rigucs Vulente, Dario OOIlIOS, Xlunuel António de Brito ela Silvu Passos, Alberto ~r(lr'Ines o Luiz Artur da Sih'n Nunoa.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milieiunos do serviço <l(I :\c)Jllinistrllç'üo militar:
do n-giruon to do nrtilhnria ligeiru 11.° B, Antero Pinto
(lo Sousa Ramos 'I'abordu:
elo regilllonto cio artilharia
ligeira n.? 4, Sovoro cio Nnscimunto I'aixão ; do roginu nto (lll artilh:tria elo ccstu, .JOHO Sonrl'S Pais, I, do
1.0 grupo cio c:o!llp:lIlbias dto subsistências,
Antônio
(lOI1<;II)\,C'S
Marq 1l0S.
Aspirnnto«
a oficia! milicianos do serviço cio III)lIIini tru<;; () militar,
do 1." gr'upo dI' companhia
dl Huh isttincills, Aulbal do Sito .lOS!' Lopos C! ErtH' to cio Sou. II
\·'lIltllcllü.
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portarias de 11- do corrente

Ministério

ií27

mês:

da Guerra - 1.' Direcção Geral-I.'

Repartição

Tenente, na situação de reservo, Alberto Escoto, ficando
exonerado
do serviço q uo prestava na 3.~ Repartição
da La Direcção Geral dêste Ministério.
Ministério

da Guerra - 1.' Direcção

Xlajor do infantaria,
Coelho.
Ministério

no quadro

Geral-

2,' Repartição

da arma, JIúrio Baptista

da Guerra - 2.' Direcção

Geral-

3.' Repartição

Aspirante
a oficial miliciano, do serviço de administra(:ão militar, do 1.0 grupo do companhias de subsistências, J oaq uim Augusto Pita.
Ministério

Capitão,

da Guerra - 3.' Direcção

na situução

dI reserva,

Comando militar

Geral-I.'

Repartição

César Augusta

Corroia.

dos Açôres

Comundanto
de artilharia do comando militar do S. :\Iiguol, o tenente-coronel
do regimento
do artilharia
pcsarlu n, o 1, arlos Luiz Pcrciru de Almeida.
4.' inspecção

lnsp etor, o briaadciro
l.uiz Pinto 1.010,

de infantaria

til' infunturia,

Regimento de infantaria

.\l~·re· miliciano. do sorviçn
do rl'gimonto do artilharia
Li\' 'rio.
Regimento

no quadro da arma,
n." 4

d(' nrhninistrução
militar,
ligeira n.? 1, José l\Inria

de infantaria

n.· 5

(1,· batalh o expedicionário)

a oficial miliciaucs
uhin d \ núdo, Iinmiro ..1\1\'0
':111\'('
do A Z sverlo.
Pro\Oi:M, II li pirnntc n oficial
aduiini trnção militar do 1.0
ub i ·tuuda
António l~milio

.\spirnutc

I

da

médicos. da H,:' compuFiguoil'll e Amadeu (Ionmilieinno
(lo !I('rvi~o do
grupo dI' compuuhius <1(\
do Caldas Fruzão Pinto

'rllz.
Regimento de infantaria

AlI' r " miliciano de iufuntariu:
tl
n,o:!, Luiz J) lmnr Lop«

n.· 6

do hutulhâo tIo caçudoti Faria, o, (lo batalhão

ORIH<:l\l
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N.o 11

de caçadores
u.? 10, Luiz Monteiro Soares de Albuquerque Corto Real Nunes da Ponte, ambos sem dispêndio pam a Fazend a N acionul,
Regimento de infantaria
(Comando

do regimento

n.O 7

de Infantaria

n.· 23)

Comandante, O coronel do infantaria, no quadro da arma,
Carlos Ludgoro Antunes Cabrita,
Segundo comandante,
o tenoute-corouel
Fernando Diniz
de Ainlu,
Regimento de infantaria

n. o 8

1.· batalhão expedicionário

Comandante

do trem, o tenente do oxtinto quadro do
do secroturiado
militar, do butalhão independente de infanturin n.? 18 (comando do regimento do
infuntaria n." 18), Vorgílio Auroliauo Guerra.

oficiais

Regimento de infantaria

n. o 9

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria, do
distrito do recrutamento
e mobilização n.? 0, Eduardo
Gomos Martins Cardoso.
(Comando

do regimento

de Infantarln

Segundo comundunto,
O tenonto-coronol
do infantaria n.? 11, Octávio Camara.
Regimento de infantaria

n.· 21)

do regimento

n. o 10

Capitão (](\ infantaria,
do comando militar dos Açõros
(chofo da socretariu do comando militar d:L Tere iru),
Gumeraindo da Silva.
Regimento de Infantaria

n.· II

a.a

Major, da
Dircccâo Gorul dõsto Ministério, aorviçoe
cartográficos
elo exército, Alexandre do Morais.
Capitão, cio regimento do infantaria n.? lô, Pedro Júdice
Bustorff' Silvu.

'l'onento milicinno,
do centro do mohilizueâo
taria n." 15, !<'l':llH:iseo Nabuia cio Amarnl.
1.' batalhão

(I

infan-

expedicionário

Aspirunto a oficinl miliciano médico, da a." compnnhio
do saúdo, ~fÍtrio Mouru Bral. Arsénio .·11110 •
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Regimento de infantaria

N.o 11

n.O 15

1,· batalhão expedicionário

Aspirante
fi oficial
miliciano médico, da 3.a companhia
de saúdo, Franci rco José da Costa Santana Leite.
Batalhão independente de infantaria
(Comando

do regimento

n. o 18

de Infantaria

n,· 18)

Provisor, o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército,
do regimento
de infantaria n.? 8 (1.0 batalhão expedicionário),
Damião Simões.
Batalhão independente de infantaria
(2,· batalhão do regimento

n. o 19

de Infantaria

n," 19)

Tesoureiro,
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
comandante
do trem, António da
Costa.
Comandante
do trem, o alferes (lo q uadro dos serviços
auxiliares do exército, tesoureiro,
José <la Conceição
Galiano.
(3,. batalhão

do regimento

-'apitiío, do regimento
do Freitas.

de Infantaria

11.° 3, JO'6 Julião

do infantaria

(4,' batathâo do regimento

n,· 19)

de Infantaria

n,· 19)

"l\pit:IO dI infnntaria,
Arnaldo Nunes Vitória.
1npitão
do infuntariu,
.u pr anumenir!o IlOS termos
da
:!.A parto do artigo f) .0 do decreto-lei
11.1) ~8: ..Wl,
substituído
pelo artico 1.0 do decreto-lei 11.° H:3:G!12,
de :.?O de II'o\' reiro
1\l4:~, (lo :LO hutnlhão do regil1l nto de infantaria
0.° 1 U, .AcIt'·]jo Ferreira
da Silva.

do

(Depósito)

Cupitni:- do iufunruria,
.António (Ia Trindudo,
Manuel
Luciano Dili o Júlio Alberto Vieira.
At!pirulltt
n oficlal miliciano d infantaria, Américo Dias
~felill1.
Batalh o de caçadores n.· I

~aJlitii() milicinno do infuntnrin, do
vial, nu 111(\ 1110 ixtinto quadro,
Cul ~o.

l

xtinto quadro o !>(\Amadeu Casimiro

Balalhilo de caçadores n.· 3

Capitão,
tóuio

do I' <pilO nto d
lonçnlv
,

ínfantnriu

n."

~l, j·'rancis('ó

An-
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N.o 11
5

11.0

Capitão

de infantaria,
eupranumorário,
nos termos da
do artigo 58.0 do decreto loi n.? ~8:401,
substituído
pelo artigo 1.0 do decreto-lei n.? 3~H)9~,
de 20 do Fevereiro
do 1043, do regimento do infantaria n.? ü (butulhão
do infantaria
11.0 (iG), Alfredo
Alberto da Sil veira o Lorena.
Tenente miliciano do infantaria, assistento do estudos do
Colégio Militar, José Francisco Antunes Duarte.
Alferes miliciano de infantaria,
licoueiadn, do batalhão
independente
de infantaria n ," 19, Alberto Gr<lc:a Júnior.

2.a parte

Batalhão de caçadores n.O la

Capitão,

do regimento

de infantaria

n.? 14, Artur Ferrão

Pi mentol da CORta.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Capitão de infantaria,
suprnnmncrário
nos termos (la
3.a parte do artigo [>1:3.0 do decreto-lei n." 28:-101, substituído pelo artigo 1." do docroto-Ioi 11.0 H~:(iU~, de ~O
do Fevereiro
do H)-l:3, do regimento
do infantaria
n." () (hntalhão dt' infantaria
n." ü(i), .:\Iaximino do
Abranchos Mondes dt\ Sena Xe\CH.
Batalhào de metralhadoras n. o 2

'I'enonto miliciano <lo infantaria,
Colégio Xlilitar, Jorge Alcino

do

nssistouto

l'.

tudos do

Fernandes.

Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Cnpitãis do infantnria:
suprunumerários
!lOS tormos
da
~.a parto du artigo ;>H.o do docroto-loi 1).0 ~8:401, substituklo pelo artigo 1.0 do doer ito-loi 11. :I:!:(i!l:.!, dt' :20
do Feveroiro
dI' 1!)4B, do l'pgilllpnto (!" inf'anturia
11.° G (hntnlhão
do infunturiu li." IJI»)~Angulo
'o~t:t, P,
do hatulhã o iudopendcnto
do infuututin n ," 1'j (1.0 bata lhão do l'l'gillH'llto do iuluutnria
n." li), Luciano
Rornu Tf>rros.
0

Batalh o de carros n.· I

'1\'110nt(', do I'ogilllento

do infantaria

n." iii, I~rll(~'to :\1011-

tciro C:óis Pinto.
Distrito do recrutamento
I

e mobilizaç o n. o 9

'uh·(·!t(·f'(·, o tOlIl'llt("('OI'OIlOI do I'Ogilll!'llto d( infnntllrin
11." U, ~\lrJ'(·du J"!'l'rl'ira
J<: 'wn' .
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Grupo de artilharia
(Grupo de artilharia

---

contra aeronaves n." I
contra aeronavés n.' 5)

Aspirante
a oficial miliciano médico, da bataria independente de defesa de costa n.? 2, José Avelino Gonçalvos,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

n.s 3
auxiliures do exército,
8, Joaquim Martins de

contra aeronaves

'I'enentc,

do quadro dos serviços
do regimento
de infantaria
D.O
:\facedo e 'ilva.

Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento
Sirgado :\1aio.

de cavalaria

n."

u,

José Carlos

Regimento de cavalaria n. o 2

a oficial miliciauo, elo rogimonto
n." 4, Nuno ::\Iaria da Costa :\rorais.

Aspirante

Regimento de cavalaria

de cavalaria

n. o 5

Comundnnto,
O coronel
de cavalaria, no quadro (la arma,
Luiz Filipe Carneiro elo Sousa e Faro.
Aspiranto
a oficial miliciano. do regimento
do cavalaria
n.? :1, Nuno Alvares Duurto :\fatias Forreiru, som dispõndio para a Fuzenda X ucionul.
Base aérea

II."

I

AIl(lres miliciano,
do serviço do administmc;i'l.o militar,
do regimento de artilharia do costa, Teófilo Alves Peroi 1'<1.
1.. companhia de saúde
(Núcleo ho piralar

n.

3

Hospital militar

do Faial)

'rps<)lII't'jro, o t nuntr

do serviço (1(' urlministrnção
militar,
do comando militar dos .\c;l'trt's (H<'plIrtic:i'l.o ela Contahilidadi du 'I'ercoírh}, Amórico do Patrocínio.
3.' companhia de saúde

A lfpl'r. miliciuno
módico : do grupo do (lrtilharin coutru,
a rOIlU\'
n.? 1 (O'rupo <I<- artilharia contrn ae'J'o.na~o~
11.° fI), Vivuldo Eurico 2\101(' to da liosu , Horn (bp(:r~.
dio purn n I,'nzl n ln Naclonal,
do centro do mohili%1ll'UO
do erviço d
núdc 11.° :~lBl ru arrlo 8()I1~a e
(I.

I' Il~o.
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11

militar

de S. Miguel)

Clínica de radiologia, o tenente miliciano módico, do centro de mobilização do serviço do saúde n.? 3, José
Martins de Soveral Rodrigues.
Quadro de oflciais do serviço de administração

militar

Alferes do serviço de administrucão
militar, da L." companhia de saúde (hospital militar do Fuiul), Armando
Gonçalves Pires.
2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do serviço do administração militar,
licenciado, do regimento de artilharia ligeira. n." 4,
Salvador Romeiras da Costa.

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

portaria

Repartição

de 11 de Junho do corrente ano:

(Visada polo Trtbuunl
do Contns om 17 do .Julho do 1~13. SKo
dcv íd os emolumentos,
nOI te-moa do decreto n.? 22:257).

Nomeado instrutor de gimuástica o esgrima da Escola do
Exércí to, nos termos dos artigos 21.° e 32.0 do decreto-lei n.? :10:874, do 13 de Novembro do lU-lO, o
tenente do artilharia Alberto Feliciano Marques Pereira Júnior.
Por portaria de 1 de Julho findo:
(VI.nfln 1'010 'I'rjbunnl dA Couta. em 2R dA Julho d. 1~1~. Silo dovtdos 01l101UII1\'"t08, nOI tormos do decreto 0.0 2~:257).

Nomeado professor catedrútico da 11.° cadeira da Escola
do Exército, nos termos elos artigos lH.o, 10.°, :?O.o
e 21.° do decrete-lei 1\.0 :30:874, do l;~ de Novembro
do 194-0, o major do urtilharia~ professor adjunto da
roforidn cadeira, fi:rnosto Florêncio da Cunha.

Por portarta de

tõ de Julho fiudo :

(.\11011\1111

ptlc Tribunal

• <lo professor

,Exonerado
cola do Exército,

por

d8 Contas

8m 20 d. Julho

do IO~3 •

adjunto da 6.a cadeira da Essido uomoado professor ca-

tOI'
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tedrático
da mesma cadeira por portaria
de 3 de
Junho último, o capitão do corpo do estado maior
Augusto ~ranuel das Neves.

Por portaria de 22 de Julho findo:
(Auotndn

polo 'I'rlbuna!

do Co utns om 27 do ,Julho do (913).

Exonerado
de professor adjunto do grupo das 10.a, 11.3,
12. a, 113. e 14. a cadeiras da Escola do Exército, por
ter sido nomeado professor catedrático
da referida
11.a cadeira por portaria de 1 de Julho de 1943, o
major de artilharia Ernesto Florêncio da Cunha.
ti

Ministério
Por portada

da Guerra - Reparti,ão

Geral

ele 11 de Junho findo:

(Vllad"

polo Tribunal
de ':::onlR em 30 d e ,Junho do 19J3, l~íio silo
d \"1110 umctumentes,
110& t.orUlOlt do doercro
n.? 22:257).

Confirmada',
no' termos (10 artigo 5.° do decreto
n.? 30:77:3, (h, 4- de Outubro de 1UJO, as nomeações dos
'üguintüs profes: ore. efectivos do Colégio Militar :
:\lajor do artilharia,
Jo é Augusto Vicirn da I' onsoca
Júnior, do 3.° gt'UJlO d disciplinas.
Capitão d artilharia,
Josó da 'rllz :\fota Júnior,
do
S.O ~rupo de disciplina.
Uapi tão, na situação d J'( serva, An túnio YÍl'eI1 te Teixeira,
do :>.0 grupo do di. cipl inn ..
apitão do cuvalariu, Uarlos Afonso do Azevedo Cruz
Chahy, do H.o grupo de di.ciplina~.
npitão do ong nharia, Luiz Maria Ba stos do Carvulh ,
do 7.0 grupo d disciplina,.
'I' nent
d engonharin,
11 nry Dumont Nésbitt,
do
~.o grupo do disciplina ..
Alf( J'I'. miliciano do infuntnrin, ~rltnuel Viegas Guerreiro,
do 1.0 grupo de (li ciplinn x ,
Al~ r mili .iuno d infnntariu,
'ri tóvão dl' 'ou 'a Lima,
do 1.0 "rupo de di. ciplinu .
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Contratado
em 30 de Junho de 1943, 1l0~ termos do artigo 42.0 do decreto n.? 32:Glf), do 31 do Dezembro
de 194:2, para desempenhar
as funções do médico estomatologista
elo Instituto do Odivelas, o Dr. João António Lopes Júnior, para a vaga existente no respectivo
quadro orgânico.
t

Vl smlo 1'010 Trlbuunl
do Cout ns 011\ 11 do .Iulho dn 1\).13 o puhllrnrlo
por oxrrneto no Diário du (;Ut"êI'lLU 11.° lH7, ~.11 st\rh', do ~Odo mosmo
mt·s}.

VI-

AUMENTOS SàBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

da Guerra _I.a Direcção

Ministério

Geral-

2,a

Repartição

Conoodidas
as vuntugcus
do que trata o decreto
n." 20:24,7, de 24 do Agosto do 1031, desde as datas que
lhes vão indicadas,
aos oficiais em seguida mencionados:
Por terem completado o tempo de permanência no oflclalato, desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n," 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, necessario para o primeiro aumento de 10 por cento sObre o sOldo:
Por portaria
de 13 de Julho
,

.findo :

(Vhllula. polo 'I'r lbunal do Contas,
vldos cmolumuntcs
, IIOR t-..rlllOB

Com a anoUlçn.o ti" f\relll dedo ducruto D.O ~:.!!2!)71.

Artilharia
capitão
João Carlos Oliveirn do ~Ia('('do,
adido em serviço na üibl'ica !III cnrtuchumc
I' pólvoras
qulmirns,
nos termos do artigo I n. (lo docroto-Iei
1\.0 :!8:-tO;~, do :H do Dezembro
do H);~7, desde 1 <1(1
J ulho do l!H:L
O

/)01'

pcrturia
(VISitl1a

\ 1(lo~

Engenharia

ele :J do corrente

III(~S:

pulo 'I'r-l hu n a l dn Cun tns ,
UIIlulUIlWUt08,

110'

turlliOI

(":IIIU

R.

auutl\~nu

do duurelu

do 8(\r

Ul de-

u.o 22:2:"7).

-

tonou to I lum horto Lopes (: onçal
arflaH oficinas
gflrnis do mutcrial
ri
ongonhuriu,
tiOS termos
do artigo
1\1,0 dll decreto
li," :!K:40;3. (lo :11 do J)(IZOlllbro
do 1\1:\7, (\ l"'gra 1O~).•
\'(I~

eia,

(11Il

das

instru(:lIfls

(:

sMviço

par'a

a PXI'('IIÇriO cio ln 'HIIlO d '{'I'l'to,

(lllbli(:llclo no üódigo d(' Vnn{'illH'nlos dI'
cI" UJ.! I, d(,~d" ~!l do ,J 111!to dI' t \14;\'

i\()

ti .Janoiro
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Idem para o segundo aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:

Por portaria

de 28 de Julho findo :

(\,j~arla pêlu Tribunal
vtdos e mulumuutus,

Serviço

ousa

de administração

de Coutlls,
I1VS termos

militar

orroiu Barbosa,

com 8 auoraçãc
de serem
do decreto n," ~2::!67).

- capitão

Eduardo

d o-

de

adido, em serviço nas oficinas

gornis do fnrdumeuto
o ('a!<:u<lo, nos termos do artigo 19.u do decreto-lei n." 2t):4U:~, do :n do Dezembro
dt' 19a7, (10sdl' 1 de Julho do HH3.

flor portaria

de 29 de Julho

findo:

(\'ISlllln pelo Tribunal do Contas , com a uuot acão de sorom doví doa etuo lumou tc , HUI termos do decreto 0.° 22:2:17).

Serviço de administração
militar
major Ilídio Aníbul
Botelho Coel ho, adido, 010 serviço na oficinas gorais
de fardamento
I' oulçndo, IlO~ toruios do artigo 1\).0 do

docreto-Iei
desde

n." :?"':·lOJ, do :11 dl' Dezembro

:30 do .lunho

d

do 1\)37,

lU4:L

Idem para o terceiro aumento de 10 por cento sObre o
sOldo:
Serviço de administração
militar - capitãn JO~l~Forrcira

~farqu(ls da 'unhu .Iúuior , ud irln, (11Il serviço nus oíicinas g(.rni. do fardam nto ( calçado, nos termos do
arrico l~l,o do tlet:r to-lei 0.° :?s:40:3, dI' aI do DC'Z.OIllbro III' 1q:n, do d ] d ,J ulho de HH:t

POR 1:\'
anunis r ctiflcnd ,no
termos do § ;to do
artig
l;.O 110 decroto-Iol n." ~ :.,l().!, dl\ ;H de Dezembro
do 1(37, quo pas aram n W~l1cer o· oliciai. na situ:l<;ão
(te rC' t'n'u nu dinllt Ilom ndo':

Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o num ro de anos de serviço que, I'espcctlvamente,
lhes vai indicado:
1'01'

portaria

rir 2/ ri J «lho findo:

(VI.ada pelo "tlbun41
vldo

molum

d
0101, no

"Onl&l,
011\.
nota~l\o 110 ."rum
1 rOlo do decroto n." 22:2~7).

Cnpitiio I'a t nn Alb rto do nrmo ~\z
d do .. :? d .Junho do 19 ;~. ;~) nn

\'t

do-

do, 1fj.:~~)JtSJ();
do !ior\'i ...o .

5:.lG
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Toucnto Manuel Joaquim Moreno, E>.2liutS40, desdo 24
de Junho de 1943 -- 31 anos de serviço.
Tenonto Manuel Francisco Relvas, 13.141J80,
desde 8
elo Julho de 1\..)43- 3G anos de serviço.

VII-

CONDECORAÇOES

Ministério da Guerra _I.

a

E LOUVORES

Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portarias de 2-1 de Julho findo:
Condecorados
com a medalha militar de prata da classe
de bons serviços, por torem sido julgados ao abrigo
da alínea a) do § 2.° do artigo 8.°, com reforôncia it
última parte do artigo 10.° do regulamento
da modalha militar, os capitãis : do artilharia. Pedro António
Couceiro Vilar Moreira, o do engonhariu
Alfredo do
Sousa Ghiru.

VIII

DECLARAÇOES

Ministério da Guerra-I.a

Direcção Geral-I.n

Repartição

1) Tendo sido n~rnciltdo pelo Govôrno ].jSPIlIl110] com
o grau do com en d ati 01' ordinário da Ordem do l\lellllauia
o major do infantaria José I~~sqllí\'ol, ó lhe permitido, em
couformidnde
das disposições
do regulamento
das Ordens Portuguesua,
acoitar
aquela mercê o usar as respectivas insfgnias.

~) Tendo sido agruciados com as mercês da Sociodado
Portuguesa
da Cruz \'0 rmolhn, que lhos vão indicadus, o
oficial o pruças ao dianto nomeados,
é-lhe: permitido
usar as rospcetivus
inalgnins:
Medalha de Louvor
Dep6slto geral de material sanitário e de hospitaliznç!o

Capitão, na situução
choco.

do resorvu,

Aparício

de Paula Pa-

Medalha de Agradecimento

I'rimoiro cnho en!"( rmoirn 11~1I,,(ínio Augusto dll Silvn ] nlgado () Va8COII('('loR, n.? i)()/J<;. P., ela 1.' companhia
!ln snúde ; soldudu rocrut» .Iosé Alberto
Hodri"llI'

I

•

OIUn:.\! 110 I~X{~HCIT() N.o 11
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n." ;14/43, da :La companhia do saúdo, O soldado
. I)'ln t o .\\r a lt a, n. o 1~-/
") .). , (O
I
ven t o J oaqulIn
01 "*~/~.
monto do artilharia ligeira n.? ;1.

ser-

reei-.
o

3) Pertence h La com panhia de trem hipomóvel, e não
à. 2. a companhia,
como fui puhlicado na declaração 10)
da. Ordem do Eirército n.? U, 2.:1 sório de 30 de Junho
findo, O soldado n.? 0/4:1 Munuol Augusto da Fonte.

Ministério da Guerra _La
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4) Ficam inscritos
c iutercalum nu os cala do corpo
do estado maior. pela ordem de antiguidade
que lhes
vai indicada, os capitãis abaixo moncioruidos, qu(', por
portaria do ~ '> de Julho findo, insorta na preseute Ordem
do E.ré/·cito. deram ingresso no roferhlo corpo, nos tormos do artigo
~4.0 do decreto-lei
n.? ~8:402, do 31 de
Dezembro

do 19:37:

António

Augusto Tuvnres,
imedintamoute
à. direita do
José António da Rocha Beleza Ferraz.
Manuol Alcobiu Veloso, imediataruento
à, esquerda do
cunitão .T úlio )1al1\I('1 Pereira .
•Joaquim Mnnul'l da 'osta .Iúuior , Carlos Miguel Lopes
da Silva Fruir«, Afonso Magalhãis (lo Almoida Fornundes ( Albur to Anrlrude l' i1\'11, iuwdiatallwnto
à,
esq uurdn (lo ('a pi tão António .J OSÓ :\1artins Leitão.
Alfre.lo
Jo:ó Ferraz Vieira Pinto dn Oliveirn, Afonso
LOPl\S
Franco,
João António da 'ih"u, .l osó Ferreira
dos Heis \ Aucusto Casiuiiro Furrviru (l oiues, imodiatument
à c. qu 'nb do capitão Francisco António
capitão

Pir

:-I

Harata.

;>

Jontam a nntizuidudo dO!i • 'us actuais postos, desde
(IUO, n .!~'cti\"llllt'llt0.,
lhes \'ito indicadus,
os
ofic:iui. ,o dinnt\ nom aJo,
promovidos pola pl'l~sont(l
(J"dem do h';rércilo:
us datas

Infantaria

Brignd iro r uiz l'jnto L lo, t!(\ ·(10 li do Agosto do 19-!-:3.
Üoronf\! .Arlllundo Afon o II 'n ri'I 11<'. , dl'sdf':!9 do Junho
do I!)I:t
'1\'11 !lI '('oroo ,I Alfr

.1\10110

dl

lU4;1.

do li orn\irll

Este\'es,

<ll'. de ~9 do
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Artilharia

Capitãis :
Alfredo Botelho
1943,
Marçal Odorico
e João Carlos
de 1943.

de Oliveira,

desde

5 de Junho

de

Moreira, Miguel da , ilva Amorim
de Sousu, todos desde ~3 de Junho
Cavalaria

Brigadeiro Afonso Tulaia Lapa de Sousa Botolho , desde
6 do Agosto de 1\),!:~,
Coronol Luíz Filipo Carneiro de Sonsa Fnro, desde 19
de Fevereiro
de 1\)43.
Engenharia

Capitãis Forn ando Ed uarrlo da Sil Vil Pais e A mérico
Mascarenhas
Macedo, ambos (108de 2;3 de Junho de'
194:3.
Serviço

farmacêutico

Tenente-coronel
Manuel Joaquim de Oliveira, desde 20
do Julho do 1943,
Major .J Oi::\Ó Pedro AIYl~s, desde 20 do J ulho de 19-ia,
Serviço

de administração

Major António Manuel
Julho de 194:3.
Extinto

Bruno

quadro auxiliar

militar

Machado,

29 (ln

d08(10

de engenharia

:i\fajor Francisco,
'nlguoil'o, desde 29 (le .Iunho dI' Hl4:3.
Capitão Epaminondas
da Luz Hocha, dosd(':?D (lo Junho
de 194B.
ü) Oportunumouto
sorão dotorminadus
IIS nntiguidados
a atribuir nos seus actuais posto» aos t('lltmtI'S'('orOIl(\is
do infuntnriu .Inimo Martinho Furrciru
Lesl •• Jmi!' FIII'tudo l lum-iquce, Anacleto Pinto da Cunha Paivu, 1.('011(\1
Neto Lima Vieira, JOS(" Muriu Correia Cl\rdo~o
1"'rnando Diniz do Ainl», o major da 1Il0~1l11L urma )[:írio
Buptlsta Coelho, promovidos
polu presento ()"I"/11 do
(I

E,l'(! rc [to,

7) Chegou à altura pal'll cntrur no quadro,
do corruutn nno , o major dn infantaria,
ponibilid ado, J org« César Cuiolu da Motu.

Junho

:?~) de
em dis-

'111
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8) Deixou de estar suspenso
das funções de serviço
desde 8 do corrente mês, o capitão de infantaria
gduard~

Pinto

Barradas.

0) Freqücntarum,
com apr-oveitamento,
na Escola Prática de I.:ngonharia,
no ano lectivo de 10-t?-1943, o
1.0 turno do curso de sapadores,
camuflagem
o defesa
anti-gás (L." parto, sapadores),
os oticiais de infantaria
u seguir mencionados:
Tenentes
milicianos: Diniz António Bulhão Pato, Domingos de Gusmão 'orn~iu Arouca, Armundo Jorge Santos Carvalho
da Fonseca,
Egídio Barata Santana
e

Abel Lourenço Rocha Escabeche .
Anilando Vasco do Jampos Saraiva, António
Xlondes Baptista.
Alberto Ahllio da Costa e Orlando
da Silva Audrude, (l milicianos: Tomé da Encarnação
~antos Júnior, Ricur.lo Pinho ~rendes da Costa, Pedro
Augusto Severino :\[l'11I10s, Manuel Antunes do Audrade, Alberto
Alve» d!' Oliveira, João Pais de Ayot
:\Iasean'uhas Leotc, Domingos l\·n·ira da Silva, Francisco da ~il\'a
orrcia, Augusto Porcirn da :-;ilnl Castilho, Toronto Haptista da Silva I' Rui Pinto Nogueira.

•\.Urres:

Kstu dl'clara<.;ão sub: titue a ~-1) da Ordem do E,rh'cito
:!.o sério, do corrente nuo.

11.° ",

10) Froqücntaram,
com :1])ro\'eit:lllll'nto,
na Escola
Pr:í.ti(,ll de Erl1r(lllharia, no ano lectivo <II' lD4~-lD4;~, o
1.° turno do curso tIl . snpudorea,
camuíiagciu
o dofosu
unti-"á:; (~.n parte, cnmutluacm
o Ilorl'sa unti-gús), os
oficiai: de iufanturia a :; guir IIlcneiOllll.dos:
'l'onoutcs milicianos:
nini? António Bulhão Pato, Domingo II, rusm: o orreia Arouca o Armuurlo Jorge
, unto: Unrvnlho lIa FonsecaAIJi1!"u : .Armllndo VII ("o dll ':\111)10 Rnraiv:l, António
~Iellllo Bupti tn, .\11> rIo Abílio da 'o:ta
Orlando
dll ~ih'a Andmdn.
' lIliliciall()~: 'l'OlllÓ ela EIH~arrull:ilo
:--nn!o, .Júnior, Pedro A 1l"11:-10 ~e\'erino :\Icndos, Mao).
11I1!'1 Antunps Iln Andradl',
I Ollllllgo, })'
(lI'Plra f 1.:0'1
ti .~I nl,
}. l"Ullci '('O da '-'ilvu
'orn'in, Augll~to Pereira da Silva
Un tilho ~ Hui Pínto •·(lgul'im.
(I

ontnm n nnti"'uid di' 110 al'tual pusto t!l'l'It!(I 1 de
I 1!I:l7,!' llÜO 01' ti 1 t!< ...TO\'lllllbro dll 10~O,
<'onlo foi publi '11 lo nu 0rdt~mdo l~·;ré,.clfu !l.0 :!:?, ~.n séri(\,
11)

...'o\'l)lDhl'
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de 17 do Dezem bro de 1937, os alferes milicianos do
regimento
de infantaria
n.? 9, Luiz Mendes Lopes Cardoso e Fernando
Gentil elos Santos Adão, devendo ser
colocados na escala, respectivamente,
à direita dos alferos milicianos Manuel Machado Alves Guedes O António
Gomes da Cunha e Maia Mendonça.
12) Contam 11 antiguidado elo actual pôsto desde 1 de
Novembro de Hl39, o não desdo 1 de Novembro do 1940,
como foi publicado,
os alíoros milicianos do centro de
mobilização
de infantaria
n.? 19, Daniel Júlio Ribeiro
Drumond o Jaime Fernandes, promovidos por portaria
do 8 do Abril de 1941, inser tu nu Urdem do Etcército
do mesmo ano, devendo ser colocados
D.O 6, 2.a série,
na escala, imediata o rcspectivamento,
à direita. dos alferes milicianos Manuel Vieira da Lu? o Carlos de ~r(llo
Sárrea,
13) Deixou de estar suspenso das funções
desde 8 do corrente mês, o alferes miliciano
ria Iiaúl Caldas Silvério.

do serviço,
do infanta-

14) Foi autorizado
a usur O nomo do José Frnncisco
Sancho Relvas o alferes miliciano de infuntar ia José
Francisco,
devendo, portanto,
SOl' escriturado
IlOS respectivos registos com õsto nomo.

15) Chogou à altura para entrar no quadro, om 9 do
Julho findo, O capitão do artilharia,
orn disponibilidade,
Eurico Gonçalves
:\10I1t0iI"0.
Hi) Chogou à altura para entrar 110 quadro,
do .J unho do corrente ano, O major do cavalaria,
ponibilidado,
João do Sacrumcnto
Monteiro.

cm 17
dis-

0111

17) Chegou à ulturu para entrar no quadro, em :?;~ (10
Julho findo, o cupítno do cnvulnria, om disponibilidade,
1\[1111\1(11 Ro driguo« Couto
Jurpintoiro,
18) Conta a antiguidade
do sou actual posto <108(1"
4 do Muio do ('OI"I"PlltO1\110, o não II que lho foi ntrihutdu
Jl(lla d('('lurn~ão lH) da Urdem do H,1'(;rcltu 11.0 H,~.
súrio, do 1G de Junho último, O capitão dn cavalnriu F 'rnando 'ii h rul.

5U
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10) Freqüentarnm,
com aproveitamento,
na Escola Prática de Cavalaria,
no actual ano escolar, o curso de
comandantes
do o 'q uadrão, os tenentes de cavalaria:
Vasco de Brito Melo O Castro de Lemos da. Costa Salema, António do Oliveira Cascais, Paulino Magalhãis
Corroia, Francisco
da Costa Gomes, Júlio Beirão de
Brito, António Rebelo Neves Diniz de Aiala, Luiz Manu I Tuvnres e António Feliciano Pereira Rabaça.
20) Por tor completado o tempo de serviço nas tropas
a que se refere o artigo 44.0 do decreto n. o 1 í :378, de
27 de
etembro de 1029, alterado polo artigo !.O do
decreto n." 1D:17D, de 27 de Dezembro de 19:30, em 7
de Julho findo, regressou CID 10 do mesmo mês
Escola
do Exército.
onde é professor catedrático.
o capitão de
engenharia
Emircio Leã o ~faria Magno Teixoira Pinto,
que, por portaria de 10 dl' Abril do corrente ano, publicada nu Ordem do Exército n." ü, ~.a série, <le 19 do
mesmo mês
ano. tinha sido colocado no regimento de
engenhur ia n." :! para aquele fim.
à

21) '!wg:lrllll1 à altura para entrar no quadro, cm 2:3
do J ulho findo, o. cupitãis Jo engenharia, em disponibilidade, António do Arantes e Uliv ira, Luiz José do
Av lar Ma .hado Veiga da Cunha e Firmino da 'ilvn.
22) Pu. sum a contar a untiguidnde
dos seus actuais
postos desde as data quo lho vão indicadas, sendo intercnlados
nu rosp ctiva escala no. lugares que lhes
competem,
o. alfero miliciano
médico 110 diante meucionudo

:

AllgU to Daniel

arreirn, desde 1 do Novembro do 1?30,
ficando colocado imedintamento
n nsquordu do alferes
ruiliciuno módico V aldomar nii d Carvalho N óvoa.
Juv 11111 Ah.Lre:l. Est ve ..., do dr 1 d Novembro do lH;>G,
ficando colo 'lido im 'dintulI1ontl ;\ esquerda do alC ros
miliciano lIli'dico .\ntónio Manuel da U()~ta Quintn.
Frllllci co F 1'1' ira QlIirioo Ho u, (lcsdo 1 (lo No\'ombro
ti 1 ~):m fic:und colocudo iJJlI dio.tamouto it o:>quorcla
do alfl'l'O!'l milicinno m dico \Itino Bingro do Alllaro.l.
,lo ó Filipo ('nTUPiro Hehlllo, de:-de 1 do No\'olllhro do
1n:m, tit:llndo
01 elido illl dintulIlI'ot I à \sqllordn do
nl!' 1'(' milici'1I1o ln dico Frllll<'Í co F rr ira Q.uirino
Ho II.
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Ramiro António Tenreiro Teles Grilo, desde 1 de Novembro de 1939, ficando colocado imodiatamoute à
esquerda do alferes módico Josó Filipe Carneiro UeO.
bêlo .
Arnaldo Damião Vilela Teixeira Diniz, desde 1 de • 0vembro
de 19..1:0, ficando colocado imediatament
à
esquerda do alferes miliciano módico Manuel António
da Costa.
João Pedro Miller de Lemos Guorr a, desde 1 do No ..
vem bro do 19-1.0, ficando colocado imediatamente
à
esquerda do al fores miliciano módico Arnaldo Damião
Vilela 1'eixeira Diniz.
Joaquim da Cruz 'I'eixeira da Silva, desde 1 do Novembro de 19-1-0, ficando colocado imodiatamonte
à ego.
quorda do alferes miliciano módico João Pedro Miller
do Lemos Guerra.
Luiz Fernandes J rantas, desde 1 do N ovem bro do 1940,
ficando colocado imodintnmonto
à nsquorrla
do nlfn ..
res miliciano módico J oaq uim da Cruz Teixeira da.
Silva.
Paulo do Lima Lencastre, dosdo 1 do Novembro (lo 19-U,
ficando colocado imediatamente
à esq uorda do alferes
miliciano módico .TOSl do Sousn Gome.
Luciano Serrão do Mourn, desde 1 de Novembro
do
1\)41, ficando coloca <lo imcdinturnonto ;) esquerda do
nlforos miliciano módico Paulo de Lima Lencastre.
T

I

23) Chegou à altura para entrar no quadro, ern :.!Ode
.T ulho findo, o capitão farmacêutico,
uprnnum rzirio ,
MÚI'Ío Augusto do Azevedo Costa
autos.

24) CIH'gOll li. altura para entrar no quadro, cm 11 do
Julho findo, o capitão furmucôutico , suprunumorário,
Ano.
tónío da Costa '1' rres.
25) hamn-so Ciríaco António Sousa Costa,
não 'i·
riaco António do ousa 1.1 Costa, como foi publicado, o
capitão veterinário,
quo, por portaria
do Ir> 110 Julho
findo, insort
na Ordem do R.rército n. o 10, 2. a série,
do eorrent
ano, foi colocado como comunduuto da 8oCÇi'lO
veterinária
hospitalar de S. 'Migu I.
2G) oncluíram, com :ll'rov itamento, no corrente 1ll1O,
o cursn técnico 11 qll HO r f(lro a ullnea li) do nrti o ~;Lo
da Escola Pr:'ttica do .\dlllinistrnr,:!to
?ltilitar os oficiais

,
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do serviço
dos:

de administracão

N.o 11

militar

a seguir

M3

indica-

Capí tãis: Pedro Rodrigues Valeu to, J OSÓ da Fonseca
Guincho, Manuel Rodrigues Aguincha, António Ribeiro
dos Reis, José Armando da Palma Graça, Joaquim
Eugénio da Costa Rodrigues Scares, Vergílio da Silva
Santos: Rodrigo José Correia Raposo, José ROla Porcira do Nascimento, José Lacerda da Rosa, e milicianos do extinto q uadro especial: António Augusto
da. Silveira. Lorena Santos, Henrique Rocha e Lauro
do Barros Lima.
Tenentes: Jo é Eduardo Correia, Estêvão de Jesus Calado, Ernesto Ferreira Gomos Tomé, José Henrique
do Sousa, João da Conceição
Domingos,
Joaquim
Maria Bolo, Vieento Henrique Varela Soares e José
Rogério dí\ Palma Vaz.
:?i)
huma-se Artur Manuel Fernandes
de Carvalho,
~ não Manuel Fernandes
do Carvalho, como foi publicado. o aspirante
a oficial miliciano do serviço de adminiatruçâo militar, que, por portaria de lf) do Julho findo,
in .orta na Ore/em do Exército n.? 10, ~.a sórie, do corrente ano, foi colocado na :3,~ Repartição da 2." Direcção
Gorai dêst Mini .tério.
~ ) E:t(L
t rmo
11.9 28:404,
quad 1'0 dos
do infantaria
no

desligado do serviço desde 20 de Julho findo,
da última pnrte (10 artigo 15.° do decreto-lei
do :31 de J)ozClIlhl'o till HJ37, o tononto do
serviços :\ uxi Iinres d o c .ór ci to, <lo regimento
n.? 11, António Teixeira.

~D) 1;: do Gapto" o uno de «muito apto», ('orno. foi
publicado,
a clu'!!iticH(:ÜO obtid L 110 curso do mecânica-nllto pura oficiai I1II11alI0rno: pelo tenente cio quadro
110
erviço: auxiliure
(lo nxército Edmundo Ladeiru
HOIl, () ti n des, CDIl. tanto (lzl dedara<:iio
18) da Ordem
do Eeército 11.° 1 , :!.". rie, do corrente uno.
:\U) b:tá
II, [H'IIS0 da fUII\,Õl'S cio serviço <1os(10 20 di'
,Tulho fillllo no t rlllo cio nrti o 17<),° ele> TC"gulalllonto
d di 'iplin militar. o t nonte cio quadro dos sorvic;os
nu.·ilinr , d) .-ercito Júlio J)unrto <lIL 'ih'lL )[ontlll\'llo.

:\1) ( Antóni
Barbo

II

I nrl>o n [xiu L ,jtüo
~I .-ia L 'tão,
nonll do alf(·r

l
'S

Il[i() Armundo
do qllndro dos
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serviços auxiliares do exército, constante da declaração 18) da Ordem do Exército n." 10, 2.a série, do corrente ano.
32) Pertencia
à 2.11. companhia de trem hipomóvel o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Alfredo Amorim, que, por portaria de 22 de J unho último, inserta na Ordem do Exército n.? 9, 2.0. série, do
corrente ano, foi colocado na 3.80 companhia de saúde
como encarregado do material do destacamento sanitário n." 1, em S. Miguel.
33) Ohegou à altura para entrar no quadro, em 30 de
Julho findo, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, em disponibilidade, Antônio Gil.
34) Chegou à altura para entrar no quadro, em :30 dI'
Julho findo, o alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército, supranumerário, António Marques
aramujo.
:35) Chegaram à altura para outrar no quadro, em 1 do
corrente mês, os alferes do q uad ro dos serviços auxiliar s
do xército, suprunumerários,
J086 Oorr ia do Miranda,
Francisco Inácio Costa (1 F'irmino Guilhorm
AI\' 's.
36) Terminaram no corrente 1l1l0 as provas
Hp ciais
do aptidão pum. o posto d major, com aprovação,
os
capitâis do extinto quadro auxiliar do engenharia Joaquim
da Silva, Mauuel Maria Marques C'1t\ aloiro, Migu I Augusto, Joaquim Fornundcs Pires e Ollmpio Baptista.

37) Foi nomeado dologudo especial do Mini t rio da
Guorru, para mobilização iud ustrinl , O major, na aituução
do r sorva, J orgo Botelho l\f 011 iz.
:38) Pasan n Iazer 801'\ iço, vontuulm IIt , na compunhia do Illobilizar;ilo do regimonto dr ong nhurin 11.° 1
o capitão, nu situução d reserva,
II nriqut Matos cl
Fonseca Scrru.
;"39) Foi nomeado dir ctor da curroiru do tiro tIa guaro
niçiio militar d(, J'~"'as o ('apit:o, n(l rituação d n'sPrv.,
Eurico Dagob(\rto Barroso 'I'iorno.

40) 1'~Btiio d slii-\"a(lo~ do . orviço,
findo,

IIOS

tI rlllOH

da itltillltl pnrt(

dI' (} ~O (h .Tulho
do artigo 1;)." do
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decreto-lei
n.? 28:-104, d(l 31 ele Dezembro
capitllis, na situação de reserva, Francisco
gas e IIormano Diogo da Cunha.

54.5
de 1937, os
da Silva Vie-

41) Continua prestando
serviço no centro de mobilização de cavalaria n.? 3 o capitão furmacêutico
António
Maria Caeiro, que, por portaria
de 30 de Julho findo,
inserta na presente Ordem do Exército, transita para a
situação do reserva,

42) Foi exonerado de director da. carreira de tiro da
guarnição
de Elvas, a seu pedido, o capitão, na situação
de reserva, Joaquim dos Santos Far rajota.
43) Pussa a fazer serviço, eventual monte, no batalhão
de caçadores
n.? 2, como secretário
do conselho administrativo , o tenente,
na situação de reserva,
Arminio
Ferreira
de Almeida Cruz.
4-1) Passou a faz~r s rviço, eventualmente,
no conselho
ndministrntivo
do batalhão de caçadores n.? 7 o tenente,
lla situação do reserva, Ago stinho Luiz Pereira Nunes.
45) Está de. ligado do serviço

nos

t

rrnos (Ia última parte

n.? :.! :404, dt :31 de
situação

do re erva,

J) zombro

Gonçulo

d sdo 21 de Julho

findo,

tio artigo l~).o do dccroto-Ioi
do

Ferroiru

1U:n, o tononte,

na.

(la Silva.

4G) Deixou
.tério

(II estar
lia situação (lo adido, om serviço
do Int nior. na guarda nacionul ropublicann d "do 1 do corrente mês, ('ontiIlUan(!o, porém, na
lllC!.'ma situnção (h, adido. em serviço no rofnriJo Ministério, na pollcin do sogurunca pública, desde n men.ciolIadn (lata, o tenente, na itu:lção do reserva, Francisco
do 'a-;tro LObo.

110 :\lini

47) Pa sa :~ fuz 'r 'cr\"Íçl),

d? caçadores
III trativo
()

..' to

• I

de

\

H.o

t

i.

lH

\" ntllallllcllto, no hatlllhfLO
7, C I!lO ~I'('rútfll'io do consolho Ilcll~liut \ na sitnaçno do 1'( serVil, Sorahm

,
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49) O primeiro

Direcção

sargento
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3.a Repartição

Geral-

do regimento

de infantaria

n.? 14, José António Pernas,
incluído na escala a que
se refere a declaração 48) da Ordem do Exército 11.° 10,
~. a sério,
de 22 do Julho findo, entre os primeiros
saró

gentos: do batalhão de cuçadoros n." 4, Manuel Roscndo
Inocêncio,
e do rcgillH1llto do infantaria n." 8, Joaquim
Pereira Cardoso, sendo excluído da mesma escala o primoiro sargento do regimento de infantaria 11.° 1e>, Sebastião Marcos Nugas Guerreiro.

50) Por só haver dois primeiros sargentos elo infantaria da guarda nacional ropublicnna
em COIH.li<;(WS <1('
admissão
à matrícula
na l~jscola Central de Sargentos
no próximo ano lectivo do 19·1:3-1944,
nomeado UIll primoiro sargento
do serviço do udministração
militar, fi
cando assim alterada a <1 istrihutção do quo trata a declnração 47) da Urdem do I~,"(:h'r/to n.? 8, :?n sóri , do lG
de Junho último.
é

51) São incluídos
na escala a que se refere
o artigo 31." do decr to n." ~~:lGH, <1(1 Fevereiro elo 19:m,

na doclaraçâo -1-8)da Ordem do Eirército 11.° 10,
de ~:3 do Julho lindo, OH primeiros
sargentos

puhlicuda

:?a série,

do 3.° grupo

Homem

Ministério

-_

de companhias

do Figueiredo

(' Manuel

(lo su hsistências
do Nascimento.

da Guerra -- 2." Direcção

Geral-

Acádo

3.a Repartição

f)~) Pensõos auuuis que competem aos oficiais ii seguir
moncionados,
que, 110S termos <lo doer to-lei n.? :?8:40-t,
de :n de Dezembro
do 10:37, trun itam pnrn a situação
elo reserva pela presente Ordeni do Ra·(l/·cito:
Coronel

de infantaria

.João AI poim Borgo:

do Canto,

BG.OO<),5.
Ioronel
Coronal

elo infuntaria
de infantaria

,loH(í Z(lfmillo Scqueiru,
:lG.OOO .
I~~dutll'do ElIg6nio Gomo
ri('ira

3G.OOOlt
Coronel

ele infantlll'ia

Antônio

Alhino

Douwolls.

:~G.U006.
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!í47

'I'onento-coronol
farmacêutico
José Maria Pinto da Fonsoca, :n .296,$40. Tem 32 anos de serviço e 15 perlodos.
Major do erviço de administração
militar Vorgílio Rodriguos Valente, 27.000 . Tem 36 anos de serviço o
17 porlodos,
Major miliciano de C'ngr.nharia, do extinto quadro ospecial, :\!anuel do Medeiros Tanger, 25.300,520. Tom
3:3 anos de serviço o 17 períodos.
.
Capitão do artilharia
Agostinho Correia Bustos e Pereira, 18.000:. Tem
anos de serviço.
Capitão farmacêutico
António :\faria Caeiro, 15.0006.
Tem 25 ano' de serviço.

ao

:)3) Pen '( os anuais com que plu;sarnm à situação de
reforma os oficiais uo diante nomeados, conformo despacho da uixu Goral de Depósiros,
Crédito o Providência, publicado no Diárlo do Ooctrno n.? 172, 2.:1 sório,
do 2ü de .Julho do 1\:)4:3:
Coronel 0.(1 infantaria,
com o curso do estado maior,
Jorge Dias da loata, :~4.f>no'-.
Major do cuvulnrin, José António Morais, 2õ.920t5.
:\!:~ior do extinto quadro auxiliar de ongenharia,
João
Antun s Salvndor , :!4.76 ~,-,
'I'ononte do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Aleixo .Jouquiui do
.}' runcisco Xavier da Silva,
14,~J7li· ,

Ministério

da Guerra _ 3,' DirecçAo, Geral-

I.a RepartiçAo

:> t) • iio mandudo:
llloçiio
capitni:

freqüentar
o p('óxir~lO curso do _promajor do .orpo do (' tado JIIalOr os segullltes
(lo mesmo corpo:

fi

.José António da Rocha Belezn Fcrrnz.
.Jorgl ~[Ílrio Apollnário
Lpul.
.Jolio .10 I .l\\'j r Bunnzol.
Emllio Rumo A fali 'o,
Abel do Anjo (ln Rochn.
António :\rllri
;\[cirn I
rllz.
'Ilrolino bdunrdo FI'rr ira do j.~n 'im nto.
Aclr'1ino •\ ",
V ri imo.
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Luiz Maria da Câmara Pina.
J úlio Manuel Pereira.
António José Martins Leitão.
55) Publica-se
o quadro da diatributção
dos cursos a
realizar
no ano loctivo de 19.,13-19-1:4- pelo Instituto
do
Altos Estudos Militares:
Curso

do altos

De

comandos:

3 do Novembro de 1943 a 30 de Junho
incluindo a viag m de generais.

Curso para a promoção
estado maior:
Do

Curso

a major

O coronel

1 do Fevereiro a 31 do Maio de
os trabalhos
do campo.

de

1944,

do corpo

do

19.,14, incluindo

o tudo maior:

do

Do 7 de Outubro do 1943 a :31 do Julho do 1944,
incluindo
as missões, trubalhos no campo o exam do ano.

mos de passag
Curso

pura

a promoção

Infantaria

a coronel

das armas:

:

Do :2 do Dez mbro do 104:3 a :31 do l\farc:o d 1044:,
incluindo os trabalhos do ca.mpo .
•\xtilharia,

n
Curso

cava 1 ariu, l'og nhnria

1 do Fovoroiro a :31 do Maio de
os trabalhos
tio campo.
para

a promoção

ti.

major

n aorouáuticu.:

104:.,1, incluindo

das armas:

Infantaria:

D

14 do Abril
os trnbnlhos

tlo HH,j, u :30 d

incluindo

Junho,

do cumpo,

Artilharia:
D

:3 do Novembro (!t lnJ:~ 1l:3 do Juuoiro
incluindo os trn balhos do campo.
Jnvulnriu,

no ~ do

engonhnria

D( z< I1Ih1'o d

1ü ~I, incluindo

a ronúuticn

1.4:3 a :!9 d

os trnhalho

<1<, 1944,
:

FOH

dt campo.

ruiro

d

2.' Série
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Ourso para. a promoção a major e coronel dos serviços:
De B de Novembro de 1943 a 30 do Janeiro de 19-1.4,
incluindo os trabalhos do campo.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

5G) Relação do alunos do Colégio Xlilitar premiados
no ano lectivo de 1942-1943:
Do·JlfnL\çiio

..·ome. do. alunol

dOI

prólIllo.

Por aplicação literária
3.° ano:
100, E,lu:\rdo Alfredo Mar tíns da Sí lvn
Pinto.
,'." Hl:J, .Tol·gc Augu to do Amaral Coclho.

"

,0

;-'1u(1:\lha ,lo ouro.
de ouro.

.\fodalha

I.· ano:
X.o _() 1, Pedro

Paulo

.\fich 1

II

(.areia

do

':\f,·d:dlm de prata.

( 'urvnlh.i.

fi.· ano:
4~, Carlos Eu mlo 'oare do Ol lvclr.i
habv.
x .• )al~ Fernando ~Iallllul de t rlivniru ':lrval ho.
• '.0 ~:\ " I:midio Lauder et I.; clima.
,'.0

I) ••

••.•

du prata.

~Iedalha

du prata.

.\lo<1;1lha dI prata.

ano:

171, António

,Ca

~Ie(hlha

i.

• .• 211, l iurv

Afou o de ...<>11 a HiLciro

uto

011 1'0.

.\1!'tlnIu:! de 0111'0.
;\lcrl;tlh!l du ouro.

I ... rrauo d Almeida

o do

~ .• .! li, VII

.\I(·rlal lia de

"joga

7.· ano:
··.·fiU,AI

. il\' .
•

.0

lIiI,

oe _

audr

ti .Iato

Fero

\ntónio I ib ír F rinh

i, Fr

II

i oJo

Ó Domin

'li

nde

l iuartu

I'r,IJIlio

peeuni

áriu

" 111()~.
I'fI mio JI cuulürio

til

J(Kl

•

Pr ·tllio p'-'Clllli{lriO
ti !O()I.
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De l!fnn~~o
dos
préml o

dos alunos

Por aptidão física
2.°

ano:

N.O 57, José Luiz Pais Cortês
N.> 52, Emídio José da Rocha Pereira

.
Rotlri-

Palmas
Louvor.

Coelho de Moura

Louvor.

N.· 233, Rubi José Alfredo Mourão Marques
N.o 53. l\IaIll I G ui. l\1elllles de ~ousa v ito-

Palmas

de prata.

gues.
N.U 306, Máximo

8.°

Antúnio

ano:

riano.
'.0 391, Rui

ales Henriques

do Andrade

de ouro.

P lma- de prat

o

Louvor.

Sousa.
/

4.° alio:
.°2,19, S,\rfio Gonçalves Santos Santana ..
N.? 315, Jose Fcr nautlo Lopes Gome
Iarque:

:;.0
'.0

Palma

de prata.

Louvor.

ano:

11, .Jo~Ú Pedro .Jorgo Chaves Vi ira (la

Fonseca.
·.... 6. Frnncisco Manuol Lrit:lo Louzuiro .
N.o lí, Ricardo Furunurlo
Fur rcirn Dumo ..
•0 12·1, Mário
Luiz lla Vl'iga Brandao do
I

Palma

de prata.

Louvor.
Louv 01' •
Louvor.

Brito.
" ." :1 ;l, Carlos Alberto dos Santos \11Ilré ..
N.o ;l;l~), ntúuio 'iii de .luznr te Lopes .louet
.0 ;1f>6, Luiz
Eduardo Palma Va7. ...
N.o 374, .\bllllul Jo 61\10 quitu (loll1lJ~ 'l'pj 'ira

Louvor.

Louvor,
Louvor.

j

LOIl\'Or.

(j.0 allo :
• ',0

J:l;\, \l\'aro

Aug'u

t» uno:
N.· 31:1, 'I'iauo do.

';I

to

1"011

oca ~, 110 .••

Palmn

t:im!'l;to dl\ Sou II c unhn

do ouro.

Prémi« p cuni 'rio
dI' 50 ,

r)~l, Alu .• nd r d(\ .\r:lIl1~
8ihn.

.u

]<'''1'11:111110

Duurt

Prémio «Marechal Teixeira

e

l'rlolllio I' cun i r
ti

R l>

Pr mio ftVa co B n aúd •
• '.0

:lIa, 'I i

'\0 .

1011

O
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Obituário

1943
Junho
Julho
"
u

))
u

22-Capitão,
na. ituação de reserva, Inácio Chumbo.
1·1-Capit:io,
na situnção ele reserva, António
\lexllndro
Irias dos Hei s.
1'>-l:eueral,
gradlla1lo, reformado, .loaquim :\Iaria 'I'rav asos Vnldez.
1.')- Brigacieiro, com o curso do estado maior, na situação
ele reserva, .\gostinho
Barreto
Rodrigues de Oliveira.
:li -Tcnente,
na si.iuação de rcserv a, Francisco Augnsto
Bor~es de Castro.
:l9 - Capitão, na situnção dr! reserva, Leopoldo Esquetím
da Rosa.

.António de Oliveira Salazar.
Esti~ conformo.
() ,\jlltlallle General.

MINISTÉRIO DF\ GlJERRF\

Ordem

do

Exército

2.- Série

N.O 12

Publica-se

15 de Setembro

ao Exército o seguinte:

1-

inistériO

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 1943
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ORDIDI
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No' l:!

II-RECURSOS
Ministério

da Guerra _l.a Direcçao

Geral-

2,& Repartiçao

Per decreto» de 2 de A(Jo to findo:
Nogado provimento ao recurso n.? 2:G04, interposto
perunto o Conselho do Recursos pelo alferes miliciano
de engenharia, Artur VaI' la id, contra a sua colocação na escala dos oficiais milicianos do ongonharia,
por falta de fundamento ]<'gal.
Nflgado
) ..

provimento
ao rvcurso
~
I II II I (' 1 ,t' Ir) n
na situaçâo
dI' resorvu,
Augusto
CIO" ar
:\lota, contr.i a sun P:l S:l'"f'01
11. situa -ão
pOlO Inlta do flllldnm
1110 1 ~,1.
O

' I
I I,
Caiola da
Ill' r :>1'1"\ 11,
I

0

ogado provimento
n n rl\('III".
n.? :?:(ill, intorpo to
]I ranro O 0011, (1 ho d,
~I ('111' o I lo tr-ncnt»
miiiciuno
de nrt ilharin , .lo::;'" Goncnlves
Pin () ~!oreil'Uo contra
o d<'''ll<l<,hn
iiui t( iill d 2:l J(, la o 10 I'() 1"1'('11ti
q\1I1 ll«
indrferiu
o l"(\qllf\l illlf1lltO
CI1 'III" pedia
.1 I' pi orno c i,ln IW }lI' to
I'tlpit o tiliJi{'L no, p I
'n\' 1:1I~1'n to 1 <o.tI
I)

o

o

III
MINistério

ft1UDAr~ AS OE: QUADRO

da Guerra - J. Direcção
io (" 1'1"1'

Gmlite

1111

2,

R artlç o

2.' ~rie

oumor DO E.·~ltCI"l·O ~ .• 12
IV -IIU

M5

DAHÇAS Df SITUAÇAo

Ministério da Guerra-I.a

2.a Repartição

Direcção Geral-

Por porturi« de 21 de AfIO to findo:
Baixa do serviço
miliciano módico, licenciado, do centro de mobiliza-:ão do sorvico do saúdo u." 1, António Coelho
do 'ou u Oliveira Júnior, o alferes míliciuno do centro
do mohiliznção do infantaria n ," 8, Adriano da Cunha
:'\[L'ndp.:. nos termo: tIa última parte do artigo 3.° do

'1'01101110

doer to-lei fI.O ~ ':404, do Bt de Dezembro
do 1937,
por ter 11\ irlu jnlgados
iII 'npaz s de todo o serviço
li h .i mta ho pitulur lu inspecção, dovendo s, r couid I'. O 11 ln sitnacão, respecti\'lllllo11to,
li tldtl 1B o
J 9 J Ag to d 1\14~1.
Do,u:d.I.olu

Por portnrla

rrlhlln .. 1 (1 l'nn(""

em 2G ti. AJo

to dQ lIH3).

ii :.. tle Ag(udo findu:
~ ·1'l:ito., por t 'I' ido alistado no

G do S.'tllllbcO

AUillos

ln; r, (O r~'g.illl

du I!J~~)

556

OItDE~[

DO EXltH

ITO

",0

1~

Ministério
do Interior,
na guarda nacional ropublicana, devendo ser considerados
nesta situação,
1'0 pectívamente, desde 17, 2-i, 18 e 21 de Agosto de 19-13.
(AnotadR.

pelo TrllJunal

de Conta.

em G de Setembro

de 10'3).

DIsponibilidade

do infantaria,
adido, Ramiro Telmo Gomes PI'que, de regresso do Ministório do Interior, na
guarda nacional republicana,
se apresentou
em :?4 dI'
Agosto do 1U43.

Capitão

roira,

(Visuda pulo Tribunal de Couta, com à auoraçüo de Dlo serem
dovJdoli omo lumoutos,
no termos do decreto n.o 22:2.'",;).

Reserva

Coronel, do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 10,
Manuol Rodrigues Leito ; major, do extinto quadro auxiliar do ongcnharia,
da inspecção de tropas d( comunicação, .losõ \Til'gILH dos Múrtiros, e eapit: o, do I'l~gimonto do infantaria
n." 14, Abel António Ferreira
Cardoso, nos termos <ln alínoa (() do artigo 1.0 do decroto-lei n.? 28:40-i, do :~1 dll Doz. mbro do 1\137, por
terem atingido o limit« do idade, devoudo . 1.'1' considorados nesta situação, respoctivamouto,
d isdo 1~), 1;)
e 11 <h, Agosto do HH:l.
(VI alia pelo

Tr-lbu nal <I. ('ont,,",

dO'f'JdtHI ollluJumUJllO',

110111
htrlllUb

COtOn nJlotnçfto ,lu nlo ler
do d\,,:rut~) 0.° 22:251).

JD

Capit1to de infantaria,
adido, ao Ministório do Interior,
na guarda nacional republicunn, ROllltlll ('hH'1I1' di Barro Carmona, IIOS tNllIOS da altnoa a) do artigo 1.0 do
docreto-loi u." ~8:40!, do 31 <1(1 Dezembro tio 10:H,
por tor atingido o limito de idade, devendo SI'r considerado nesta situHçi'l.o (!Psdll ti <It' Agosto do 1!H:3, llilo
rocoh01l<10 pOIl:-iIl.O polo ,rini~tório da Ouprra t'IlI({lI!lnto
pro:--tar . on'i~o nll gllard:t n:u'iollal 1'('plIblil'an .
(Anoln'la

I" lu 'I'dhuIIAI <lu('onl&

Reforma

"u

(1), "lIncho ,llI 20 ., .. \~ol1o
IUI1 d,I ('nl 1\ O"rnl d. II I'Ô I.
101, <'.01<1110 n J'r."I,IAucl.,
I'uhll ado nu nld.t do Goo 'M
11,° lU7, .!.t
rio, du 2' do 1I\0lUI0 lHO. O "1)0).

Oapitào,

do hntulhão do eal:/ltlon'
n.O:1 Fl"Illl('j
An)1ollra Cnl"lwiro I' tl'l!(Ilthl do qU/ldro do~ 01'"i .o~ lIlI.·ilinl'( do .·t\l'('ito, do n'gilll 'nto (h infnlltu1'Ín
n.O 11, Antollio 'J\'i:ciru
llO tlrlUO'
ti 1I)(I\:l h) do
arti ..o :.?O do t1t1('rpto-)oi 1I.0:.? : '"4, dI :H ti 1>,17. 1 hl'o
tOllÍO dll

ORI)E~[ DO EXÉRCITO

2.- Série

N.· 12

[57

do 1037, por terem
serviço pela junta

ido julgados incup azea do todo o
hospitalar
do inspecção,
devendo
'01' considerados nesta
ituação, respectivamente,
desdo
:!8 do Abril C ~U de Julho de 104,3.
(~Io

caNCO

de vhto

ou aootaçllo

do TrllllUlal de Contas},

Baixa do serviço

Tenente miliciano do r gimcnto de infantaria
nando Jord110 da Silva Dias, nos termos

n, o 1, Forda última

parto do artigo :l. o do decreto-lei n. o 88:404, do 31 de
Dezembro
d 10;37, por ter sitio julgado incapaz do
todo o serviço pela junta hospitalar 110 inspecção, de'"011<10 . <>1' considerado nosta situação
desde 19 de
Agosto ti' 1n4,3.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

Por porta da;'! de <I do corrente

em G de Setembro

de 19t3).

mP.L·

Supranumerários
11,0

o tormos da :?" pnrto tio artigo 5 .0 do decreto-lei
:!':40l,
dI ;H d 1) zerubro dn 1!);\7, substituído

polo artigo 1.0 (lo decreto-lei
\' 'rt·iro ti 1n4;~:
apitüi

d

inf nt ria,

ln

n.O ;}:!:ü\):!, de :?O do Fc-

dI butalhão

independente

de in-

fantaria n.?
(3.0 batulh o do rcaimnuto do ínfuutariu
H,O U).1o
. .luliuo 1 1·r ita '(.1.0 lmtnlhão d· infan-

taria n. o 1.) \ rnaldo .' uno V itór iII, dnvcnd o SOl' ('OU. id r, d
n tu ituação do ti 1-1 dI Agosto do 10·13.
(,lo caroe. do vI lo 011aoolllçllo do TribunAl de Contu).

Adidos

do 1:~

(AoOla

a

lo Tribunal

d. CoaI ..

Ow 11 ,te

t

mhrc d. 191'1).

ORDEU

DO E. 'Í<:B.Cf'['O N." 12

2.'

Iri

termos da 2. n parto do urtigo 58.° do decreto-lei
n.? 28:401, substituído pelo artigo 1.0 do decruto-leí
n." 32:G92, de 20 de Fevereiro do 19JB, do hutalhão
indopon doo te de infan taria n. ° 17 (3. o bataihão do re·
gimento do infantaria
D.O 17), Jorge
Alexandre
de
Campos Barbosa Vieira, tenente do serviço de udrninistração
militar, do regimento
do cuvaluriu 11.° 7,
António Leitão Zuquot e alferes do quadro dos serviços nuxiliarcs do exército, do batalhão de caçadores
u.? 7, Alberto Russo, por torem sido rcquisirudos, os
três primoiros
para desempenhar
uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Colónias, 1l0S 1.Cr·
mos do artigo 5.° do decreto D.O 1:3:309, (lo :!:3 do
Março do lfl:H, o o último para d sempcnliar uma
comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças, na guarda fiscal, dovoudo ser ('011 i.l orudos
nesta situucã o, rcspoctivauieutc,
desde :!8, :!\:!
c::?~
de Agosto do Hl til.
Capitão do regimento do iulautaria n." 1:1, Henrique Cal"
los Xavier l lonriqnos,
por ter sido roquisitado
para
desempenhar uma comi ~i'to <lo orviço dopendent
do
Ministério das Colúllia~, !lOS termos (lo artigo :'>.0 'II
s ~.o (lo decrete n." :3~:81S), dl\ 1 de Junho do HH:3,
devendo H(II' conal.Iorudo
ue ...tn 'itnaç:io d('sdc::!
de

Agosto

110

1g t:3.

(.\lIotmll\

pelu

I'rihuuut

d c ('UlIliU e in ll, ,lo

ot 111r

d

191 }.

Resorva

UO!'Olh,1 UO infalltaria.
do regillltlntll J infant:trill n,O :3,
Júlio Au'u to da (10sta .Almoil!lI, no' tNInO (I ali·
n' b) tio artigo 1.0 do denoto·l . 11.0:!:
,i d :H
de I)ol.ombl'o do Un7, por tor !lido julgado il)('ltpaz
do 801'\'i<,'0 lt(·tivo pola junta hospitalal' do in, Pi ('çiio,
de \,pndo R(I]' ('ollsidpl'Ildo
nC'!ltll !'Iitll:u:'io dm,,!(\ :?8 de
~ go to do HH:l.
(VI lldn I' lo 'I'rlb""nl
.1.~ldo. enlolumuulll

do CUIlt"". no.& n .. "ot..çlD II.Dilo .rom
• UO lNQ'ua <lu d.
lU II • ::~:.2!l7).

no

ORDEM

!l,' Série

EXÉRCITO

N,· 12

5jj9

~rotn, da 3,A companhia de saúdo, r...
uíz .António Guerreiro Júnior, e da brigada n.? 1 do camin~lOs do ferro,
1Ianu ,1 Lopes Falcão, e tenentes do serviço de ndnrinistra,l'lo militar, do regimento
de infantaria
n." 5,
.AIVt~l'o MaxllOino Betâmio do Almeida, o do 2,8 grupo
de companhins de subsi rtõncias, António Ribeiro 'roles,
todos milicianos, licenciados,
nos termos do § 3.0 do
artigo 61.° do decreto n.? 1~:017, de 2 do Agosto de
19:W, por terem atingido o limito de idade, devendo
ser con. iderados nesta situação, respectivamente, desde
IS, 0, 1 , 21, 30, :.?5, [) e 1 ) de Agosto do 10-13.
( 01>1&""1'010 Trtbun:

1 de Conla.

flUl 10 do. Ietr-mbro

Reforma

I""

do 1943),

.

(D spac I> de iO do Ago lo do 191:J ó a C ..
081"81 do Depósitos,
CrMlto q Provld.IIQla, puhll1l do ao Di<irio 'fo GO"~MI4lIl.·197,
!l,- órlo, de 2J du me mo IIln ).

'I'cnonte-coronol
<lo artilharia,
elo comando militar dos
Açô ros, Alberto :\fArio Cortês dos. 'antos, 1108 termos
<lu alhu a b) do urtigo :?ó do ducrcto-loi
n." 2e:40~,
dll :}1 de D zembru (lo 1Q:37. por ter sido julgado
illeapllZ d t do o ;Af\'i 'o pela jUllta ho 'pitaILu' d~ inspocção, dovondo
r considerado
ata
sitllllQAo lJ( soo
;31 til' Julho <ln 1\14:3.
(, 110 earee

vIIIlnistério

da Guerra _

Por portaria

do v 1 lO ou ..nol~~~o

do 'l'rlhunQl

du COllta.).

PROIIIOÇOES

t.a Oirecçllo Ceral - 2,:1 Repartiçh

d~ 2 d~

.AflORtO

findo:

Mini tório da Guerra - 1.' Dírecçllo Gernl - 2.' Repnrtiçlo

'reli nt .cor

J

1 li!.

J

r, o

d

illii nt. riu A11)(\rto ~\lvil1l

Quadro da arma de Infantaria

O J)it-o ti
l"l n. o ..I, ntóllio

,Injor,

. f

J .

pi

infnnturin, do hatalhão
1. \' do do
I !.

dI'

('lIçado-

rrolrn }. rOBCO,

560

ORDEM DO EXÉRCITO
Ouadro dos serviços auxiliares

X,O 1:!

:l," Série

do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os sargentos
ajudantes
do secretariado
militar, da,
2,:>'Repartição
da 3.:>'Direcção Geral dêste Ministério.
Aurélio Augusto Azevedo, o do infantaria,
do regimento de infantaria n.? 11, Anastácio
Rodrigues Vicente, ambos som proj uízo do antiguidade.
Depósito geral de material de transmissões

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
o capitão do mesmo extinto quadro, supranumerário
no
termos da 2. 1\ parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:40t, do 31 de Dezembro do 1937, substituído
pelo artigo 1.0 do decreto-lei n.? ;l2:GQ~, do ~O de Fevereiro de 1943, do comando 11.' engenharia
do comando militar dos Açôres, Aurélio Gomes Nénó.
Adido

Major, do extinto quadro auxiliar do engnnhuria, adido,
o capitão do mesmo extinto quadro, adido no Mini tório do Interior, na guarda nacional republicana,
João
António da Velha.

Por portaria.'! de 4. do

COl'1'etlte

mês :

(VI.a,la
polo 'I'rtbunal ,le COlltM, com a l\"Olft~nO d. lerem d '
vldo. 81l10hlllt,"tO., "0' I.~mol do ducreto
2tl.~7).

II.'

Ouadro da arma de infantaria

Major, o capitão do batalhão
Correia do Pinho ,} únior.

do carros

Regimento de Infantaria

n.? 1, António

n.· 8

'I'onouto-coronol,
sogundo comunduu te, o major ti iufantnria, professor
provi ório do 'olt"gio Jlilitllr, .Jo:u
Alvos Ferroirn.,
Batalh o Independente de Infantaria

Major, o capitão
Iloncvidea.

tio infantaria,

Centro de mobilizaç o de infantaria

Teu mto miliciano médico, Iicouciado,
médico, licenciudo , .Io
da 'tinir
contando 1\ antizuidudr
desde 1 til

I'

n.· 17

.1oao Pascal

Machado

n. o 19

o nlf re
'I'uvar
du Silv ,
1)( 7. mbro d 1. 1.

;,Gi
3,· companhia de saúde

Tenente miliciano módico, o alferes miliciano médico,
Luiz Gom(>~ 'rol ntino da 'osta, contando a antiguidade de do 1 do Dezembro de 1QJ1.
Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Alferes do quadro dos serviço auxiliares do exército,
o sargento ajudante do rogimeuto de infantaria n." 0,
.Ioaquim (la 'onceição Velez. som prejuízo de antiguid ade,
Adido

.Major do infanturiu,
adido, o capitão de infantaria,
adido, no Minist irio do Interior,
lia guar<la nacional
ropuhlicann, .T oito Guedes das ". (1\'08 Sacaduru.

VI-

COlOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES E TRANSFER~NCIAS

da Guerra -I. DirecçAo
Supremo Tribunal

Por portaria
Pr
da

Geral - 1.' Bepertiçãe
Militar

de 12 ele .1!10 to findo:

id ntu, g ru rnl, nu
ilva B\\ to,

itunção (J r

erva, José Alberto
.'no

(Vinda
pilo Tribunal de 001 tA. m O ,I Ago to II 1013,
o d Ido.
molumeutes, no. lerulO. do cI ,' .. 10 II,· 22:2~7),

MIOIstérlo

da Guerra _ I. DlrecçAo Geral-

Por portaria

1 11 I

2.lI Repartição

19 to fin lo:

5G2

Por porturta de 2/ de

fil/do:

.1[/0810

1.' região militar - Ouartel genlral
Tenente,

na situacâo

de

l'l:ROl"\':t1

Comando militar

Artur

)Inrtins

Parnrlu.

dos Açõres

(Reserva de oficiais)

Major

de

artilharia,

no quadro

da

arma,

Frnncisco

I, roire (lo Matos.
ti oficial
milicianos módicos: da :!,a cotupanhia do saúde, Joaquim Lopes Foteirn, o da :3,1\ companhia de saúde, Jacinto
11(' Azevedo ::\lota, Fruncisco I,OPOR da Silva O Luiz .Ioaquim Pratas,
~\.Rpiranto~ a oficial milicianos: -do serviço do admlnistrnçl o militar, do !"('gill\('nto t1l' infantaria
n." ~, Jorge
.\<101fo Braga dl' Olivoiru, do grllpo (h, artilharia Contra aeronaves
n.? ~,\Tu
u Narciso do' Santo , C tio
:?, o gruJlo (1(1 com punliia« do iubsistôncins
.J oaquim
:NUllOS Mexia Tiorno
(la Silva,

Aspirantes

Comando militar de Cabo Verde

Aspirantes
U oficial
miliciunos
do serviço do dmini trar,:iio militar, (lo r ·im4 nto d infanturia
n,o:l
\h 1
Rosa, d o grllpo de urtilharin
cnntru ncrouavr
JfllllUel Dias
havos ,lo A lmeidu, do hntulhão
çadorc!i n.°4., J\lIUl114 1 Ferr. ira B ião' UI{ do
(\ elo 2,0 gruJlo do compunhins
dl' auh . t
::\I('IlclC's Dias )lachado.
'
Regimento de infantaria
(Companhia

dl~clpllnar

n,· I

de C ho Vorde)

Alforos do (JII:l{lro dos SP('vit:o" :lu.'iliaros ,lo .' "rcito
no quadro, Alltónio .J() ó d C nulho (r110rI'~.
Regimento de infantaria
1.· batalh, o expedlclon

n.O

2

rio

.\lfcl"'S
do qlllldr'o do S '(Tip!)s all:iliUJ"('
no quadro, António (,iI.

1.0 I.Hlt Ihüo
de illflllturia
Ii' r1" irll,

do o. reito)

(Comando

do ,eel.m.,.to ele Lnfdntaria n,· 20)

A piranto a uti ial miliciano,
ç-o milit r, li b ~ aérea

1,'fui

do

'rdtJo de administraDomingos tI.1I. Costa

0.° . ,

til".

Oistril,Q de recrul lIIento 8 mobiUnçb

II. o 9-

fu O oro I, Ira itIlHt:ã) do reserva,
iro ti (Jl1rvnlho Lima,
Distrito

Exon

rn lo do

recrutamento

e mobiliza"

8

n.· 12

orvíco

o capitão milicinno, na situacão
Xlorr-iru, 1'01' pedir.
'I'cnonte, na . ituu<:: o do rcs rva, .. nlvador Allgusto AIv S, por li dir ,

J ro erva, Jo ',' Fornnude

Rogimento H ar i1llaria fittir

lfore
de

•. ' I

, Autónio

d AJ'tilhllriu, no
Moura

lo

piraut
un d f

li-

an

Grupo do rtllharia
(Grupo de artilharIa

M

contra

contra aeronave
J'C)n

n,' I

n,' 5- Expedicionário)

n ofi .al
Ti,
la br tnri
in,}.ejJontlente
ri \ r-o tu 11,° 2, Wilbam
.onc iii-O,

a

(Comando d.

aeronave

-

do oxúrcl to,
q uadri-

d

561

N.o 12

OIWEI\I DO ExímcI'l'o

2.' Série-

(Base aérea n ,. 5)

Tenente miliciano módico. da base aérea n.? ~ (comando
do grupo do esquadrilhas
expedicionário),
António
Cassiano Forroiru do Melo.
Alferes miliciano do serviço de admini trução militar, da
base uérou n.? ~ (comando do grupo de esquadrilhas
expedicionário),
João Carlos Gomos Poroiru (la Paz .
.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da base aérea n." :? (comando do grupo do osqundriIhas expedicionário),
Domingos António Mestre.

Por portaria

de 23 de

l.'Justo findo:

Regimento de infantaria

n. ° 6

Capitãis: do regimento de infau taria n. o Ü, António .J ouquim Abruuhosa
e do regimento do infantaria n." 10,
Ernesto Augusto Rodrigues, sendo ôsto por pedir.
n. I
metralhadorus

Batalhao de carros

Capitão, do batalhão
Almeida And rado.

dll

n.? 1, António

contra aeronaves n. o 2

Grupo de artilharia
(Base

Q

ti

rea n,· 4)

Alferes do IJuadro dos serviço.
auxiliar".
do oxé rei to
da buse ut'l'oa n ," :l (<,ol11al1do do gl'upo (lo e (luadril bus expedicionário
n. o 1), .Iost l<'I'I'I1IllHl(
Laça.
Grupo de artllharla contra aeronaves n.O 3

Segundo
liceiru

cotnanduntu. () major do I'pginH nto d artilh
0
Cimo HoJri 'U(I I'ueheco.
11. :), António
Bataria Independente

de deíe a de co ta n. o I

Alfnl'(1 do quudro dos serviços
Abel HOlllu 'l'U!T(' •
Regimento de

Alferes

ria

C8V

uuxiliur \

(lo

xér ito

larla n.O I

do l'('''illwnto
do cnvnlnrin
'ih'a Banllzol, pOJ' p 'dir.

n.?

o da Arma de Engenharia
Major miliciano ti "11'( n!tnrin ,lo ,. tint
l'Ínl du (:tintll
tlin'·...
lo do
ni () I

\lb, rt

Oirecç

I .
pr .

ORDEM no

2.- Série

priodades
militares
Rodrigo Barradas.

Exf:RCITO

~.o

do governo

12

militar

do Lisboa,

1.- companhia de saúde
(Depósito

Chefe,

de reabastecimento

do serviço

de saúde-Faial)

tenente miliciano farmucôutico,
da delegação
1\.0 ;3 da Farmácia
Central do Exército,
Emílio da
'unha )fora.
O

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3

'I'enontos milicianos médicos, licenciados,
do grupo de
defesa aubmarinn do cesta, Amadou Vir-ira do Miranda
Munt iro o I'edro )[nnuo] de Almeida Lima.
'I enento miliciano fa rruacêutico,
adjunto. da delegacão
da Farmácia
'entral do Exército, em ~ . Miguel, Manuol Pinto Be: sa.
1.0 grupo de companhias

Alfofl) do
Armando

erviço til- ndmiui
Gonçalv li Piro.

de subsistências

tração

militar,

no quadro,

Hospital Militar Veterinário
(secç o veterinária

Onpitilo \'o! rinário

irtaco

Farmácia

hospitalar

- S. Miguel)

António

de Sou a

O

Costa.

Central do Exército

o tonent
furmacêutico
da
(depô rito de rcabnstecillH'n~1I(j(1 no Faial}, António
Manuel
nmpo .
aúdo

Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

'1' n nt ,nn

ituaçã

d r

f\'I1,

Antônio da

o ta,

Comando militar dos Aç6r81
Oon.

lho administrativo

T n nt
mili ian
d lnfnntnri : do r ginwllto 110 infllntnrin 11,0 1
Ern t I lintz Rlb iro • 110 centro
I llIohili7. ao d inf 1It ri 11,0 1
Ianu ·1 Franci co
d fto) J únior.

onDEM no EXÉRCITG N.e12

2." Seri

(Rllserva de oficiais)

Alferes miliciano, do regimento
berto Maria Pimentel Saruív

de infantaria

n. o lG, Al-

Comando militar de S. Miguel
(Repartição

°

Adjunto,
alferes miliciano,
n. o 0, J oi1o Ped ro Branco

de justiça)

do n-gimento de infantaria
do Carvalho Bourbon.

Regimento de infantaria

n. o I

Capitão, <lo rt'ginúmto
do infuntnr'ia
'Santos Marcelino Cor-lho.
Regimento do infantaria

n .? 7, Joaquim
'

dos

n.O 3

1,· batalhão expedicionário

T acate miliciano, do regi monto do infantariu
da Rocha Coutinho.

n." ti, Júlio

n.O 4
do infantaria

Regimento de Infantaria

Tenente rnilici no, do regimento
J~zuquiol 00 ·:ta, por TH1dit·.
1,· bntalhao

Alferes
~{mrul

xpedicionllrlo

miliciano,
de) ('('gim nto do iufuntnrin
1 1fr do do M ruis .:\taTtins.
Regimento de infantaria
(Batnlhlio

0.° :3, José

de infontaria

11.°

ln,

n.O 6
n," (J6)

'I'Ollnllto miliciano, do batulhlto indoponrlunto
do infunturia n." 17, Césnr Pinto do Amorim.
Alforos
miliciano:
do ['('"irof nto (}(I infantaria
11.° f),
Haúl Caldns 'ih'ério, do !·\·g-illll.·lItodo illf'alltlll'ill 11.° s,
António
.Alhillo
otolllaiol'
tu (' "'1·,r!08 n0b(~lo ~OllI'OH, (lo hlltallrno
indl II ndouto d infuuturin
\.0 17,
José Silvdl'll Son rus I' do hutnlhão til' elu;ado!"l" 1\.0 ~,
Gúi d(l Molo 'orr iII.
L

Regimento 110 iII'
" 11 talh 10

'I en nt rnilioian
l'J"('go dI' 1·':niu.

\

taria II.· 8

lCpedlol

1'10

int'-lnl. rin, !Alltollio

5 7

2.' ' rio
R8!lilJlelll1l de Infa"tari.
(Companhia

Alferes

de acompanhamento

miliciano

do

de infantaria,

sn-s..

1.· batalhão

I'

n.· t

gimento de Infanlaria

Antônio

eltpoolcltln,

n.· 21)

Vftor Vieirn

da.

rio

Alfl\I'p.!, milici! no : do infuntnriu, 'I j go Adalberto
dL'
Brito 1:l~dm nto
<lu r irnuntu ti· infuntnriu n.? _,
'1'
(io H berto 1 arte
ilvu e .\.n éuio
1 lio
Ferr oiru Fllk1'l.o.

I"

fiegillll8nto de iltf

ria

n.·

10

1.' 'batalh o tlllped clonédo

T nento miliciano

do infantaria,
Afonso ..~l1no Va: co do
Campos.
A lferes milicianos ; do n\~mollto
II infuatariu 11.0 11,
liómnlo Luiz A lvos d:~ . ilvu e do cen tro do mohili7.a(,,'1o I] infuntarin n." 17 .• \ Hredo Iaih iros d
crpa,
::\1.:11<10 õste
em di 'pOndiu pura a Fazondn ....acional.
Rogimento de infantaria

n.O 12

.\1[, I'
miliciano d infuntarin,
do corpo do :110n08 (Ia
].....r-oln do h. ér .ito, ,J ú da 1 o a <.. rvalhal,
por
podir.
i
pirantr fi oficial milici no, do N' rimonto dfl infantaria
11.° 7 António do ~... pol
l' orraz d
~O\l n,
s lU disp~lIdio pnm n 1, fiZ

R

1118nto-de hlfant ria n.. 14

Alf( rI milicillno. do hntnllu o d t\t:.!1
d"l'i(') Alb 'rto rI imót o. p r p lir.

0.°

ro-
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N.o 12

2.' Sórie

Regimento de infantaria n. o 15

Tenente miliciano, do centro de mobilização
ria n. o 15, Francisco Antunes, por pedir.

de infantn-

Batalhão independente de infantaria n. o 17
(Comando

do regimento

de Infàntarla

n.o 17)

Tenentes milicianos,
do regimento de infantaria 11.0 1í,
Alberto Pires dos Santos e Eugénio Dias Miranda.
(1.° batalhão

do regimento

de Infantaria

n.O 17)

Alferes milicianos,
do regimento
de infantaria. n. o 17,
Rogério 'I'eixoirn do Nascimento AI vos c Artur Leopoldo Augusto dos Santos Roque, sendo o primeiro
som dispêndio para a Fazenda Nacional.
(2.° batalhão

Alferes miliciano,
quim Pereira.

do regimento

de Infantaria

do batalhão

(3.· batalhão

do regimento

n.o 17)

n.? 7, .T ou-

de cnçadores
de Infanlarla

n.o 17)

Tonontos milicianos:
do rojritnento
de infantaria
n." li,
José Pinto Amorim da Costa c, do rogimonto do infantaria n. n 10, ~fun 11\11 ~irni")()H <tIH'l'J'I\.
Alferes milicianos,
do l'ogil\H1nto do infantaria
n.? 1~,
Albano Martins da Costa (' .Ioaquim LOpNl (Iodinho ,
(DepóSito)

Alferes milicianos: do ba talho o do cuçudoros 11.0 Ü, .10110
Baptista da Silva, do batalhão
de cuçadoros
II.~ !l
Delfim Henriquo Ribeiro II, do centro dI ll\obiliztl(::J1l
do infantaria n." 17, João dll Oli\'llil'a Buli lho.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes
milieinno, do h:tlulhllo
Pereira Ramalho Orlig:io.

<1(' cnçador.

8 II."

,Hlli

Batalhlo de metralhadoras n.· I

Alferes milicinno,
Eduardo )Iouru

do r ·~illll'nto tio infanturiu
Hrnz Mimos», por )I xlir.

n.? \

Hlli

Centro de mobilização de infantaria n." II

'I'ononte milieiuno
lieoncindo,
do centro do mobilizucão
do infantaria n.? 14, António )) lgndo, por p dir .•
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n.· 15

Alferes uiiliciauo • licenciados, do hatalhão (lo caçadores
n." G, Antó rio Jaime
imões o Rafael Marques.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Tenente do extinto quadro de picadores
rugimcn to de cavai uria n , ° 3, Mauuel
pedir,
Regimento de cavalaria

militares,
G as par,

do
por

n,· 3

Alferes miliciano, do regimento (lo cnvalnria
rique Alves Baptista,
por p -dir.

n.? 4, l lon-

2." companhia de saúde
(NÚCleO hospitalar

n.· 2 do hospital

militar

da Terceira)

Assistente de cltuica médica, o tenente miliciano médico,
assistente do cirurgia, Augusto I'amplonu )lonjardino.
Assistente
<lo cirurgia.
o tcn nto miliciano médico. Vi·
riato Macha(lo (Ia Costa Gnrrt tt P, alferes miliciano,
gruduado, Cé.;:\l' Gudanhn F'reir de Audradc, ambo:
a si st ntr de clínicn módica,
Cenlro de mobilização do serviço de saúde n.· I

Tcneutes

miliciano

médicos,

licenciado

. <lo regiruunto

fio ongunhnriu
11.° 1, .lot o 'I'oix 'ira I'irnentel, João
Vítor ~1.l(~()do Pinto, Ant nio Augusto Buptistn Frngoso, Rolando "':ln,/; ·1 'I', .10
I·ornando.
Rorlricuo
Tomo', .Iucinto Adilio Ahrunhc
n O V'I cone slos ~[n·
nuol Rodriguo
MI1I'i']\lt>,
)s\'nl(lo \1\,(>, Ba tos .. n1I11wl Lopo
da Silva (' Manuel Boniíácio tia C:O t:
.1 únior.
Centro de mobilizaç o de admlnl tração militar n.· I

'1\

nto milici no (lo
do r O'im nto (h ln"
II

RI'l'\'jp

nharia

do ndmini trn<:l\ I militltr,
n,O 1 ~ 1>:1. tin) ~Inl'till'"

)[our: o.

AI~ r
Illiliri:mo.
r\'il:o d. :\dlllilli. trnç/lo
li('ül1riarlo"
do I' gim 'lIt ti
n r 'llhllri
11,°
).; t \'1!.o LOlUClill
• il\'ll •. Iídio Alct\ntnm
blluard
.ro t'lllnzl\~lo •• \Ifr lo ~[I\OtI I Lo(>
, João )[anIW! lo' rrllirn 'I' b r ln,

militul',
1, ..:uno
1tl IIdt •
Pim Dta

Centro de mobiliz ç o do dm nl tr ç o milit r n.O 2

\IC'ro
mi1il'inllo. do
lic '11 indo, d r <rim
Pinto d \' a eOIl 1

IIt

I ndmini
d \ inf n rh

ll'ar:
11.°

(I

1

militar.
.10
I

5íO

2.11

/Agll

Por portaria de 80 de A. fiO

'lu

n.O I

do mobilização
Jo
l';!ito\'(Is,
Frnncísco F\IIT0im Quirino ltosa, Joaquim da Cruz
'I'oixoirn tia ilva, I...uiz F 'lHUl<.I<,s Dnnta
Paulo do
Lima Lenca tre.
881'\'i,:0

médicos,

do g erru,

Iii do:

Regimento de infantaria

uiilicianos

Me

. a ltÃilitar

Capitão,
na ,.;ituIloÇ1l.ode
.
r -s II'J., irmí.licl
Vorgílio Viccnto tia 811\':L

Alferes

'

do centro

do snúdo n. o 3, J uvonal Alvnroz

(I

Regimento de infantaria

n. o 2

Alferes milicianos médicos: do centro do mobilieaçl o d
sorviço (10 saúde n, o ~, Pintou 11nlflt ...uno,
1 nato
~ T unos Pautal
110 1'. do centro de mobilização (10
do saúde n.? :i, Lourenço Alvos Dias Pacheco.
Regimento de infllntal'ia

R.O

3

Alferes iuilicínno m' dicos, do c ntro du mobiliza .ito do
serviço de saúde .a." B, I amiro António Tenreiro 'J'll1 S G!:,ilo,
rnaldo Damião Víloln T ix iru Diniz, Manuel .\ ngolo Mn.cnrl·o tl Autóuio I' dro o Ferroiru,
Regimento de iníantarla

lferos miliciano

módicos, (lo c

n.· 4

litro

do mobiliz C

do

serviço do saúdo n." ;~, .losó Frt1dpI'ieo Lrd ) d( IAIll1oid:1 d ~fl\l() (' Castro, Albano. 'lItll' (1., ~(('l .101'10
Bnpti toro,
Jo
Joaqllim M 'I'a [\.,::11, Artur
Btagnllcn -d
O til lJui:r.
J onquim 1 tllnrdin
0-

r irn de • ou a Murt.i.n·.
RegimentAl de Infantaria

n.O 5

Regimento de infantaria n.O6

H II'{' miliciauo
s I'\·i~·o c1~ :; lúd \

lU

di"

rI.o

,do

c

1, .António

11o cI lnohilil".nç
1~1Dlli VI ndn,

o do
r,'ln-

ci co da Cunha Ferreira Loit .José Augusto Guimarãis Barros ( António da I· on oca Almeida,
Reginl n

de ma taria n. o TI

mlli!') no 1U di o , do c ntro de mobilização do
rvíço do aúd
u.? ..., Bento Rodrigno
da S,iJ.v:t

• Iarque , Ant6nio

Iendo

}'C'it,

o erra, I orácio Mo-

r no AlI'tun (\ Ahino Binar do Amara .
•Vspirantc a oficial miliciano médico da 2.' companhia
do saúde, 'I'ib ·rio Barr iro. nt me '.

bilízneao (lo
h

P!!lha.
nnu 1 da

Reglnrento de Infantaria n.· 9

ção do
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n.· 13

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização doserviço de saúde n.? 1, Carlos José Monteiro Guimarãis Ponce de Leão: Artur Magno Rebêlo de Carvalho
de Sousa Pereira, Manuel Mesquita Guimarãis Júnior,
Vítor Manuel Serra Lopes, Carlos Soares de N 01'0nha e Meneses e Artur Luiz Barbosa Júnior.
Regimento de infantaria

n.' 14

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização doserviço de saúde n.? 2, José de Oliveira e Silva, Manuel Correia, Alberto do Lis Matias Nunes, Eduardo
Miguéns Rogado Pinto, João Carlos Ferrari do Lis
Teixeira de Almeida e Joaquim Seabra Diniz.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes milicianos médicos: do contro de mobilização
serviço de saúde n. o 1, Eurico Abel Serra Lopes,
centro de mobilização
do serviço ele saúdo n, o
Adriano
António Reis e Orlindo Soares Toles e,
centro do mobilização
do serviço
do saúde n. o
Joaquim de Almeida.
Regimento de infantaria

do
do
~,

do
3,

n.' 16

Alferes milicianos médicos : do centro de mobilização doserviço de saúdo u." 2, Diamantino
Augusto Teixeira
Furtado
o Pedro Carlos Amaral Polónio e, do centro
de mobilização do serviço de saúde n. o 3, Curlos Possoa Elias da Costa. Artur ela Costa Neves •~ovais,
Rogério da Silva Soares c Henrique da Veiga Mata
de Paula Nogueira.
Batalhão independente

Alferes miliciano módico,
infantaria
n," lU, Jorge

de infantaria

n.' 19

do centro de mobilização
Luiz Nóbroga Araújo.

de

Batalhão de caçadores n.' I

Alferes milicianos médicos: do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 1, ::\fanuel da Silva Pinto, do
centro do mobilização do serviço de saúdo n." 2, Joaquim 'I'avares do Matos e, do centro do mobilização do
serviço de saúde n." 3, João Augusto Ribeiro e Pedro
Manuel Posser Madeira Pinto.

~.' Série
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n.O 2

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
servico de saúde n. ° 2, Francisco Ervedosa Félix Ma- •
chado, Augusto Marinheiro, Yergllio Nunes Tavares
e Raimundo Sérgio Maria de Noronha Waddington de
Quintanilha Mendonça.
Batalhão

de caçadores

n.s 3

.Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 1, António Pires Monteiro Carrapatoso e Alberto de :.\Iagalh1tis Vieira da Cruz.
Batalhão

de caçadores

n.O 4

Alferes milicianos médicos, (lo centro de mobilização do
serviço de saúde n." 3, Gil Soares Brandão, Afonso
de Barros Miranda Simão, Renato Martinez de Valadas Preto e Abel Festas Cancela de Abreu.
Batalhão de caçadores

n. o 5

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúdo n." 3, Adriano Augusto Martins
Amado, Cândido Nunes da Silva e Mário Augusto de
Mendonça o Silva.
Batalhão de caçadores

n. o 6

Alferes milicianos médicos, do contro de mobilização do
serviço de saúdo n. ° 2, Alfredo dos Santos Marq ues,
Francisco António Gonçalves Ferreira, José da Silva
e Mannel Brito da Cruz.
Batalhão de caçadores

n. o 7

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilizução do
serviço de saúdo n." ~, José Alberto do Andrade
Santos, António Augusto Gonçalves Ferreira, Fernando Reb010 Frutuoso Melo e José TOrres Lopes.
Batalhão de caçadores n. o 8

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 2, António José Braz Fernandes
Reis e João Carlos Mirnbonu Cruz.
Batalhão de caçadores

n. o 9

Alferes milicianos médico, do centro de mobilíznção do
serviço de saúde n.? 1, António Joaquim Gonçalves,
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Cipriano Martins Rodrigues
Gonçalves
Ardas
c ~fário
Coelho.

2.- Sófie

da Costa, Carlos Augusto
Augusto
da Costa Vieira

Batalhão de caçadores

n. o 10

Alferes milicianoa médico,
do centro
serviço de saúdo n.? 1, Francisco
Manuel da Silva Fcrreirr, ;\fachado,
Dias e Domingcs Alves t1e- Araújo.

de mobiliaação

do
..Ahmida ~obral,
Manuel Gonçalves

Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alfer<~s milicianos mórllcos, <lo (' mtre de mobilizaçüo
do
serviço de saúde n ," 3, Filipe Vendevclde Roldau Ferrugcuto
Gonçalves,
Guido 1..1 co be o Manuel José
Fernandes.
Batalhão de metralhadoras

n,O 2

Alteres milicianos m{ dicõs, do centro d mobiliznçãc
do
serviço de saúde n." :!. Francisco
Sl -rano dá Silva,
Eduardo
Augusto Cartaxo Romeiras,
Possidónio
Pe·
reira Salgado e José de Almolda Fernnndos Cruz,
Be.talhão de metralhadoras

Alforos milicianos módicos,
serviço de saúde n, o 1,
José ~ror(lira da Silva,
Francisco Sulos Leite do

n. o 3

do centro do mobilíznç! o do
F:lIg('nio Saraiva CÔl'hl Roul ,
Baltasar
Augusto
Ribeiro o
Castro 1roirelo~.

Biftanllio d& Carros n. o I

módicos, do centro do mohilizaeão
do
de saúdo 11.° 3, MUllll<,l Paiva <la Silva Ramalho, ~lúrio Gomos Figucira. e ~hmwl Bentos.

Alferes

milicianos

serviço

Regimento de artilharia

ligoira

n. o I

Alf{~ros milieinnoa módicos: do centro il~ mohilizacão do
serviço de saúde n.? 2, ,Alvuro tJe Lacerda li Mdo 0,
elo centro do mobilizaçllo
do sOI'\,i<:o d() saúdo n.O 3,
.João Chav('s Guimarlli , Mário Tomnz da Costa ROfJuo,
~fanuol Cassiano ~ w", )[alllwl A Iberto Ruela d OLivoirll l{&mo~'fí Al<\xl1nclro' Campos do Az vodo Batalha.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Alferei'! milicianos m6diro"" (lo eflntro de H1obiliz:H:itO (lo
SOl'vjço dA 8uúrln n. o B, F0l'nanr!o ~'l"(1ir
.\;:.;ni Ir p
J olio Moni~ J:oglloírn.

2.· Série
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ligeira
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4

a oficial milicianos médicos: da La com panhia
de saúde, Fernando
Antero de 11agaJhãÍ!; Brochado e
Luiz Augusto Gil C'. da 3.a companhia do saúde, ÁIvaro José Leote de l' taíd .

Aspirantes

Regimento de artUharia

ligeira n.·
Alferes miliçianos
médieos, do centro ele
serviço de saúdo n.? 1, Manuel da Silva
do Carvalho
Cancela de A breu, .J osé
toiro, José Pais Clemente
Júnior e
Nogueira
da Costa.

5

mobilização do
Poreira, Lopo
:\Ior0ira MonAmadeu LObo

Regimento de artilharia pesada n." I
Alferes miliciano
médicos: do eentro d mobilização do
serviço do saúdo n.? :?, Francisco
dos Santos Pinto
Cardoso
P, do centro
do mobilização
do serviço do
saúd
11.° 3, 'I'orué George Vilar', Vasco Artur Navarro de Almeida Chichorro,
Óscar do Campos Fragoso, Rui Van-Zelor c Eduardo Alberto jlollteiro Grilo.
Re!tintelltD de arti'haria ,.esada a. o 2
Tenente miliciaue m Iico, do centro de mobilização
~erçi~o de saúdo n." 1, Jo é Ferreira
Gonçnlves

do
da

Costa.
Alferes milicianos médieo-r: do centre de mobilizuçâo do
serviço de saúde n.? 1, Domingo- Pmneisco Nunes
Ramos o António
'nl\'ador
de mohilização
do . en-it;o
Sentes Silva.
Aspi:rnnt
:l oficial mUi 'u o
I\úrl , Jo3.o I? reina de

Alvos Fl'rrão r. do centro
de g'l\lÍd rr.°:2, Elísio dos

médi (). do 3.A compr nhia
Oliveira.

Regimento de artilharia de costa
Alfcre~ milicinno
m dic ., do centr
11., mobiliza.ção do
serviço; di ~aúde n.o ;~, Jorg
LpiU10 lheta ...Ton~s,
Augusto Ji'i ....lIpircdo roruandc~ Jainw .l\lIgusto aroner

Cei!' ,tillo da Costu, Fl'ru:mdo .' lLbido !ln. 'ilvn, José
Pinto Silllõns o ~[allllf'l Fl'rrpira Surnfana.
Grupo indepenlfelTt'e de artflltarfa cte montanha
AH ro milida.llos médicG , do c ntro ri Ulobiliza(l1O do
servic:o d saúde n.O :2, Jon<prirn Hodrj·Jtuc. do Oli-

v ir'a, ~@J't\fim 'l'ci-x ira (lo :::inuto, F lllUld
Alvos
Sogu\.:irn o Henrique Lniz (la Pr nça Félix.

Ho,lrigno~
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n.· 6

Aspirante
a oficial miliciano médico, da 3.:1 companhia.
de saúde, Luiz Afonso Re'go de Aguiar.
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n. ° 3, Carlos Honriq ues Jorge, Leopoldo da Cruz Laires o Mário Ribeiro Freire Ruas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. I
O

Alferes
miliciano médico, do centro de mobilização
serviço de saúde n.? 3, Ilorácio da Luz Brito.
Grupo de artilharia

do

contra aeronaves n. o 2

Alferes milicianos médicos, (lo centro de mobilizncão do
serviço de saúde n." 3·, Francisco
Mar quos Canas,
José Semedo Sabino Louro e António Dias Viegas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Tenente miliciano
médico, do centro de mobilização
do
serviço de saúde n." 1, Artur Manuel Flores.
Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúdo n." 1, Eduardo Beirão Reis, Pedro
Augusto Soares Monteiro de Sampaio e Acácio Alberto
Teixeira Coelho.
L' companhia de trem hipomõvel

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização
do
serviço de saúde n." 2, António Goncalves
Martins
Leitão,
Porfírio Henriques
de Almeida
Carneiro
e
Francisco
Manuel Santos de Ibérico Nogueira.
2." companhia de trem hipomóvel

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço do saúde n." 3, António Trindade Mascarenhas
Martins e Artur de Olivoira.
Regimento de cavalaria n.O I

Tenentes
milicianos
médicos, do centro de mobilização
do serviço do saúde n.? 2, António José de Moura
Monteiro, Abílio da Costa 'Mendes o Luiz Lopes Fontes Maceta.
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Regimento de cavalaria n.O 2

Tonentos
milicianos
médicos, do centro de mobilização
elo serviço de saúdo n. o 3, J úlio Pereira Garrido, Domingos do Carmo de Jesus Pinto Coolho e António
Barroso Cristina.
Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente
miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúdo n.? 2, José Augusto 0.0 Matos Botica.
Regimento de cavalaria n. ° 4

'Tenente

miliciano módico, do centro de mobilização do
serviço de saúdo n. o 2, Anselmo IIickling I vons Ferraz do 'Carvalho.
Regimento de cavalaria n.O 6

Teuentes

milicianos
médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. o 2, .Ioão de Matos Bilhau e
Mário da Silva .J aequet.
Alferes milicianos módicos, do centro do mobilização
do
serviço de saúde n." 2, João Vasco Gonçalves Marquos dos Santos, José Gonçalves Pais e J 0110 Carlos
Borges do Na 'cimento.
Regimento de cavalaria n. ° 7

Aspirantes
nhia do
nani de
drigues
Luiz ele

a oficial milicianos
módicos: da La compasaúde, Dionísio Augusto Vidal Coelho, llerCastro Vasconcelos
e Manuel Sobrinho RoSimões e, da 3. a cojnpanhia
do saúde, J 086
Sousa Sobrinho
o Alvuro Franco Gândara.
Regimento de cavalaria

n.· 8

Tonentos milicianos médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde 11.° 2, Júlio Ferreira
Constantino
o Luiz Pereira Ortiz do Monteluno .
Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço ele saúde n." 2, Abel Coudesao Duarte, Alberto Garcia, José de Oliveira Firmo o Alberto António da Rosa.
Regimento de engenharia n,O I

Alferes

milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 1, Orfeu de Sousa Monteiro,
Manuel de Azevedo Gomos, Octávio José da Silva de
Gouv(\ia Durão, Ramiro do • á Coelho o Olímpio .\8tério dos Santos Seca.
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n." 2

Alferes milicianos médicos: do cen tro do mobilização do
serviço <10 saúde- n. ° 2, Bernardino
de Almeida Faria
e Alfredo
Vieira da Luz e, do centro de mobilisução
do serviço
de saúde n." :3, Armando
Morgado
do
Moura, Elísio Mendes Ferreira
cio Melo e António
Joaquim Alves Filipe.
Batalbão da telegl'aflstas

Tenentes
milicianos médicos, do contro do mobilização
do serviço do saúde n.? 2, António Alvos Vieira e
Jorge Rosa de Oliveira.
Aspirante a oficial miliciano médico, da :3. li companhia
·de saúde, Joaquim da Silva Ribeiro Barbosa Martins.
Batalhão de poutonelrus

Alferes milicianos médicos, do centro de mohili:la~ão do
serviço do saúdo n.? 2 . João :\fnria da Costa Quintola,
João Marques
do Matoa, Dido David de Afonseea
Aguiar e Augusto Ezaguy da Fonseca.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes

milicianos

Alcides Raimundo

médicos:·

da 3.a companhia

do saúde,

da Cunha, do centro de mobilização

do serviço de saúde n. ° 1, J OSÓ Augusto Martins e,
do centro de mobilização
do serviço de suúdo n. ° 3,
João de Matos Ferreira
Romãozinho.
Base aérea n.O I
Alferes milicianos módicos: do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 1, António Mttchado Rosa Lima
e lI{lInoel Reimão da Cunha Pinto e, do centro de
mobilização
do serviço do saúde n,? 2, Manuel Rodrigues Paisana.
Base aérea n. ° 2

Alferes milicianos médicos: 00 centro do mobili1:ttção do
serviço de saúde n.? 1, António Mnnud Duarte Mendes o João Resende e, do centro de mobilização do
serviço do saúde n." 2, Eduardo Granada Pinheiro.
Base aérea n." 3

Alferes milicianos médicos, do eeutro de mobilização
do
serviço de saúde n." 2, 1'I[annol Cordeiro Pereira,
Mário Mondes Luz Chumbel o Paulino Nunes Baptista.
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I.' ccmpanhla de saúde

Tenentes
milicianos médicos:
do centro de mobilização
do serviço do saúde n.? 1, Boaventura
Barreiros,
AImiro da Costa Lopes o Afonso Videira e Castro e, do
centro dl.l mobilização
do serviço
do saúdo n. o 3,
Francisco
Sales do Barros e Vnsconcelos Esteves,
Vítor de ~Ielo Gonçalves, Hcnriquo da Costa Alemão
Teíxoiru,
Lúcio ~fadcira
Cabral,
Artur Fernandes,
António Eduardo Vi ira o Francisco José do Carvalho
Ferreira
Crespo.
2.' companhia de saúde
Tenentes .milicianos médicos:
do centro de mobilização
do serviço do saúdo n." 1, João Ferreira de Sousa,
do centro de mobilizacão
do serviço de saúdo n.? 2,
Joaquim Delgado, Luiz da Coucoiçrto Carvalho Viegas,
Pedro Ill'bêlo Palhar
Cald~íra Castelo Branco, Ilui
IIMi!o Forr ira: Clanimundo
Gued s Emílio, João
LI i~ 1!(squ'rn Cardoso, JO"l' ;\rllli Torrado Burroso,
José Bento
da Veiga. Otolini '1'1':n· ,:lOS Y ldea, 4\.1berto 'I'rlndado,
Afonso Eduardo
:\Iartins
Zuquoto,
Fernando
Henriques
Y3Z, Alberto
Nunes Pires, Armando
Ortiz "Ribeiro <los I::)antos, Jaime Bacharel,
J osé Ribeiso da Costa Branco, Carlos Alberto Froiro
de Oliveiru e Luiz Alv s Carpinteiro
e, do centro (lo
mobilizucão do serviço de saúdo 11.0 3, António Gonçalo do Sousa DiM, JI rnncisco
Maria Vichí Pinto
C01h.o
António Leul Bravo.
3.' companhia 00 saúd8
'I'euentes
milicianos módicos : do centro dc>mobilização
do serviço (10 saúde n." 1, Alexandro
Esteves Gomor (I, do ('C'ntro 110 mobilizuçilo do serviço tio saúde
n." 3, Alfro,lo Luttzú' :\bYOí, Fernando l'ilanllel do
SO{l!m, Paulo da Costa H no~'id('s .• \lberto
RifJoiro
::\1arql1es, .Ma1aquias ,la Costa Lobato Pimentão, JO::ié
das N I\YL'S 'I';l\'an", J tJSó Pl'roi ra :Mael'do, ~\ lberto
Ya cone los • ogu~ irá ,Ie LI·mos, Jono Baptibta Coelho, Jo~{\ }\ rnnlHI('!I dl\ :\lu;._alltãis f' Meu\'se., Vasco
Caolho da Slh'a, ~\lltÚllio He::;tuui Pinto, ~fúdo OOll<;alVl\l:l Cidrais, ..\n tónio ~illli'\L'S :\Ioita, .J oaq tlim lnúcio
dai ('ama
Imugin:triQ, F.\1l310 L -Hão Barbo n, ~Ilntiago d('l Sousa
on f('!" Con tanti no :\111 rrJll ~s 1)aixUo.
Jo~ó da Silnt Canalho
c Dadd 0011(\11 "on BÚlIhol':4t.
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1.. grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos médicos: do centro do mobilização do
serviço de saúde n." 1, Luiz de Almeida Correia de
Sousa e, do centro de mobilização do serviço de
saúde n." 2, Roberto Apleton de Oliveira Pegado e
José Gonçalves Afonso Romão.
2. o grupo de companhias

de subsistências

Alferes milicianos médicos: do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 1, Carlos Koch (I, do centro de
mobilização do serviço de saúde n.? 2, António Augusto Sequeira Mendes e Augusto N eves dos Santos.

Por portaria de 31 de Agosto findo:
Regimento de infantaria

n.· 2

Tenentes milicianos médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde 0.° 2, Joaquim Augusto Facha,
José da Cruz Costa e Feliciano Falcão.
Regimento de infantaria

n. o 3

Tenentes milicianos módicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 2, Manuol Florentino Matias
o J ORê Garibaldi Oliveira Brou.
Regimento de infantaria

n.· 15

Tenentes milicianos módicos, do centro de mobilização
do serviço de saúdo n.? 2, Arsénio Luiz Rebêlo A.1Yes
Cordeiro o Joaquim Martins.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Tenentes milicianos módicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n." 2, Armando Cardoso de Albuquerque, Mário Rodrigues Beja o José Godinho de
Oliveira.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Tenente miliciano módico, (lo centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Teófilo Martins de Oliveira.
Regimento de cavalaria

n.· I

Alferes milicianos médicos, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? ~, José Jacques (I António de
Sousa Ferreira Morais.
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Aspirante
a oficial miliciano médico, da 3.11 companhia
de saúde, Múrio AIY€s da Silva Mnlhou Zúnign.
Regimento de cavalaria n.O 2

Aspirantes
a oficial milicianos médicos, da 3.:1 companhia
de saúdo, José Monteiro Lopes Guerreiro
e Mário
Marques da Gama.
Regimento de cavalaria n. ° 3

Aspirantes
a oficial
de saúde, Edgar
Augusto 1Iacedo
J osé Mariu Carr
Pulido Valente.

milicianos médicos: da La companhia
Tomé Féí ix Botêlho Moniz e António
Prata e, da 3.:1 companhia de saúde,
ilho

Madeira

e Francisco

Eduardo

Regimento de cavalaria n.O 4-

Aspirantes
a oficial milicianos médicos:
da 2. a companhia do saúde, Alberto
:'I1atos (los Santos, António
Fernandes
de Almeida Ferreira e António Esteves
Correia e, da 3.& companhia do saúde, Jorge Augusto
Correia e Jorge Silvério de Sonsa Vieira.
Regimento de cavalaria n.· 5

Alferes milicianos médicos, do centro de mcbilização
do
serviço do saúdo n.? 2, José da Graça e Silva Rodas,
Urbano Dias Diniz, Joaquim
Arrojado
Mendes Leal,
Evaristo
Cerveira
de Mouru, Luiz Diogo do Sousa
Lopes Horta o Costa o António de Melo
ercno.

Por portadas

de .) do corrente mês :
Escola do Exército

Comandnnto
da escola
Silva.

do corpo do alunos.
prática
da arma,

o major do infantaria,
i\laria Ribeiro da

J 06

(VI.ada pelo Teí huual de Contas, com a anotaçAo de lerem
vidos amuluurent os , nOI termo
do dec.roto D.o 22:251).

Ministério da Guerra - 3." Direcçlo

de.

Geral

Tenentes
do infau tariu : do regimento do infantaria n,o 5,
João .Augu to da ilvu Bossa, Francisco Rafael Alve
e J 0:::;6 ~ ogueira Valente Pires, (to regimento de infau-
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taria n." 11, Joaquim
Júdice Leote Cavaco e José
Sacadura
Moreira da Câmara,
do regimento
de artilharia de costa, Manuel de Sousa Jardim, do grupo do
artilharia
contra aeronaves
n." 1, _ ugnsto da Silva
Viana, do regimento de ~:1\"alm'ia n, ° 2, Raúl Riboiro
Ramos,
do regimento
de cavalaria
H.O 4, Júlio
Germano do Sonto da Silva Cardoso (I
batalhão
de
telografistas,
.T osé João Ilonrique de Sales Grade.

no

.

Direcção da Arma de Infantaria

Major,

do batlllhã06e

carros

n ,? 1, Décio

da MntaCa-

listo.
Escola Prática

Major, do regimento
Pereira Júnior.

de Iníantaria

do infantaria

Regimento de infantaria
(1.0 batalhão

Alierrs miliciano do serviço
regimento
de infantaria

15, João Baptista

n ,?

n. o 2

oxpedtctonár

lo)

de admínistrnção
1, Domincos

D.O

militar, do
Matos An-

drade Oliveira.
Regimento de infantaria

Alfer
miliciano. licenciado,
de infantaria 11.° 0, Pilipe

(10

n. o 10

centro

do mobilizaçâo
por

Martins dos Santos,

.pedir.
Alferes
do quadro dos servieos auxiliares
do o .ército,
no quadro, Diamantino
Augusto Fernandes.
Regimento de infantaria
1.° batalhão

n. o II

excedtclonárto

Alferes miliciano do serviço
2. ° grupo do com panhias
danha dos Santos Costa.

do administrução
de subsistõncins,

Regimento de Infantaria

militar, do
J osó Sal-

n. o 16

Alferes miliciano do infantaria,
licenciado,
,la briguda
n.? 3 de caminhos do forro, Jaime da Silva ~lagalhãi~.
Batalhão
(Comando

Alioroa

independente
do rEl.lllmento

miliciuno , do batulhâo

tónio .Meuu

.Nunes.

de

infantaria

de Infantaria

R.O 18

n.O 18)

de caçadores

n. o 2, \n-

~.' Série
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(1.' batalhão do regimento de infantaria

n,' 18)

"I'onoutes
iiicianos : do regimente de infantaria n.? 1,
.:AntóDio Ântüo da 'il\'lt Júnior, do regimonto de infuntnríu n." 14, Aliei Lourenço Rocha Escabeche e do
r( gim n10 de infanta ia n." tu, anuel Lopes Godinho,
(2,' batalh-o

do regimento de Infantaria

n,· 18)

milicianos:
do rcgunonto di' infantaria n, ° 1,
~Iúrio Fialho Lopes e J()SÓ .\ ugusto Costa Cabral e,
do rogimonto de infantaria
n.? 11, .Ioão 1Iontoiro da

Tenentes

Costa Peroira,
AIf~r('s mil iciunns : dI) J·e.gimo rto do infantaria
n." 18,
:Jfúri() dos "untos Pereira e, do batalhão ,IL' caçadores
11.° 1, Silvino
\ugush) L\ itão ,
(3.' batathão

do regimento

de lnfantar+a n,· 1'8)

Tenentes milie iunos: do regimento de infantaria
u.? 3,
Diniz .i\nt6nio Bulhão Pa+o ", do batalhão de caçoadores
n.? 3, .Alfrp(lo Augusto ?lLtl'garido,
Alferes milicianos : do u.~t,Jhão de caçndores n. ° 3, Augusto Camilo Dins e, do centro dI' mobilização
do infantaria n.? '18, Ed.iardo Corroia 1[llrhado e Fernando
~[artllls de . Iedeircs.
Depo~ito

Tenente

milicinno : elo hatnlhão

AI'mundo

(lo metrulhndorns

n.? 3,

da !:':lilve:..cl•", os.

Alferos milicianos,
do r gimento de inf· 'Ilt:trill n.O 16,
Duarte
da Costa Gonçalves
dú ti, do regimento
de
infantaria
H,o
,Jolt'()
.. nlrrnerr'o Possoa e Manuel

FerI' 'ra i\I odos

O,

do ()(:)ntro c.IeIIwbiliz

tarin 11.0 17, Luiz :\for(lira .Júnior,
pêndio para fi Fazenda.
'acionul.

Batalhão indep ndento de infantaria
(2,0 batalhão

.AlfE'l'flS mili('iallo:
An tllll<'R

n. o 19

do roglmento de Infantaria

trulhadorn

li."

ll'.'
António

n,O19)

n.o la, José

(lO l'ogirn()Jjto de infantaria

(3· batalhão do regimento de infantnrla

llU! tt\

soo som dis.

:\[a rrnelo,

}\If('['(,s llIilieianos.
~rallllel :\IoI'\'ira

T

<;flo de infLtn-

sentIo

cIo r('~ill1onto

.Ha ::1
1, CÓ~lli' ~lndurair:l.
HO(jIlP

batalhno de Infantaria

miliriullo,
Fernande

d

rogim nto
da 'ih!l,

n,· 19)

de infantaria
.'. do bata,hiló

n,O

14,

ele me-

Lopes.
n,"' 19)

lo iltfuntal'Ía

tl.O

H),
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Depósito

Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 19,
Américo Monteiro Dias da Silva, Cândido Pina Leal
Tavares e António Alberto Faria França Jardim, e do
batalhão de caçadores n." 5, Rui Barbosa Mexia Leitão.
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Ramiro Telmo
Gomes Pereira.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

(Exped Iclonãrlo)

Tenentes milicianos do infantaria: do regimento de infantaria n." 15, António Antunes da Silva, e do centro
de mobilização de infantaria n. ° 11, Mário Homem
Belino.
Alferes miliciano de injautaria, Marcelo IIeinzelmann
Correia Ribeiro.
Batalhão de carros n.· I

Segundo comandante, o major de infantaria,
da arma, António Azevedo dos Reis.
Distrito de recrutamento

no quadro

e mobilização n.· 8

Sub-chefe, o tenente-coronel, do regimento do infantaria
n." 8, Joaquim Correia de Faria.
Direcção da Arma de Artilharia

Brigadeiro de artilharia,
Abreu Soto Maior.

em disponibilidade,

Abel do

Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Major miliciano de artilharia, do extinto quadro espocial, da direcção da arma, António Joaquim das Neves
Eliseu, por pedir.
Regimento de artilharia de costa

Capitão da bataria independente de defesa do costa n.? 3,
Francisco Peixoto Chcdas.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I
(Comando da defesa terrestre

contra

aeronaves

da base aérea n.· 4)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
da base aérea n.~ 3, João Duarte.

do exército,

OHDE.\I DO
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r.xúucrro

Regimento de cavalaria

Alferes miliciano,
~~an.uol 'I'avares
acionul.

_T

••

1:!

n.· 4

do regimento
de cavalaria n." 6, Josó
Cabral, S0m dispêndio para a Fazenda

Á

Regimento de engenharia

II.· I

Aspirnute
a oficial uiiliciano, do regimento de engenharia
n." :2, l\fannd Pimental Pereira dos Santos, por pedir.
Brigada

11." 4 de caminhos

Alferes miliciano de infantaria,
de infnnt.u-ia n." 1, Silvério
Sousa Ml'ncles.
3.' companhia
,
(Núcleo hospitalar

de ferro

licenciado,
do regimento
do Meneada Alpoim do
de saúde

no" l-Hospital

militar

de S, Miguel)

Clínica

de urolog-ia, o alferes miliciano módico, do centro
cif\ mobilização
do spn i<.:o dC' saúde n." 1, António
)lHllllPl Duarte
?!h'ndcs.
(Núcleo hospitalar

do Comando Militar da Madeira)

Alferes do quadro (los SPITi<:dS auxiliares
do exército,
do regimento
de cavalaria
n." ti, :\fanuel António
üOITPia Zilhão.
Centro de mobilização

Tenente
geira

do serviço de saúde n.O 3

miliciano médico, do l'C'gimento de artilharia
n. ° -1. Scrtório Mónico Sena.

li-

1." qrupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano elo servico de admiuistrução
militar,
regimouto do infantaria
n." 5, António Rodrigues
Hoeha.
Capitão

médico,

Hospital militar

regional

na situação

de reserva,

do
da

n. o 2

Pedro

da Hocha

Santos.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-I.a
/)01'

portaria

Repartição

de ( de .l ullto do correut.e ano:

X orneado professor
efectivo 0.0 curso para a promoção
a major,
nos termos
0.0 urtigo 5,° <10 decreto-lei
n.? :30:288, de :! de Fevereiro
de 1040, o major do
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infantaria
Jorge Henrique
Nunes da Silva, que foi
nomeado
professor
eventual
do referido
curso por
portaria
de 20 do Agosto de 194:2. O referido lugar
encontra-se
vago desde a sua criação
pelo citado
decreto-lei.
(Visada peJo Tribunal de Contas em 31 do Agosto dn lG13. Não
são dovído s emolumentos,
nos termos do docroto n." :!~:~57).

Por portarias de 12 de Agosto findo:
Exonerado
de professor
do curso de altos comandos o
brigadeiro
de artilharia,
com o curso do estado maior,
José Cortês dos Santos.
Exonerado
de professor
brigadeiro
de infantaria,
Luiz Pinto LeIo.
(Anotadas

do curso do estado maior o
com o curso do estado maior,

pelo TrIbunal

do Contai orn 17 de Agosto de lGI3).

Reconduzidos
por mais dois anos nos lugares de professores
do curso de altos comandos,
nos termos da
2.a parte do § 1.0 do artigo 7.° do decreto-lei n." 30:264.
de 10 de Janeiro de 1940, os seguintes oficiais:
Generais:
J osó Esteves da Concoicão Mascarenhas.
Joaquim dos Santos Correia.
Brigadeiro
de artilharia,
Vasco de Carvalho.

com o curso

do estado

maior,

Nomeado professor
do curso de altos comandos o briga
deiro de engenharia
Carlos de Burros Soares Branco,
nos termos do artigo 7.° do decreto lei n.? 30:2G4, de
10 de Janeiro do 1940.
(Vindas polo Trlhunal do Contas em 21 do Ago,to do 1913. ~no .11.0
devidos

omotumeutos,

nos rermoe

do docroto u.o 22:2:')7).

N omoado professor efectivo do 1.0 grupo de matérias do
curso do estado maior, nos termos dos artigos 19.°,
20. ° e 21.° do decreto- lei li. ° 30:264, de 10 de Janeiro
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de 1940, o capitão do corpo do estado maior Luiz
Maria da Câmara Pina, cargo que, interinamente, vem
exercendo há três anos lectivos,
(Visada pelo 'I'rtbuual de Contas om 7 do Setembro do 10~3. Não
são dovidos emolumentos,
nos termos do do cret o 0,° 22:257).

Por portarias de 19 de Agosto findo: '
Anulada a portaria de 18 de Fevereiro do corrente
ano, pr-la qual foram reconduzidos por mais três anos
no cargo de professores efectivos do 1.0 grupo de matérias do curso do estado maior os seguintes oficiais do
corpo do estado maior:
Tenentes-coronéis:
Anibal de Faro Viana.
Manuel Gomes de Araújo.
(Visada
polo Tribunal
do Contas em 31 do Agosto do 194~. Não
são duvídos omolumontos,
nos termos do decreto D.o 22:257).

Nomeado professor efectivo da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 9.° do regulamento da
referida Escola, aprovado pelo decreto n.? 22:169,
de 2 de Fevereiro de 1933, o capitão de cavalaria
António José Ramalho Xavier.
(VIsnda pelo 'l'rilJunal de Contas em 1 de r;etombro de 1943, São
dovidos emolumontos,
nos tormce do decreto D.O 22:2!)1).

Exonerado do professor da Escola Central de Sargentos,
por ter sido nomeado residente do Forte de S. João
Baptista de Ajudá, o capitão de cavalaria Carlos ALberto de Serpa Soares.
(Auot ada polo Trlhunal

de Contas

em 23 do Agosto

de 1043).

Por portaria de 2 do corrente mês:
Exonerado do director dos cursos pura promoção, a major e coronel das diversas armas e serviços, por ter
sido nomeado comandante militar da colónia de An-
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gola, o brigadeiro do artilharia, com o curso do estado mnior, Fernando Falcão Pacheco Mona.
(Anotada

Ministério

pulo Tribunal

de Coutas

--

orn 7 do xotomuro

da Guerra - Repartição

do 194;1).

Geral

Exonerada, a seu pedido, do lugar de professora do
quadro das professoras auxiliares do Instituto tll'
Odivelas, a que se referem o artigo 67.0 do decreto
D.O 32:615, de 31 de Dezembro tlP 19-1-2 e quadro
IllH'XO IV, a professora
do referido quadro daquele
Instituto) Lídiu Ribeiro de Albuquerque.
(Anotada

PU)· portaria

polo Tribunal

de Contas

em 23 de .\go'lo

do 1943).

de 13 de .Agosto findo:

(Visada polo Tribunal
do Contns em ôt de .\~osto do 1913. Não
süc dovídos emolumentos,
nos termos do doere to u.o 22:257).

Considerados professores ordinários efectivos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do 'I'orrn
e :\Iar, e das disciplinas do 1.0 grupo que lhes YtLO indicadas, nos termos dos artigos 82.0 e 83.° do decreto
n.? 18:876, de 2:3 de Setembro de Hl30, os seguintes
professores ordinários do mesmo Instituto:
Xlajor do serviço de adminiatração miiitur, Eduardo António Monteiro (matemática,
fisica, química e história natural, noções de tecnologia das mercadorias)
dos cursos complementares de comércio e indústria.
Capitão, nu situação do reserva, J..rmando Alberto de
Morais da Costa Flórido (matemática,
física, quimica, história natural, noções de tecnologia das mercadorias) dos cursos complemontaros de comércio I'
indústria.

VII-

AUMENTOS
SÕBRE O SÓLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS
DE PENSAo

Ministério

da Guerra-I.a

Direcção

Geral

2.a Repartição

Concedidas ns vantngcns de que trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto de 1031, desde as datas
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que lhes
nados:
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aos oficiais em seguida meneio-

Por terem completado o tempo de' permanência no oflcialato, desde as datas em que são considerados tenentes, nos termos do decreto n,· 17:378, de 27 de
Setembro de 1929, necessario para o primeiro aumento de 10 por cento sôbre o sôtdo i
PaI'

portaria de 14 de

A!/08tO

(Visada polo Tribunal
vidas emolumentos,

findo:

do Coutas, com a auotação do serem
nos lermos do dpcreto n.o 22:257).

de-

Artilharia - tenente Eurico de Oliveira Pinto, adido, (1m
serviço' na Fábrica de Pólvoras Flsicas o Artifícios,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n." ~8:403.
de 31 de Dezembro de 1937, desde 17 de Julho de

1943.

-

Idem para o segundo aumento de 10 por cento sõbr e o
sõldo:

Por portaria de
(Vtsadu
vldos

;j

de Agosto findo:

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contos, com a anotação de serem
nos termos do decreto n.· 22:157).

de.

Serviço de administração militar - major Vitorino Alves
Gomos, adido, em serviço na Manutenção Militar. nos
termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403, de
31 de Dezembro do 1937, desde 24 de Julho de 1943.
Por portaria de 14 de Agosto findo:
(Visada pote Tribunal
vhloa emolumonto

I

<lo Contas,
nos tormos

com a anota~ilo de serem do.
do decreto u. 22:267).

Serviço de administração militar - major Augusto dos
Reis Antunes, adido, em serviço na. ~Iallutenção àlilitar, nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 28:403.
do :n de Dezembro de 1937. desde ~4 de Julho de

1943,

Pensões anuais rectificadas, que, nos termos do § 3,0 do
artigo t). o do decreto-lei n. o :?S:404. d 31 de Dezembro
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de 1937, passaram
a vencer
reserva ao diante nomeados:
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na s ituaçüo

de

Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por portada

de 17 de Agosto findo:

(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

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

Capitão António Borges Ferreira,
18.000t$, desde 27 de
Junho de 1943 - 30 anos do serviço,
Tenente Aníbal Pimentel Correia, 14.466t$60, desde 26
de Julho de 1943 -- 31 anos de serviço.
Tenente
José Maria da Mata, 10.266.:>60, desde 6 de
Agosto de 1943 - 22 anos do serviço.
Capitão Manuel da Silva Dias, 19.895;$40, desde 6 de
Agosto de 1943 - 32 anos de serviço.

VIIIMinistério
pOJ' portaria

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 20 de Agosto findo:

Tendo o cidadão Artur Augnsto
Ferreira,
de Évora,
oferecido
gratuitamente
ao Ministério
da Guerra os
serviços de transporte
automóvel para uma fõrça militar que teve do ser ràpidamento
transportada
daquela
cidade para o Barreiro,
durante a agitaç1to provocada
pelo recente movimento grevista
verificado nesta última localidade,
e revelando
este acto dosinterôsse,
compreensão
do momento e espírito do ordem: manda
o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da
Guerra,
que ao referido
cidadão seja dado público
testemunho
de louvor pela sua patriótica
atitude.

Ministério

da Guerra -I.~

Direcção

Geral-I.n

Repartição

Por portarias de 18 de Aqoeto fiudo :
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
do valor militar, com palma dourada, o tenente-coro-
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nel de cavalaria Abílio Pais de Ramos, por se encontrar ao abrigo do § ~.o do artigo 3.° 00 regulamento
pura a concessão da medalha militar de 28 do Setembro
de 1917.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de valor militar o tenente-coronel
de cavalaria Carlos
Tavares Afonso dos Santos, por se encontrar ao abrigo
do ~ 2.° do artigo :3.0 e artigo 4.° do regulamento
para a concessão da medalha militar de 28 de Setembro de 1917.

r»: portarlas

de 24 de Agosto findo:

Louvado o capitão de fragata Eugénio de Barros Soares
Branco,
pela competência,
inteligência
e dedicação
pelo ensino que demonstrou,
durante
cêrca de seis
anos, na regência da 9.a cadeira, transitória
Material
(' operações navais, na Escola do Exército.
Louvado
o tenente-coronel
de artilharia
Edmundo
da
Costa Padosca,
pela forma superiormente
distinta c
dedicada como desempenhou
as funções do magistério
durante quinze anos, respectivamente
como professor
adjunto da. 6.a e 7.:1 cadeiras e professor
da 6.& cadeira da Escola Militar e professor
catedrático
da
11. a cadoiru da Escola do Exército, imprimindo
à sua
regõucia uma orientação
do maior realce, em que manifostou grande inteligência,
vasta. cultura e superior
intcrêsse,
o que muito contribuiu
para a excelente
preparação
técnica dos alunos do curso de artilharia
e prestígio
do ensino ministrado
na Escola do Exército, serviços estes que devem ser considerados
distintos e importantes.
Louvado o capitão de cavalaria José Costa Gomes, pelo
muito zêlo e competência
com que desempenhou
durante cêrca de três anos as funções do instrutor
do
esgrima,
muito contribuindo
para a boa preparação
rovoladu pelos alunos nas provas finais dessa instrueão na Escola do Exército.
Louvado
o capitão de infantaria
...\ntónio
dos Santos,
pelo muito zêlo , dedicação, método o competência com
que, durante cêrca de seis anos, exerceu as funções <lo
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instrutor de tática de infantaria na Escola do Exército, pela muita inteligência e invulgar correccão com
que, durante êste longo período, cooperou na educação
militar dos alunos, mostrando-se inexcedível no cumprimento dos seus deveres e revelando uma' aptidão
superior para disciplinar e para comandar, serviços
estes que devem ser considerados importantes e distintos por terem contribuido para a boa formação dos
novos oficiais do exército.
Louvado o capitão de engenharia António de Arautes
e Oliveira, pela muita dedicação, comprovado zêlo
e muita competência
que sempre demonstrou como
professor adj unto da 22. a e 27." cadeiras, transitórias,
e no desempenho de outras funções escolares de que
foi incumbido durante a sua permanência, de côrca de
quatro anos, na extinta Escola Militar e na Escola do
Exército.
Louvado o capitão de engenharia Inácio Constantino de
Meneses Oom do Vale, pela muita dedicação, comprovado zêlo e muita competência que sempre demonstrou como professor adjunto interino da 23.8 e 2G.n
-cadeiras, transitórias, e no desempenho de ontros serviços escolares de que foi incumbido durante a sua permanência, de cêrca de três anos, na Escola do Exército.
Louvado o capitão de engenharia Luiz .Tosé de A velar
Machado Vieira da Cunha, pela muita dedicação, comprovado zêlo e muita competência que sempre demonstrou como professor adjunto da 1.:>. cadeira e professor interino da 26.a cadeira, ambas transitórias, e no
desempenho de outros serviços escolares de que foi
incumbido durante a sua permanência, de cêrca de quatro anos, na extinta Escola Militar e na Escola do
Exército.

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

I.a Repartição

1) Publica-se o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo,
Secção do Contencioso Administrativo, no recurso n." 1:8~4, em que é recorrente
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o coronel de aeronáutica, tirocinado, António de Sousa
Maia, recorrido o Sub-Secretário de Estado da Guerra,
e de que foi relator o Ex.'?" Conselheiro Dr. José de
Meneses Pita e Castro:
Acordão os do Supremo Tribunal Administrativo,
na secção do contencioso admínistrutlvo :
António de Sousa Muia, casado, coronel de aeronáutica, tirocinado, residente nesta cidade na Calçada do Tojal, G, recorre do despacho do Sr. SubSecretário de Estado da Guerra, que indeferiu um
requerimento do recorrente com fundamento em que
das decisões do Sub-Secretário de Estado da Guorra
em matéria disciplinar não há recurso, alegando em
resumo:
Que o recorrente, ao abrigo do regulamento de
disciplina militar reclamou (artigo 142.0) da pena
de [) dias do prisão simples que lhe foi imposta pela
autoridade ora recorrida, mas, julgada esta reclamação improcedente, recorreu (artigo 143.°) para
o Ministro da Guerra;
Que por fôrça do que dispõe o artigo 144.0 do
referido regulamento e o § 2.° do artigo 1.0 do decreto n." 12:212, aquele recurso teria de ser remetido ao Ministro da Guerra para o efeito de o
decidir j
Que o despacho recorrido, não admitindo aquele
recurso, violou estes preceitos acima citados, pelo que,
sendo Ilegal, deve ser anulado, a fim de o recurso
hiorárq uico ser presente ao Ministro da Guerra.
Na sua resposta do fls. ... o Sr. Sub-Secretúrio
de Estado rocorrido, depois de alegar a incompetência do Supremo 'I'ribunal Administrativo, sustenta a legalidade do despacho em causa, salientando
quo o seu despacho decidindo a reclamação deduzida
pelo ora recorrente, foi dado no uso da competência
disciplinar do próprio ~1inistro da Guerra que lhe
é atribuída nas funções do seu cargo fl que o Sub-Sccrotário do Estado exerce por delegação do Ministro respectivo as funções mini teriais qlle lhe forem
delogadns.

Alegou ainda fi final o recorrente,
os fundamentos jurídicos do recurso
gistrado do )finistério Público neste
bunal omitiu parecer no sentido de

desenvol vendo
e o digno maSupremo Trique o recurso
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não merecia provimento,
atendendo
para tanto em
que os actos praticudos
pelos Sub-Secretários
têm
de ser considerados
ministeriais
e, sendo como tais
susceptíveis de impugnação contenciosa,
também não
podem SOl' havidos como hieràr quicamente
subordinados ao res pecti vo Ministro.
O que tudo visto, relatado e discutido em conferência:
A questão
tratada
no recurso
tem de considerar-se compreendida
na competência
dêste Supremo
Tribunal,
visto não ser matéria privativa
do fóro
militar o saber qual é a situacão do Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
em relação no Ministro, no
exercício das suas funções.
g como o recurso foi interposto
em tempo por
pessoa legítima, dêle cumpre conhecer.
O recorrente,
porém, não tem razão.
O preceito por õle citado constante
do § 2.0 do
artigo 1.0 do decreto n.? 12:212, de 28 de Agosto
de 1926, diz textualmente:
«O Sub-Secretário
de
Estado da Guerra tem na hierarquia
militar lugar
imediatamente
abaixo do Ministro;
tem a competência disciplinar
do Ministro da Guerra e as honras
de general»;
E, desde que o Sub-Secretário
de Estado
da
Guerra exerce em matéria disciplinar a mesma competôncia quo cabe ao Ministro,
é forçoso concluir
que não estú subordinado
a ôsto em quanto decido
assuntos de natureza disciplinar.
Por outro lado, tendo ôste Supremo Tribunal competência para julgar
os recursos
interpostos
dos
actos e decisões do Poder
Executivo
(artigo 1.0,
n." H.o do 1.0 rognlamento
aprovado
pelo decreto
11. o lH:243)
só poderá admitir. se recurso dos actos
(' decisões dos Sub-Secretários
(lo Estado se êsses
actos (l decisões forem, como realmente
devem ser,
considerados
ministeriais.
Com efeito, estabelece
o artigo 2.0 do decreto
0
11.
13:[160, de 6 de Maio de 1027, que
Sub-Socretário
do Estado
exerce por delegação
do respectivo Ministro,
e sempre
com responsabilidade
solidária dõste, as funções ministorinis que lhe forem
confiadas».
Ora, nenhuma dúvida sofro, em face do que dispi'le o invocado no § :? o elo urtigo L o (lo decreto

.o
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1:?:212, que ao Sub-Secretário
de Estado
da
Guerra
foram confiadas
as fuuções do respectivo
Ministro em matéria disciplinar,
e conseqüentomento
das suas decisões não pode haver recurso hierárquico.
Por estes fundamentos,
negam provimento
ao recurso e mantêm o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente,
que se fixam na importância de 500~.
D.O

Lisboa,
9 de Julho de 1943. - José de Jleneses
Pita e Castro - Sebostião Coelho de Can'allIO- tlf'redo Xlendes de Almeida Ferrão,
'Fui presente, Jeronimo R. de Sousa.

2) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
o grau Iitisas (oficial) da Ordem do ~Iehdauja o major de aerouáutica
IIurnberto da. Cruz, é-lhe permitido,
em conformidade
das disposições
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as rospectivas insígnias.

li.

3) Tendo sido agraciado pelo Govõrno Espanhol com
Cruz Roja del Mérito ~lilitar, ~Iedalha de la Cam-

paüa o alferes miliciano de cavalaria Fernando da Costa
~Iaia, é-lhe perm itido. em conformidade
das disposições
do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela.
mercê (I usar as respectivas
insígnias.

4) Por decretos do 10 do Julho (le l0.!:!. publicados
no Diário do Gorêrno 0.° 192, 2.a sórie, de 1 do Agosto
findo, foram coudecorudos
COIl1
os graus da Ordem a
srguir designada os oficiais ao diante nomeados:
Ordem Militar

de Aviz

Grã-cruz

Goncral

Anacleto

Domingues

dos Santo

Cavaleiro

Tenente

do infantaria

José Boto.

;-») Condecorados
com a medalha militar
co mportnmen to oxem plur, cm conformidade

<la clusse de
das disposí-
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ções do regulamento
nprovado por decreto de 28 de Setembro de 1917, os oficiais ao diante nomeados:
Medalha
Ministério

de ouro

da Guerra - 3,* Direcção

Capitão , na situação

1.' Repartição

Geral-

de reserva,

Carlos

Mário da Con-

ceição.
Batalhão de carros

Capitão

de infantaria

n,· I

José Júlio de Almeida

Regimento de engenharia

Tenente
do quadro dOR serviços
António Ferraz de Sousa.

Sobral.

n,· I

auxiliares

(lo exército

G) Tendo sido agraciados
com as mercês da Sociedade Portuguesa
da Cruz Y crmelha, que lhes vão indicadas, os oficiais tl sarnento ao diante nomeados,
é-Jhes
permitido usar as respectivas
insignias:
Cruz Vermelha

Major miliciano
médico,
Vasco Sanches.
Cruz Vermelha

Tenente

médico

Fernando
Medalha

de Benemerência

do

extinto

especial,

de Dedicação

Jaime

Machado

de Faria.

de Agradecimento

Segundo
sargento,
graduado,
3. li companhia
de saúde, J osé
ques.

Ministério

quadro

mecânico
Francisco

da Guerra - 1." Direcção Geral-

dentista tI.')
Faria Mar-

2," Repartição

7) Passou a prestar serviço no regimento de infantaria
n.? 1, desde 28 de Agosto findo, o tenente-coronel
de
infantaria
Leonel ~ eto Lima Vieira, que. por portaria
do 14 do referido
mõs, insorta na Ordem do Exército
n. o ] 1, 2. a série, do corrente ano, foi promovido a ôste
põsto para o quadro da arma do infantaria.
8) Oportunamente
será publicada
actual põsto aos oficiais promovidos

do E'l'él'cito,

a antiguidade
pela presente

do sou
O,.df'11I
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9) Devo considerur-so
nula o de nenhum efeito a doclarnção
10), publicada na Ordem do Exército n." 10,
2. a série, do corrente ano, respeitante
:\ transforôncia
pura o regimento do infantaria n.? 17, por motivo disciplinar, do capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." n, António )Iuria Pcncda, a qual
mantida em
conformidade
com a portaria de 19 de Janeiro último,
publicada na UNtem rio E.â,'cito n.? 1, :!.a série, ele ~O do
é

111f'SmO mês.

10) ChCi;OU Zt altura para entrar no quadro, om 2tl de
Julho do corronto ano, o capitão do infantaria, cm disponibilidude, José Nunes Barroso.

11) Chegou :\ altura para entrar no quadro, cm 2\1 de
Julho elo corrente ano, o capitão til, infantaria, em disponihili dad«, Armando de Sousa Botolho.

12) Chegou à altura para entrar no quadro, em 24 dp
Agosto lindo, o capitão de infantaria, em disponihilida.l«
Halniro Telmo Gomes I'oroira.
13) Faleceu em 20 de Julho, e não em :!" e
tão do infantaria, no quadro, {) não tenente, na
do reserva, o aliciai Francisco Augusto Borges
tro. coustuuto do obitruirio inserto na Ordem do
11.° U, ~," série, (lo corrente ano.

era capisituação
do CasExército

1..!-) Freqücntaram
COIll aproveitamento,
lia Escolo, do
Trunsmissõcs,
no ano lo tivo do 19·t.!-19.j;~,o curso de
transruissõos
(~, ° turno) O~ oficiais a sl'~l1i r mencionad()~:
Infantaria

Touentes milicianos Gormuno Vidal Guruão o José da
. 'il\'a Baptista.
Alfl'res Joito 'imeü o, .Ionquim Azovo.lo Xlurtins da
Costa, ~ranuol Leitão Perc ira Marques,
Armindo
..\fal'tins Videira l Jnimo António Maehudo Bauazol , o
milicianos Luiz dos Snutos Gouveia, José Luiz Castelão Vaz, José da Cota, Fernando Gomos Lacerda c
Orlando Sampaio Murtins Amorim.
Artilharia

Alferes

miliciano,

António

Vonturu

Torra

da ..\fota.
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Cavalaria
Alferes
Francisco
Alberto
Teixeira
de Lemos da Silveira, Francisco
José Fulcão e Silva Ramos o António da Cãmarn Leme do França Dó ria,
15) Chogou à altura para entrar no quadro,
Agosto findo, o tenente-coronel
do artilharia,
nibilidade,
Edmundo da Costa Padesca.

om 14 de
em dispo-

16) Contam a antiguidudo
do seu actual posto desde
:.?3 de Julho de 10413 os capitãi« de artilharia Mmçul Celorico Moreira, Miguel da Silva Amorim e João Carlos
de Sousa, e de engenharia
Fernando
Eduardo da Silva
Pais O Amórico Mascarenhas
Macedo, ficando assim rectificada a declaração
5), insorta na Urdem do Etcército
n.? 11, 2.11 série, do corrente ano, na parto qU(l lhes diz
respeito.
17) Conta a antiguidade
do seu actual põsto desde 23
de Julho do corrente
ano o capitão de artilharia
Luiz
Teixeira Soares da Mota, promovido
por portaria de 28
do referido mês, insorta na Ordem do Exército n." 11,
:!.n série, de 21 de Agosto findo.
18) Chama-se Roborto de Arruda,
e não Alberto
de
Arruda,
e é alferes miliciano, e não tenente miliciano,
como foi publicado, o oficial miliciano de artilharia,
que,
por portaria
de 15 de Julho findo, insorta nu Ordem do
Exército n." 11, 2.11 sério, do corrente uno, foi colocado
na situação de reserva.
19) Chama-se Luiz Manuel, e não Luiz Manuel 'I'avaros, o alferes miliciano de artilharia
promovido a êste
pósto pela Ordem do Exército n.? 15, 2.:' sério, do 11 de
Dezombro do ano findo.

20) Foi autorizado
Monteiro de Góis dn
Iharia Francisco
V az
tanto, ser escriturado
nome.

a usar I) nomo de Francisco
Vaz
Bocage o alferes miliciano de artiMontoiro du Bocage, devendo, pornos respectivos
rogistos com nq uelo

21) Foi autorizado
a usar o 110n1(' de José Morais de
Oliveira Lagarto
o aspirante
:1 oficial miliciano
de arti-

2." Série
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lharia José )farill. do Oliveira Lagarto, devendo, portanto,
ser escriturado
nos respectivos
registos
com aquele
nome.
22) Deixou de estar adido, no Ministério do Interior,
em serviço na guarda
nacional rnpublicana,
em 6 do
corrente mês, continuando,
porém, na situaçâo dI' adido
no mesmo Ministério , mas em serviço na policia de segllralH,:a pública, desde a referidr data, o tenente de cavalaria Luiz :\fanullI Tavares.
23) Freqüentararu
, com aproveitamento,
na Escolu
Prática de Engenhnriu,
no ano lectivo de 194:.?-194;~, o
2. ° turno do curso de sapadores,
camuflagem
e defesa
antigás
(1. a parte, sapadores
de cavalaria)
os oficiais
de cavalaria a soguir mencionados:
Tenouto Vasco de Brito :\felo e Castro de Lemos da
Costa Salema .
•\lferes:
António Manuel Pinto do Amaral, Luiz Carlos
de Abreu de Barros e Cunha, Bernardo
Raposo Botelho de Sá Nogueira,
João Herculano
Rodrigues de
Moura, João Abel da Costa Barros Magulhãis
Cruz
Azevedo,
João Carlos Craveiro Lopes, Josó Carlos
Sirgado Maia e João de l\follta Domingos e Araújo.
24) Conta a antiguidade
do actual pôsto desde 1 de
Dezembro de 1942, e não desde 1 de Dezembro de 1941,
como foi publicado,
o tenente miliciano
do centro do
cavalaria
n.? 3, Luiz )fnria
Gil de Gouveia Beltrão,
promovido a &8tO posto por portaria
de 14 de Junho do
corrente ano, inserta na Ordem do Exército n." 0, :?" sório, devendo presentemento
ser colocado
à direita do
tenente miliciano Orlando Ribeiro ~lartins.

~5) Chogou à altura para entrar
Julho

do corrente
numorúrio, Eurico
2tl)

Freqüontarum

no quadro, em 23 de
ano, o alferes do engenharia,
supraFerreira
Gonçalves.
com

aproveitamento,

na

Escola

Pr.itica do Aoronúutica,
no corrente ano lectivo, o curso
<lo comandante
de grupo os capitãis
de ueronáuticu
Edgar Pereira da Costa Cardoao o Murtiniuno Aloxandre Pissurra Homem de Figueiredo.

()Co

üRnE;'1

27) Pertencia
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ao batalhão

N." 1::?

independente
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de infantaria
infantaria
na Ordem
o alferes
.T osé 'rei-

n.? 18, o não ao batalhão indepoudonto
de
11.° 17, como consta da dcclaracão :3:)), inserta
do Ecército n." 10, :2." sério, do c orrentc ano,
do 'Iuudro dos serviços auxiliares do oxé rcito
xeira da Silva.

~8) nela<;~lf) dos oficiais quo no .13.° quatlrimestre
do
corrente ano se ofereceram
para servir nas colónias, nos
termos do decreto 11.° 1:3::30\), do ~:~ de :\Iar<:o ele 1\)27:
Infantaria

Capitãis :
António José Pinto
.:\Iário .A lcobia,
Leitão

da Silva .

Alferes

MallllP]

Pereira

Alferes

José Pires Simões.

~Iarqll\\s.

Artilharia

Cavalaria

Alferes

Viriato

:'Iranuel de Brito.

Quadro dos serviços auxiliares

Toncnto

D0011llg0S

Gomes

do exercito

de Sú,

29) 'I'oruriunrum
no corrente ano as provas especnus
para o posto do major, com aprovaçüo,
os
eapitãís do extinto quadro de oficiais <lo secretariado
militar Joaquim
de Sousa Brites e António do Andrade.

do aptidão

30) Terminaram
no corrente
ano as provas ospeciais
parti fi promoção a major, com uprovação , os
cupitãis do extinto quadro auxiliar dr artilharia
Raúl
dl' aptidão

Mendes Ribeiro, Amadeu de Assunção
António Gonçalves,
.Iosé de Passos

Pereira,

Francisco

Simas

o António

Pires.
31) Esttí desligado
do serviço dos de 17 do. Agosto
findo, nos termos (la última parte do artigo 16.0 do
decreto-lei n.O ~8:40J, de ;\1 do Dezembro do 1\)37, o
«oronol,
Soares.

na situação

do reserva,

Luiz Martins

da Costa

2." Série
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32) Está desligado
findo, nos termos
da
decreto-lei
n." 28:404,
coronel, na situação de

no

Exí~RClTO N.· l~

UOl

do serviço desde 27 de Agosto
última parte do artigo 15.0 do
do 31 de Dezembro
de 1937, o
reserva, Alberto Gomes de Moura.

33) Continua prestando serviço na Direcção do Serviço de Saúde ~1:ilitar, onde estava colocado antes de
passar
à situação
de reserva, o tenente-coronel
José
Maria Pinto da Fonseca.
34) Continua prestando serviço na Inspecção das Tropas de Comunicação
o major do extinto quadro auxiliar
do engenharia,
J osó Viegas dos Mártires,
que pela presouto Ordem do E.Tército passa à situação de reserva.
35) Passa a fazer serviço na carreira de tiro de Vila
Real, como director,
o capitão, na situação de reserva,
Miguel Carneiro do Mncedo.

36) Passaram a fazer serviço eventualmente
no regimento do infantaria
n." 10, como chefe do depósito de
material
de guerra do batalhão de mobilização
e chefe
(la secretaria e comandante
da formação
do mesmo
batalhão,
rospectivamento,
os capitãis,
na situação de
reserva, Diamantino
Moreira o Arsénio J OSÓ dos Santos.
37) Passa-u fazer serviço, eventualmente,
na companhia de mobilização
do regi monto de engenharia
n." 2
o capitão miliciano, na situação de reserva,
Francisco
Maria Ribeiro Salgado.
38)
Geral
recção
findo,
de 21
Alherto

na 1. a Repartição
da o." Direcção
e não na L" Repartição da 1." DiGeral, como consta da portaria de 14 de Agosto
insorta na Ordem elo Exército n." 11, 2." sério,
do referido mês, o tenente, na situação de reserva,
Escoto.
Foi colocado

dõsto Ministório,

:~D) Pnssn a fazer
de mohiliznção
do
tenente, na situação
HC1U}(lo exoneradn

oventuulrnento
no batalhão
do infantaria
n. o 13 o
César Augnsto Machado,
do director
da cnrroirn
de tiro dI'
serviço,

regimento
do reserva,

Vila Hoal.

40) Pa SIl 1\ desempenhar
serviço, eventuulmento,
no
hntalhão <ln caçadores n." ~. corno ehefe do secretariu,
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o tenente, na situação
Gama Saraiva.

de reserva,

N.· 12
Ismael

2.· Série

de Jesos

da

41) Deixa de prestar serviço como secretário do conselho administrativo
do batalhão
de caçadores
11.0
2 o
tenente,
na situacão de reserva,
Arminio Ferreira
do
Almeida Cruz, pelo pedir.
42) Passa a fazer serviço no grupo do artilharia contra aeronaves
n ," 3 o tenente,
na situação de reserva,
Arnaldo
Henriques
de Carvalho, ficando exonerado
do
serviço que prestava no centro de instrução do infantaria,
que funcionava em Penafiel.

43) Foi nomeado director da carreira do tiro
Puião o tenente, na situação
de reserva,
Jaime
Pedro, ficando exonerado do mesmo serviço, a seu
o capitão, também na situação do reserva,
Raúl
da Mota.
44) Está
findo, nos
decreto-lei
tenente, na
reira Neves.

Ministério

civil de
Nunes
pedido,
N unes

desligado
do serviço desde 27 de Agosto
termos da última parte do artigo 15.° do
n.? 28:404, de 31 de Dezembro
do 1937, o
situação de reserva, Américo Rodrigues Fer-

da Guerra _I.a Direcção

Geral-

3.a Repartição

45) Relação dos primeiros sargentos nomoados para
a freqüêucia
do primeiro ano do curso da Escola Central
do Sargentos
110 ano lectivo (lo 1943-1944, nos termos
do artigo 31.° do decreto 11.° 22:1()U, do 2 de Fevereiro
de 1933:

Nomos

COIOC8Ç~0

Infantaria

R. I. 10
H. Ca~·.o
H. I. 16
u. I. s

Primei 1'0 sarg. cad,
Pr hneí ro snrgcuto
I)

..

Hodrigo

Machado da Cruz.

A bel Afonso.

.Ioão .Io,i· Vila V erde.
.Ioâo Roberto.
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N.· I:!

Colocação

B. 1. I. 18
B. Caço 7
B. Caro 1
H.

Primeiro

.José Luiz da Si lva,
Eduardo Segundo de Almeida.
l\Iiguel da Conceição Piu to
Júnior.
Dinmnutiuo do Nascimento
!\lorgado.
Fernando
Lit"g<, de A 1mcida Carvalho.
Luiz Vasco da Veiga For• ruíra Pedras.
Alvaro António Pompeia
Xavier.
Arlindo Alberto Tr aucoso
Poças Falcão.
Vítor Manuel Mimoso Castela.
Jaime Augusto Domingues,
João da Cruz.
António Maria do Nascimento Pombo.

sargento

I Pr iiuei ro "sarg. cad.

r. 8

»

B. Caç. 10
H. I. 4

»

R. r..1G

»

H. 1. 8

»

B. Caço 4
B. Caç, 3
E. P. I.
B. Ca<;. 1

Artilharia

G.A.C.A.2

R. A.

Primeiro

r. :

Aurélio Manuel da Rocha.
Albano l\Iaria de Almeida
Graça.
António Pedro Leiras.
João Félix.
Aires Augusto Recto,
José de Melo.

sargeu to
»

R. A. C.
R .• \. P. 1
R. A. L. 2
B. 1. D. C. 1

"
"»
»

Cavalaria

R. C. <1

Primeiro
Primeiro

»

.E. P. C.

sarg. C~l<I.I.Jo.l- Ilcur.iques Neves do Ó.
sargento
Mário Augusto.
"
José Fr ancisco Lareia .
Engenharia

B. S. C. F.
B. T.

I

Primoiro"sargento

I

Artur Afonso Tição.
Ilídio António da Rosa Valadas.

Aeronáutica

II. ,\. 1

Pr imeiro

6!\l'gOlltO

JD:1O Nicolau

~latos.

GOi
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Serviço de saúde militar
I Primeiro

3." C. S.

sargento

i

José Valente.

Serviço de administração
2.° G. C. S.

Primeiro

sargento

militar

I Acácio

Homem de Figuei-

redo.

Secretariado
Priruoiro

DeI. 3." R 2." D.

sargento

G. M. G.-l.· R. M.
n.R.M.9
Q. G.-1." R. 1\1.

D." R.-l."
1\1. G.

A. Geral-M.

I)
I)

n.,

I ,José Lourenço

Caseiro.

Luiz Adalberto Fernandes.
Amadeu Trigo.
,I Eduardo
Martiulro
Cur-

»

D. G.

militar

d06Q.

Luiz Correia.

»

Guarda nacional republicana (infantaria)

B.5
B.4

i Primeiro
I

sargento

I João

'I'omaz Carrajola,
Serafim de Oliveira Brito.

»

Guarda nacional republicana (cavalaria)
R. C.

I Primeiro

sargento

I

Carlos

Ferreira

Capela,

Guarda fiscal
H. 2

B.l

I Primeiro

sargento
»

I

JOb{-

dos Santos.

I Abílio

José Figueira.

46) Não são nomeados para a frequência da Escola Central de Sargentos no próximo ano lectivo de 1943-1944,
por não satisfazerem às condições legais de admissão,
os primeiros sargentos cadetes: do rogimento de infantaria n.? 1, Alberto Maria Castelbranco Vieira, do regimento de infantaria n." 6, Manuel António Mourão Vaz
Osório, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Fernando Vilas Boas Mousinho de Albuquerque, e os
primeiros sargentos da guarda nacional republicana António Goirinhas, João António Vaz, Rafael dos Santos
Barata e Luiz de Andrade.

2.· Série
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47) 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 Manuel Rodrigues Leite, 36.0006.
Tem 37 anos de serviço.
Coronel de infantaria Júlio Augusto da Costa Almeida,
36.000t$. Tem 39 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia José
Viegas dos Mártires, 25.800,.S.
Capitão de infantaria Abel António Ferreira Cardoso
21.60015. Tem 37 anos de serviço.
Capitão de infantaria Romeu Oscar do Barros Carmona,
18.604;$80. Tem 30 anos de serviço o 20 períodos,

48) Pensões anuais com que passaram ~l situação de
reforma os oficiais ao diante nomeados. conforme despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do Gocêmo n." 197, 2.a série,
de 24 de Agosto de 1943:
Tenente-coronel de artilharia Alberto Mário Cortês dos
Santos, 29.9596.
Capitão de infantaria Francisco António de Moura Carneiro, 20.736,$.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração

de vacaturas

do magistério

N OS termos do artigo 20. do decreto-lei n. o 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, e para efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra a concurso o lugar de professor catedrático da:
0

1.a cadeira. - Elementos
Península

Ibérica

de geografia militar da
e história militar portuguesa.

Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria desta Escola, até às
quinze horas do dia 12 de Outubro de 1943, as suas
declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que
se refere o artigo 3. o e seu ~ único do decreto n. 13:764,
de 13 de Junho de 1927.
II

Escola do Exército, 7 de Setembro de 1943.- O Comandante, António Maria de Freitas Soares, general.
(Publicado ..ro J)iário
tomhro do 1~11).

do

Gi-rê mo n.? 214, 2.ft

.ôrte, di' 13 cll) Rc..

Obituário

1!ll~
Julho

l:l-Capitão
serra,

urilicianu
António

faflly'lei:util'U, na ,itnal;;lo
\l1glbtu .II' Allllpjda.

di' re

19·13
2~)- .vlferr« miliciano du "pl'Vil:u dI' a,lrninistra,;ão
milita)',
Manuel .Iosé [·'ilgueiras.
"
2!)- Alfel'e~ miliciano
de rc ervn de infantaria,
.Io.Io
Franco .
•Iul ho 31- Coronel, reformado, Afonso dl~ Albuquerqui, .'\[artiIlH.
Ago~to
ii - Coronel, reformado, António de Sena Cardo'O L"arillha
Rel\'as.
»
8-Alfere~
miliciano
ele reserva
de artilharia,
António
An~nsto Paiva Loreno.
"
11- Capitão, reformado, António Ferreira .lu Sou: a.
»
~() - Capitão,
reformado,
Domingo» l lias Barroso.
»
:_!G-CuronC'l,
lia aitunç.in elll rOSl'lT:I, Numa Pompil iu da
Silva.
.Tnnho

(lOS
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Agosto 26- Coronel, reformado, .Ios(\ Correia ?I[('n!loll<:a.
»
28 - Capitão do infnntarin,
snpr aruunorúrio,
vntónio dos
Santos Neto.
2!)-'l'cnente
coronel, roformado,
.laimo AllgllHto <Ia ]\foLa
Portugal.
»
29 - Capitão veterinário, no quadro, Hnrnberto Cortês l\Iario 110 Falcão.
»
30-Capitão
médico, no quadro, Afonso Henriques ;\1arques Manaças.
l)

Rectificações

Na Ordem do Exército n." 11, 2,' série, do corrente ano, p. 4\)8,
I. 6.', onde se lê: «alínea
deve ler-se: «al ínea b»; p. 501, I. 10.',
onrle se lê: «Augusto», deve ler-se: "António»; p. 536, I. H4.·, onde
50 lê: ((.10sé», devo ler-se:
.. Jorg('»; p. 1)44, I. UI.', onde Sf~ lê:
".rOS(\», deve ler-se: «Jo ão».

d»),

António de Oltoeira Salazar,
Está conforme,

o Ajullanle

General,

,

MINI5 TE~IO Df\ G\JE~~f\

do Exército

Ordem

2.-

30 de Setembro de 1943

N.O 13

Publica-se

ao Exército

1-

Ministério

Série

o seguinte:

MUDANÇAS

DE OUADRO

da Guerra _I.a Direcção Geral-

Por portaria

2 .. Repartição

de 26 do corrente mês:

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 29 d. Setembro

de I. ü).

Tem passagem a oficial miliciano da arma do engenharia,
nos termos elo decreto n.? 21:365, <1(, 2~ de Abril de
1932, pur se €'llcontrar habilitado com o curso de engonhnria, o alferes miliciano do infantaria, licenciado,
do regimento de infantaria n." 0, Mateue I ulomu Gurção
do La. Cueva Couto, sondo destinado
a pioneiros.

11- MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra - I.a Direcção Geral-

Por portarias

ele

j

2. a Repartição

I do corrente mês :

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia,
adido, Luiz Gnstâo Ramalho Fernandos, que, d(· r grosso de comi 'são militar no Minis-

610
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tério das Colónias, se apresentou em 2 de Setembro
de 1043, preenchendo vaga no quadro.
(Visada pejo Trlhunal
davlüos umolumomcs

da Contas, com a anotação de não saram
!lOS termos do üucrato n.? 22:~57).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente de aeronáutica, adido, Armando de Sacadura
Falcão, que, do regresso do comissão militar no ~Iinistério das Colónias, se apresentou cm 30 de Agosto
de 1043, preenchendo vaga no quadro.
(Visadu pelo Trihunn.J
do Couras, com a anotação do não serem
devidos emolumentos,
nos tormos do docreto n.? 22:257).

Adido

Tenente, do rep:imento de artilharia pesada 11.0 1, Alberto
Feliciano )'Iarquc:>s Pereira Júnior, por ter sido nomeado instrutor de gimnástica e esgrima da Escola do
Exército, devendo sor considerado nesta situação desde
11 de Junho do 1943.
(Anotada

palo 'I'ribuna)

do Contus em 20 ,Ie Setamhro

da 1013).

Oisponibilidade

Capitão do serviço de administração
militar, adido, José
Ferreira Marques da Cuuha J únior, que, por ter deixado
<lo prestar serviço nas oficinas geraís de fardamento
e calçado, se apresentou em 8 de Setembro de 1943.
(Visada pelo Tribunal do Contas, com a anotação de nllo serem
devidos omoíumonros,
nos termos do decreto a.o 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente, do centro de mobilização <lo artilharia n .? 3,
J..fonso Maria Cabral de Soveral e alferes, do centro
de mobilização do artilharia n.? 7, António Luiz Guerra
de Seabra, e, da brignda n." 3 de caminhos do ferro,
.J osó Marrocos 'I'aborda Ramos, todos milicianos de
artilharia, licenciados, nos termos do § :3. o do artigo 61. o
do decreto n.? 12:017, de 2 (le Agosto do 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerades nesta situação, rospectivumento, desde 19 de
Agosto, 4 de Setembro e ~5 de Agosto do 1943.
(Anotada

pelo Trlllunal

do Contns

om ~O da Setambro

do 1~~3).

Baixa do serviço

Alferes milicianos, do regimento de engenharia D.O 2,
Basilio Francisco Josó de Magnlhãis Freire Caeiro da
Jlata e Daniel José do Arriaga Ferreira, nos termos

2,' Série
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Gl1

da última parte do artigo 3,° do decreto-lei n.? 28:404.
de :31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção,
devendo ser considerados nesta situação,
rl>"pectivumente, desde 19 de Agosto e 3 de Setembro
de 194:1. (Anotada polo Tribunal de Conta. om 20 do Setemhru de 1943).
Por portaria» de 18 do C O rre II te mês:
Considerado apresentado neste Ministério desde 13 de
Agosto de lU43, por ter 'deixado de prestar serviço
no Mini 'tório das Colónias. o alferes miliciano de infuntaria, adido, Ah'nro Llenriques de Gouveia e Melo,
ficando na situação de licenciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om ~3 de Setombro

de 19J3).

Adidos

Brigadeiro do artilharia, com o curso do ostado maior,
do Instituto de Altos Estudos Militeres, Fernando
Falcão Pacheco Mena, por ter sido nomeado comandante militar da colónia de Angola por portaria de 31
de Julho último, devendo ser con siderado nesta situação desde 11 de 'etemoro de 1943.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 23 de Setombro

do 1943).

Majores de infantaria: no quadro da arma, António Manuel Baptista e António Emílio Simões da Mota, r, do
batalhão de caçadores u." 4, José ela Encarnaçt o Alves
de Sou a, por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes, os dois primeiros do Mini 'tório da Economia, respectivamente,
como intendente gNal e- adjunto da Intendência Geral
do Abastecimentos, e o último do Ministério das Finanças, na guarda fi .ca]. devendo considerar-se nesta
situação, desde 9 do Agosto do lH43, o primeiro e o
segundo, P, desde 1 de 'etombl'o do mesmo ano, o
terceiro,
(Anotada polo Tribunal de Contna em 27 do "etombro de 1943),
Disponibilidade

Xlajor de infautaria, adido, António Manuel Baptistu, que,
de regresso do ~Iinistório do Interior, por ter deixado
de prestar serviço na guarda nacional republicana, se
apresentou em 3 de Agosto do 1043.
(V1 ada pelo Tribunal de Coot .. , com a anotação de nl0 .. rom
d~"ldol clOolumento., nos termol do decroto n,' 9l1:261).
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Reserva

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, do depósito geral de material de transmissões, Francisco
Salgueiro, e capitãis de artilharia, adidos, em serviço
no Ministério das Colónias, Eduardo Berardo Lapido
Loureiro e, com licença ilimitada, Jorge Augusto Segurado de Castro, o primeiro nos termos da alínea a)
do artigo LOdo decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade.
o segundo nos termos do artigo 4.° do decreto-lei
n.? 28:402, da mesma data, por ter completado dez
anos consecutivos de serviço no referido Ministério.
e o último nos termos da alínea b) do artigo LOdo
citado decreto-lei n." 28:404, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar do inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 13 de Agosto, 4 de Setembro e
28 de Agosto de 1943, e não tendo o segundo direito
a pensão por êste Ministério.
(Visada pelo Trlhnnal de Contas, com a anotação de uão .. r.m
devidos emolumentos,
nos termos do decrete n.? 22:257).

Por portaria

de 22 do corrente mês:
(NAo carece do visto ou anotação

do Tribunal

d. 00 t a s].

Supranumerário

2.a

parte do artigo 58.0 do decreto-lei
Nos termos da
n. o 28:401, substituído pelo artigo LOdo decreto- lei
n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943:
Tenente-coronel de engenharia, do comando militar do
Açõres, Vergílio César Antunes de Lemos, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Setem oro
de 1943.
Por portarias

de 23 do corrente mê«:

Abatidos ao efectivo do exército, por terem sido alistados no comando das reservas da marinha, nos termos
do artigo 5.° do decreto- lei n." 32:445, de 24 de No·
vembro de 1942, o alferes do centro do instrução .~
treino de pilotos aviadores milicianos, Luiz Filipe
Barahona Couceiro e o aspirante a oficial. \b buse

2.' 'érie
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aérea n.? 1: Manuel Grosclaude
Beja, ambos pilotos
aviadores,
licenciados,
devendo ser considerados
nesta
situação desde 17 de Setembro de 1943.
(Anotada. peJo Tribunal

de Contas

em 27 de Setembro

Quadro de oficiais do serviço de administração

de 194.3).

militar

Tenente do serviço de administração
militar, adido, José
Eduardo
Correia, que, de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias,
se apresentou
em 22
e Setembro
de 1943, preenchendo
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contns, com a anotaçl1o de nl10 serem
dev ído s emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:267).

Baixa do serviço

Alferes miliciano médico, licenciado, do centro ele mobilização do serviço de saúde n," 3, Joaquim Pereira
Júnior, 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 16 de Setembro
do 1943.
(Anotadn

Por podarias

pejo Trtbunal

de Contas em 27 de Setembro

de 1948).

de 2õ do corrente mês:

Considerado
apresentado
ao serviço dêete "Ministério o
capitão, na situação de reserva,
adido, Olegário José
Antunes, por ter deixado elo prestar serviço no Ministério do Interior.
na colónia penal de Cabo Verde,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1943.
(Ylsada, pelo Trtbunal de Contas, com a anolnçll.o rle 11110serem
devido. emolumentos,
DOS termos do dooreto n. o 22:257).

Reserva

+enerul, vogal do Cousolho de Recursos, Júlio Augusto
de Oliveira; coronel, do regimento de infantaria n. ° 8,
António Duarte Carrilho,
e capitão, do regimento de
infantaria
n.? 6, Eduardo
Augusto de Melo Pacheco,
os dois primeiros
nos termos da alínea b) do artigo 1.0
do decr to-lei n.? ~8:404,
de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados
Incapazes do serviço activo
pela junta hospitalar
de inspecção, e o último nos termos da. alínea a) do mesmo artigo, por ter atingido o
limite de idade, devendo sr r considerados
nesta situa-

de:n

ORDE~I DO EXÉRCITO

614

~.o

2.' Série

13

ção, respectivamente, desde 14, 9, e 4 de Setembro
de 1943.
Major de aeronáutica, da base aérea 11.° 4, Humberto
da Cruz, nos termos da alínea I)) do artigo 1.0 do
decreto- lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro de 19:37,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Agosto de 1943.
(Vionda, pelo Tribunal de Contas, C0111 a anoração do não serem
devidos emolumentos,
nos termos do decro to n.o 22:257).

Reforma
(Despacbo de 2~ de xot omt.ro do 1913 da Caixa Geral de Dapõsttos, Crédlto e Pre vldêncíu, pubücndo 110 Diário do Got"ênw
n." 22·1,2.· série, do 2·J do mos mo mês o ano).

Tenente-coronel, do batalhão de caçadores n.? G, José
Luciano Martins Correia, nos termos da alínea. b) do
artigo 2.° do decreto-lei n." 28:404, de :31 d,' Dezombro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Julho de 194:t
(Não carece de vtsto ou auotaeão

do Tribunal

de Contas).

Baixa do serviço

de saúde
Alferes miliciano médico, da 3.a companhia
(núcloo hospitalar n." 1 ~ hospital militar do S. :'IIiguel), Carlos Silvio Pareto Rebõlo Alvos, nos termo"
da última parte do artigo 3.° do decreto-lei D.O 28:40-í.
de 31 de Dezembro de 1\)37, ]lor ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de
ínspeccão,
devendo ser considerad o ucsta situação
desde 22 de Setembro de H)4;~.
(~\uotadl\

POI'

pote Tribunal

de Contas

NB

29

tI(\

1"it.·tom1Jrode 1945).

portaria de 27 do corrente mês:
(Anotada

polo Tribunal

de Cont .... em ~n de 'etembro

".19~3).

Adido

do serviço do admiuistruçâo
militar, da direccão
do mesmo serviço, An'tóllio Manuel Bruno Machado.
por ter sido nomeado professor ordinário do J nstituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Torra e Mar.
devendo
ser considerudo
nesta ~itllaç';to desde ~7 de
Setembro de 194:3.

Major
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111- PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - l." Direcção

de 11 do corrente

Por podarias

(Yisadas polo 'I'rtbunat
vidos emo lumoutos,

Ministério

2.a Repartição

Geral-

mês:

de Contas, com a anotação do serem d a1108 termos
do decreto D.u 22:257).

da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitão de artilharia,
tenente de artilharia,
Faria Leal.

°

com o curso do estado maior,
com o mesmo curso, António de

Centro de mobilização

de infantaria

n. o 2

Tenente
miliciano do infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria
Carlos Alberto Barros Guedes. contando a
antiguidndo
desde 1 do Dezembro de 104:2.
Regime:Jlo de cavalaria

n. o 2

Alferes voterjuário , o ulfercs miliciano do infunturia.
do
batalhão de metralhadoras
n. o 1. Mauuel .J oaq uim Trin-"
dade, sem prejuízo de antigu idade,
Hospital

militar

Capitão veterinário.
o tenente
:\1atos Pestana Goulão.

veterinário

votcrin.irio

de I,' rio corrente

PaI' portarias

Arménio

do

IIlP,~:

(Visadas pelo Tribunal do Contas, com fi llnotnção de serem tie·
v ídus emctu mentos, nos termos do decreto 0.° 22:2;')7).

Regimento de infantaria
(Comando do regimento

C'apiliio médico,
Tõrres Júnior.

o tenente

niérlieo

Regimento de infantaria

Capitão,

o tenente

de' infantnria

n. o II

de infantari.l

lIIiguel

n.' 24)

~laria

Greck

Augusto

Pinto

n.O 13

Jouquiiu

Guedes.
Regimento de cavalaria

Tenente,

contuudo

I)

n. o 6

de eu\'a1aria Luiz Ce arinv
a untitruhlude desde 1 de Dozernbro

alferes

'lllfat.
(ie 10·1:2.

G16

ORDEM DO EXERCITO
Depósito geral de material

}fajor do extinto
tão do mesmo
Pires.

quadro
extinto

Por portarias

N.O 13
automóvel

auxiliar de engenharia,
o capiq uad ro Joaquim 'I'omaz Nunes

de 22 do corrente

(Visadas pelo Tribunal
vldos emolumentos,

Grupo de artilharia

2.' Série

mês:

de Contas, com a anotação do serem de.
termos do decreto D.o 22:257).

DOS

contra aeronaves n. o 3

Capitão: o tenente de artilharia.
do grupo de artilharia
contra aeronaves
n.? 1, Artur Aragão Pinto de Andrade.
Alferes miliciano de artilharia,
o aspirante
a oficial miliciano de artilharia
Artur 'Mesquita, contando ti antiguidade desde 1 ~e Novembro do 1941.
Batalhão de pontenelros

Teneutc-coroncl,
da direcção

comandante,
o major de eugenharia ,
da arma, Alfredo de Almeida Carvalho,

Oficinas gerais de material

Capitão;
o tenento
nandes.

POI'

portarias

de engenharia

de engenharia

de :l/i do corrente

Abel

'I'avures Fer-

mês:

(Vlsarlas pelo Tr-íbunul de Contas, com a ano taçã c du serem dovIdos emolumentos,
nos tcrlfiOS do uocreto n,? 22:2ú7).

Regimento de infantaria

n.O I

::I[ajo1' miliciano de infantaria, do extinto quadro especial.
o capitão miliciano
do infantaria,
do mesmo extinto
'q nadro, António de Almeida Abrantes.
Regimento de infantaria

.:\[ajor, o capitão de infantaria,
taria n.? 1, Manuel Joaquim

Regimento de infantaria

Major. O capitão de infantaria,
lhadoras n." 3, Américo Pinto

11.0 2

elo rrgimento
de infanCândido Ferreira.
n. o 6

do batalhão
do metruda Silva Oliveira.

ORDE~I
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Regimento de infantaria

N.o 13

G17

n.· 15

::'IIajor. O capitão de infantaria,
adido, em serviço no
::\finistério do Interior,
na guarda nacional
republicana, Y [ISCO Godfroy de j breu de Lima.
Batalhão de caçadores

n.O 3

Tenente-coronel,
comandante,
o major
de infantaria,
comandante
interino, Salvador
Nunes Teixeira.
Batalhão de caçadores

Tenente-coronel,
comandante

n. o 5

comandante,
interino,

o major
José Esquível.

Batalhão de caçadores

II.·

de recrutamento

infantaria,

9

::'II:~jor, segundo comandante,
o capitão
tónio Pinto (las Neves Ferreira.
Distrito

de

de infantaria

e mobilização

An-

n.O 7

Coronel, chefe, o tenente-coronel
de infantaria,
do regimento de infantaria
n." 7, Henrique Alberto do Sousa
Guerra.
Quadro da arma de engenharia

::'IIajor. O capitão de engenharia,
do quartel general da
1.:l região militar, Luiz Gonzaga dos Santos ~foura.
Adidos

Tenente-coronel,
o major de infantaria,
adido, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda
nacional
republicana,
João Pinto Hibl'iro.
Capitão, O tenente de infantaria,
adido, em serviço no
Ministério
das Colónias, Manuel Machado Soares de
Olivoira e Sonsa.

PaI' portaria

de 27 do corrente mês :

[Vi s ada pelo TrIbunal
de Ccuras, com R uDota,1I0 de serem
vtdos omo lumeut os, nos te rmc s do decreto n.o 22:2~7).

do-

2. o grupo de companhias de subsistências

::'Ibjol' do serviço de administração
militar, o capitão do
mesmo serviço, chefe dos serviços do subsistências
dI'
COlho Verde. José Ferreira
::'Ifarques da Cunha Júnior.
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Ministério

da Guerra _I.a Direcção

Por portaria

Geral-

2." Série

3.a Repartição

de 19 do corrente mês:

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico para a
3. a companhia de saúde o primeiro sargento cadete,
do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Aníbal Bettencourt Correia Mendes, sem prejuízo de antiguidade.

P01'

portarias

de 20 do corrente mês:

o a aspirante a oficial miliciano pioneiro de
engenharia para o regimento de engenharia 11.1 2 (I
segundo sargento cadete do regimento de artilharia ligoira n." 3, António Augusto do Vnsconcelos Macedo
e Silva de Faria, S03mprejuízo de antiguidade.

Promovid

Promovido
a aspirante a oficial miliciano veterinário
para
a secção de pessoal do serviço veterinário
militar

segundo sargento cadete, do regimento de casalaria
7. Francisco Mario da Rosa, sem prejuízo de antiguidade.
n.?

P01' portaria

de 28 do corrente

mês :

a aspirante a oficial miliciano de infantaria
para o batalhão
de caçadores n. o !\ nos termos do
artigo 35.0 do decreto n." 21:365, do 22 de Abril de
1932, o primeiro sargento cadete, do centro de mobilização de infantaria n." 8) Albicindo Aldino Aurínio

Promovido

Olgarindo

Ferreira

Pinto

guidade desde 1 de

Por portaria

de

da Cunha,

::s ovembro

2:)

contando

a anti-

do H)39.

do corrente mP8:

Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário para
a secção de depósito do pessoal do serviço veterinário
militar o primeiro sargento cadete, do regimento de
infantaria
n. o G, An tónio Bravo, som Ill't:>j uízo di' antiguidade.

2." Série
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Por portaria de 27 do corrente

13UI

mês:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos pioneiros de
engenharia para o regimento de engenharia n 2 os
primeiros sargentos cadetes, do centro de mobilização
de cavalaria n." 3, Luiz Fernando Serzedelo de Almoida e Augusto Cohen Poppe. sem prejuízo de antiguidade.
,?

de :38 do corrente

Porportarias

mês :

Promovidos a as pirantes a oficial milicianos telegruíistas
de engenharia para o batalhão de telegrnfistns os primeiros sargentos cadetes, do centro de mobilização
de cavalaria n.? 3, José Cansado da Silva Valente e
José Eduardo de Barros Guedes de Sousa, sem prejuízo do antiguidade.
Promovido
a aspirante a oficial miliciano médico }Jura a
3. a companhia
do saúde O primeiro sargento cadete,
do centro de mobilização do cavaluria n.? 3, I Ienriqu.
Lima Barbeitos
Pinto, sem prejuízo de antiguidade.

PaI' portaria

de 2/1 do corrente

mês :

Promovido a aspirante n oficial miliciano telegrafista de
engenharia para o batalhão de telegrufistas o segundo
sargento cadete, do regimento de cavalaria n.? :2: Luiz
Augusto Pimcntel Pinto dl' Vasconcelos, sem prejuízo
de antiguidade.
Por portarias
Promovidos

de 30 do corrente

aos

postos

adiante

mês:
indicados,

sem pre-

juizo elo antiguidade:

A aspirante

a oficial miliciano pioneiro de engenharia
para o regimen to de engenharia n, o ~ o primeiro sargento cadete, do centro do mobilização de engenharia
lJ.O B, l lenrique de Oliveira Pinto da França.
A aspirante a oficial miliciano de administração
militar
para a unidade a que pertence o primeiro sargento
cadete, do 2,° "I'UpO de cornpauhias
de subsistêucias,
Ernesto Coelho.
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Promovidos aos postos adiante indicados,
juízo de antiguidade:

2.' Série

sem pre·

A aspirante a oficial miliciano pioneiro de engenharia
para o regimento de engenharia n. o 2 o primeiro sargento miliciano, do batalhão de telegrafistas, António
Pedro Gouveia.
A aspirante a oficial miliciano veterinário para a secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário militar
o primeiro sargento miliciano, do batalhão de telegrafistns, Eugénio Simões Pimenta.

IV -

COLO CAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

da Guerra _La Direcção Geral-

Por portarias

de 31 de Julho

2.~ Repartição

do corrente

ano:

Exonerado do cargo de comandante militar da colónia
ele Angola o brigadeiro de artilharia Abel do Abreu
Soto Maior. (Anotada pejo 'I'rtbunal de Contas em l~ do Agosto de 1943).
Komeado comandante militar da colónia do Angola, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 24:792, do 28 de
Novembro de 1934, e artigo 4:.0 do decreto n.? 32:157,
de 21 de J nlho de 194:2, o brigadeiro de artilharia,
com o curso do estado maior, Fernando FulcãcPacheco Mena.
(Vlsllela !I010 Tribunal ele Contns etu ~O,I" Agosto do 1913, com
a auo racâo do serem dovidos emctumontos,
nos termos do decreto 11.° 22:251, o publ lcadu 110 Dí àrío do GOl'êl'llll 11.0 200,
2." sér!o, do '27 do ..\gosto do mosmo aDO).

FOI·

portaria

de 11 do corrente mês:

1.' região militar - Quartel general

Exonerado do serviço que prestava o tenente, na situação de reserva, António Augusto Póvoas, por pedir.
Capitão, na situação de reserva, Justino Leite.
Comallllo militar dos Açõres

Capitão do corpo do estado maior, do comando militar
da 'I'erceirn, Joaquim Manuel da Costa Júnior.

•

2.' Série
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Comando militar

6~1

de S. Miguel

Capitão do corpo do estado maior, do comando militar
do Faial, João António da Silva.
Tenente
de engenharia,
com o curso do estado maior.
do comando militar dos Açôres, Henrique Costa dos
Santos Paiva.
Comando militar

do Faial

Capitão do corpo do estado maior, do comando
de S. Miguel, Alberto Andrade e Silva,
Distrito

de recrutamente

e mobilização

II.· 4

Exonerado
do serviço que prestavu o tenente,
ção do reserva, José dos Santos Borrega.
Grupo independente

Tenente do q uadro
da 2.a companhia
Carvalho.

de artilharia

militar

na situa-

n.· 6 (automóvel)

dos serviços auxiliares do exército,
de trem hipomóvel, José Diniz de

Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliare
do exército,
da base aérea n.? 3, Edmundo Ladeira Afonso Benades,
Direcção da Arma de Engenharia

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
pósito geral de material do transmissões,
Aurélio
Néné.
Grupo de companhias

de trem automóvel

Alfores do quadro dos serviços auxiliares
do quartel
general
do govêrno
militar
Luiz Filipe Pons Dias.
Brigada

do deGomes

do exército,
de Li .bou,

n.· 6 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia,
licenciado, do regimento
de engenharia
n ," 1, Luiz Mendonça Lamas de Oliveirn.
Depósito geral de material

de transmissões

Capitão do extinto quadro auxiliar
Direcção da Arma de F:ngenharia,

ques Cavnloiro.

de engenharia.

J:l

Mauuel Maria :\la1'·

ORDE1\! DO EXÉRCITO
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Por portaria de 11 do corrente mês:
Comando mnital' dos Açôres

Repartição

de enqenhariu :

Arquivista,
o capitão do extinto quadro
genharia,
do regimento
de engenharia
nondas da Luz Rocha.
Comando militar

auxiliar de enn. o 1, Epami-

de S, Miguel

l :" repartição do estado maior:
Adjuntos, os capitãis : do regimento
de infantaria n.? 14,
Rodrigo
Braudão Guedes Pinto e, do batalhão independente de infantaria
n. o 18, Gaspar Pereira Rodrigues.
Comando militar

da Terceira

Adjunto do estado maior, o capitão do regimento
de infantaria 11.0 10, João Barrosa.
Oficial às ordens, o capitão do infantaria,
supranumerário, nos termos da 2. a parte do artigo 58.° do decreto-lei
n.? 28:401, substituído
pelo artigo 1.0 do
decreto-lei
n." 32:692, do 20 de Fevereiro
de 1943,
do batalhão independente
do infantaria
n. o 17 (3.0 batalhão do regimento
de infantaria
n.? 17), Frederico
Augusto Lopes da Silva Júnior.
Regimento de infantaria

n.· 2

1.· batalhão expedicionário

Capitão, do regímen to de infantaria
tos Caeiro.
Regimento de infantaria

n. ° 5, J osé dos Sann.· 5

1,· batalhão expedicionário

Capitãis : dEI infantaria
mento do infantaria

Álvaro Aníbal Borges
n. ° 7, J osó Simões.

Regimento de infantaria

n.· 6

(Batalhão de Infantaria

n,· 66)

o, do regi-

Capitãis : do batalhão independente
de infantaria li. ° 18,
Manuel Folgado e, do batalhão de metralhadoras
11.° 2,
Aníbal Adelino Machado.
Tenente miliciano, do regimento do infantaria n. 014, (1. o batalhão expedicionário),
J osé Ferunndos Lebre, por moti vo disciplinar.

~.' Série
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Regimento de infantaria

x.• 1
n.· 7

1,· batalhão expedicionário

do regimento
tónio Ferreira.

Capitão.

de infantaria n." 2. Domingos An-

Regimento de infantaria
(Comando do regimento

n.· 8

de infantaria

n.· 20)

Capitão. do batalhão independente de iufan taria n. o 18,
Francisco Mnrcos Lopes Leitão.
1.· batalhão expedicionário

de infantaria Joaquim Augusto Teixeira, do re;:;iIDnro de infantaria n.? 12, António • -icolal! Caldeira,
do regimento do infantaria n. o 14,~ Ernesto Ferreira
Proençn , e, do batalhão independente de infantaria
n." lí. ~Ianuel Freixo.
Alferes, do regimento de infantaria n.? li (batalhão do infantaria, 11. o 6G): J osé ~Ioreil'a Otero.

Capitãis

Regimento de infantaria
1.· batathão

n.· 9

expedicionário

Capitãis de infantaria Joaquim da Rocha ~Ioura e Luiz
Faria Barroso ~fariz, e, supranumerário, nos termos da
:?." parte do artigo 58.0 do decreto- lei n." 28:401, substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:692, de 20
de Fevereiro de 19-1:3, do batalhão independente de
infantaria n.? 1 (2.0 batalhão do regimento de infanraria n. ° IS), Aniceto António dos Santos Júnior.
Regimento de infantaria

n. o 10

1,· batalháo expedicionário

til' infantaria Lino da Ressurreição
e Silva. e.
do batalhão independente de infantaria n." 18, José
Vuleriano Paulino. Alexandre ~Iedeiros e .JOS(' Lúcio
Possidúnio da Sih:a.

Capitãis

Regimento de infantaria

n.· II

1,· batalhão expedicionário

Capitãis : do rczimento

Afonso Barrclra,
.T oito Rebêlo.

de infantaria n.? 2, Arruando
e, do regimento de infantaria n." 7,

Regimento de infantaria

n.· 14

1,· batalhão expedicionário

Capitão, do batalhão independente
José Fernandes ~ratia' Júnior.

de infantaria n." 1 "
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Batalhão independente de infantaria
(Comando do regimento

Capitão

de infantaria
(1,0 batalhão

Capitão,
Palma.
Capitão

Alfredo

n. o 17
n.o 17)

de Infantaria

dos Santos.

do regimento

do regimento

2." Série

N.o 13

de Infantaria

(3.0 batalhão do regimento

de infantaria

de infantaria

Miguel.

Eduardo

n,O 17)

n.? 14-, Isidoro

de infantaria

da

n,O 17)

Depósito

Capitão de infantaria
ques Pereira.

Celestino

Bernardo

Feliciano

Batalhão independente de infantaria
(Comando do regimento

Cnpitrlo

de infantaria
(1,0 batalhão

Manuel
do regimento

Capitãis de infantaria
Monteiro Pacheco.

Alfredo

(2,· batalhão do regimento

Cupitão

de infantaria

Ernesto

11. o

18

de Infantaria

n,' 18)

Domingues

Carrêto.

de infantaria

Ribeiro

:.'Irar·

n,· 18)

de Meneses e Inácio

de infantaria

Carvalho

n,' 18)

Durüo ,

Batalhão de metralhadoras n. o 2
ExpediCionário

Capitão

de infantaria

Manuel de Carvalho.

Centro de mobilização do regimento de infantaria

11.0

18

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização
serviço de saúde n. o 3, José Rodrigues Pablo.

do

Comando da defesa anti-aêrea de Lisboa

Aspirante
a oficial miliciano do serviço
militar, do regimento
de infantaria
reira Fonseca.

de admiuistraç.
o
9, Jaime Pe-

11.°

I.a brigada de cavalaria

Adjunto e comandante
da formação, interino, o tenente
de cavalaria,
da escola prática da arma, Aurélio d •.
Silva Bunazol,
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento de cavalariu u. 01, Antônio A ugusto
de Sampaio e ":.'lIdo Pereira de Almeida.

2." Série
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3.' companhia de saúde

Tenente miliciano médico, do batalhão independente de
infantaria n." 18 (1.0 batalhão do regimento de infantaria n." 18), Humberto Filipe Vilar.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Tenento miliciano médico, da 3.a companhia de saúde
(núcleo hospitalar n.? 1- hospital militar de S. Miguel), Josó Martins de Soveral Rodrigues.
2.· grupo de companhias de subsistências

Chefe dos serviços do subsistências do Cabo Verde, o capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, José Ferreira Marques da Cunha Júnior.

Por portarias de 18 do corrente mês:
Batalhão de caçadores n.· 5

Alferes miliciano, (lo centro de mobilização de infantaria
n." 1, Joaquim João do Oliveira Neto Pratas.
Regimento de artilharia
1.0 grupo de balarias

ligeira n.· 3

de obuses expedicionário

Capitão de artilharia, do comando de artilharia do comando
militar da Madeira, João Carlos de Sousa.
Grupo independente de artilharia

de montanha

1," divisão expedicionária

Alferes miliciano, do regimento do artilharia ligeira n." 2,
Guilhermo Pimenta Santos.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

2.' balaria expedicionária

Aspirante a oficial miliciano de artilharia
da Cruz Valente.
3.· balaria

expedicionária

Aspirunte a oficial miliciano
Pacheco 'Marques.
Grupo de artilharia

Rúben Vítor

do artilharia

Rui Podro

contra aeronaves n.· 2

Tenente do artilharia, no quadro tia arma, Luiz Gastão
Ramalho Fernandes.
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Bataria independente de defesa de costa n.O I

Alferes miliciano,
Luiz Manuol.

do rogimento

do' artilharia

ligeira

n. ° 3t

Regimento de engenharia n.O 2
Batalhão

de sapadores

mineiros

expedtclonár+o

Alferes milicianos: do batalhão do sapadores de caminhos
de ferro, Raúl Brito Freire Lira, o, do batalhão
de
pontonoiros,
José dos Santos Baptista.
Base aérea n.O 2

Tenente da aeronáutica,
do Sacadura Falcão.

no quadro

da arma,

Armando

Agência Militar

Exonerado
do serviço quo prestava o capitão, na situação de reserva,
inválido do guerra, Vergílio Vicente
da Silva.

de 22 do corrente mês:

Por portaria

Comando militar dos Açôres

'I'ononte-coronel
de engenharia,
da direcção
gilio Cós ar Antunes de Lemos.

da arma, Ver-

Comando militar da Terceira

Comandante
militar, o brigadeiro
de engenharia,
da inspecção do tropas e serviço de pioneiros, J cão Tamagnini de Sousa Barbosa.
Regimento de infantaria

Tenente miliciano,
n.? 13, Mauucl

n. ° 13

do centro do mobilização de infantaria
Vicente Rodrigues
Pires, por pedir.

Regimento de cavalaria n.O 4

Aspirauto
fi oficial miliciano,
<lo regimento do cavalaria
n.? G, Frederico
Eduardo Rosa Santos, por pedir.
Regimento de cavalaria n.O 6

Aspirante
a oficial miliciano,
n.? -1-, Abílio Brito Canhão,

do regimento
por pedir.

de cavalaria

Direcção da Arma de Engenharia

'I'oncnte-coroncl,

Mascareuhas

do batalhão

Inglôs,

de pontonelros,

lIoitor

do

2,· Série
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aviação

o major de aeronáutica,
da base aérea
Ciríaco Ferreira
da Silva.

portaria

Ministério

n.?

1,

de 25 do corrente mês:

da Guerra - 2,· Direcção Geral -I.. Repartição

Alferes miliciano
do serviço de administração
militar,
do comando
militar
dos Açõres,
Ilídio Fernandes
Correia.
1.' região militar - Quartel general

Capitão, na situação do reserva,
soca Serra, ficando exonerado
no rogimento de engenharia
Comando militar

llenrique Matos da Fondo serviço que prestava
D.O

1. .

dos Açôres

Adjunto da repartição do contabilidade,
o aspirante a oficial miliciano do serviço do administração
militar Vasco
Narciso dos Santos.
Substituições

Aspirante
a oficial miliciano veter-inário,
depósito do pessoal do serviço veterinárlo
quim Duarte Borrêgo.

ela secção
militar,

de
Joa-

Direcção da Arma de Infantaria

Major, do batalhão
Júnior.

de caçadores

Il.O

Regimento de infantaria

Alferes miliciano do infantaria,
ques do Gouveia f\ ::\1010.

5, Paulo

n.O 5

licenciado,

Regimento de infantaria

n.O 8

(Batalhão de infantaria

n.· 68)

Alferes miliciano, (lo rpgill1onto
Osório Toixoirn Leitão.

Al varo Henri-

do infantaria

Regimento de infantaria

Alferes miliciano,
do
Sérgio Alvos Poças,

Monteiro

n.? 9, José

n.O 9

regimento
do infantaria
por motivo disciplinar.

n.? lB,
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Regimento de infantaria

2." Série

n.· 13

1.· batalhão expedicionário

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
da 3. Repartição da :do Direcção Geral dêste Ministério, Artur Pinto Coelho.
li

li

Regimento de infantaria

n.' 14

1.· batalhão expedicionário

Aspirante a oficial miliciano módico, do comando militar
dos Açôres, Joaquim Lopes Feteira.
Regimento de infantaria

n.' 15

Major de infantaria, no quadro da arma, António Correia de Pinho Júnior.
(1.' batalhão expedicionário)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de adrninietraçâo
militar, do batalhão do metralhadoras n." 1, Álvaro
Mamedo Ramos Pereira.
Batalhão independente de iníantarla

n.' 18

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. o 8, Bento
Mendonça Cabral Parreira do Amaral.
1.· batalhão expedicionárIo

do regimento de Infantaria n.· 18

Aspirante a oficial miliciano módico, do comando militar
dos Açõres, Luiz Joaquim Pratas.
Batalhão

de caçadores

n.· 3

Capitãis de infantaria, euprauumorários, nos termos da
2.· parte do artigo 58.0 do .decreto-Iei n.? 28:401,
substituído pelo artigo 1.o do decreto-lei n. o 32:692,
de 20 de Fevereiro de 194:3: do batalhão independente
de infantaria n.? 18 (3.0 batalhão do regimonto do infantaria n." 18), António Augusto do Nascimento, e, do
batalhão independente do infantaria n." 19 (3.° batalhão do regimento do infantaria 11.° 1\)), Herculano
São Boaventura de Azevedo,
Batalhão de caçadores

n.· 4

Segundo comandante, o major, <lo regimento de infantaria n.? 4, José António Guerreiro Rebeca Júnior.

2."
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Batalhão de caçadores n.· 5

Segundo comandante,
o major miliciano de infantaria da
extinto quadro especial,
no mesmo extinto
quadro,
Mário Pessoa da Costa.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 4

Tenentes, na situação de reserva,
gório e J osé Gonçalves.
Grupo de artllharia

Aniceto

da Cruz Gre-

contra aeronaves n.· I

(Base aérea n.· 5)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
da base aérea n.? 2 (comando do grupo de esquadrilhas expedicionário
n.? 2), José Maria Ferrão.
Centro de mobilização de artilharia

n....8

Alferes milicianos, licenciados,
do regimento de artilharia de costa, José Vicente da Cunha Mafra, Luiz Fernandes Guerreiro
de Sousa e J osó Vicente Martins
Go nçal ves.
Quadro da arma de cavalaria

Coronel, do regimento de cavalaria
Mascarenhas
de Meneses.

n. ° 6, Carlos Duarte

Regimento de cavalaria n.O 6

Comandante,
Armando

o coronel, do regimento de cavalaria
Idaliao da Cruz Mesquita.

n." 1,

Depósito de Remonta

Tenente
Geral

veterinário,
da 4. ti Repartição
da 2. a Direcção
dõste Ministério,
Artur Rios Nunes Salvador.
Base aérea n.O 2
(Base aérea n.· 5)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando do grupo de esquadrilhas
expedicionário
n." 2, João Magro.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do comando do grupo de esquadrilhas
expedicionário
n.? 2, Domingos Marques de Oliveira.

•

3." companhia de saúde

n.· 1- Hospital militar de S. Miguel)
Radiologista,
o tenente miliciano médico, da 2. ti companhia de saúde, António Cabral de Almeida Henriques.
(Núcleo hospitalar
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(Hospital

da guarnição

2." Série

de Cabo Verde)

Chefe da clínica do serviço de oftalmologia, o alferes miliciano médico, do rcgimen to de artilharia pesada n. 02,
António Salvador Alves Ferrão.
Hospital militar regional n.O I

Director, o tenente-coronel médico Vicente de Paula do
Moura Coutinho de Almeida de Eça.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano médico, do regimento de infantaria n.? 9,
Jorge da Silva Barbosa.

Por portaria de 29 do corrente mês:
1.' região militar - Quartel general

Major do engenharia, no quadro da arma, Luiz Gonzaga
dos Santos Moura.
Direcção da Arma de Infantaria

Exonerado do serviço que prestava o tenente-coronel,
na situação do reserva, Joaquim Felizardo Adão Antnnes, por pedir.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Alferes miliciano, do grupo de artilharia
ves n." 1 (1.0 bataria expedicionária),
Pereira da Costa Barreto.

contra aeronaEvaristo José

Batalhão de pontoneiros

Alferes miliciano do engenharia Mateus Salema Garção
de La Cueva Couto.
Por portarias de 30 do corrente mês:
Comando militar dos Açõres

Capitão, do batalhão independente de infantaria n.? 18
(comando do rogimento de infuntaria n.? 18), Manuel.
Domingues Carrôto.
Tenente miliciano, do regimento de infantaria n, ° 18,
João do Espírito Santo do Almeida e Silveira.

2.' Série
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Comandomilitar de S. Miguel

Capitão, do regimento de infantaria n.? 9 (1.0 batalhão
expedicionário), Luiz Faria Barroso Mariz.
Comandomilitar da Terceira

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 4, Fernando da Silva Gonçalves.
Comando militar do Faial

Capitão de infantaria, supranumerário,
nos termos da
2.<1 parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n." 28:401,
substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:692,
de 20 de Fevereiro de 1943, da escola prática da
arma (batalhão de infantaria n." 20), António Marques
ele Figueiredo.
Regimentode infantaria n.· 2
1,· batalhão expedicionãrio

Alferes milicianos, do regimen to de infantaria n. o 1,
Carlos Nunes Agostinho e Fernando José Gomes Ravasco de La Grange.
Regimento de infantaria n.· 5
1,° batalhão expedicionário

Tenente miliciano, do batalhão de caçadores n.? 9, Francisco António Vieira Lisboa .
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n. o 12,
Fernando Jorge de Oliveira Martins, e, do batalhão
de caçadores n. o 7, Ilídio Fausto de Oliveira ROgo e
César António Simões Ribas de Sousa.
Regimentode infantaria n.· 7
(Comando do regimento de Infantaria

n,' 23)

Tenon te miliciano, do batalhão do metralhadoras n. o 3,
J osé Eduardo Correia de Barros.
Alferes miliciano, do batalhão do caçadores n.? 4, Tomé
da Encarnação Santos Júnior.
1,· batalhão expedicIonárIo

'I'enontes milicianos: do regimento do infantaria u. o 14,
Óscar Rodrigues Freixo, e, do batalhão do caçadores
n.? 5, Noé de Freitas Albuquerque .
•\lfere;; milicianos: do regimento de infantaria n.°:3 J oito
Maria Antunes, e, do batalhão do metralhadora!" n.? 3,
Abel Salgado Santos.
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Regimento de infantaria

N.o 13

2." Série

n. ° 8

1.° batalhão expedicionário

Alferes miliciano, do regimento
João Machado de Figueiredo.

de infantaria

Regimento de infantaria

n.? 10,

n.O 9

1.° batalhão expedicionário

Alferes milicianos: de infantaria Amarílio da Silva Ramalho e Manuel Alexandre Osório Teixeira, do regimento de infantaria n. ° 4, Mário de Matos Silveira, e,
do regimento de infantaria n.? 12, Manuel Martins
Ribeiro Gomes LObo.
Regimento de infantaria

n.O 10

1.° batalhão expedicionário

Capitãis de infantaria: supranumerário, nos termos da
2.a parte do artigo 58.° do decreto-lei n.? 28:401, substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n," :32:692, de 20
de Fevereiro de 104:3, do batalhão independente de
infantaria n. ° 17 (2.° batalhão do regimento do infantaria n. ° 17), Duarte Militão , e (do depósito), Celestino
Bernardo Feliciano Marques Pereira.
Tenente miliciano: do batalhão independente de infantaria n,° 17 (3.° batalhão do regimento de infantaria
n." 17), Manuel Simões Guerra.
Alferes milicianos: do batalhão independente de infantaria n.? 17 (2.0 batalhão do regimento de infantaria
D.O 17), José Cândido Robin de Andrade
e Joaquim
Pereira, e (do depósito), João Baptista da Silva.
Regimento de infantaria
(Comando do regimento

Alferes miliciano, do batalhão
Alfredo Dias Ferreira.

n.O II

de Infantaria

n.o 24)

de metralhadoras

n.? 3,

V batalhão expedicionário

Tenente miliciano, do regi monto de infantaria n.? 14,
Augusto Ferreira de Matos.
Alferes milicianos: do regimento de infantaria n.? 6, José
Alberto Tavares, e, do batalhão do caçadores n.? 9,
Ricardo Cláudio Correia Mondes.
Regimento de infantaria

n. ° 15

1.° batalhão expedicionário

Tenentes milicianos: do regimento de infantaria 11.° 1,
António Coo1110de Açu Castcl-Branco, e, do regimento
de infantaria u. ° 5, António Domingues.

2.' Série
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Alferes milicianos: do batalhão do caçadores
Ribeiro Pinto Bernardino,
0, do batalhão
n.? 6, Américo Antunes Claro.
Batalhão independente de infantaria
(2.· batalhão do regimento
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n.? 1, Manuel
de caçadores

n. o 17

de infantaria

n.· 17)

Capitéis:
do regimento de infantaria n.? 8 (1.0 batalhão
expedicionário),
Ernesto
Ferreira
Proença,
do regimento de infantaria 11.° 10 (1.0 batalhão oxpedicionário),
José Lúcio Possidónio
da Sil va, e, do batalhão independente de infuntaria n, ° 17 (1.0 batal hão do rogimon to
de infantaria n.? 17), Isidoro da Palma.
Alferes
milicianos,
do regimento
de infantaria
n.? 10
(1.0 batalhão expedicionário],
João ..António Ramalho
de Mira e :Mário .T orgc.
(3.· batalhão do regimento

de Infantaria

n.· 17)

Capitão, do rogiuiento
de infantaria
n.? 3 (1.0 batalhão
expedicionário),
Carlos Barreiro Pais de A taíde.
Alferes
miliciano,
do regimento
de infantaria
n.? 10,
(1. o batalhão
expedicionário),
Alfredo
Malhoiros
de
Serpa.
Depósito

Capitão, do regimento
do infantaria
n.? 10 (1.0 batalhão
expedicionário),
~Ianuel Xavier Pereira
'imões.
Tenente
miliciano,
do regimento
de infantaria
n.? 10
(1.° batalhão expedicionário),
José Gonçalves
de Oliveira e Silva.
Alferes
milicianos:
do rogimon to do infantaria
n. o 7,
Josó da Costa, e, do batalhão
de caçadores
n.? 2,
Fernando
Torrão Pina Pereira.
Batalhão independente de infantaria
(1.· batalhão do regimento

Capitão,

n. o 18

de Infantaria

n.· 18)

do regimento de infantaria n.? 16 (1.0 batalhão
Viriato Lopes das Neves.
Alferes
milicianos:
do r{'gimcnto de infantaria
n." 8,
Abel Carvalho do A I moida, do batalhão de caçudores
n." 1, José Lopes. 'orôtlio, do butalhâo de caçadores
11. o (), Fernuudo
~lartin, de Jesus, do batalhão do caÇU(!OI'C'S
n. ° 7, Horácio Cabral Daniel, o, do batalhão
de caçadores n.? ,~fnnuel
Zeferino Rodrigues.

expedicionário),
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(2.0 batalhão do regimento

Tonente
miliciano,
Aníbal José Rio
Alferes milicianos:
António Camacho
caçadores n. o 4,

de Infantaria

2.' Série
n.· 18)

do regimento
de infantaria
n. o 11,
de Miranda Jesus.
do regimento de infantaria n. o 1, João
Lopes Cardoso,
e, do batalhão de
Sebastião Artur Ribeiro Gal vão.

(3.u batalhão do regimento

de Infantaria

n,O18)

Capitãis:
do regimento
de infantaria
n." 12 (1.0 batalhão
expedicionário),
Constantino
da Conceição,
do batalhão indo pendente
de infantaria
n." 18 (1.0 batalhão
do regimento
de infantaria
n. ° 18), Artur J oaq nim
João do Deus Figueiredo,
e, do batalhão de metralhadoras D.O 2 (expedicionário),
Manuel de Carvalho.
Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 10, Joel
.Justino Baptista Serrão.
Depósito

Alfores milicianos:
do regimento de infantaria n.? 5, Mnnuel de Carvalho Pontes, e, do contro do mobilização
de infantaria
n.? 18, Diuiz Agostinho
Pimentel- da
Silva, sondo o último por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 9

Comandànte,
comandante,

interino,
Ernesto

o major de infantaria,
Sardinha.

segundo

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 6

Chefe, interino, o tenente-coronel,
dores 0,° 9, Lucínío Gonçalves

do batalhão
Prosa.

de caça-

Regimento de artilharia pesada n. n I
•

1.3 balaria expediclonãria

Aspirante
a oficial miliciano do artilharia,
da bataria iudependente
de defesa de costa n.? 1, Luiz Carlos Azevedo da Costa.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção

Geral-I.a

Repartição

Por portarias de 2 do corrente mês:
Nomeados
professores
interinos
do curso do estudo
maior durante o ano lectivo de Hl43-1944, nos termos
do § 3.° do artigo 19.0 O do § único do artigo 21.° do
decreto-lei n. o 30:264, de 10 de J aneiro de 1940, o nos
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do artigo 2.0 do decreto n ,? 26:34:1, de 7 de Fevereiro
de 1936, os seguintes oficiais do corpo do estado maior:
Para

o 1.0 grupo

Coronel Manuel
Major Humberto
Para

o

de matórias

:

Francisco
::.\larques Valente.
da Silva Delgado.

2.0 grupo de matérias :

Tenente-coronel

Júlio

Carlos

Alves

Dias Botelho

Moniz.

(Yisada polo Tribuna.! do Couras cm 18 do Sotombro dl\ 1913. }Iii o
são devidos emotumento»,
nos termos do docreto n." 22:257).

Nomeado professor efectivo do
curso <lo estado maior, nos
20.° <' 21.° do decreto-lei n,"
do 1940, o capitão do corpo
Alves Verissimo.

2.° grupo de matérias do
termos dos artigos 19.°,
30:264, de 10 de Janeiro
do estado maior Adolino

(Visada polo Tribunal tI. Conta •• rn 18 de Hetombrc d.19·18.l'i!o
são devidos emolumontos, nos termos do decr-eto n." 22:257).

Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo de matérias do
curso do estado maior, nos termos dos artigos 19.°,
20.° e 21.° do decreto-lei n." 30:264:, de 10 de .Janeiro
de 1U.J.O, o capitão do corpo do estado maior Alfredo
J osé Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Setembro de 1943. São
devidos emolumento", DOS termos do decreto n.o 22:257).

Por porta ria de 9 do corrente mês :
(Anotada

polo Tl'lbullnl

de Contas em 13 do Setembro

do 1943).

Exonerado
de professor
catedrático
da. La cadeira da
Escola do Exército,
por ter sido nomoado professor
do curso do estado maior, o capitão do corpo do estado maior Adelino Alves Veríssimo.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portarias d-e 16 rio corrente mês :
(Vindas
1><'10Trlbunol de Contas em 22 da E;utelIlbr. de 1Dt~.
são duvldcs emotumentos,
nos turuios do dueroto n,? 22:257).

N omeados professores
or-dinários
Instituto
Profissional
dos Pupilos

das disci plinas
dos Exércitos

do
de
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Terra e Mar que lhes vão indicadas,
nos termos dos
artigos 81.°, 82.° e 123.° do decreto n.? 18:876, do 26
de Setembro de 1930, os seguintes oficiais:
Major de engenharia
José Luiz Supico, para a regência
das 6. a, 21. a e 22. a cadeiras (Tecnologia
e preparação mineira, Mineralogia
o geologia e respectivos
laboratórios
e Exploração
de minas).
Major do serviço de administração
militar António Manuel Bruno Machado, para a regência das 13.& e 18.11
cadeiras
do 5.° grupo (Institcrçõee
de previdência,
sua contabilidade,
Direito
comercial
e marítimo
e
ainda da cadeira de Organização
política da Nação e
Economia
corporativa
e disciplina da língua de francês do curso complementar
do comércio).
Major de engenharia
Artur Quintino Rogado, para a regência das 7.8, 8.a e 9.R cadeiras do.2.0 grupo (Processos de construções,
cimento armado, Estabilidade
de construções,
pontes, Elomentos arquitectónicos.
Capi tão de engenharia
J osé Mexia Hei tor J únior, para
a regência
da LA cadeira do 1.0 grnpo (Matomãtica
dos cursos médio-técnicos
industriais).
.

v-

AUMENTOS SÔBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério

da Guerra - 1.3 Direcç30 Geral - 2.a Repartiç31r

Concedidas
as vantagens
de que trata o decreto
n.? 20:247, de 24 do Agosto
de 1931, desde a data.
que lhe vai indicada. ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado o tempo de permanência no onclatato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n,O 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sObre
o sOldo:

Por portaria de 23 de Agosto findo:
(YIsada polo TrIbunal
vidos omo lumoutos,

do Ocnras, com a allotll~iio do sorom do
nos tormos do decreto o. 22:257).

Serviço de administração
militar-capitão,
adido. em serviço na Manutenção
~liliur, Luiz Francisco
Baptista,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei n.? 2fl:403, do
31 de Dezembro do 1937, desde 2D de Julho de 1943.
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E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 18 de Agosto findo:
Louvado O cbronel de infantaria,
com O curso do estudo
maior, na situação de reserva, Henrique Sátiro Lopes
Pires Monteiro, porqne, tendo sido encarregado
do fazer um estudo quo servisse do base à elaboração
do
um diploma sobre as legondas, divisas e condecorações
que devem ser atribuídas
às diferentes unidades do
exército, se desempenhou
com grande probidade e honestidade do encargo que lhe foi cometido, confirmando
as suas conhecidas qualidades de trabalhador
incansável n de profissional muito dedicado pelas instituições
militares.

Ministério

da Guerra - I." Direcção

Geral-I,a

Repartição

Por portaria de 20 de Agosto findo:
o primeiro
cabo 11.° 8J5:Gll, Franklin
Leite
Pereira,
da 2." companhia do batalhão 0.° [) da guarda
nacional republicana,
porl}ue, sendo comandante
do
poste da mesma guarda em S. João da ~radeira e tendo
tido conhecimento
no dia [) de Agosto que um grupo
de lflü operários
andava em atitude revolucionária,
de fábrica em fúbrica, obriguudu
à força os seus camaradas
a abandonar
o trabalho,
'aill imediatumonte
com sete praças de fJ no dispunha, cercou õssc grupo,
conseguiudo
prender 89, que foram entregues às autoridndos competentes,
prestando assim h causa da ordem e da trunqüilidude
pública serviços que devem ser
considerados
extruordinários
e importantes.

Louvado

Por portarias

ele

r; elo corrente mês:

Louvado il major de cavalaria,
com o curso do estado
maior, Angelo de Aguiar Ferreira, por ter 110 exercício
das suas funções elo chefe do estado maior da ~. n bri-
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gada de cavalaria,
e no desempenho
de vários serviços para que tem sido escolhido, nomeadamente
os dechefe do estado maior da direcção dos exercícios finais
de recrutas
de 1941, 1942 e 1943, revelado lúcida inteligência, profundos
conhecimentos,
grandes faculdades do trabalho,
aliados à muita ponderação e firmeza
de carácter,
contribuindo
assim para o melhor rendimento e bons resultados
dêstes exercícios,
polo que
devem estes serviços ser considerados
extraordinários
e importantes.
.

Condecorado
com a medalha de prata da classe de bons
serviços,
por ter sido julgado ao abrigo da allnea a)
fi, última parte
do § 2.u do artigo 8.°, com referência
do artigo 10.0 do regulamento
da medalha militar, o
tenente-coronel
de artilharia
Edmundo
da Costa Pa-

descu.
Condecorado
com a medalha militar de prata da classe
de bons sorviços, por tor 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 infantaria
António dos Santos.

Por portarias de 18 do corrente mês:
Condecorado
com a medalha militar de prata da elas ou
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 medulha
militar, o major <ln cavalaria,
com o curso do estado
maior, Angelo de Aguiar Ferreira.
Condecorado
com a medalha do cobro da classe do bons
serviços , por tor sido .i ulgn do ao abrigo da alínea a)
do § :1.0 do artigo H.o, com referõncía à última parte
do artigo 10.° do rrglllamento
da medalha- militar,
o primeiro cabo n." 8jD:Gl1, Franklin
Leito Pereiru,
da 1.a companhia
do batalhflo n.? D da guunla nacional republicana.

639

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 13

2.' Série

VII - DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra -I.a Direcção

Geral _

La

Repartição

1) Tondo sido agraciado pelo Govêrno Espanhol com a
Cruz do 3. a classe do Mérito :\lilitar, com distintivo branco,
o coronel de artilharia
tirociuado,
Eduardo
da Costa
Ferreira,
ó-Iho permitido, em conformidade
das disposíÇÕ0S do regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
sido agraciado
p010 Govêrno Espanhol com
do la Campana o Cruz Roja dol Mérito Militar o capitão de engenharia
Alfredo de Sonsa Ghira,
é-lho permitido,
em conformidade
do regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aq nelas mercês o usar as
respectivas
inslguias.
~) 'I'eudo

a medalha

3) Condecorados
com a medalha militar da classe de
com portamen to exom plar, OJ1l conformidade
das disposiçõos do regulamento
aprovado por decreto de ~8 do Setembro de 1917, os oficiais ao diuuto nomeados:
Medalha de ouro
Regimento

Major

de infantaria

de infantaria

Luiz Gonzagu

Batalhão independente

Capitão

do infantaria

Francisco

n.· 5

da Silva Domingues.

de infantaria

n. o 19

Luiz Gonzaga.

4) Por portaria de 9 do Agosto findo, publicada no
Diário rio Gorêrno n. o ~1:3, :!. a série, de 11 do corrente
mós, foi condecorado
com n medalha do prata UCl coragem.
abnegllc:iio n humanidade,
nos tC'l'1Il0S do regulamento do
Insti tu to (lo Soco nos a ~ áutragos, aprovado polo deeroto n." 1:02H, de G do Xovombro de 1914, c criada por
decreto do i~ do ~ ovembro de 1852, o então major ele aeronÍlutica ~\lvaro Herculano
Pinho (la Cunha, por, no dia
10 de .Iunho do H)4~, haver com o seu avião tentado 10calizur haloeirus com náufragos no canul do :'IIo<:Hmbique
eJllpl'eg:muo
OH seus molhoros o tenazes 08for<:08.
'

f») Por portaria de 9 do Agosto lindo, publicada no
Dtúrio do Gorh'Jlo n.? 21:3, 2.a série, do 11 do corrente
mês, foi condccorudo COIU a uicdalha de prata dr corngot1l7
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abnegação e humanidade,
nos termos do regulamento
do
Instituto
de Socorros a Náufragos,
aprovado
pelo decreto n.? 1:029, de 6 de Novembro de 1914, e criada
por decreto de 3 de Novembro do 1852, o ex-furriel miliciano de infantaria Aníbal Gomes de Oliveira Heis, quo
foi o n." 144/40 do 1.0 batalhão do regimento de infantaria n. ° 10, expedicionário
aos Açnres, por, no dia 11
de Julho de 1942, na praia. do Cabo da Praia, na Ilha
Terceira,
haver tentado salvar um seu camarada
que se
banhava e gritava que o socorressem,
não o conseguindo
por não saber nadar, e, levado pelo mar, pereceu ao
praticar
êste gesto heróico e nobilíssimo.
6) Por

portaria

de 9 do Agosto

findo,

publicada

no

Diário do (locêrno n. ° 213, 2. a série, de 11 do corrente

mês, foi condecorado
com a medalha do prata de coragem, abnegação
e humanidade,
nos termos do regulamento do Instituto
de Socorros a Náufragos,
aprovado
pelo decreto n.? 1:029, de 6 de Novembro
de 1914, (\
criada por decreto de 3 de Novembro
de 1852, o soldado n.? óD/5:425, da L." companhia
do batalhão n." 3
da gu arda nacional republicana,
Joaquim Manuel Ressurreição! por, no dia 6 de Uaio de 1943, so haver lançado fL água no POrto Brandão (rio Tejo) om socorro
de uma menor de 13 anos, a qual salvou.
7) Por

portaria

de 9 de Agosto fiudo, publicada
no
n.? 213, 2.a série, do 11 do corrente
mês, foi condecorado
com a medalha de cobre de coragem, abnegação
c humanidade,
nos termos do regulamento do Instituto
de Socorros a Náufragos,
aprovado
pelo decreto n.? 1:029, de 6 de Novembro
de 1914, e
criada por decreto de 3 do Novembro
de 1852, o soldado n." G99/39 C. A. do 1.0 ba talhãq do regimento do
infantaria
n," 10, expedicionário
aos Açõroa, Joaquim do
Sá Serafim, por, no dia 11 do Julho de 1942, haver, na
praia do Cabo da Praia, na Ilha Terceira, contribuído
para o salvamento
do um camarada que tomava banho
e corria o perigo de se afogar.

Diário do Gocêrno

8) Por portaria de 9 de Agosto findo, publicada no
Diário do Gorêrno n.? 21:3, ~.a série, de 11 do corrente
mês, foi condecorado
com a medalha do cobro de coragom, abnegnção
e humanidade,
nos termos do regulamento do lnstituto
de Socorros a Náufragos,
aprovado

2,"

f'l'rie
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pelo decreto n." 1:020, de 6 de Novembro
de 1914, e
criada por decreto de 3 de Ncvembro
de 1852, o soldado n. ° 350,'43, da 2.~ com panhia do regimento de infantaria n,o~, Américo
da Silva, por, no dia 2.,1, de Junho
último, se haver lançado ao mar na barra do rio Ave
em socorro de um menor de 9 anos, quo salvou.

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

2,a

Hepartição

D) Contam a, anligui(lade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhos vão indicadas os oficiais adiante nomeados, promovidos pela presente 0,.deni do Exército:

Coronel Henrique Àlberto ele . ousa Guerra, desde 20 .le
Janeiro de 1943,
Infantaria

Tenen tes-coron éis:
José Esquível , desde 28 de Agosto de 1943,
João Pinto Ribeiro e Salvador Xunos Teixeira,
bos desde 9 de Setembro de 1043,

am-

Majores:
Manuel Joaquim Cândido Ferreira, desde ;) de Fevereiro de 1043,
António de Almeida Abrantes, miliciano do extinto
quadro especial, desde 15 de Abril de }!)43.
Américo Pinto da. ilva Oliveira, desde 26 de
Agosto de 1943.
António Pinto das X eves Ferreira,
desde 28 de
Agosto de 1943.
Vasco Godfrov de Abreu de Lima. desde 1 de Setembro de i943.
Capitão Joaquim ~\ugu~to Pinto Guedes,
Dezembro de }9·41.

eles(le 20 de

Artilharia

Capitãi s:
Artur Aragão Pinto de Andratle, desde 23 de Julho
do 1943.
António de Faria, Leal , com o curso do estado
maior, desde 7 de .-\gosto de 1943.

642

OROEM DO EX8R,ClTO

}to

13

2." Série

Engenharia

Tenente-coronel
Alfredo de Almeida Carvalho, desde 22
de Setembro de 1943.
Major Luiz Gonzagu dos Santos :lloma,
desde 22 -Ie
Setembro da 1943.
Capitão Abel Tavares :Fernandes,
desde 22 de Setembro
do 1943.
Médico

Capitão Miguel Maria
de Agosto de 1943.

Greck

Tôrrcs

Júnior,

desde

30

Veterinário

Capitão Arménio de :ll.üos Pestana
Agosto de 1943.
Serviço de administração

Major

J'osé Ferreira

27 de Setembro

Marques
do 1943.

Goulilo,

desde 29 de

militar

da Cunha

Júnior,

desde

Extinto quadro auxiliar de enqenharia

Major Joaquim

'I'omaz .Nunes Pires, desde 15 de Agosto

do 1943.
10) São nomeados pam fi, f'rcqüência dos cursos que
lhes vão designados
no Instituto
de Altos Estudos Y'iIitares. nn 'ano lectivo do 1943-1944, lOS oficinis em
seguida
mencionados,
os quais d 'em Sé1' mandados
apresentar no referido Instituto
na véspera .uo 'início
dos mesmos cursos:
CUI'SO

para a promoção

a

coronal

Com início em 3 de N ovembro de 1943:
Veterinário

'I'ensnte-coronel
J'úlio Gales da Cu h,
litar veterinário.
Serviço

de admlnlstracão

no JJo pitnl

nu-

mUltar

Tenentes-coronéis:
Augusto Cam p ilho do Lima Barreto, adido, em erviço no :Mini tério do Lnterior-, J.lH gun xln nucionnl ropuhlirana.
José Fernandes Duarte, na ln !11L'Cj;\Õ
do serviço
10 rulm inistrn ~iío rili lru.,
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,:níaio eui t2 de Iiczembro de 194.3:
Infantaria

Tenen tes-coronéis:

An tón io ~hrtiDs

Dion ísio, adido, em serviço no
llinistério
da' Colónias.
Alexandre
Teodoro dos Santos Fonseca,
no regimento de infantaria
n ," lG.
Luiz Augusto
Blanqui Teixeira,
apre:;enic.do
na
Repartição
do Gabinete
dêste )linistério.
Jo. é Joaquim
Pinto
~lonteil'o,
no regimento
de
infun tnria 11. ° ~1.
Jouquim Correia de- Faria, no distrito de recrutamento
J oaquim

e J1l(~bilLzaç;-

)1.°

8.

Eduardo
da . iivn , no regimente de infuntar ia n." 22.
Angelo David da Costa, no regimeuto
de infantaria
n." 1:3.
lo,..,é lJuiz GOllÇ h' , Canelhas,
no l'egillle.n~o de
infnnÜlria
n ." H.
Eduurdo Gom~'
Iartins Cardoso; no rCjg'lruento de
infan tlll'j~ n. o !}.
.
Manuel de ~lato
de Sampaio N" obre, no rerrimento

de in! ntania

ao •

ri."

5.

10

Tadeu
amamento
~Ionteiro,
Jl;1 Direcção
da
Amua de Infantaria.
Lucínio
Gonçalves
Presa, no batalhãc
de caçado-

res n." .9 .
...'"uno :FeIT0il'a Viana , no distrito

de recl'utamento

e llloLiliza~H;o n.o 3.
Armando
AU~l1sto da CO:ita, no distrito de recrutamento c mohil izução n .? 5.
Eduardo
J o. ~ dos San tos, adido, em serviço no
)Liui tério das ] iunnças,
na guarda fiscal.
Ianu I AntóuH> Per irn .MilJ.'éu, 110 1pt~lL.i'ío ele
cuçadore
n. o 4.
Severino
Gonçaln
Guerre.iro
Ch..'lY~S, no regi-

mento de infantaria
11. (.i.
AJf.r do Augu to Ja ',iI li\. Jhagu) 00 distrito de
recrutamellto
mobilização n" G.
Luiz GDllEaga l'!adell .llo!<li tri.to de l'-ecrut.a~ento
e mobilização
!l.0 1.
.A;uwnio G C.M1.l.a.ll'O
nã.o dos ~ eis .T úuior, .no regi0

mento

de infunt

ria n.o 15.
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Liberato
Eugénio de Sá Viana Brandão,
no batalhão de caçadores n. ° 8 .
..igostinhodo
"Nascimento Crisóstomo,
no batalhão
de caçadores n ,? 1.
António Malluelda
~rOl::t e Costa, no batalhão
de
caçadores n. ° 7.
José Pereira
Pascon l, no distrito de recrutamento
e mobilização
n ," 7.
Adelino Delduque
da Costa, no regimento
de infantaria
n." 1.

Com início em 1 de Eeoeretro de 19.j·J:
Corpo do estado maior

Tenen tes-coronéis:
Adolfo elo Amnrul Abrunches Pinto, adido, em serviço no Miuistério
xlns Colónias.
José Guimnrâis
Eishei-, no quadro.
J'oviano Lopes, na 3." Direcção Geral dêste Ministério.
Aníbal (1e Faro Viana, professor
do curso do estado maior, no Instituto
de Altos Estudos :Militares .
.António Hemiques
da Silva, no quartel general da
2." região militar.
Luiz .A ugusto Soares de Sousa Sanches, no quartel
general da La região militar.
José Viana Correia Guedes, 110 Conselho Superior
do Exército.
}l'rE'derico(ln Costa I..oP('S da Silva, na 3.& Direcção
Geral Ilh':ill' )Iillistério.
Artilharia

'l'enen tes-coronéis:
José João Piuto (la Cruz Azevedo, adido, em serviço no Ministério
«lns F'inanças.
Álvaro Snhação
Barreto,
adirlo, C>11l serviço no ~rinistério da Educação
Nacional.
Afonso .T orgr de Aguiar,
na Escola Prática de Artilharia.
Henrique
Pcn-ira xlo Vale, 110 regimento
de artilharia ligeira 11.° 4.
José Augusto
Monteiro
elo Amaral,
no grupo de·
defesa submarina
de costa.

2.· Série
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Cavalaria

Tenentes-coronéis:
João Pires de Campos, na Escola Prática
de Cavalaria.
Rogério de Almeida 'I'avares e Silva, adido, em se1'';-iço no Ministério
do Interior,
na guarda nacional republicana.
Inácio Caldeira Risques Pereira,
no regimento
de
cavalaria
n." 5.
Carlos Tavares Afonso dos Santos, na Direcção da
Arma de Cavalaria.
Engenharia

'I'enen tes-corouéis:
J'osé CmlllU Lamas. no comando militar
da Madeira.
Francisco
Nicolau de , ousa Dias Goulão, no regimento de engenharia
n.? 1.
Hermínio
José de Sousa Serrano,
na Escola do
Exército.
Aeronáutica

Tenentes-coronéis:
Alvaro Herculano
Pinho da Cunha, adido, em serviço no Ministério
das Colónias.
António de Oliveira Viegas, nu comando geral de
aeronáutica.
Cursos para a promoção a major

Com início em 3 de Novembro de 1943:
Artilharia

Capitãis:
Manuel
.J osé Oscar (Iu imarãis da Costa Cabral,
adido,
em serviço
110 Ministério
das Colónias (a) .
António )farques
da Costa, no regimento
de artilharia ligeira n ." ~.
.
:Manuel Miranda,
no regimento
de artilharia
ligeira n .? ~.
Eduardo
Ferreira
ela Silva, adido, em serviço no
~[illi;;téri() elas Obra" Púhl icas e Comunicações.
Eurico Gonçalves )[ol1t('iro, no regimento
de artilharia li,Q'l'ira n.O'! ((l).
.
1,]110 Dias Vn lent . no grupo independente
de artilharia
n .? G (automóvel).
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Aníbal Frederico da Silveira Machado, no regigilUento de artilharia Iigeira n ." 3.
Ja ê Jlílio Gome' Belchior' ~unes, 110 regimento de
artil hmia ligeira 11.° .).
Dimas Lopes-de Aguiar, adido, nu Escola do Exército.
Alfredo da Silva TI::nreio de Oarvalho, na Escola
Prática de Artilharia.
Emídio José Crujeira de Carvalho, adido, no Colégio Uili tal' (a).
António rle Armijode Almeida Campos, adido, em
serviço ]10 11inist{>rio (la Bconomia, no Instituto
Geográfico e Cndastral
(a).
}fário N erbento X unes, no Instituto d·e Altos Estudos )[ilitares (a).
AIexandre Ani.ónio ~Ioura de Azevedo, no regimento ele artilharia. de o·ta (a).
Henrique José. Xavier
Iartlns de Fi gn eíred c , no
regimcn tod e ar-tilharia ligeira n 3 (17.).
Francisco Maria Menl~l(ls !ioreira, na Direcção da
Arma ne ...ártflharia
(o).
Rui de Xoronhn CahraI da Câmara, adido, em serviço no Miniqthio eh Economia, no Instituto
Geog'I'úfico e CltdaE!tr['l ((1).
João Cm-los Tavares Ferreira da C'nnha,acfido, na
Escola do Exército (a).
Leão do Sacramento 1<fonteiro, no regimento de
arti lharia pesada n ." 1 (14).
Francisco ela Rocha Ferreira Júnior, no regimento
de ar+ilharia pcsadn ].1.0 2 (a).
.?

(a) Só freqiienbr1ío õstc curso caso obtenham
lIa curso de· comandrmtea t1c gr\1po.

aproveitamento

M'édico9'

Capitãis:
António J'úl io Ribeiro,
Saúde

na ])i:recçãodo

8exvÍçode

)fi1itar.

Augu to da. Silva 'I'rnvassos, no hospital militar
pnn.c1'P:11.
Atltáni.o .10 ~ F(.li.- Ahe> ,Júnio1, DO batalliêo de
caçadores n." ]0.
José ~frirtim Yinnn, no batnlhão de caçadores
n ."

9.
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Capitâis:
Veterinários
José Pedro Martius
Barata,
no batalhão
dores de caminhos de ferro.
David Borges, no regimento
de artilharia

n." 5.
Capitãis:

servíç

de administração

647

de sapaligeira

militar

Manuel Augusto Edmond dos Santos, no regimento
de infuntaria n. ° 1.
José Gonçalves Madeira
Santos, adido, em serviço
no Ministério
das Colónias.
Pedro Rodrigues
Valente,
adido, em serviço nas
oficinas gerais de fardamento
e calçado.
José da Fonseca
Grincho,
na 3.a Repartição
da
2.& Direcção Geral xiêate Ministério.
Manuel
Rochigues
Aguincha,
adido,
em serviço
no :31ini, tério das Einanças, na guarda fiscal.
António Ribeiro dos Reis, no depósito geral de lardamento e calçado.
José Armando
da Palma Graça, adido, na Escola
do Exército.
Joaquim
Eugénio
de Castro Rodrigues
Soares,
adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na
guarda nacional republicana.
Yergílioda
Silva Santos,
adido,
em serviço no
Ministério
do Interior,
na guarda nacional
republicana.
Rodrigo José Correia Raposo, adido, em serviço na
Manutenção
~filitar.
Fzancisco Hermenegildo Cajado, miliciano do extinto quadro especial, adido, em serviço no Ministério
do Interior,
na guarda
nacional
republicana.
António Augusto
da Sih'eira
Lorena Santos, miliciano do extinto quadro e pecial, na 3." Repartivlo da 2.& Direcção Geral dêste Ministério.
Henrique
Rocha, miliciano
do extinto quadro especial, no comando mil itar da Madeira.

Com início em 2 de Dezembro de 1943:
Capitãis:
Cavalaria
Ant6nio Ja.'!é Sobral Ribeiro, miliciano
do extinto
quadro e pecial, no regimento
de cavalaria
n." 3.
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Helll'iquc Dia~ Costa, na 4.a Repartição
da 2.a Direcção Geral dêste ::\lilli:;tério .
.J osé Cardoso ~fartins de Meneses, no regimento de
cavalaria
n ." 6.
Ricardo
J osé Alves Pôrto, no regimento
de cavalaria n ." 7.
Bento ela França Pinto de Ol iveira, no regimento
d e cavalaria n ." 4.
Santiago
Ponce de Castro, adido, em serviço no
::\1inistél'io do Interior,
na guarda nacional
republicana.
Décio Tito da Si lvcira Freitas,
no rrgimento.
de
cavalaria
n." 3.

Capitãis:

Engenharia

Luiz Vitória de Frunça e Sousa, 110 regimento
de
engenharia
n .? 2.
Inácio Francisco
da Silva, no reg imento ele engenharia n.? 2.
Joaquim
Guarda Antunes,
no regimento
de engenharia n." 2.
Manuel Quirino Pacheco
de Sousa, no regimento
ele engenharia
1).0 2.
Oapitãis:
Aeronáutica
João IIel1l'ique Ferreira de 'I'ovar Faro, na base
aérea n .? 0.
Venâncio Augusto Deslandcs,
adido, na Escola do
Exército.
Eelgar Pereira
ela Costa Cardoso,
na base aérea
n ."

3.

Murtiniano
Alexandre
redo, na base aérea

Pi 'sana
n .? 1.

Com inicio cm 1 de Fevereiro

Homem

do Figuei-

âc l.9J.J:

Corpo do estado maior

Os capitãis

nomendospela

Eaérciio

n

.?

declaração

Com início cm U de l1bril
Co pitãis:
Pedro

54) ikt Ordem
ano.

do

11, 2.a série, do corrente
de ;.rJU:

Infantaria

Berquó

VIÇO

fi scal.

Bastos

no Ministério

de Carvalho,
adido, em serdas Einrmçns,
na sunrda
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Pedro Joaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso,
no batalhão de metralhndoras 11.° 1.
António da Encarnação Santos Vieira, lia reginu-ntn de infantaria n." 4.
Alberto Gru nudo, no hatalhãodl'
car,'[tIt1ore~ n ," ~ .
.J0:10 Arruda Pereira, adido, em serviço llO Ministério das Einanças,
na guarda fiscal.
Allg'elo Costa, 110 batalhão
de metralhadora
n 3.
.?

A nuindo August.o dos Santos, no regimento
de infnntaria
n.' 14.
José Pontes Bita, no regimento de infantaria
n ." 3.
Guilherme
Cm-los Ferreira
Pinto Basto Carreira,
no reginll'nto dt' infantaria
n." 12,
A(hi<l110 ~\ ug-u~to ele Figueiredo
Dores, adido,
em
~l'lYi(,o 110 }li11i:-.tério
da" Obras Piibl.iens
e ('0munir a ções.
Albu no Dius }Iilheirir,'o,
no }'ep:inH'llto (le in Ianí.n riu n '0 2,
Arruando
<lI' Ol iv eiru )JÍra Saraiva. mi lir-iu no do
l'xtinto
quadro
t'~p!'('ial,
no hn tul hâo ind epeu.Jl'lllp
dI' intuntu rin 11." is.
.T()~é SOaJes dI' Matos,
no batal hâo de caçadores
Il.O

7.

Augu~to
1}'0

Carlos

.Fari"

Lugoá ,

110

reginwlIto

doe infantaria

6.
Baptista,

110 tribunal

mi litu r lerr-ituriu

l dp

Vj~pu.

,T OSI~ 0(> M iruudu

Andrade,
adido,
Plll
serviço
no
~Jilli~téri()
elas F'i nnuçus,
na guarda fiscal.
An úuio Fruue isco (le Alrn l'i (h , no l'l'ginll'llto
de
inf'a n uu-ia H.O ,I:!.
-Iouqui m Augusto
Pinto Ribeiro,
no regimen.to de
infantaria
n .? 6,
Cal't a no .\ 1Vl'~ Tpixl·Íl'a,
JlO l'PgÍllll-Ill
to de illtantnl'Ía
ll.° !L
Pedro .JÚdic'\' Bustorfr
Si]YH, 111) l't'gilllt'IlIO
dp illí

fallful'ia

11.

ll.°

.JÚlio ('p~~Il' ela Costa 'hal)\', 110 hatalhão dr llll'tl'lllhu(loras
11,° ~,
'
António
.\.llPl (lI' Olinir:!
clp .\nllí.io
Pinto,
110 hatalhão dI' co,H;adol'I'" 11." (i.
.Jo~t,'. BOllOluto
(jol11f:!:' Pl'l'(>il'a.
adido,
elll Sl'l'\'ic;o
!lO 11illi~h~li()
clu,., FilHtllC;'\", nu guarda fisl'al.
AJtuJ' Hodrigues
Paula ~allto~, no J'e<rillll'ntn
{le
infllllt:lJ'ia

I1.

0

11.

...
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ALfredo Ida França Dória Nóbrega, no batalhão independente
de infantaria
D.O 19 .
.Tolio Augusto da Paixão Moreira,
adido, em ervÍ(;O no Ministério
Ido Interior,
na guarda nuciouu] republicana.

11.) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas
os oficiais do infantaria
ao diante nomeados, promovidos
pela Ordem do Etcérctto n.os 11 e 12, 2.11 série, do corrente ano, aos quais não foram atribuídas antiguidades:
Tenentes-coronéis:
Juimo Martinho
Ferreira
Leal, desde 8 de Julho
de 1943.
José Furtado
Henriques,
com o curso do estado
maior, desde 9 de Julho de 1943.
Anacleto Pinto da Cunha Paiva e Leonel Noto Lima
Vioira, ambos desde 19 do Julho de 1943.
José Maria Correia Cardoso e Fernando
Diniz de
Aiala, ambos desde 29 de Julho de 1943.
Alberto
Alvim Leal, desde 4 de Agosto de 1943.
João Alves Ferreira,
desde 15 de Agosto de 1943.
Majores:
Mário Baptista Coelho, desde 29 de Julho de 1943.
Adelino Ferreira Fresco e António Azevedo dos
Reis, ambos desde 9 do Agosto de 1943.
João Pascal Machado Benevides, desde 15 de Agosto
de 194B.
João Guedes das Neves Sacadura e António Correia de Pinho Júnior, ambos desde 17 de Agosto
de 1943.
12) Ohegarnm à altura para entrar no quadro, respectivamente em 9 de Julho o 4 do Agosto do corrente ano,
os majores de infantaria:
suprunumerúrio,
nos termos da
2.- parte do artigo 58.0 do .locreto lei n.? 28:401, de 31
de Dezembro
do 1037, substituído
pelo artigo LOdo
decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro de Hl43, Francisco Pinto Veiga, e, om disponibilidade,
António Manuel
Baptista.
13) Terminou
o tempo do serviço a que alude a alínea a) do § único do artigo 44.0 do decreto 11.° 17:378,
de 27 de Setembro de 1920, alterado pelo artigo 1.0 do
decreto 11.° H):liô, do 2í de Dezembro
de 1930, preso
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tado no regimento de infantaria
11.° 1, onde foi colocado
por portaria
de 9 do Janeiro último, inserta na Ordem
do Eirército n.? 1, ~.a série, do corrente ano, o capitão
de infantaria
Renato Ferraz
do Boaventura,
pelo que
regressou
h sua anterior situação, na 3. ~ Direcção Geral
dêste Ministério,
nos serviços cartográficos
do exército,
em 17 de Agosto findo.

14) Oportunamente
será determinada
a antiguidado
a
atribuir no seu actual pôsto ao capitão de infantaria Manuel Machado Soares de Oliveirn e Sousa, promovido
pela presento Ordem do Ecército,
13) Chegou tt altura paI a entrar 110 quadro,
em 11
do corrente mês, o ln-igudeiro de artilharia,
em d isponibil idade, Abel de Abreu Soto :Maior.

16) Freqüentaram,
com aproveitamento,
na Escola
Prática
de Engcnluuin , no ano lectivo de HH2-1913,
o curso de sapadores,
cnmuflagem
e defesa anti-gás
_2.a parte: camuflagem e defesa anti-gás (2.0 turno) --os oficiai - a seguir meru ionados:
Artilharia

Alferes milicianos
~Ial1llel
meida, c José de Almeida

Gonçalves
Alves.

Ribeiro

de Al-

Cavalaria

Pinto do Amaral, Luiz Carlos
Cu nlm , Bernardo
Raposo BoJoão Herculano
Rodrigues de
Co-ü Barro' Magnlhãie
Cruz
Azevedo, J cão Carlo, 'l':1wil'o Lopes, José Carlos
~il'gado ~Iaia, e J oão de ~Iouta Domingos
o Araújo.

Alfere.- António )1nn\l~l
de Abreu de Burros e
telho de Sá Nogueir,l,
~rO\ll'a, ,João Abel (ld

17) Concluíram
no ano escolar de 19l2-19-!3 o curso
d.e instrutores
de equitação
(1.0 e ~.o ano), com a elasslficac;ão que a c, d, UIIl "ai atribuída,
os eguintes Sllbaltcrnoda arma rle cavalurin:
Valoros

Tenente .Ant{'mio Herculano
Alferes:
Fernando
Luiz ,)Imlãll
Henrique
Alves
aludo

de }Iirantla

Dias

15,5

lG
lG
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18) Deve ser considerado
na situação
de adido no
Ministério
do Interior,
por ter ido prestar serviço 11 a
guardanaciona,l
republicana,
dc&tle ] de Agosto de
1943, e não desde 12 de Julho do mesmo an o, C0111Oconsta ela portaria. de 7 ele Agosto findo, publicada
na
Ordem, do Eaército n." 11, 2.a série, do corrente ano, o
alferes miliciano, do regimento
de cavalaria n." 1, Jo é
Maria Barroso Ooelho da Silva.
19) Ohegou l\ altura para entrar no quadro, em 22
elo corrente mês, o alferes de engenharia,
supranumerdrio, Fernando
de Figueiredo
da Cunha Pacheco.
20) Checou à altura para entrar no quadro, em 30 de
A.gO&to findo, o tenente médico, supranumerário,
105a.
J osé Leite de Abreu N ovais.
21) Pertencia ao centro de mohiliznçâo do serVlç,o
de saúde n ." 3, e não aocentro ele mobilização
do serviço de saúde n." 2, como Ioi publicado,
o tenente médico miliciano
Carlos Alberto Freire de Ol iveira, que,
por portaria
de 30 ele Agosto findo, inserta na Ordem
do Eicército n ." 12, 2.a série, do corrente ano, foi colocada na 2.a companhiade
saúde.
22) Pertencia
à brigada n ," 2 ele caminhos de ferro,
e não ao regimento
de engenharia
n," 1, como foi publicado,
o tenente
miliciano
médico, licenciado,
João
Vítor de )[ncedo Pinio,quc,porpmbriade28dc.Ag-o.to
findo, insezta. na Ordem do E.J:é1'cito n. o 12, 2." série,
do corrente ano, foi colocado no centro de mobil ização
do servi:çode
saúde n." 1. '
23) Por portaria de 30 <lo mês corrente foi mandada
ficar nula e de nenhum efeito a parte da portaria de <~O
de Agasto findo, il1.~ertn, na Ordem do E.l'ército n ." 12,
2'.& série, do corrente ano, que colocou na ba e aére
n." 2 o alferes miliciuno
médico, do centro de mobilizaçãodo serviço de saúde n ," 1, António lbnllcl Duarte
M·endes.

z.±) Pertencia
i\ 2.& companhia
de saúde, e não t\
3.·, como foi publicado, o aspirante li oficial miliciano
médico

Ram ir» A l vos ~'jgueir[\l,

que,

por portaria

de

2.' Rérie
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11 de .Ago, to findo, inseria na Ordem do E,v/;rcit.o n .? 11,
2.a série, elo corrente ano, foi colocado no regimento
de
infuntnria
n .? 5 (1.0 batalhão
expedicionário}.
25) Chama-se Doruingos )Llios elr. Andrade
Silveira,
e não Domingos 1Iatos Anrlrurle OlivE'ira, e é aspirante
a oficial, é não alferes, o ofici: 1 miliciano
do serviço de
adrniuistracão
militar,
que, por portaria
de 4 do corrente mês, insertu na Ordem do Ji),rército n." 12, 2.a série, de rl5. foi color-ado no regimento
de infantaria
n ." 2
(1.0 batnl'hâo e:xpf'ld'ic:ionário).
26) Tem o pôsto de aspim n te a oficial, e não o de
alferes, como foi publicado,
o oficial miliciano
do serviço rle administração
rni litnr J 05& Salvador dos Santos Cost, , que, por portaria
de 4 do corrente mês, insenta na Ordem. do Bxé1'dto n." 12, z.a série, de 1&, foi
colocado no Tegimento de infantaria
11.° 11 (1.0 batalhão
exped icionãrio ).
27) Pertencia
ao grupo de artilharia
contra aeronaves n ." 1 (base aé '<1 n ." 4), e niio à base aérea n.? 3,
eomo foi public do. o alfel'ec do quadro doo serviços
auxiliares
do exérc-ito J oão Duarte, que, por portaria de
4 do corrente mês, inserta na Ordem do Eeército n ." 12,
2.& série, de 15, foi c010('a<10 no referido grupo (comando
da defesa terrestre
contra
aeronaves
da base aérea

n." 4),

2 ) Contam

a uutig uidade

do seu actual

pôsto desde

13 de .\go la findo os majores elo e -tinto quadro auxiliar de engenharia
João António da Velha e Aurélio
GomC'~ ~T( né" promovidos
por portaria
,de 28 elo referido mês, inserta na Ordem do Eaiército n.? 12, 2.& sézie, elo corrente :l110.
29) Passa a fazer serviço no centro ele mobilização
de engenh·a·l'ia. n." -, cumulativamente
com o . erviço a
seu cargo no batalhão
de apadore
de caminhos
de
:ferro; o capitão
do cxtinte
quadro .a.uxilia.:r de engenhnnia, do m mo hatnllul0, Joaquim
da Silva.
30) Passam a fazer son'iço, oventualmente,
na inspecç.ão de tropa
de ('omttn~ação
o toncnte.coro-neJ,
na. sit:wação de reserva, .Tosé Cabrnl Caldeira do Aml1ral e os
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majores, na mesma situação, António Maria Neves de Carvalho e Teófilo de Sousa Leal de Faria.
31) Continua

prestando

de mobilíantes
de transitar
para à situação de reserva,
o major milíciano de engenharia,
do extinto quadro especial, Manuel
de Medeiros Tânger.

zação de engenharia

serviço

no centro

n.? 2, onde já estava colocado

32) Deixou de prestar serviço no comando geral da
aeronáutica
militar o major,
na situação
de reserva,
António Augusto David.
33) Está desligado
do serviço desde 10 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15,0 do decreto-lei n. Q 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, o capitão, na situação de reserva, Fernando Joaquim Coruche.

34) Deixou do prestar serviço no regimento do infantaria n." 2 o capitão, na situação
do reserva,
Fausto
Fernandes
Dias, sendo substituído pelo capitão, na mesma
situação,
Alfredo de Almeida Barros da Silva Ramos,
no serviço de chefe da secretaria
do batalhão do mobilização.
35) Passou a fazer serviço, eventualmente,
na companhia de mobilização
do regimento de engonharia
n. o 1
o capitão, na situação do reserva, Alfredo .J osó Correia
Martins.
36) Passa a fazer sorviçc, eventualmente,
no conselho
administrativo
da Escola Prática de Infantaria
o capitão,
na situação de reserva,
Francisco
dos Anjos Faustino.

3i) Deixou de fazer serviço no regimento
n. o 10 o capitão,

na situação

de infantaria
de rOS01'\'8, A rsénio J osé

dos Santos.
38) Foi nomeado director da carreira de tiro da Póvoa
de Varzim o capitão, na situação do reserva, Agostinho
Seguro Pereira,
em substiturção
do tenente do serviço do
administração
militar, da 1. a companhia de subsistências,
J osó Diniz Mourão.
3D) Prestava snrviço na 1, a Repartição
da 3. n Díroccao
Geral, e não na 3. a Repartição
da 1.& Dil'OCÇltO Geral

2.· Série
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desto Ministério,
o tenente, na. situação do reserva, Alberto Escoro.
Esta declurução
anula a quo, sob o n ..o 38), foi publicada na Ordem do Eirército n." 1~, 2.a série, do corronte
ano.

40) Foi nomeado director <la carreira de tiro de Angra
do Heroísmo,
em substituição
do capitão do infantaria
do batalhão
independente
de infantaria
n.? 17, Alfredo
Newton Franco.
o tenente, na situação de reserva, José
Vaz de Carvalho.

Ministério

da Guerra - I." Direcção

Geral - 3.a Repartição

41) Chama- e António Maria Leuschner
Fernandes,
e n ão António Mm-ia Luusclmer Fernandes,
o aspirante
a oficiu l de cavalaria, promovido para o regimento de'
cavalaria 11.° 1 por portaria de 1 de Julho til time, iusortn 11a Ordem do E.l'ércilo n.? 10, 2.& série, do corren te a.n o.
42) Deixa de ser admitido à matrícula
na Escola
Central de Sargentos nu próximo ano lectivo de 194:11944, por se achar de liceuç,a da junta para tratamento
sanatorial, o primeiro sargento do extinto quadro de
sargentos elo secretariado
militar,
da deleO'aç'ãoda
3." Repartição
d.l 2.& Direcção Geral dê te :llinistéTio
na L." região militar,
Jo.é Lourenço
Caseiro,
sendo
adrni iilo em sua suhtituYç'i'io o primeiro sargento
do
mesmo extinto guacho, elo comando {la .1.a região militar, João da Si lva Brito.
í

Ministério

da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.:1 Repartição

43) Pensões anuais q uo competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do decreto-lei n. o 28:404,
de 31 de Dozembro
de Hl37, transitam
pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
General Júlio Augusto de Oliveira, 54.000;5.
Coronel do infantaria António Duarte Carrilho,
Tom 37 anos de serviço,

36.000t5.

ese
:Mlljor de aeronáutica

Humberto
da Cruz, 3ü.0006. Tem
37 anos do serviço o 125 perlodos.
:\l~ljor do extinto quadro auxiliar do engenharia
Frun-eiscc Sldgupir.o, 2f).800;5. 'I'em i1.6 anos de eorviço,
Capitão
do infantaria
I<~dual'do Augusto
de Melo Pachoco, ~ l.liOOtS. Tem aG anos de serviço.
Capitão de artilharia
Jorge Augu"to Segurado
do Oastro, 10.800;5. Tem 18 anos de serviço,
4:J:) Pen '110 unual com quo passou à iituação do roforma o oficial ao diante nomeado, conforme de pacho
da Caixa Gcrul do Depósitos, Crédito e Previdência, publicado no Diário do GOl'êi'110 n.? :!24, 2.:1 sério, do 24
de Setembro de 1043:
'I'ononte-coronol

dl'

infantaria

José

Luciano

Martins

Correi II, ~8.8006. '
45) !Rectificada St puulica a ponsâo de rc erva a que
tem direito, 110S terrnn» do § ~,.e U0 artigo lü.o lo d cr no-lei n." 2~:404, do :>1 <1(> Dezembro de lD:n, desde 19
de Junho do 1\)42, o oficial ao diante nomcnrlo, em ubstíturção da que lho foi atribuída pela Ordem do Exército
n." 11, 2.a s 'ril', (to 10!i2:

de Iuíantaria João Duarte Cas quiub o , 15.30C·t
'I'eru 38 :.lUO;; do serviço o 14: períodos.

Tenente

4G) Rectíflcada
se publica a jJ01l ão com que passou
de rcformu pela Ordem do Exército n. o 12,
2.:1 série, de H)..j,3~ o oficial a s guir indicado:

à situação

Teacete-coronel
do artilharia
Snntos, 20.0ij:?·-.

Alherto

Múrio

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

'ort·

d s

Repartiçao

47) ...TOS termos do § 2,0 do artigo 3. o do I'l>gulall1ento
da BibliotSC11 do E 'úrciw, dclul'U, que u,
ntid dos
~üauo
meneiolludu1! :ai' l'Oeomm ;1 UI \ lllll B~lJli t ,c- .tlS
ohr:'6 qllo fie illd'c,am II. si'gllir:
Da Logação

da Polónia:

'l'.he Defeuce r;_1' Polcwd ~ M. Non\Íu Gt l OIelnuel', lieut.
gan.,

Sopt01t1bor,

1930.
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Th» Baitlc o] Gruntoald. anil 171e Germun Dmn,r; nach
esten-l\I11jor
Otton Lnskowski,
Loudon,
1042.
General Siku/'.~/d - F. C. Austruther,
London, Hl42.
The (Ierman P~·ft;l Colunu ln Poland Polish .1iuistl'Y aí' Information.

Public.

por tho

The Oer.na» .Xciv Order in Poland - Public. pOI' the Polish ~1inistrv of Information,
London, 19-12.
Xlodern WClrr~r- General
ikorski, London, 1942.
Frist of Rir/id.
Pulish Bomber Sq ((((lron-1GJO-1943.
Da Academia

das Ciéncias

J() Lisboa:

l/i.~túl'i(l das Doutrina,'? Xconómil'as

da AlIti!/a Grécia1942.
a :-:

Xenofonte - :\loSt'8 Bousabut Arnzulak,
Lisboa,
Relaçops ('ielltifi('(l8 entre jJo/'lufjal e a Grâ-Ilretcnh
II. Amorim !<'Pl'T'6Í'I'fl, Lisbou,
-!iJ •

..Jltllúrio Académico
o Arqui

de 1.'J /:l.

o Hi tórlco Militar :

Boletim do Arquico
19·n e 194:!.

'rLO

Da Coaris

"01. 11 o 1~,

lJi tôrico Jfilita/',

de Ui túntt :'\[ilitar:

.:..\í'colal( ri" Lanqres e a' SI/ti obra em Portu qal :-: Gnstão
do :\Ielo tlt' :\Iato~l ..iS~a., 1042.
Do Jo

é

Carlos

fac do Soares,

prcaidente

da .A-ca.

mia ll3rM 00aira do Lol r.as :
Santo AIl"W/llo rie IMboa,
(Brasil), HJ-t:?
De ~\.utónio Cabreira,

mililar

C~e

110

dI)

fJrasi/,

S. l\tulo

Lagos:

Um subsidio lHl/'a ri. It/stória de 'li'mor, 1.i::;Iwn, 1942.
Bodas ,te 0111'0 C/C'lltíficas de ~llltónio Cabreirll o Vil Cen.
te/llil'io da TUlllat!a tI(· Ta ,.im - nu pIa celebração
pelo
tl'l':,;tindo António Cabreira.
H)-!:!,
D(·

AflH1S0

Curte

O Che;j'e do Estado Carlllona

-

~ll

H ai:

General.

bsídios

[Iltú/lio ú.~cw· de !,i'afjolJo

biográticos,

1941.
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Obituário

1943
Junho
Agosto
Setembro
"
»

»
»

30-

Alferes de infautaria,
no quadro, Abílio ~Ianuel
Tavares Rosado do Sacramento Monteiro.
31-:\>Iajol' reformado António Luiz Cardoso.
7 - Tenente-coronel
reformado, inválido do guerra, José
Alberto Alves }Iirnoso.
11- Alferes, na situação de reserva, Tristão N unes,
13-Tenente
do ox tinto quadro auxiliar de artilharia,
no mesuro extinto quadro, António Marcelino.
lG- Alferes reformado Quintino Ferreira Barbosa.
21- Capitão reformado, iuválido de guerra, Francisco
Palma Vargas.

Rectificações

Xa Ordem do Exército li." 12, 2.- série, do corrente
I. 11.·, onde se lê: «Pratas», deve ler-se: «Pratos»; p.
onde se lê: «Sertório», deve ler-se: «Teotónio», p. ;i7:l,
se lê: «Rogado», deve ler-50: • Rosado» j p. 571, l. 33.se lê: «Oliveira», deve ler-se: «Almeida»,

ano, p. 56:?,
571, I 31.-,
I. 12.-, onde
c 31.-, onde

António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General,

•

exa

~

MINISTÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

do Exército
Série

2.-

N,O 14

21 de Outubro

Publica-se

de 1943

ao Exército o seguinte:
1-

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

;~1:1II (la o (:i)\l'l'I\O
(la Hl']níhli(',I,
PortugU\'~~I,
lH:lo
)lllll"lro
da Guerr«.
11OlllP,\I'
o lIla.10r
dl' art ilhaiiu,
lia ~ltUll(;ào dl' rvservn .. Iorgi' BOI!,lltn ~Iolliz para iI'
.lO P"ll'<lll'.!'lil'o
viu lllj~",lo (lI' 'll'yiço rpla('iol\;\(ln ('om o
pial\o 11(· rcurmuuu-n
t o lln p,-{.J'('ito,
Al('lIl da" <ip'i]H'-;:h l'Olll tl',llhlllll'tl''i
scrú fpito <lI) rl'fl'rido ofix-iu l , <l título dl' uj u du dI' r-u sto, o u linn o di,Í1'il)
dI' :1:10. ,l\l1lo pugo 1'<,1:1 vr-rhu con LUlIl' dOI'''pítll!o,!(i.
,
adig'o
fiO!!.' do Ol'\,:lIII('nlo
<lo .\1 :lIi,t'~li'J
da (;111'1'1'<1
para o ('OITl'lIlp
n no.
.\Iilli,t~l'io

d,l

() Sllh-~t'('let,íljf)
• 'III//OS

('OS/II,

(hU'1'I'd,

le Sl'il'llll110

::;

d(' E,tad(l

da

(~ão carece de "llto

(iU('lTól,

ou anotncão

d(' ln I:], -F, I'I/II/Ido rllIS

do Tribunal

de Contas).

-Ministério

da Guerra - 3.'

Direcção

Geral-

I.a Repartição

)Ltllda lJ 1;0\'\'1'\11) d: Hl']l\íhli('n Plll'tUg'UP'.I, ]lplo ~Iin ist i o da fiuI'IT<l, ]lI" 1,']'11\(1- do artigo
;-)!L do dl'('l','j()-II i
P;II"1

:!O:,'j I, di' 1:{ de X(l\'()lJllllll
til' 1!J rn, II1lIll('<lI'
nvm hl'(!ii -ntar tl cur o ,11' ('llg' '11 liriro dt' u rmu-

II.
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na ]~"('nela Pol itécn ica dt'l Ejercito,
~eguillt!:''\ ofic-iais de artilharia:

2.' Série

em E~pa-

Nuno (Tuilhpl'llJe Roriz Ruhim.

'1'ellPllü'
Tenente

Eduardo

Hubort

Dias

du Fonsecu

e Almeida.

A (':ula um (los referidos oficiais serú feito o abono {lo
uniu ujurlu de custo (le 270~ diários, bem cmuo o llP('PSsá rio para despesas d o represeutaçâo,
transportes
duru uí e as vingens (10 iustr-ução que Inzcm parte do progl'ama (lo ('urso!:' mutrtcu lusvparu
o (lUt' estão inscritas
verbas na alílwa r) llo u.? 1) do artigo 83.", na alínea c)
do In.O 1) do artigo S4.", na alínea b) ,lo 11." 1) do artigo 8·).° e na alínea a) do n ." 1) <lo urtigo 86." <lo cup
tulo J." (10 orçumento
,10 ~Iinistério
(la Guerru para o
l'OlT!:'ntp n11O.
As c!e"pl'sas ell' transporte
(las viagells (1e irlu (' 1'egre~so ,.;erão paga~ pela verba (la alínea a) do n .? a) do
al'tigo DS." elo ('apítu1o .)." elo mesmo orçamento.
'E,.,t a s 11 olllea<:õps siio r-on sirl erudus ele urgell t l' ('Ollve11i[·I1(·ia d c serviço púhlir-o, rotonhccidu
por (lt'spnl'ho
(1l' :2 (1" SetpllIhro tll' lH4:L
í-

)liJli,~(pl'io tb
() Suh-S!:'l'l'etlÍl'Ío
SlIlItos

Guorru , 2 <lI' Sl'tclllhi·o <ll' 194:3.-l1l' Estado da Uuen:l,
p('I'/Ulndu
rl().~

CU8tll.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 7 d. Olltuhro de 1913. Nilo
s!\o devidos ernclumcntos, nos termos do docreto 0.° 22:251).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

11." In:OiO, <1" :2:) ele tll'tclllbl'o
(Jll\-&l'110 (la Rep1.Íhlit'a POl'lug'ul'sa,
pelo )IiJli~tro
da GUI'1'ra, ronrerll'r
a Eclvig-es .Amélia
Pillheiro
de Senn, filha tIo fall'cielo major l'dOl'llln.do
Alltónio ~I[ll'ia PinllC'il'o (le Sl'llll, a l'evl'l'"iio (la ('ota
parll' <10 suhsírlio lllt'llsal uo quantitativo
tIl' 140$OD,
l'lll virtut1"
rlo fa lel'Ímen to t1e sua il'lll iJ :Em í1i:t At1 elaidc
Pinheil'o ao Sena. l'lll 14 de Junho du 184~ .
~()~

h'l'lllOS.

de lD:2tl,

(10 (lendo

lllllll(b

.Ministério

()

(la GU(,1'1':l, :lO ele Se[plllhro ele 1843. tIl' Estallo da UUl'lTa, FCl'/lIlndo elos

O Suh-Secl'ei.tí.rio
,'{((lItos

crosta.
(Visada pelo Tribunal
do Contns em 7 de Outuhro do 19~3. XDo
são devidos emolumontos,
nos termos do decroto 0.° 22:257).
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DE QUADRO

da Guerra - I.a Direcção

Ministério

N.· l!

Geral - 2.a Repartição

de 9 do corrente

(Anotada-, pelo Tribunal

mês:

de Contas em 13 de Outubro do 1913).

Ti"lIl pa ",.;ap:elll a ofir-iu i" mi lit-iun os méi] i« os, 11os Ü'JJlIII~
cIo deneto 11,U :21 ::!(i,"), ,11' :2:2 de Ahril (le 19:3:2.
por 'iI' encoutruren:
hahi l itailo-, C'01Il o curso (h, nu-di«i n«. Ih alfl'l'l's m il iciu nus (II' infantaria,
rlo l't'gillH'llh
dr infantaria
11,° 1, Ernesto
Co('lwL O~ú1'io, elo regi1I1l"110 clt' infantaria
11,° U, li(,(,lH'iado,
Aurcl iano B,~pt i-tu lla FOllSPC':\ 1'. cIo hatalhi'io
dI' ea,a(lol'('" ll." 6.
.l tht: l l i-m-iques ~ltlltll"
Duvid , ficruulo ioclo:-\ na situa1;:111

ch, lil'cnl'iaclos.

'l't-iu p:l"ag-l'lll
1111),,;

.lo

a nfiriul

cll'l'n'fo

n,O

m il iciu uo vete rinúrio , llO"; tl'1':21 ::Hj,"), (le :2:2 (le Ahril dI' 10:1:2.

po!' ..;f' I']l('oldl'ar
hu hil it.ulo ('Olll o I'I11'SO (II' nll'cli(·ina.
\'1·ll'l'inúl'ia.
o alfl'r('
m iliciuuo ,II' infantaria,
Iicen,·iado, (lo centro clt' mohil izucâo dl' infantaria
11.0 G.
,Tol'!.~'e En'lino
01iyt·ira .la Cunha,
cont inuuudo
lia
iuesum situação,

Por portaria de 13 do corrente mês:
(Anolada

polo Tribunal

de Contr .. cru 1;; de Outubro

de 1913).

Têm passagem a oficiais milicianos da arma de engenharia, nos termos de decreto n. o 21:365, do 22 de Abril
de Hl:32, por se encontrarem habilitados com o curso de
engenharia, os alferes milicianos de infantaria, licenciados, a seguir mencionados, sendo d iatinndos li. pioneiros
e telcgrafistas e continuando na mesma situação de licenciados:
Pioneiros

Valdemar de Oro}', do regi monto de infantaria n.o 1;
Armando Fragoso de Matos do regimento de infau.taria n.o 2; Vasco ~\.ugusto Jácomo ue ~Iagalhãis, do
regimento de infantaria n.O 3; Adalberto de Andrade,
do rogimento de infantaria n. o 12; Alberto Ilundain

ORDEM DO E'XERCITO N.o 14
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Ramalho Fontes, do regimento de infantaria n. o 12;
Pedro Cabral de Meneada, do regimento de infantaria
n.? 14; Tomaz VergJlio de Avolar Aroz da Oosta
França, do regimento de infantaria n. o lG.
Telegrafistas

Armando dos Santos Cruz, do regimento de infantaria
n.? 1; António de Almeida de Azevedo Oordeiro, do
regimento de infantaria n. o 3.

111- MUDANÇAS
Ministério

DE SiTUAÇAO

da Guerra - I.:L Direcção

Por portaria

Geral-

2.

a

Repartição

de 30 de Setembro findo:

(Visada pelo Tribunal
dovldos emolumontos,

do Co nt ns, com ti anotação de não s erem
!lOS termos
do decreto n.· 22:257).

Reserva

Corou cl 11(' «nvu luriu ,

110 quadl'o
(la a 1'111 a , ('~u'lo~ Duart.~Ias(';lI'('llli:\s
Ih· ~l(,Il(,'ps
l' ('apitiio,
do h~lt~tlhiio (]I'
('~u;~lI1ol'l's n ." lO, ~\_llt(íllio .\UgU,;tll <lI' )Iagalhili"
u os il'l'lIlo,,; da u lin eu (,) (10 ariigo
1." Ilo 1]t'l'l'l'to-lt'i
!l." ~H:4{)I, (11'::1 111'Dozumlrru
(1p W:li, ]lOI' 11'1'\'111 ,il1o
ju]g'n(1os illl'apaíll's
do ';PI'\'i(;o ar-t ivo ]lPla juntu
hospi ,
tulur
dp inspl'(\,lO,
(h'\'PII(]o
,,('1' ('O!lsidpl':\(1os
111',1:1
situuçuo , rl'spp!'iiyallll'lIit',
desdi' lH l':!~ (11' ~1'1('!llhl'll
(1p W4:L

Por portarias de 9 do corrente mês:
('ollsi(]l'la(]o
o I'npihlll,

apt'psi'ldado
ilO
'!'l'yic,,'o Ill'SII' ~Iilli."II~lio
(I
II~I "illlac,,':\P clp 1'("I'I'\'a,
:tdido,
Fnllll·j'('(l
An ihu] ])11<1111' SIl,ll"",
}lo], 11'1' .h-ixu do di' }l1'1',;tnr
q,,'yi(;n
110 )Iilli~i(.l'io
do Itdl'l'i(ll',
lia políl'ia
(ll' 'l'U'lll'<lII(;a Ijlúhli('H,
(1p\'('lIdo 'l'I' ('oll,j(11'l':Id()
III'"tn sitll,ll;iio dl'~I](, :2!J dI' S,·lpl11hl'o dI' l!Jl:{.
(Vhada polo Tribunal
de Contns, com .. anotaçllo de não lorOID
devido. emolumolltos,
nos tormOI do doeroto n.· 22:257).

2." Série
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Quadro da arma de infantaria

'I'en euí e (1<, infantaria,
ad idn, -Iouquim
dos Sa n to« 00mes, que.(le
n>g']'l'~SO (h, ('omi~~ão m ili tar no 1Iilli"tt',rio (la,.; Colónia», Sl' upreseufou Pln 4 eh, Uuiubro d('
lH [:l, prevuclu-ndo
Yag'.\ no quadro.
(Vlsnda pelo Tribunal do Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Quadro da arma de artilharia

(1l' urt ilh.u-iu.

;\(li(](h. Ibúl
t1e Castro Caria.
Diosro (le Curvn lhoe Carlos
Alberto 1Lu'lwrlo da '!-;ilya. ;ue. ele l'egl'C8";o d e ('0llli"",llJ m il itur no )Iini"it>l'io(]a"
f'olón ins, SP <1)11'1:'"t>lltUl'alll. rt>"IH>c·tiyallll'lItl'.
t'lll -l, (i p (j (lp Outubro
dt' Uq:l, PI (>l>lldll>11(1o \'a),6h 1)(' quadro.

Tt'uelltp.;

~\.lllíl(·,1l' (la }{p';';lllTt'i!'i\o

(Visada pelo Tribunal de Contas, com a anotação de não serem
devidos emolumontos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Supranumerários

ao

il'I'JllOS cla '2,' paril' <lo a1'1igo ,")8,"
(le(']'elo-lpi
'28: IOl, sub-titu ído p(']o al'tigo
1." (lo ell>(·t'('io-lpi
:1:!:WJ2, dl> '2() 11(' F,pnn'il'o
dt' lf),t:l:

~(h

II,
II o

Ihi!l'<\cll'il'o
<1l' ell:.n>llharia,
C'01l1all!1allll' m il itar .lu Tl'J'r-eiru, ,Toi\o 'l'alllagllini
rle Sousa Hurbosu, e alfel'e" elo
quudro c1o" 'iPl'\"i(;o-; uuxil iures elo exército,
elo :).0 lJablJliio (10 l'l'gilllPllto (h· infantaria
n," IR, Carlos FI:'I'reiJ'a (_\h('ai~ Eu,;(~hio. (1<"'1'1\(10 seI" (,(lJlsi(lpl'a(lo~ llesÜ\
-;iluac:,lo. 1 p"pl>c,tiY'll1\PIlTC·. dp'idl' fi l' !) clp Outuhro
<1p
lU·rl.
(Não carecem do visto ou anotaçllo do Tribunal da Contas),
Adidos

('apil:1o.
!la silnac.;iio Ih> l't;'selTa,
llic]io .\i1'(>'; J<;st(>Yl"
t> :,Ifl'J'(>~, cio 1'l''.!'illlPIl!O clt> ci\,'abl'ia
H," '2, .TO'H; .loaqnilll
('ola1'l>-; \'ipila
Sl>I'!':! ppJ'pil'a.
por lrn>lll sido
J'l·qui-;ilt\do..;
pala
dt'~C'IlIJ)t 1111,11'c'ollli",õp;;
(]l' sl'J'yi(;o
cll'jlt>ndl'lt1t,
(lo ?I1i!l'~tél'io
do IlItpl'io]',
1\a guarda
11a(·io!lal
I'l']>uhlil'all'l.
(lt'\"t I1clo seI' c'ol1sicll'rn(los
IIp,,ta
:--iiu<lÇ'iIO. l't·'l't,(·ti'·,\III,olllf',
de,tlp 7 de' ()nluh]'o
l' :!S
cip S '1 l>lId)J o cll' I !l1.l.
'l'pnput",
!la ,itU.lc.;'IO ele I'l>,f']'\ ,I. ~Pl'!rio .\ug-n,,'jo
cios
S,\llto..;. !,or It°1' "ido 1 ql1isil,IC]O ]lal',\ (lp~l>nlpPlllll\l'
U)IJ:I
('Plli«io
C]I',C'J'\iç(>
depl'llClt'Il!l'
cio ':\lini".t.;I·jo
cio IlItt'J'iol',
l1a ]l0]u·ill cll' "egUl'allc.;il pül,Jit'<I, clPVl'IHI0
,,('I l'ou"iclprac!p
IIv"ia ,itU:l,iIO
<11>..;cl('I cIp 01ltnhl'o
dl'
H)·!:L
(Anotadas polo Tribunal do Cont,u em 13 de Outubro de 19I5).
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Disponibilidade

'I't-uen te-coronel
ae u erunúuiicu , u.lido, ,Tol'ge )IL,te1o
11e ~ ápol p,.; ~I:lllUl'l,
pOl'
h'l', <1pixnc10 al' ('Xt'I'I'('1' o
('ilrg'O de sub-tl irer-tor
(las ()fi('illn:-; gt'l'ais rlp lllldt'l'ial
aerouáu
it-o , 11pvPlll1o ser (,()llsil1enulo
ncstu ~itun(;iio
(l(,l"<lp'2 (lp Uutubru 11t-~ ]!)t:L
Cup itão Ile ouvn lar-ia , ud ido , ,l<'l'l'nnll!1o Autón in ('P1'queiru
xla Si]ya Pais,
(llH', (1p reg'J'Psso
(h, 1'()llli"';;l<l
m il iiur no )Iilli,dt'l'io
dus Çolón ius, Sl' ll)>1'PSl'lll()u r-ru
S (le Ouiuhl'()(Il'
] D-l-:L
í

(Visadas pelo TrIbunal de Contas, com a anotação de não serem
devIdos emolumentos, nos termo. do decreto 11.° 22:257).

Reserva

111' PIlg'L'1l1Hll'ia,
~upJ'allll11ll'l'arJ(l.
do
r-mnuurl o militar
d os Açtn'p'i, l~ug(~l1io An tóuin Duro
Xavier
e cu pitão (ll' art ilhui-iu, ud ido, pl'Ofl'~SOl' do
('ol<'-gio Mi litur, JosP (la Cruz ~ro(a .liiuior.
nos 1('1'llIOS, rcspectivumcnte,
(las al íueus 7i) e a) <lo artigo 1."
<lo (l('(']'('lo-lpi 11." '2R:4()~, clp :n de Dozcuiln-o ,(lp H):17,
o.prillleil'o
por ter sirlo ju1g'at1o incapaz
do 'if'l'\i<:o
at-í ivo pela j untu hosp itulnr de ill~pl:'('<;lío P o :--t'guJl(lo
por ter aiillg'ido
o limite
(le idade,
deY(,llc1o S('l' ('I)llsie]pl'lulos J1p ..da~iiua\':'ío
<ll:'s(le }D (1(' Agos(()'(\ ~1 '111'
Sl:'ipllIhl'o ele ]94-:1.

']'PIll'lIt('-I'Ol'Olll'l

(Visada pelo TrIbunal do Contas, com II nnota~lto do nãb serem
devidos emolumontos,
nos tormos do docreto 0.0 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

CupitilO Uuhl'il'l Sérgio O~cí]'io (1(, ]t\l'l'O~ (' lt'llC'lJtl' Fl'l'11;10 ('ou(,('il'o (la ('o.'da, lIlllbos dI' ('ayalnl'ia,
(lo l't'n11'O
11!' lllohili>-:ul'iio
dI' <'uya1:tl'ia 11." 1, ~llf!'I'PS
dt' illfallbl'ia,
,(lo cl';dl'() dp lllohilizll,iio
(11:' infalltaria
11." -;..
.Anióllio
({aspar
(la Ura,a
Cosia, !lo <'PllÍl'O 111' lIlohilizH(;ilo (1(, illfuliLlria
11.° :l, .Touljuim
Hol'lw Lop('~ ela
Sihu l', do ('(,lltro \ll' lllobi1izll<;iio <1(' in t'ntllal'ia 11,° :-\.
"\nt6!1io ,1ou<luilll 'l'anH'I'S Feno, e alfel'ps dl' ('a\'alaria, do ('l'lliro (le lllohilizlI(;:io
!lp ('u\'uluria
11." :1.. r 0;10
ele Lt'lllO~ ~rlH'l'llo (lo~ S,llI!O'i,
lodo:-; lIlilil'ia11(h.
lil'I'!lI'iaelos,
llO~ i{'rIllO~
do ~ :l." do arligo
(;1.0 do <1e'('l'pjo II." 1:2:017, d(' :2 Ill' Ago,do 11(, 1!)~(;, ]lO]' 1('!'('111
alilig'ltlo
o limite
(1l' j(l;lClp, dl'YPll!lo ';PI' e'tlll~ide'l'aflo~
11<''itn "iiu!t<;iio, n'''pl'di\':tl11<'lltl',
(ll'~ll('!) d(' ,st'tl'lilll]'o,
1 (1l' .\go,;jo,
~ I':Hl 111' Sp!Pl11hl'o.
17dp .Ag'oslo t':: Ilt'
Scll'lll hl'o 11(' lD ~;J.
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.\.lfe1'l's mi licianos (le urt il h.u-iu , li('('l}('iaaos,
(lo cen tro
de lllohilizCI,i!o
<1" artilharia
n .l., .Iust iuo Autén io
(l()~ Santos
v , (lo ('l'lltro dI;' lllobiliznç'i!o
de ~ntilharia
11." '-l. Al1H'llo
Hm ho .su (le ~fato..;. 110"; 1l'1'111O.-< (lo ~ =L"
do nrligo
Gl:) do rll'('rpto 11." 1'.!:017, (1(' :2 (lt' .\gosto
(le lf):W, pOl' tPl'l'1ll u t iugirlo o l imitr
(le i(hclt·, de\'l'1l(10 -t-r (·olhi(lpJ'<1<lo..; n estu situucâo,
l'P";Pl'('tiY:lm cn f o , <1('..;(ll' tl (lp Out uhro l' ~l (ll' Srll'lllhl'o de 194=3.
.?

(Anotadas

pejo Tr-lbunal

de Contas

em 13 de Outubro

de 1945).

Baixa do serviço

(\\piliitl
Itlili{'i<lIIO (1(' resvrvu <1l' in l.uu miu ,José elos
,A nj o-, Pl'I'l,ira
Yalt'utl'.
110"; tpJ'lllO,'i (lo ~ .-l." (lo arti!!,'o G1.° (lo (ll'I']'('jo II. 1~:()]7. dp ~ (1(' Agosto
(1('
l!l:.!(). ]lO!' t r-r atingido
o lim it o 111' id~\(1l', (ll'Yl'ntlo spr
(·o}J..;idl·!';)llo I1P..;t:\ "itua,i'io
11l·..;(ll' :2-J. dl' Sl'tplllhro
de

l!J I::_
Tl'lll'ntt'
lllPllil'o,
lla ?a ('oll1jl:ll1hia
(1 c' smílll' ((1p,;la('<Inunt o su u itri iio n ." ~, TI'1'I·l'i1'<I). .Iuaqu im (h, .Tl','iuS
S011-;;'; :llfl'l'('s:
dI' u rt il luuin , (lo l'l'gillll'llto
(ll' :\rti111:\l'i;) 11." ], .Alllt-]'i('o
(la ('(lJl(·l'ir.;ào wligupl,
1lI0diC'0,
1i('I'I1('i<1(10, do l'l'giJlll'nto
cll' C'llg'l'llh:\!'ia
11.° 1, Odl'll
(1(' ~ou~a
,~Iollt('il'o
f' !lo sl'I'Yi,'o
dp alllllillisln\(.:ilo
milita]', (lo l'C'gillll'ldo
(le artilharia
ligc'irn 11.° :l, Em ídio
Lopes; f' a~pirantf'
a oD('ial (le artilhnria,
(lo ]'('g'iIlll'llto
cJe artilharia
jll·.;,\(la n," :2, )IalluL'l
Si1Yino
~II'nlll'';
c1<1 Sih-n,
t()lln~ )}}ili('i:lllo~,
110S tl'l'lllo~cla
1Íltillla parte c10 artigo
:l." Ilo (lendo-lei
II," :2K:4lH,
Ile :n (1p ])pzpmhrn
(1p HJ:l7. ])()]' tl'l'c'm si(lo jnlgüllo..;
ill(',l)l:l~lo; de todo o "l'r\,j(;o pPla junta
hospitalar
IIp
ill~']I1'('\'ào,
dl'\'I']Hlo
SI'!' ·c'o]\-icll·],:lclo..; lIesta sil ua(;ào,
]'('''IH'I,tiY:lJlIflltp,
<lpslh· ;-; (lI' ()ntnhl'n,
~!) <1p Sdl'1I111m, :2 11l' ()utnlll'll,
~1 dI' Sl'!t'lllh]'o
c' 1 dc· ()ntuhro
(lc·
l!t I:;'

tAnotadas

pelo Trlbunnl

de Contas

eIU 13 de Outllbro

do 19(5).

Por portarias de 13 do COlTente mês:
Reserva

Capitão do c~valaria, do regimento de cayalaria 0.° G,
Augusto .J OSÓ :\Iadeira, nos t('rmos da alínea. a) do artigo 1.0 do decroto-Ioi n.o 28:40J, de 31 do Dezemhro
de 1937, por ter atingido o limite de idade, devondo
ser considorado nesta situac;l'lo desde 28 de Setombro
de 1943. (Yhadn pelo TrIbunal de Contas, com aDotação de ono seram
II

dovldos

emolumentos,

no. tarmos

do decroto

n,· 22:257).
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Baixa do serviço

Alferes milicianos de infantaria, do regimento de infantaria n. o 8, Mário Fernandes Machado de Sousa e, do
batalhão de caçadores n. o 2, José Nunes, nos termos
da última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço pela junta hospitalar de
inspecção, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 8 e 9 de Outubro de 1943.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contaa em 16 do Outubro do 19(3).

IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _La

Direcção

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 30 de Setembro findo:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação do serem davldos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Regimento de infantaria

n.· 13

Coroue l, r-omuu du n le , o t euent e-cnrou e] <1p infuuturin
,
,(lo regimento
de infantaria
11." 2, ()~('al' Ko l de Alv.il'pugn.
Regimento de cavalaria n.O I

COl'onel, r-omuudu nte , o teneute-t-oro n el {h, ('ny,\lal'i,I,
<lo l'l'gill\Pllto
'CIp cuvuhuiu
n ." 2, Fl'an('i~('(l
.Jo,;P ·h
Fon';('I'n Coutinho
de 'astro.
'rPllPldp-('Ol'olll'l,
spg:ullrlo ('Olll,\!\(Lll!1(,.
o major
di' (';lva lmin, (la <lil't'r:(;ilo (la n rm n .. JOU() do :-;,ll'l'am('lli I
)follteil'o.
í

Regimento de cavalaria n.O 3

-'Ia.io!',

II

('apiLi()

<lI' (,;lyala1'ia

.To~(: :-;oal'(h; L'ru vi-i ro Fl'i().

P01' portarias de 9 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotação de serom de.
vldos emolumentos,
n08 termos do decreto n.o 22:257).

Centro de mobilização de artilharia

n." 8

'L\'lll'ldl'
m il iriau o III' .u+illnn-i«,
o ;ilf(,l'('~ m il ir-iuuo til'
:11'1il lnuiu , ~\inn so Aurélio
:\IOl'g('II~t(,l'll,
cnntun do a
:Jntigl1irLule
(le"lll' Idt' l)P;r,·Plllhl'o 11l' ]!J-1I.
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Direcção da Arma de Engenharia
o te n P1ÜP-('()]'O
P11gpllha ria, (la iJl
(ln" tl'OP'\~ (1(' comun icucão, .To~P Eernnmles de BalTth
.T iin ior.
T\'llt'nte-('010J1Pl, o major (h, ellg'l'llhal'i,l, (lo batalhão
,lt'
('Ol'Olll'

I,

uel

tplt'grati~l<\~,
]'p"un<\.

ypl'g'ílio

rle

t)

~pp('(;il

Antônio

({()1lH',~

Ferl'eint

Qll:\-

Grupo de companhias de trem automóvel
í'ap

tenente
l'llgenhul'ia,
(la
pa~ e ~en"i<:oclp pioIlPiro~, Domingo:;
itâo.

()

(1<:,

Por portarias

inspp('~'ão

d

Cabral

c

í

ru-

cle ~Ipl(l.

de 13 do corrente mês:

(Visadas pelo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas, com fi auot ação de serem denos turmos do decreto n.o 22:2~7).

3." região militar

General, comandante,
o brigadeiro
dante interino, Fernando
Pereira

de cavalaria,
Coutinho.

coman-

Instituto de Altos Estudos Militares

Brigadeiro,
o coronel de engenharia,
tirocinado,
professor dos cursos para a promoção a major e a coronel
das di versas armas e serviços, Júlio César de Carvalho Teixeira.
Quadro da arma de cavalaria

Brigadeiro,
o coronel de cavalaria,
tirocinado,
comandante da Escola Prática de Cavalaria,
Rui da Cunha
o Meneses.
Coronel,
o tenente-coronel
de cavalaria,
da 4.a Repartição da 2. fi Direcção Geral dõsto Mínístérío,
António
Mário de Campos Soares.
Major, o capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria
n." 5, Albino Augusto de Oliveira.
Capitão,
o tenente do cavalaria,
adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana;
Abel António.
Regimento de cavalaria n.O7

Tenente- coronel,
segundo comandante,
valaria, segundo comandante
interino,
> algueiro
Fragoso.

o major de ca'I'omaz Augusto
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Adidos

General,

o brigadeiro
de cavalaria,
adido, cm serviço no
Ministório do Interior,
comandante
geral da guarda
nacional republicana,
Carlos Maria Ramires.
Tenente-coronel,
o major de cavalaria, adido, em serviço
no Ministério do Intorior, na guarda nacional republicana, João Gualberto
de Barros e Cunha.

Ministério da Guerra -I.

dI' 1 do rorrr.nt

porturin»

PO/'

Direcção Geral-

a

i.

3. a Repartição
IIII~S:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos
de cavalaria, para o regimento de cavalaria n.? 2, sem prejuízo
de antiguidade,
nos termos do artigo 52.° do decreto-lei n." 30:874, de 13 de Novembro
do 1940, os cadetos do corpo de alunos da Escola do Exército 11.oS 230
Rui Jorge Ramalho Abrantes,
298 Nuno Cid do Znzarte Lopes Jonet e 301 José António Silva Severo
Ferreira.
ud iu n l e i1111 i(';\ll O", si-m

Promovidos
uos ]lo~to,;
juízo cle Hlltiguiclncle:

pl'e-

~\. aspiralltp
li oficial mi lir-iuuo
111~<li('n,plll'a li ;\.a rumpu n lria <ll' suúrl e , o pri meirn ,;aJ'gPllto c'tl(lp\e. (lo l'l:'g'illlPllto til' r-uvuluriu 11," 1, ,J OSt' Partlul (1(, )Ip1o l'
SOUSll.
.\

;1
i
dl' n{llllilli"inl<;ll()
ipllrtl ti uu idurlc
a que ]}('l'll'j]{'(', () sq,!'Ull(11l S(\1'g'c'lllo ('l\(ll'h', (lo z.: g'f'u]lo (11' «om pu n h iu-, (II' ,ulhisll'!1('ilh, l)!ál'io Pin',; Bl'Jltn,
a"piran1,'

ofiriu]

m

liriu

n

o

m

il

1,)1',

Por porturiu

rll :1 do rorrrn l c m.ê«:

Promovitl os nns 1lCh1()'; n d iun t«
juízo de Hllligui(la(lp:
.\ nspirunte

pnJ'a

()

n

o1i('iallllili(·inllo

]'('p:illlPlllO

,~arg'l'llto
Flllug'u('Íl'O

('ll(ll'lc',

Pinto

(11'

{lo

piOllPÍl'O

l'llg-Pllhal'i~l

huí al hüo

}<'{lll,;('('a.

jll(li('a(lo,~,

lll'

(lI'

si-m

pl'l>-

Plltl"1I11~\J'itl,

'2, o p r-i iueiro
('tl(;aclOl'l'~ lI.' i, .To"(;
11."

2.' Série
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.A. a~pil'a 11 1P n ufi r-íu 1 Jll iIir-ia no Yl'1erin ário , para a secçào ele (lp]l0"il0 do ]>l',;"oal (lo ~t'J'yiço yptel'inúl'io
militar,
() ]lJ'illH,il'o ~al'g'l'1l10, (lo ('('lli]'o (ll' mohil izaçiío
(le l'ng'l'llharia
n ." .l, ~L\lII1Pl Ainuro :\Ltrti1h.

Prmn ovirlns ,lO,-; ]l0..,to,; ,ulimdt,
ju ízn tIl' <1ntig-uitla(h':

ill(li('a(lo~,

sem

pl'e-

a"pil'allll'
[, oficial
mi liciuuu 1l'1eg'l'afi,t,1 (le 1'11g'Cn luu-iu , para o hatllhi'io
(ll' t('lt'I,!,'l'afi~ta", (l prime iro
'i,IJ'!!-'pnto 1',\ll('ll', (lo l'l'I,rlllll'nl0
(lp mtil luuia pesada
H,V 1. Fl'aH('i.;('o .l acques Santa Clara (]a ('unhu.
A a,;pinlldp
a ofirin ] mi licin no lll{>t1i('o, para a ;l." r-nmpauhiu (ll' s[nít1l', o pr-imeiro sarg'P1do ('<I(lp1e, (lo ('('lIt ro dI' l1Io1Iiliwt_,'i10 (1(' t'anllaria
11.° :{, Arlr-iu u o .\irps
Tri 0'0 tI t' Sou.;,],

.\

'"'

Por jJ01·ta1'Ía de

10 do corrente mês:

P1'OlllOyi(10'; ao~ po..,to,; udiuntv
iÍl(li(,~\llo.." 1l0~ termos
(lo urtigo
:1,)," (10 (ll't'J't'lo 11,° :21 ::Hi,),' (le :.?:.? <1e Alnil
(1l' 1!J:3:2, 't'111 ]ll't'juíw
(lp <lntiguitl,ull',
(I" iil'g'uintl'-;
I'1,ll'gClltll~ I' ]lraça.;:
.\ a'ipil'anlt''i
a oti('i,tl lllili(,ia111h (II' [11'tilharia
tle COS1:l,
para (l n'g'i llH'll I o dp ul'liJ.haria
<1(, ('o,la, (h ,;ol(1tHlo~ ('<1(l('i(',;,
do 1t'.!.6111t'ldo (ll' :trtilliuJ'ia 1ig('ira 11." :1,11."· K()t)/
4'2 .J (h' Aug-u~t() )Lllqut''; }'PI'J'az, Smi/.J:.? Allüínio
.\ Illt' l't o Ft'J'l't,jril ('<I~,llltl\'a t' SS:.? '-t~ E(luartlo FPITP1r,1
(LI ('()~la.

A ,hpirlllll('"

a ofiri,d

ll1ili(·ian()~

dI' :11 (ilk1l'ia

(ll' ('alll-

p,11l11a:
Pura :1" Illli(lntll''; a (1\1(' ]1('1'1('11<'('111,o,.; fUl'l'i(~is milirialllh: do 1'1'I.!'illlt'Jllotlf'
,\1"( illwl'ia
lig'l'ira
II." I
.\ h'ar()
]<'('1'11,11\(11'"
tl1' ~OU'i;l Frallco,
(lo ],pg'i1111'nto (lI' 111'Iilharia
ligt'iJ'a 11.° :1 A11(íllio Ilip{l- ,
liin (1(' Lima ('oJ'l't'ia, tln l'l'gillll'ldn
(lI' artilhal'il
lÍ!.~·('il'a 11."1 Al1ih:11 St'ahl':I )f:"t"l'al'pnlw'\ p AJ'-
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(le ar-

til luu-iupesadu n ." ~ António Ferrt-iru ~Ia]'abuttl
J únior e do gl'UpO illllepell(lpute
de m-ti lluu-iu
11." G .fo~{> Rufino
HibeÍ10 (la Cost« p o,; sul dudo('a(lPips: do l'egilliento de artilharia
ligeira n ." J.
n.:" ll!41 Horácio do Xa'wimento
Soares, 3i4-:2
('ados ~Ianul'l Pi1110 Alve« ~Ial'tlJl~. G:26/4:2 Jo~P
( ustó.l io Passo'i. (i~7 -12 ,Touo Tuvm-es Gnei-reiro.
(j·:IG/42 -l ouq u im António
Uosado
(l usmâo
t·

(;:r,I+~

Amílcar
Joaquim
(lu ('oll('pi(;uo Spvero;
(lo l'egilllPllto (lp artilharia
ligpira 11.° 2. 11.°0 S(J()
4] .Iesuvino }Iurqm':, ~e('a.
.1oi'ío ,lo~0 MOllx.mt o l!'Oll 'il'l' a , l!)] 4~ ~Ianul'l LO]ll"i (le Rpabl'u,
:lS:~/42 .J 0<10 Hihpil'o
('oJ"l'pin
Yiegas,
aU;J/..J-2
Fran('i~('o Ferreirn
Xovo, 4Tl 42 Hcber dos Santo", S!)2'42 Artur Simões du Sih'a Rosas, 893/+'2
António
('al'ya]ho
Roque '~a7,. H!)·) I +'2 )falllH'l
Diu« (Yollc;aln''i. k9G/42 António
:\Ian[1l('s .11Í1l10l', k!)7 -1~ Aug·l1.sto (ll' ('arv,t1h'l ('ol'lho
(' S!)S
.J.'2 .1o'ié ('apÜlllO'; (lo n'gillll'llto
de artilharia
lig'pira 11." :1. 11."· 4.)lN~ ~J:lln1P] ,loiio Hohin (II'
.\n(lra(lp,
+·)(i/-1-2 Yas('o ~Ialll11'l (lp Npabl'a Pal]lI('iólll. 4,70/4:2 ~lallul'l (lu Rilva Alve~ FU1'ia(lo.
+1') '+2 ,J o~é c1l' Figul'irl'(lo
Ba rho"a ~Lnqul's.
47G ~·2 .José<1l' )fato:-\ ,TÚlIiol'. 47!)1+'2 Fpl'lwJl(lo
(1" Sou~n ~rlll'till'; (los Santos, H(i4/4~ Fe1'nall(1()
Pin',; MOl'eü·a. 8(i:)/4'2 .Taillll' Pe(1ro Goulart l~o('11a. RSl '+2 J{prlllano (1e Olivpil'a ('abra],
KKG'4'2
Yíiol' Reahra Leiria p UnS!j.2 ~I:irio Augusto Nilypim <la ('o'ita; (lo regilllP,nto cJe' artilharia
]ig'eiJ'a
lI." 4. 1l."H ::4 '+1 .1l'1'c)nilllo ]<'(,l'1'('i1'a Pen'il'a
('outinlto,
:3kH/4! /'('rpJ'ino
'j'0111tda Silva Ldm,
:20S 4'2 Uont(·io (1l' ()livpi~'n Hodrig'ul';i,
:1:l4!4'2
.\ 111 íl('lll' .A ll'xa n(ll'p ~Jarti n s. :).)714:2
Dili iz (la
Silva Lpil;lo, :IN:)/'l:2 ']'po(lo1'i(·o .\niclnio
elos Sanios ('osin. :l!)! 14-:2 .\1'111llllclo d(' \Ldo~ Upho]'(];lo,
741'+:2 )Ianuel
)Iuria ('o1'1'l'ia HOlpl!to (' 7.),):4-'2
Diamantillo
Lopl'~ ela (Íla,:I;
(lo l't'ginl(,ll!o ,lI'
ari ilh;u'ia
ligl'.i1'll 11." 0, 11.'" :1.-)()4~
('ar1o~

:nn2

Ellu;m]o
Sill1(lP". :l()!)!4'2 VPl'IlllllClo
(ll' ,ra,;(·OlIC'('lo~ Pinio (la ('ullha. :l',4!+:! Alfrt,cln !feiior (1('
Fi~·u('i]'(·(l() l' SilYll ('ll1)l])(I~. :1,sR:-1'2 .\ niônio H ilwil'o (la ('unha,
:~n()!4'2 ])llll1l1S0 AgPllOJ' (1l' Oli-

"l'i1'<I Ll'nlOna. :l!lr; ~:2 Cl('11lt>ntp ~lon,i1'a ]>l'rl'il'fI
(lo~ Santos.
40k'-1'2 Domillgos .\llgoU-do Az('V(,(1o
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Romuris. 414/42 lIor{wio Frederico
'I'eixeirn Puruni e. 42:)'42 ..Armunrlo
Artur
Uuetle, H:\fapl,
,J2G '42 Sahino dos S<llltO:-; Sohral (le Curv.rl ho.
4:l!)/42 ·To:;~ }Iallud
\~ploso, -14214:2 Fl'all('i~('()
GOJll t'';

du Costu,

4-1-1 -+2 .Touqu im .T oão

Fl'llW

11-

eles (la Silva, :)4()142 A(Uo Alberto )Iol'pira
Aln'"
(la RodUl, 737142 }JaJ1uel .J ouquirn 11a Costa 01ivcira, 7·H!42 António Camões (ln Costu f 'arvulho e 7-tR 42 Fernuudo
Ferreira
da f 'uuhu ; (lo
regimento
ele artilharia
pesada
n ." '.2, Il.O" ~:)()'4:~
Aurélio
.J osé Pires,
237 42 Elmuuo Mmia :la
CUIl 11a .A.legl'in Ferreira
(la Sih ,1, :2·)4/-1:'2 To,..;r
Paulo 11(' qUl'il'oZ p Leiu-ustre , 27.J:/4:2 Adriuuo
Augusto
Ltl'llÜ', 27.")/-+2 SL\Jluel }Ltl'i,\ t1l' SOllS,)
UUl'df','i Guimurãis
Pestana
e 27G/.J:2 .Torge )Ian ue l H.núl
Fl'l'l'az;
(lo grupo
illrlPjlPllllell!\,
dE'
arti lluu-in
dE' monfuuhn
, 11."" 121/42 ,\.lllíll',)l'
Sampaio
ltotlrigups,
24:) 4'.2 Fernu mlo AUg'n,;to
Bap1 ista I' 27:l/4:2 .I oâo António Brioso Pina Il\'
.J PSU:;; da buturiu iudepe udcute Ile 11pfe..;a \1(' ('(l..;L)
11." :2. II." 1/42 Clellll'llÜ' O(lol'i('o lla ('ô1'11'; lla
hnt ai-ia illl1pllllldelltp
IIE' tlefE'sn IIp l'O"ta 11." :l,
11.° ülll4~ Armunrlo
rle Freitas Amaral.
Para o rt'p:ilM'llto IIp artilharia
ligeira
]].0 1. o 1'\1)l'il'l llIilil'inllo
<lo l'Pgillll'llto
\lp a1'tilh,\1'la
ligeira n." 3 .Jo~é )fip:llpl Ile ~1atos FC'l'nnnrll'''
F]'alll'O Ih, SOlha e o,; ~ol(lallo" (',lIlete~: (lo r('~'ilIll'lI!O
111' nrtillwl'ia ligeira 11.° :1. 11.'" .-)nl t 1 .r ;);1qn11ll \'11'P11ll' III' ~Iajo..;, :l:j 4:2 Llliz '1't,i:\:t'i/';, Ih
Si]Y:l. :2J7r..j.:2 l'\'l'II<lllllo Allwl'lo Yall'nte
11,;' )1ir:\
Fl'],II<llI11l'~. ·1(;2/42 ,J Ol'g'P Víto!' (lI' ;\Il'lo ]>01'1II':'; 11
(la Silwi1'a. HWf.J.:2 .João }Ltria Ib SilYa ])([;\1'1\'
p H7H 1:2 .\n1{l111o \~al(lelllar
SilllÕl'S l{\I~~O; 110 rl'gillll'1110
11" artilharia
ligl'i],:1 11.° ..t. 11." :ri7 ~'.2
.J 0:10 _l:íl'lnll
(JOlllPS; (lo l'eg'illlPllto
Ile adi] haria
lHI,alh n.O J, 11."· .J.I(j'·!2 ,\.ldónlo
('()l'l'pia
Ilos
Hpj",
..j.H I 1..J.2 BI'I'lIanloll:!
Fon"l'pa
Fialho
('
WI ·t? Fl'l'nanr!o ('(11'11' Upal (h:1\,ll (' Silva.
Para II l'l>gilllllllto rl{' al'\ilha1'ia
ligpil'H 11." '.2. O'i ~(ll(Inrlo..; ("llletr..;: (lo ]'{'gi11l1'Ido rll' artilharia
ligeira
r
H. '").11.'" :1..j.:j{..j.2}J:dins FilÍza .\.h·:\l'l·'
(ln ('o"jll,
;117/-1'2
.1 oa(J II i 111 dl, Pillho
Fel'1'nz
Br:11l11ilo.
:li2n'2
l)all(pl
Fl'],l'pira
Pillt{) l' a~rl ',),2 J) l\"i<1
AlIi(í11io
('apl'ln..; 111>,\\'(·1:11': 110 grupo in!l('l)("l-
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(lente tle artilharia
n ." (), n." ~jl!4~ CarIo,; AIlwrto Pi-rviru Ruas 'e do grupo in depemleute
(1,'
urt il luuiu (1l' montanha,
11.° ~-J.:jf.±~ )'Ianuel
A1'tur 'I'ubor.lu (Juena -Iuuquciro.
Para () rpgilllPlllo
de artilharia
ligeira 11.° 3, os ;;01·
(ha()~ (',uldt,-:;
do l'pgimento
<lp artilharia
ligpim 11." 1, 11." :1.íH/ -J.~ .J osé Horge~ Lin hures Co,,lho Ho('hn;
elo rl'gimento
(ll' artilharia
ligl'ira
n ." :2, 11.°; :lB!J'+~
J'oúo Di n iz :I!\'1'1'l'ira , 4·-)(;/-1'2
Amurlor
}.Lnini Ca st an heiru l' DO:2 -10:2 1Inlluel
.Toi\o (le Al me.irlu J únior; tIo reg'illlPnto (le adiIb .uin 1igei ru 11." 0, u ." :)!) 1/42 Carlos )Iall ue 1
Fain Salltal'l~lll;
<la hu tmin ill<lPIH'lHll'llte
de rl2fe-:a (ll' ('o:-ta 11.° I, 11." ;)1/-1'2 ];;lio Pinto An'l'
da ('úlllara Hrugl'-: POlH'e (ll' Leito.
Para o l't'gimento (ll' artilharia,
ligeira 11.04, os ~01(1a <lo,; cudetes:
do regilllento
a(, nrt ilhuriu lig'pil'a n ." '2, 11." -ti:l 4'2 Hum-ique
Boaventura
('illllPPitO ('a1'\'nlho ,Simõl'-:; <lo l'l'giml'll!o
(le art il hurin ligpim
11.° :1, n ." 411/ ..t~ Luiz
An ih.il
'I'oixei ra Sú Fel'lIalull's,
'14H '..J'2 !<,pl'llillHlo .\ 1\",11'0 (lp Fl'il11(,'a Fl"feira
e 8ti:3l4'2 .Américo ,To:ip
X ttlles lla ('osta; do l'l'!-\'imento <1e al,tilharia
ligPil'il 11.° 0, 11.° 7:~..J-/4'2 ..~(lalbp1'lo UOl1(;alves Dia.,.
Para o I'l'gillH'lllO (le artilharia
ligeira n.· 5, os SOI(1all()~ l'adl'll"..: do l'Pgillll'llto tll' artilharia
ligeira
11." :~, 11.° ..J(j()/4:2 Etlutm10
,Túlio S011"a T,arohel'
tle B]'i to P do l'PgillH'l1 to (le art ilharia
pl'Sa(!n
11.° :2, n,o
'2()'-J/·12 :I!'crJlanrlo .Ubl'l'tO Hl'llUlll'],
( 'ortl<
Para o l'eg'illll'n!o ·(lp adilharia
pe'iada 11.° 1, () furriel lllilit'iallo
do J'egiJllC'nto (1(' artilharia
ligpil'il
n.":; Badolollll'lI
)1<1)'ia da ('o~t<1 ('ahral Costa d·'
)[n('e(lo
e os sol(!a(lo'i ('a(ll'!I"~ (lo l'l'gi1l1pnto
(I!,
artilharia
lig't'il'll n." 1, n," :Hi/..J-'2 )lnll\ll'1
~ll'('illll'nto
l{npthO de )1t'(11'i1o'i; (lo ]'('gimp11to
<1"
tillwl'ia ligl'ira
11." ;~, n,'''
-J.'20/1O Yat;{'o Arllújo
rll' ()1iveir~l, :1l4/..J-:2 ~Illn\ll'l Fpl'llan(ln ~Ialhfio
Hojito, ,-H:2f4:2 Fenlan(lo
.\n1!Ínlo (la Silva lhplista, 4G!/..J-'2 ,Jainll'
)h(leira
c!p ~Iatos, RGlf.l'2
}<'P1'nant!o
Pt'l'l'irn
SilllÕI'~, SGi /12 Antón io(b
Silva l{apo'io, Rü8/4Z AlItôJlio Ho(lrig'llps Ranto~,
870/--1::2 ]';(l\\'in John )IorbI'Y, 87:2/-12 .JÚlio (lo,
l{l'i, )Ial'!ins,
R8..J-/..J-:2 Or!aJl'!1o de Oliyeim :Martills, SSi/~:2 Eugl;nio Hapti"ta
Vaz Paoheco
,le
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Sucesso

Silveira

eh

(_'o'ita.

() J'egillll'nto
(le mti lhm-iu pesada
11." '2, os
..;oltla(lo,; (',\(1('11''': (10 l'egillll'll to de nrtilhm-inJiPinto
g'l'iJ'a n ." '2, n.OI :17.",141 Ar-úrc io Hiheiro

P,\J'a

W~ '4~ ..\J'i,liele,;
Lopes ela l{,o..;u Xdo;
(10 l'egilllPllto
elp urtilhurin
ligeiJ',1 n ." ,)', n.OS 4-1·)/4'2
('arIos cIp .\zl'\'l'c1o .JIaia, -t41i -1~ An íhu l Arlolf'o
(l11l',ll''i Pinto \-ilela, 7~:21-t:2 Alf'rerlo
1<'ili]>(' Bur1>0,,1, 7'27/-1'2 Ilídio ,To..;(; Pomar Peixof o, 7~H/-i~
.\lltcínio
('<Il,lo" XOg'ltL,il'a. 7:lfi -i~ Aut óni» .Tcht;
Yi('PlIhl cl(, (~\ll'il'()z Bano.;
I' 7.j.(i -t:2 Fran(·i";\'t)
.J (he; ~oa I'l'''; ()g'<lll (1o.
Para o grupo ill'depell\ll'l1tt,
ele artilharia
11.° G, o..;
f'urriéis
m il iriu n os: ,1n l'!'gilllPlIto
t1p urt.ilhuriu
li!!,'pil<\ n ." 1 .JIanuel
LO!,I'''; )Ia1'(lUl'S C elo reginu-u t o (1e urt il luu-ia liO't'ira 11.° :j Alberto Nouvi]]e t' os "old:\(1()~ ('ncll'h',,:
do regilllPlIto
d(' artilharia
ligC'ira 11.° ~, 11," -i:2j/-I-~ )Hl'io (la Si lvn
Sal"a :do ]'('gillll'llfo
(11:' a1'li111<I1'ia ligeira
11.° 'l,
11.'" i(iq~ Hnül
~rell(le~
:Fel'nalHles,
SG/42 GuilhprIlIl' .Tos;' Fl'lTl'ira
Pinto Hasto", 4:3f),42 Henri(Iuo C'oll'iLul t Km,; l~lll'lln~', 4,-1- ~'2 Hogérin
Baptista (la ('ulIha (' Sú e L-I:7/42 )Iúl'io Fonsec,t
Hot.plho; (10 l'l'gilllPlltO 'Ill' artilharia
ligeira 11.° 4,
ll."· 0.-)4/~~ .João ('l'holai, ~eto,
:19,,')/48 )Iário
Ho(hi!!,'o lia FO!l";l'('a Halll()~ e -1:09/42 ,José ]'ilipe (l~ ~()u~n; 110 l,t:'gimcllto 110 artilhnri"
ligeira
11.° ,'), n,O :3{i1/ I~ )Iall1lt'l
.roa(luim
Pipa Amorim; <lo n'g'illll'II{O
ell' artilharia
lw,;acla 11.° 1,
!l." .Ji8/4~ j\llwl'f"
J{()(1I'ig'\ll's
(la Co~tn.
Para o g'rupo ill(lt])('lIc1t:'lltP'
tIl' arlillwria
(ll' 1Il0l11.1111];\,
o,; ..;ol(bdo-, ('a(ll'I\,,;:
(1n l'l'IÓlllL'Jlfo (lp
arlilharia
li!.'"t'ira II,' 1. 11.° iOO/41 Xi('o!nu(1p
)lt'!lclollc,:,1 ('a1>1",11 l'anpinl
do Am<lral;
110 l'l'gintl'nto
<ll' <l1'lilharia
li!!,'pira 11." ~, n,'" ;Hq~
.J thl~ A 11g'\l ~to <l,\ Si] \'lI H o.,a, 171 -1 '2 Lni 7. Allll'l'lo I/(lIhl'I'll
Pina,
:li;H 1'2 )fallul,j
Yall'nte
d,' .\hlll'i\1a
Xll!lt'~ !{O([lH'. lO'2n~ Luií'. .\jl'i(11'''
Xog'upim
.~!'\'e,. W,-) -I:.', L\liz
Pinto
Af(]]l'o.
·W~II:"> ,fo,;(: AllglHo 1)a"it1 ('ruz Pl'rl'ira.
-tI.)!
.j.:.,> (',lI'lo,~
.\Ilg'lhl0
COII('l'i(_':io
Soal'l'';,
-rH/1:2
H:l1íl cl(h :-;anlth .Jlo(!l"10,
I.-)~4'2 ~\!lt(illi()
FI'rl'l,ira
,'O:ll'b.
·jliD 1'2 .\(!rillJlO
,'\!ahra
lla Sih,t
l'
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Yl'ig::l, -+70/42 .To~é Ho(higUL'S Abrau tes e AD ~I
-+2 Antônio l{o(higup:> (h, Gliveira.
Para a balaria
ill(1q>elH1pllte (1l'(1pfesu
,(1p (·()~t'l
n ." 2, () sohh(1p
eadptl' (10 rq.('illlel1to (h, artilharia ligpira
n ." ;L n." HH.')/-J.2 ltl'mdo
António
Corri-ia (1l' Houn'ia.

A aspinllltl's'

LI

otir.iui-

mi lit-iunns

(lL'al'tilhnria

('Olll",1

n ves:

,I P)'Oll

Para

() ('0111<11](10 (lp artilharia

da d efesu unr i-nci-eu
miliciano
(lo
('enho (lp m obi lizueão
(1p infantaria
H.O 1 J.<'1'<II\cisco ~Ianupl
Uo(li1l]1O Ua ln'al , () furr-iel
m il i«ian o ,do grupo
(1l' nrt ilhuriu
contra ael'Oll<lYP,'i
H.O '.2 YítOl'
Xl rmuel Fpl.~'ra
p o ;;01(1<\11(' ('a(letl'
<lo n'gilllpnto (ll' nrt ilhu riu ligl'ira )1.0 1, 11." ~!)!J
~2 -Iouqtrim
Lopp,s Hp]chiol'.
Pa)':! o grUlpo de artilharia
cont ru al'l'Ol\aYl','i
11.' 1.
os sol,(la(1o'i (':1<1etl's: (To 1'('gi1l1l'11io de a1'1illuui»
ligeira 11.° '.2, n ." 411f.t2
.louq u im Xt'jo )Iurta
L'
904/12
Luiz
(los Nmdos
)Lmlue,;
Cat:niJlo;
(10 regimento
(1(' artilharia
ligl'll'a ll.o:~, 11.°' 1,-)
-+2 .\1Yal'o ,)o,,,é dp Rouse H()(lnp!te,
18/-+2 ,T(lUd
('arJos
Almpi(ln
Campos,
AH/-t.2 l{og'L~l'io !lo'"
SUllto;; Leitão,
2.1G/-t:! Amurleu
nO(lrigul'~
FL'l're iru )btias,
~lRf.t~ FI'<llI(·i,;('o Cahrita )Iatia..;,
'22·')/-12 Fprmllulo
Bl'l'Jl:mlo
(le ~Iag:111lui", XUltl'~
(1e Sou~a, J77/-i-'.2 .Jo~é Llliz ('01'J'l'ia Di:h ('0",1:1,
H·j:{/.-I-2 :Fpl'll:lll(lo
SO:ll'l'S 1IaUJ'í('io,
S·jH -12 1'('-

(1t' Lisboa,

(ho

HOlllU

o primeiro

)Lu·l11ll1o

('i~(·o Pl'l'pila
JIl'llllp:-i,
A llllei(la, H7H 1810sp

Kurg<'llto

Pai,,:!

H(i}) 1'2 1<'1',,11.Joaquim
.To~l~ ,L·

Hapo~(),

Hi1/-12

Ual'!,;uo l' i'l1'lO'±'2
(10 1'l'g-illlL'llio(1l'
.anillwJ'ia
ligL'il'a 11." .!, 11.°' :HS/1'2 .JO:IO .\1'1\11'
1,i11('(' dp Oliwil'a
l' i,-)()/..J2 !ll'l<1pl' ,} o,c. Lailh
(' Siha;
(lo l't'gillll'llio
(1" Hl'tilhaJ'ia ligt'inl lI," ,-).
11."" :lG:l/ 12 EI'J\l'~jo
.\ llg'n~i() B:I,dos ll" :\Ldo..;.
:HiU42 ,JOl'g''' .\ugll'lo
'J'nl.JI(·o..;O
\ray-. 7l.')f,!:'>
.\lliólIio
Augus(o
So:!J'l'S Pinto
l' 7 fi/-1'2
\ral,l,·_
.Jouo

lllal'

Alt(Óf1io

S(pigpl'

)Jal'iins;

Augus(o(\m]('il'll;(lo
pl's:ula
11." 1,

l'l'gillll'ldo

(1 L'

~1l1;-

0 -12 Jbmilo .\ 11tUllt''''
Hibl'il'o (lo }{oSlíl'io l' HO/-tZ j[allul,l
\Ti\ll1'i:t11l1
Lopo FiJ'lllillo
,ti:! ('osta; do l't'g-illll'lItn dl' :11 tilh:l1'ia pt's:ula
11.
'2, n.'" ~)'2:l 1'2 .AlIt611io .Jo,(~
lhal'ia

11.'"
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Coimbra
e 52-1:/4:2
Adalberto
Sumniaviel le da
Si lva ; do grupo
independente
de ar-tilhari.
n." G, n." 280n'2 .José Emílio Ribeiro
Casunovus.
Para o grupo de m-tilhariacontra
aeronaves u." ~,
os soldado,.; cu elet e,.;: do regi m eu to ell' arti lhari a
ligeira n." 1, u." 6'28'-1:'2 Carlos Pinheiro
Saramago ;r1o rep:imeJlto ele artilharia
ligeira n ," 0,

n ." -1:78/42 Fernando

Rovisco

Guapo

Ribeiro,

8·H)/42 .João Augusto Tr-inrlutle Yalente,
8.")7!-1-2
Hell1'i(lue
Ht'hêlo ('ot'lho
Dia,.;, 862/4'2 Sérgio
Godfrov
Soare,.;
~[(lreira
e Í'l():~'4:2 Hum berro
Frall('i~('() Dias; <10 regimento
de artilharia
]H'snlla n ." 1, n ." 2:).")/-1:2 ~\.lllPri('o dl' .Iesus (le A1meirlu San 10"; l' '2:~7/42 .J ose (Tom PS «Ie A lmeidu.
Para o grupo .(le artilharia
contra uercuaves 11.° :~.
os sol(lnllo"
('a(letl''';:
(lo ll'Q'llllenlo
de art illnu-iu
ligeira
n.O 2, n ." !JOG 4'2" .To,.;é Lu iz Morga(lo
Hpllri(lues
,(ll' Azeveclo : (lo l'egillll'lllO
de artilharia
lig-t'ira 11." .J, 11.°0 ;HGI ~'2 Artur OOJlll',;
Mout in 110, 7'2DI-I::Z .To,.;é Cardoso )lorg'u(lo
.T
n ior, 7:10'f2 Fernuurlo ~\.ug'n~lo ~Iolliz Gouveia,.
7:{2/42 Lu iz UOllzaga «le OlivE'im Ferreira
e
nai42 António Emídio Y t'iga<1e Abreu Freire :
do rt'gilllPllto ele artilharia
pesada n ." '2, n ." ,)1/
-1:2.T ouquim dI' Sou~a ~Ial'que~ e 2-1-.')'..t? ~[anuel
~I::tl'ia Ramll~ Pinto llo~n".
ú-

PII/'

porto/'!!!

de l.; do rOl"/'l'nfr

II/Í's:

1'I'ol1loyi(]o <l a,;pir<lllt(· a ofi('ial 1Jliliciano
vl'Lprinúlio,
para a ';t:'(',ão (10 elt'!Hí,.;ito (lo p",soul elo ~t'l'vi\'o V<,t0rimíl'io militur, II primeiro sar~·t'Jllo ('adete, (lo regi1l11'lIto
(]p illr .. tlial'ia
n." 14, .Tosé TÔ1TPS ...\.1v(' S , 8p111
]Hl'.iUí%ll
(h, :lJltigllidaell'.

Por portaria
Pl'Ollloyido,

de 14 do corrente m~s:

;10"

aeliantl'
itl(li('n(lo~,
(h ,;pgnilltl·." ~arg('ldos:

]lo,tos

jllí%() dI' antigniclac1p,

~('nl

prl'-

...\. aspirante,;
n oficial miliciano"
pioHeiros
dl' {'Hg'ellharia, para o rog-illlrnto
rngollharia
n. o 1. o primeiro
"arg't'nio
('a(lete, (lo rep:imt'llto
(le illfalliaria
n." 13,

ue
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},('O(lt_'g'tÍ.l"io ')Iul'queR
'I'omnz dI' Fig'ueil'pdo
e o ~l'p:unc1o surgento
cadete,
elo ngimento
de ('U \":11:11'i:l
n ." (i, Quirino
,Tos~ Salgueiro
)In('hac1o .
•\ u-rpirante
a ofir-ia l miliciano
(lp udm inistrucão
mil itur, pa1'a () ~" grupo c]p compun lrius xl« ~uhsi~têll('Hl~,
o priruciro ~ul'gent() cudete . elo 1'P:.61lH'llto dt.· infun tnria H.O ]3, Ahíl io Quadros.

Fo1' portaria

de

j.r)

do carrcnt

e niês:

Promovido
a ns'pil'un1p U ofiriu l m iliciuuo 1l1\o,li,'o, ]>~ll';l
a ?." ('01llpLlIlhia c1e ~aú(l('. o pi-imo iro SUl'g'Pllt) I'U,leü',
(lo J'('g'illl('n1o
(le iufuntm-in
II."
~,
~\l'1I1<11ulo
Frn nrisco Co.lh o Smupaio, SI']\) jll'Pjuízo (lp L\ldigu;(Lllle.

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministél'io

da Guerra - Repartição

For l)o/'fo/",(/

dI' .'27 de

S!'fl

E TRANSFERÊNCIAS
do Gabinete

//1111'0

findo:

(Visada polo Tribunal
do Contas om n de Outubro do ln13 •• '''0
são devidos emo lumeutos, DOS termos do decreto D.o 22:257).

He(,()ll(luzitlo
por mais (lois anos no ('arg'n c1p ,-;p,']'t'1úrio
(lp inn-stignc.:i"io(lo
'I'rihunul )Iili1ar,E~p('('ial,
Ill'~(ll'
f) (1(' (Iu uht'o (lo ('oJ'1'Plde :1110, 110S 1('1'111 os (lo ~ :1." do
artigo 1:1." ,lo rlpl'1'l'tcl-lei H,O :2::l:~()!1, l!l' (i de .-0\'['111ln-o (li' 19:{;{, () ]ll'illll'il'o
sal'g'('ldo
do ext iuto q nn d ro
(1(· "arg'l'lll11S (lo s('(']'p1a1'ia(lo militar
.l osé ele .Iesu-.
í

Ministério
f)o)'

da Guerra _La

portl/ril/

Direcção

di' 72 dI' J !/osto

(Anotada

poIo Tribunal

Geral-I.a
do

do Contas

Repartição

('())' 1'1' 11 ti'

(l/l():

em 1 <lo Outubro

de 1913),

Supremo Tribunal Militar

1'~.·olll'l'n(l() (1(' ]ln:sirlPlltl'
o g'PJl(,l'Lt1 Doming'os
.\ug'u"tn
.\h-es (la Co. ia Olinil'a. ]lo!' 1l'1' ntill!!,'iclo (l limitl' (11'
i(]n(lp para 1rallsital'
p111'U n c;i1nn<:ilo dI' H,forma,
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Ministério

da Guerra - J. a Direcção

;..r.o 14

Geral-

2.

677

Repartição

a

Por portarias de 4 do corrente mês:
Colégio Militar
Tenente do serviço de administração
J osó Ed uardo Correia.
(Yl sndn pelo TrIbunal
vtdos emolumontos,

militar,

no quadro,

de Contns, com a anotação de saram donos termo i do decreto fi,o 22:251).

Ministério da Guerra - I.· Direcção Geral- 3.' Repartição
;\1Ien'-; clo quad ro dos ';pJ'yic;o-; ali -ili,\)'l'';
{lo exército,
110 rt'p."illlPll!o ,cIp Pllp."Pllhal'ia
11." ~ (1'(lIlJallllo
110 hat alh;1o clt' halhllli",,()l'';, s. )Iig-Ut 1), (luilhl'nlIP
dl' Ca-iiro Luazp'i Suut os.
Extinto quadro especial de oficiais milicianos do serviço
de administração militar
Capit:l0 m il ir.iu uo do -;l"'\'j\,o dI' ,ulmjllj-;1r,H:ilo
mi 1itu 1',
cIo «xt in to q un dro l'''pe('ial, 110 ('ol{-g-io )lilibr
.. JÚlio
Duurt I' Costu .
Hospital militar principal
1'I'111'lltl' do ex tint« CP1'I<JrO uux ili,u- clo -;en'jc;o (II' :iaúcl.·,
rlu ;l.~ c'OJllpa1lhia
(lp "aúcll' (i'oJ'Jllac;ao
hospitalar
do
conuuulo militar
(la )Iacll'il'a),
Isidro António Gaio.

POI'

('apitilo,
:-;iha.

l)l)rlll/"{/s

11'1

!lI'

n

tl o

('111'1'1'/111'

/IIf.~:

1.' região militar - Quartel general
~itna\,:io clt' resurvu. .T.rinio Pomp

íl io Auto

Comando militar da Terceira
Uomu udauttcll' l'IIg'l'1I1wl'ia,
o tClll'lItl'-C'Ol'Olll'l
clp ('IIg'C'nlnu ia, supramuuerúrio,
<lo C'01l1'11Hlo m ilitar dos _\_c;()rvs, Y"q.t'ilio ('(.-;<11' Au turu« cIp LPllIch .
•\1f(,]'l'S
m il ir-iu n»
cll' l'lIo'l'lIharia.
do vnuuuulo
militar
clch .\c:il1'l's, )Iúl·io )la;~upl '\og'ueil'a
cle .\ll1ll'icln.
Batalhão independente

de infantaria

(3.· batalhão do regimento

n,O18)

cIo quaclr() (10'; -l'l'\'ic;os an,'ilinl'c,;clo
Cjlladro,
Car1o~ Feneira
Ca';('aj, Eusébio.

.\lfl'l'P';

110

n. o 18

de Infantaria

l'_,prr.ito,
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Batalhão de caçadores n.O 5

..\~plral1t('
a oficial m iliciuuo , ao l'l':'Óllll'ldo (1l' in fu utnria n." 9, Hugo Césnr clp Castro ~rl'llP,,(,~ (lr Campos
Unsuis.
Batalhão

de metralhadoras

n.O I

Alferes mil ic iuuo , liePllCia(lo,

ao ('pntro (h· l1lohiliílll\·.í,)
ele iufanturia
n ." :W, .Toão CarJo,; 1\ n tón io Brm-ourt
Pestanu ele Ya'H'onl'elo~.
Regimento de artilharia

_Ufpn'~

ligeira

n.O 3

(lo qUl\(ho

do,; Kel'yic.:o~ a ux i1ia1'(,"; <lo l'\.én·itll,
supranullH'J'ário,(lo
hatulhão
ill(h'lH'lllll'ldp
(](' in f'a utn riu n." lH (:1." hutu lh ão «lo l'eg-iml'lljo
(]p in fu n t.u-i.r
11." 18), Manuel
Lu iz ~Iorpira.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

A]fpl'e,.; m il iciuno dr> art illnn-iu. (]o ('olll<lll(lo militar
A,ô1'l'';, AUg'll"[o Cm rriu rll' Sou"a.
Regimento de cavalaria

(1 IS

n.O 4

Aspirante a oficial miliciano, elo l'eg-il1lPllto (ll' cuva lur:n
n ." .J, J'oão António (ll' ~Iel1e,;es Pita l' Custro {la Pe1111 •• e Costa, por pedir.
Batalhão de telegraflstas
(11:' eng'Pllkll'ia,
elo rpgimellto
:;a]>a(lo1'P";
n.." 2 (2.a ('Ollljlllllhia(le
l'iOlllíl'ia),
Antóu io (Joll\'al\'l'''; Banda

'L'PllPllte

Comando geral de aeronáutica

'L'pu('ntp
.r ouo

(lp png'l'llhal'i,l,
,(lo r-nuuuu]o
aI:' ~rnto,.;ela Silv.l.
Hospital militar

m

(1(,
('llgl'llhar!'1
inoirns ('::\1]('(li(Llh·i'ío.

militar

m il itu r (l()~ .\\·ilrP",

principal

('apitüo
m(.ai(·o,
(la :L"('onlpnnhi,1
<1(' ,.;aú!1l' (1I1í(·lt·1l
hospitalar
II."
1 -lw~pital
milihn
(lt' ~. )lig'l1l'!).
<luilhl'l'llll' ]fn·rll'1'i(·ll Bn"t(l"; (ioll(;~Jl n·~.
Hospital

'l\'IlPlltp,
11:\ sitlla(:ã(l
(la RilYa.

militar

,1l'

veterinário

r('~t'1'Yn,

Hntíl

Hnpti'i1a

LÚ"io
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o mujor,
cle Cana lho.
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N.o 14
militar

n. ° 2

l1p rt-servu , ::\Hrio

}don;,o

Por portarias de 11 do corrente mês:
Regimento de infantaria

n.O

I

l\'lIPlltl',;
m iliciunos. lic'plI('ia<1o::i, do ('{,IJtl'O de uiohiliZ<I\,i\o lle iufuntuiiu
Jl." 1, ,Joi\o
SLyel'illO elo Uanto
Pl'l'f'iJ'a (lugo cla ('úlllara, Hui .\!",lJ'O ele Castro RO:-;~I
e Di n iz Pal'lll'c'O Botelho .
•\ Ifl'J'(''; urilir-iunos,
1iC'l'!wi;IClo.;, elo C'l]lho ch' m ohi l izue;i\o c1l' infu ntnria
ll," 1, 1,1110 António
Roberto ::\Iagalhi'íi,; (hildpla,
Rubens Lu iz ell' ('ar\'u11w
p ~iha,
~pha,;lii\o .To,;{>Bupí istu. ".\L\llUel ~LIJ'(lUl'~ Cn nus, .T1Ílio ('a,h'lo
Hruur-o.
.\11·:o.:<llIC11'",)0';1; Duurte , ('arlos
('osta, ,) ülio F1'<lllC'() Li mn , ,1 n im o ~Ot·il'o Tll11P~, .J1nri<lllo ]{oclrigup.; ~ill\ik.;, ".\1allu{'l Ern il io H0111;'io (lo11IP,'; Lpi\o, ('<lJ'lo,; .\l1H'rfo 1<'I'],1pi1'<\ c1t' Ahuo irlu , Antrin io ('allr1pia.; do.; ~allio,;,
L{ui Henrique
(Joll,'a]y(·s.
Luiz Alherto
(JOlll{''; cle Albuquerque
l' Cusí ro , .Tos{>
elos S;l1dos P(']'{'il'a, Hermes cla }i'OlI,;{'('tl Xohrp, \Tasco
DOlllillgo..; Xayipl"
~\1fre(lu Dias Catarillo,
Jjuiz Pereira Caruoso Tôrrcs. Casimiro
Antulles Salnl.do,
(ln~ia\'o
A,loHo (jon1t'~'c1r Brito Pitti"w1till'l',
Al'llah1o
Jlota Hl'ht~lo, Hui COl'reia .\ rt'Z, .\r1iuclo \'ilar
Rosa
('o"ta,
St-1'g'io bma(·l
Fl'l'lta,
Soa1't:'~, .\1dcíllio Lop",;
lh, ~ouo.;a ~allto",
.\ug'u~to
cla \Tl'ig-a ('l\J'(lcho Pillto
(Jupi]'()z, ,Joaquim
Pl'lla ch ('osta,
\!'111;IlIC10 Frago~o
cb ~iha
HilH'il'o,
,J (l~P 'l\·i.·l'il'a
Pl·.;soa, ~\]yal'o (ll'
(\1.-11'0
1<'(·l'l'l'ir<l. ~\l'lillllo da FOll'l'l';t .Jlalata,
\,;del,
mal' ,II' (ln'", ,)o~p llllí!'io Upstnni cla Rilva, .\ lhpl'to
.\ugusto
clt" Brito ~pia"
,Toi'io P,'c1ro Bal'jOlla
cla
('ostn <lI' ~ouo.;a ~lac'l',lo,
,hí1io (\~,;al' rlu Rilva (JOIIe,',I1\'('o.;, DOlllingo,;
~Ial'iH elt' .\\'ilpz
Ltlbo .\llllt'illu
:.\fl'lo l' ('astl'O, !<'Plll:lllcJO Alfrpclo c1p Bnrros A lllll'i!la,
1':li~l'u "1;írio J)aniel
1<'a\'itn, Fl':IllC·is('() doo.; SlIllio,s
::\fa1'till"; HIlllllIO, Hui OOllH·"; c1(' OliHira,
..\ll'xnncln·
1[(·1'C'Ul.IIW Pnssos cl(· Alllll'iela, ~I:íl'i() (11' ('asl1'o ~fl'JI(11'';, Sél'gio .\%l'\,pclo ,los ~nJll()s. ::\Ltlluel cln rCllllnl':l
ell' (';11,\,:1]]10 ])alll1 (' L!l],('l la , Al'l111' dt' <";011';1 OliYc'ir;\,
";c1nn1'110 (lClllII'S \·i,lal.
Fralll'i,c'o
.To,,{> FiQ'\ll'ira
c1p
,'ousa, \Ta,C'O FI':JJlri 'C'O)[o1'gnclo Flol'incJo, 'FnlllC'is('o
X'llyil'l' ".\Lni:l ~alellla
cle lh'ilrz
Lílho clr ~\l11ll'icla
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:JIell,l e Castro. ~\_hüro Cohen Popc. Armando
dos
Sn utos Cruz, .1osé :Jlnrqut's de Almeida,
Cnrlos Go1Il(,~, Mauuel
Pereira Coulinho,
~blluel
de Almeida
Hino J iinior-, António Gomes (lo Souto e Cm-los Lui»
Vieira Qu in.ta».
Regimento de infantaria n.O 2

lieenciaclo, (lo centro de mohil izuc'ào!le iu Iu.ntm-ia 1\.":2, Autrin io SilllÕI'~.
A lfpre.~ m ilioiun os, Iiccuciudos,
elo ceu tro d e mo hil isu<;<lO (ll' iu tun tur-in n ." 2, Atll:'lino clo Cn rmo Brito .J,ín ior, António
~rol'g'a(lll Rosa,
Al cxun d ro António
Ypigacla
(Iumu \'jeira,
)Iúrio UOH~nlO )Iolllê~, )1;\nuel Vicente Jh'ato,
-Iosé Ho(lrig'uP~ Ribeiro
)hrque~, .Tosé Goclinho Cauái-io, 'rito Lívio )Iaehado
Tenente

mi lir-iuuo,

Silva, .Toão Carlos de Sousa Rocha, Leonardo
Fernn udes Santos I'lhão,
:Mário Manuel
Nepomuceuo
Moura,
Amérir-o Nunes,
António
Mendouçu
Rijo,
IJ61io Vaz dI' S()ll~la, )Iallllcl
Alltcí,nio
Fel'naJl~h·s.
Ernesto Augu,.;to .Torgp )[arqu('s Donato,
António
Lopes Faiinha.
.Tos(>Sulemn Nunes do .\11(lracl1', Alfrc'elo de Ol ivviru , Agostinho Ribeiro e :Francisco dos

S;11lto~ Pinto.
Regimento de Infantaria n. o 3
Tl'lll'lllp
miJi('iano, li('ell('ia(lo,
do ('pnho de mobilizaçiin
<1p infantaria
lI.O ~, Amíl(',n'
{'alado Uoplho,
A]fl'rl'S JIli]jciano~,
!ic'eucindos,
elo l'pntro tIl' mobiliza-

de infantaria
11.° ;3, )Ialllll'l
)Ia('lln<1o AIYl':-l GUl'(1('..;,~\rlllan(lo XUlIl:';, Diogo, IIC'lll'icjllP Fprnnll(]o \'n ..('olll'elos Lm)lplillO, Augusto
cla Silva Heis GÓi..;,
Am(.rif'o l{o(higues Leite, .\Jval'o ])ini", (ll' Campo..;
('iio

Amol'l'i', .Tosé Gomes cIp Brito Barbusa,
Arlur BenpYiclt'~ dl' )Ie]o, Arman(lo Celoric'o Drag'o, ,To"é .IJco11<11'<10 dI:' S(m~a Cnn'alho,
Yprgílio cl,' YilhplHt Pl'n·..;
Santo~, TJuiz Acá('io Prl'l'im
Dia~ Helll'iqul's,
Hogério Pir('~ PPl'l'~, )lalllll'l
)1en <1onça Bailarino
.rúniol', f'ilndido (lp Oliveira POllllwil'o, Fernan(lo F('l'rpira ('or(l.s, Francisco
Xavier ele )Ieneses !tosa, Aniônio Dum·te e .Toa(ptim Anc1l'<) Sampnin.
Regimento de infantaria

'L'PIIPntps
Z[I\,<lO

('hes,

n.O 4

mili(,iaJlo~, ]ic'l'll('iaclos, (lo C'l'ntro elt' lIlohili<1(' infnntaria
11.° 4, .Toilo Barros
nOllH''';
SallVlh('()
c1l' .\lllll'i(la
Hocha, )Ianul'l ('o1'lI(·iro dl'
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:\It'lltlllll\,a .Fl'l'ita·,
Eduanlo
Monteiro
Custanheirn
Frcil'l',
Hui }lal'tills (;oll1e::i, l{ogrl'io Hritor
da Paixão . Fe lishcrto _\:-<Cl'lhO da ~ilYa }Ielt'lo e .Iosé Fl'l'nau (le,; ~Ia~caTl'n 11a".
~\ 1fpl'l''- mil icianos,
Iiccue iudos, elo centro lle mobiliza(:;i) dI' illfnntll1'ia
11. -I:, Armu ndo .T:\(·qul'S Fuvr.C:btt·l-Bl'all(·o .. T(l;iP Xorberto
elu Si lvu Assis, José
)Ja1'<jUI'S (Il' Aud nule. Autón io ('oll('pi"i!o Uil, Dim , .
(II' Ahueitlu
Duurtv
Lima, -Iosé Eleshi!o Muusinho
(ln ({raç'a, .J o,;é :\Ianud Eemundes
Duurtc, .Toão ~\7P\"\'(10 Vuz Ve llio, .\_h-al'o dos Sa n t os, )hllUl'l
Ribeiro
Culrru l , .To,;(~ Luciano Vieira
Rodrigues.
Vasco ('a~Iel- Hnl1\('o Ba rj on a d e Frei tas, ('irÍiH'O Da m:bio (la
Tl'in(la<1e, ('al'lo~ Filipe
Pinto Pi ment e l .. Joi!o .\nl,·,n io Uebol'l·<Jo, .1o,;é '1\,10 Bapti~t'il e Autrin io Edu:ll'd )
F:dl'iio Bal'ho,;a.
Regimento de infantaria

n.O 5

m il ir-iu n os. l it-onr-iurlos.
do ('l'lItro <1(' muhil iz,wiín (Ie illfallt,ll'ia
ll." .j, }'l'llu('i:i('o
(lo (hH'lltnl C'lllll:il'lh Yil'g',b, .\go;itillho
José ~lorais, .\1'111elim XuIIl'~ T011laz l' Frall(·i~(·o
:FC'l'uandes .
•\Jfel'l'''; mili('iano.;,
liel'J1eiat1os, do cenlro t1P mohi1iza\::10 !lI' infantaria
n." .-" .To.;p Bl'l'll<ll'(1ino Correia t1l'
:-;ll .. losé Aln,;, Henrique
~\.ug'usto EsIl'ves, Jo,;é 1.0IH'~ (ln Siha
Freire .. 1o~{> Carlos
:Filipe eh, :Maio~,
.Jlh3 }'Pl'lH11lt1l>S ('OYLI (;oJlf;ahe~,
.\(lrinll() BOl'g-C'!' Ul'1>(\1,) Pires, .\.nt(;nio (h, ~\.lllleida Fel'JHl1\(lp~, .losp (lt'
~ou"n l' )fl'lo, ~\(1riall() AUg'u~to
e1:1 Nilva .forr1:!o.
]·:.11ll\l1ll10 P~l~s()' l'ol'lho,
.To~p Fl'l'n,il'a tIa Paixit,).
Yas('!) Pl'rl'irlt Yialla dl' A Jlelrltell' , .Tose! Hraz Ho([ud,"
)I:írio ~-Ul\{''; (1<, OliYl'im Pn](·ito, ,Tosé E(lu;lnlo Baltaql'
Ilort:l.
.J (hé Jfal'ia
C'ar<1oso, Jo,;é nomes
ela
{'O"ld Hl'lo, .\nt(íllio tia ('o!1ceic.':lo S,llllos, Fl'al1ri~(·()
)ralta
nOlllpil',h,
Uastiío Fllda(lo
Pen·ira
(los Upi,.
Hui .\h·al'o
Paulillo
(' '['l':lll('ChO, ('al'lo.s .\h·p"
.To'L],ojll' Hol!alo,.l
o:io l',l('he('o ('al':l11lplo, Pp(lro Paulo
HOIl dl' Sou..;a HoX'o Hilll'il'o
cIp :\11')0, .lo."H.';Pl'lTt'ira
II 11l'1'1 a~ ],f)ho, )[ a 11UI' I Fl'l'lla lides UalllaC'llO, Roclrigo
:\[ul'tin~ (Ie )ll'IlP {',; (Ia Sih'u Bastos, Rui SOlln's
Hrall(·o .. Jo~'; Ifl'lll'Íe[Up
Ft'l'n>ira Nela, Gnhl'i{'l
A11g'lI.sto Cnn'albo
Salaz,ll',
:\falllll') ,Tl'f\'Ís <1C'Atou'7uia
FplTpim Pillto Hlhto,. Luiz Fl'ITl'ira )[artnllgi(Hillt:,il'o 'l't>ll''';, AntriJlio Pintll lbsto
ell' .\lllll'Í(Ll, VPJ'nllntln
(I()~ .\lljO'l
JlIa~c·al·Pllhn..; .• \lli(;nio
)farin
elo

'I'I'lllldp,
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Amaral Pvrrait, Artur (la Cunha Alves. Hernani de
Carvalho
Ro(lrigue~
Yalcão, .] oaquim Ro"a da Paixão , ,T osé Manuel (la Silva Xavier,
Frederico
Gui1herrn e N Ulle~ 'I'e ixeirn , ~\J'll1<1I1c1o :Jll1l'till'; (lo Ya 1e,
Alfredo
Augusto
Ferreira
P Luis
(la Câmara
Pinto
Coelho.
'
Regimento de infantaria n.O 6
Tenentes
miliciano",
lieenl'iaelos.
elo tenho
dp mobi lizaçilo de infantaria
n ." G, Elísio de Oliveira Alves
Pimenta,
Arruando YieiJ'a :JIf'll(les (le Carvalho c Fer11 an elo Henrique
tl ornes Pinto.
Alferes mi liciauos, licPllcia(los,
(lo centro dl' mohil izu~'~lo (ll' in fanttu-ia
n ." (l, }1'nUl(,isl'l) Alf'red»
Pin':"
Artur Anselmo
Fernnudcs
(ll' Castro,
:JIa uu«l ,TO"l;
(la (lo11ecir;-ão Cosia, Eugénio
Perr irn Furtado,
Arnrinrlo ",r,alhr «lu Silnl
Gouveiu,
AllwTto (j,·;('al' d e
Freitns Franco , António UOll\'aln's, Arl in do Fumun(les (le Carvalho,
,Toi'\o António
'I'cixciru
ele Sousa
Serôdio,
Cândido Alv.«, ~\1val'o Seixus .le Ca~h'o,
A lberto ele Oliveira
Dias rlp Araújo Lima, .Tosé de
Campos Cordeiro,
Pedro :JIáximo ele Azevedo ::\1('irel es Cumeiru
Coe-lho
e Sousn,
J!'(,l'll~llHl(\ SO<\1 l'.";
Carneiro,
Claudino
~\llgelo Loureiro
(h Folli'wc[\,
~ÇJvaTo Gonçalves ele AzpyecIo, ::\Ialluel Lopes (le Amorilll,
Avelino ele :B'rpi(~\~ J,imn. ,J DUO lla Sih-a Ouimal'ãis, António Ro(hig'ut's Pillplo, ,Toi'\o GOll,''']YPS,
Luiz F.pl'l'l'ira
(le Al111Pirla p rosta, Rogél'io
~\Jlgelo
rIos Santos Fal('uo, HorlÍ.cio Tayeil'u :;\IalllPü'o, ,rOSl'
rla Roclla Pei.-oto
::\Iag>alhilis, ,Torro Allt6nio
('o1'reia
rlp Paria,
Alltrínio
!lIal'C]ul'~ tlp SOURU, ..c\nlríllio
.\lhino Ppreil'a,
Antríllio Lima (la Cosia Jh('plm',
ol'gl'
Bvelil1() OJiyeira (la ('unha, .To<l(]11illl Viana (la FOll:-IP('a, .José Yitol'illO :Jfaehac1o, AvplillO
(la Costa li'pl'l'l'il'a .J1Ílliol', Hlli ('Ol'l'('i~\ (1,' S011sa (lnilll<ll'i'\i"
(' ~I:írio .Toa(lnim Ho(lrigups
I'Ôl'to.

.r

Regimento de infantaria n. o 7

Alfl'l'l':-I milicianos,
lirPll('ia(lo~,
(lo Cl'llil'O (1,' lllohiliza~>ã.o (ll' infantaria
11.° 7, AfOllSO Brusco
Fpl'l'eil'a
da
Silva,
.Toaquim
Guerra, .Tosé Guilhe1'111l' BarJ'eto
pp]'pil'tl, rlo~ l{pis, Joaquim
)lol'pir<\ l'a(l!-i'io, ~\cll,liJlo
]{o(hig-ue.'i
('()~ta .• To,s{> SlÍl'l'pa Sanf')l('~ clp Hat'lla,
.José J<'ntli('is('o Pl'J'e~tl'plo
Dnfflwl', .José J>a('l!p('o (le
'l'ôrl'cs, )fál'io
Baptista
(la Silva _\ll'gria,
.\lhillo Ro-
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(1rjg'ue~ Pinto Femundes,
Armindo da Silva Fernan,Ies', Luiz ])i as, A ruuuulo ~LUlUPl Igl'ej as Bustos e
Lívio (L\hi'io do..; Reis Borges.
Regimento de infantaria n.· 8

Tuneutes milit-iunos.
Ji('pl1ciaelos,
elo ('elltl'll
ele niobil izuçílo (IL' infnnt ru-iu 'D." 8, Carlos Alberto Barros Guedes e .Tosl> He nto l{odrigues
<la CUllU,\ Azevedo.
Alferes
m ilicianos,
licell('ja<los,
110 centro d e mnbi lizn!,'ão de infuuturia
n ." 8, Carlos Pires Felgueiras,
,José
Cad.\110 (le ~IHg'alhlii~ Cerqueira
(le Castro Amorim,
Pp(ho Pi II lu-iro (i 011 Quh-e,.; , .T osé A ve Iino Alves (le
('astro, Au t âo Saldos (la Cunha, Guilhl'l'llle
rIe Freitus B!:'s~a, .\]yal'o (la Silva E.~teyt>s Pereira,
Augusto
)IamH'l Sar(lillh,l, ,losp Antún io rIe Araújo, António
~JuI111l'1 Cumeiru , Elói Alves Veloso GOlllPS (le Barros, Luiz Aurélio
l l o m-iquo«, Duvi d ,José Rotbigues
Cruz, Autónio
UOIJ!,'<lln's L 0111 (>n!,'o, FerlJUllt10 AfOlISO
11(> minira
Yaz, Lu iz F'i lip« I' )Iil':lIHh
Aviz Pcre iru
tIl' Hrit o, )full1H'l Pi]'ps, .I ul ião Gouveia
Pinto Ll'ite
l' Duv ir] Orl<llltlo
Alves fie Lima.
Regimento de infantaria

n.· 9

'reJ\pntp,;
miE('inno,;,
l ir-eucia dos, (lo ('('nho (le lllohiliz,l<,'i'io (le infantaria
lI." 9, COll,;1antino FreiJ'e 'r rnTI's,
.Taillll' António
Baptista (lI' /ul<hen FelTeira e Luiz
Correia
(h, X Ol'<llllla.
\.1fel'(>:; miliciano,;,
li(,t'Jl('ial1(),~, (lo I'elltro (h, lllohiliz,l(Jío 11(' infalltaria
n." n, .Júlio SoaJ'(,,~ },('it(', .Toaquim
Pillto Pillhl'iro,
Tomnz r;oll(;ahl>s r1e AndJ'ade,
...:\ni()lIio Lal't'J'(b Cahnd.
)Iúl'io .rOs(~ Sohral c1t' (';ll'Valho, Domillgos lla Costa GOlllPS, .1os(. ~larques OUt'lTa,
.Tosé Hat'ta ('a1'l1nso do 'rale, Xl'lsou lla ~ilYa PeJ'(>irn,
AlI!lÍnio Pinto Simôps,
Frallcisco
.\ ntóllio )IartiJls,
., oilo Duadl' rln Sih-a .Tünior, Ll1('iano ~InlH1PI ])0mingups,
Hpll<l10
~fousillho
(la Gl'a\,u, .Tosé r.nlul'illO
Dl1:lrtl',
.\lJttíllio rIp Oliycira
Snntos, ,To"é Lopes l'
(lo (';111110 11l> ('al'va lho J)~11l11 (' LOJ'('Il<1.

.,o,,,

Regimento de infantaria n,· 10

'!'PlIP1J\l' milil'i,11I0, li('pllpia(lo,
elo r'entro (ll' mohiiizlll'llo
11(' infa1Jial'ill
II."
lO, .T()s(~ Herlllallo
Costa.
'
.\1f('J'P'; lllili('ianos.
lil>p!1pin(los, elo l'l'ldro (1(' ll1ohilizaI:llo tlt> illf'anlal::I
II." lO, ~\lllil(,~ll' JlI'Il'i1'll
tl(, SOlha

681

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.· 14

----~----~~

.Iouqu
Carlos
Sousa
~I·l
..
ruis e Nih'a, Frnl1('i~('o de Abreu Carvalho
Arnújo,
Antón io GOlllPol (la Cun ha e )In.ia Meudoncu,
Armundo Gonçulves
)Iouriscn,
j..lvaro Eurico (1011(,'alves, Celestino Lopes Rosa N elo, Arlindo Ferreira
cll'
Asevedo,
Amílcar
de Carvalho
Grijó, António ,To~p
(le Almeida,
)Ianuel
J'oaquim
Machado
'I'cixeiru
Ruela. Amérir-o António dos Santos, Gustnvo .Jorg'p
Cunha de Araújo Sobre-ira, Francisco
da Costa 8e1'ri'ío .Irin ior c Arlelino Pessoa dos Santos.
Branr-u

,

im

(Regimento

de

de infantaria

.Iúnior,

Heut

o

n.· II

'l\'nellil'"
m iliciu nos, Iirt-ne indns. (lo c('11Iro de rnnhil izaç'i'ío (lp infantaria
11.° 11, Mu n uel 'I'e ixt-iru
)Ialh"iTOS e Autón io Delgado.
Alferes mi liciauos, lic(,l1C'iados, (lo centro <1pmobil izu(;i'ío dp infan turiu 11." 1 J, Carlos clo~ Heis Arrudu , .10'1quim ('ol'!leiro .1 ncob, .J Ol'ge KUlH'S 'I'orrrira de Nous;l,
)Lírio Luiz Machado Campeão, Hugo Casimiro ri(Ia]
.Itiu irn-, Carlo» Alberto Vieira Sena Pereira, :JI:írio
Borg'p-; (lp :JInce(10, Duvid Alexandre
)lacec1o Ribeiro.
'JLíl'io (10~ Santos
Leitão,
João JInllurl
(lp Abreu
l'
Silva, Vasco do Albuquerque
Quinbnilha,
)IanllPI
Fus('h111i de )Iag-nlhãiH Vilas Boas, .JosP Parada, ~\lltcínio .Torge (lp \~illhn.s Heis, .Tülio <1(' .Tp"us )Ltrti'l..;
P Ouilhprme
OOl\<;alvP'l (lo,; f"anto-; BaLllha.
Regimento de infantaria

n.O 12

lIlili('ial1os,
]il'l'!lciac1os,
elo ('l'!ltm
(lp lllohiliza<;ão clp infanÜll'in
11." 1~, .Toi'(o ela Silva ('a\",11111,ir.l,
Antcínin tIl' l·'r('ilas f-;il\'iI (' :JfallUP] Fl'l'n,jra
Sl'a],I:1

'1'('I1('11t(',.;

('0('

1110.

A1 fpl'p: lIlilicial\os,
li('PllC'1acIos,
(lo ('('lÜl'O dp J11ohiliz,l<;ilo (ll' illfani:nia
n.O 18, J>l'(ho NÚll('io ell' ('lIstro
Pinto Bravo, Anlcínio clp 8o\1~a, .Toão .Tos{> tll' 1[atn..;
]~oti.'a, C:lnc11(1o Alws }<'C'l'rl'irn, Eust:íquio Gualhert'l
GOJ1lt's, .Toão )farques
(]a Fon!'('('a
Banda,
~\l1tÓl1.l)
Harhns )[ol1i('il'O 'l'ill'l'('H, .Toilo (10 ('armo COl'rl'i:1 Bniplho, .\(lallH'l'!o clp AIl(lraclp,
António
Lc'ili'(o Fel'H'ira (11' .\.lnl('j(la,
.Jonqnim ]\'1'1'p1ra ('ahral HnrllO ..a
Pais (lo Amaral, TIe11l'iqup ]<'l'allC'iKPo elos Santos, Car10s clp 11'ig'u('i1'('(10 Nunes, Yn~co Cnnloso cIp Barro ..
'l'aYl,i m, .João Soares (1c' Sousa )farhaclo,
Alvaro (1l'
)fplo A taí(1p l' ('orga, Floreutillo
'JIl'lo (1:1 Co,.;ta Rnmos, .Tos{> .1oaq\1im tla Ell('al'lla(,',IO
Sousa,
.Toi'(o <ln"
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. ·!'n'~ .. Toilo .\ng'u~t() ~Lllque,; dp Almeida,
Fuust»
Ba1'lILI, EI1uanlo
Albedo
('()I·tp Heal,
Ui(',m10 Gurc iu de (Jl ivairu , Heurique
Pe",o[t Lobato
('ortt ...;''[0. Luiz Huilhel'lllP
)IplHlonça
Albuquerque .
.1ti l io Duarte
HOllrigurs
Puviu.
Fernando
.\l1wrtl)
Xl ore iiu Lopes l' Vítor )Ialluel
Rosário
<1a Silva.

(la Ur<l,',l

Regimento de infantaria

'l'l'lll'llte,

n.· 13

mi liria.uns,

Iir-cur-iudos.
do centro de niolrili11." 1:1, Cristiano
.\Ilolfo
Sl'ahll
~ragalhiti-;,
Ruúl Bu pt istn d o-, "<lllto", Frn ucisc-o (lo;l\al\'l'~ f 'nvu le iro de }'l'nl'ira
l' )[anuel
Eclu,m1o
~II'Jldo nçu .
•\ lfpl'l's mi l iciunns.
li('l'lIC'iaclos,
<lo ('(,lIt1',O (1l' mohi lizn(:ito <lI' iufn ntu i-ia n ." l!L .T()~t'> <lo Nasr-iment o Co;;ta .
.1orgl' Brito !los Sau os, An it-e o .Iu ('osia Santos,
::\fallul'l Alves Passos ('op]ho, Domi ngns Afonso Barl'11'O.
Lu iz Ynllzplt'l'
c1p :\facedo (la Cu nlm Coutinho,
::\LlllUt'l Edulln10 (ioll,aln,.
)Ianuel Yasl'onC'C'los
(1mu hn ~[l'l1C'Sl'S, Arm inrlo GOI1\,ahl's Furte,
Al1>l'1't ino FI'l'l'l'il'a
Ribeiro,
.J oito dos Santos Rodrigues,
EUl'i(,tl (lp (\htro ('han'~, .Torge .\rhll' Carneiro 11a1'till(,Z,
1':1'11(',,1<) .Tosé 1·'urta(1o
ele Oliveira,
Antónitl
Belo (II' j.llllC'icla, )fário rrUval'es )Ient1es, Artur
<1l'
.\lnwi(h
Coilllhra,
}<'ranri.;C'o Alves
Ferreira,
.\ug'lhtO Sar:liyu PC'ixoto, .\.lfredo Tanll'P-; l,ema, José
::\Lnia Pai~ )Lu'hal10,
1[a11ue1 nualherto
l)ereira CapiLlll .• \ nilínio ITpnriques
'['avares
cle Almeitla,
.AtI{·lillo 'j[atia..; Fl'l'l'l'ira.
Carlos <lI' ('astro
RiIYn, Barro;;.
n,H'ialltl
.\lI,hC. (1" Siha
Quintela,
.To...6 DC'odafo <10
H("g'o T,iJlta,
Fnull·i-;l·O Har]'ig'a~
<lI' Carvalho,
L{'opnltlo Ullaltl']' UOllll'~, .\l'lllill(lo
,\ndr:llJt· C' Silva, AuJ'eliano
E,t['yito
Pai~ Pl'i.·oto Ta\'<l1'P";, .Toão Caltll'ira
(ln..; Hl'i..; ~[aia .. 10;;(- Fil'lllino
)fal'tills Bapti 'ta l.'al'i'l
l' Fl'I'Il,lllt1o Hi(':m1o Hiheil'o T,{'iEío.
Z,\(;;'tl) 11l' infunturiu

í

í

Regimento de infantaria n.O 14

'l'l'lIl'lItl"
lIlili"i'11l(h.
li"l'lll'ia{1o..;, do centro
(le mohiliZ,l!';ltl dI' illLuliaria
11.° 1..j, .Allll'l'tino do..; Santos ~I:ttia.; l' .\1I1úntlio Hilwi]'() (la (']'uz J<'pl'l'l'il',1,
.\ ]fere..; lIlili,·iaJlo~,
li"l'lll'indo"
(10 {'(>lltro de mohiliza(:;itl (ll' infantaria
11.° 14 .• \nj(íllio
Luiz 11(' ~\lnll'i.l.t
('()]·l'pin .. J(J~c. U(l!1(;aln·,,; .. ro~é .\Ug'lhto 1)uarte,
Alllíl('aI' ~il1litll S'Il'ai\":t,
(),f>nr Dual'tp de .\lllll,i(]a
Fnülha .
•\ Uglht(l ~[l·IH1oJl';·t l' Pillho :-;á ():;<Íl'io, .J 0,0 Dill", AlI-
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1 óuio de J p,;u,;c]o,; , ';m1 o,; Uo(' hu , .I o"é Cutunn-, Diogo,
Autóu io Bernardo
(la Si],;1, Alllil('Cll' 'I'oixeiru (los
S;11l1o,;, Ferua

An tóuio

n do de ~Il'lo Vi-iru

,J ouquim

('ort\'~

Ponr-esrle
Uurvu lh».
l' Pedro Cuhrul

dI' Lima

cIp Moncadu.
Regimentode infantaria n.· 15

'I'euent es mi lic iu nns, lic'ell('iu(lo,;,
d o c'('lltro cll' mo hi1iy,;H,;iio dc' infantaria
II," ,1.-), Lu iz Augusto
Pinto
Garriu, Fn\lll'i,;c'o
Perviru e Emílio
Fvrrrira
Pinto,
~\Jfc'n'~ mi lieianos.
Jic'C'l!c'i;\(los, (lo C'l'lItro rl e muhi lixu(;ão (le infuutm-iu
11." 1,), Eugénio
Vir-ira, }Llnul'J
Hra url ão (II' Sousa}lc1ll1I'il'o,
Yíjo1' cla Siha
(Iurt-ia ,
FC'J'1lallClo Auuusto
E~1c'\'ps,
Alln-r to 1<:16i HCll'ges
('anlo"o,
J oúo Luiz Augusto
Pin10 Ii or-hu. Alberto
Lop-«,
An óuio Cn rtnxo
(la V011spc'a, }Iallul'l
]<'1'1'iuuulo Bnly, Tt-ixvirn , .\1c·xtlllcln· Carlns ]>il'(,~ cl" )Ia~c';ll'enlws,
l{og01'io Pinto,
António
Forí uuutn Hc)('llH
<Jnarl'';llla,
)lário
Antrin io H()(lrignl'~ (la Si lvu Ibptista , FiJ'lllino (loti Su uto ..; UOlllpS, A11ll'1'10 Dias 1'6YOH,;, ,r o.é Sanhln'110
(II' Sou,;a (la ('\tn ha J>igllatl'lli,
Saú}cle
01 iypil'lI , (;;\1'Jo,; Yítol' POl1c'P A1van'y"
,10;\(luim ,da Sil"a (hhpin~
.lúlliol' l' J()Sl- .\ldllllC'''
'-ií

IIti g'J'{"

Regimento de infantaria n,· 16

TI']lC'll1('S mili('iallos,
lic'l'll('ia(los.
clo c'Pltil'O cl(· lllo1,iliz;\(;iio clp illf;\1I1:ll,ia II." lIi. Hui (lI' Sú ~rl'''{llli!tI TaY:\J'I'" I' Alltc)]li() E(lllan]o
Fo!,aclo l 'o1'l'via .
•\1fl'J'Pci lIlili!'i;lIlOS, 1i('l'llC'iaclos, c!o c'pllho cIp lIlohiliz:lC'~O (1(· illft\lltal'ia
li." 1G, )Lllll1l'}
Lpn1, ~\il'l''; clc' .\1:1Il'icln, .lo"'· ('aJ·l'pi]'() .. jOS(; ela Si1ya Ll·it(·, Fl'allc,j,;"o
}Lll'ia Claro ])c·li('a(lo,
Ali tcJlI io (la rChta FigUl·ira,
.\n!c)nio
}fnlll1l'! (;OIIc.:tlhC',; }<'1'1"1'l'i1'a, (\,J(·tillo
HphClC'110P;\i~, .}()~O ('l'i,{IStollIO ~J()llt('il'o .\lItulIl''';, .Tolgt·
(].. Ay,l'"e(]o H\ltl. Edallll'l,to
cll',Mat'ls Sih·a. Fn'lll'ri;'o
Furtaelo
,~lol'g<l(1o, .To,(; ::'\\11\(''; cla ('ChIa UO\lYc·in,
Ft'l'lIallc]o
LO)!l''; Bantlcbs
I' ~LÍ1'jo (';\II.'ia(lo
cll' ('a1'\'<11110 ,

Batalhão de carros n.· I

A lfl'l'l''i

lIIilic'iallos,
lic'c'II('iac1o,;, cIo C'l·tJil'O C]l' 1I1C1],ilizac.:i'io dp illfalltaria
II," ~(), ,I !)sé Domillg'!)s
ch' ('tlr\':1 II10 , FC'l'lIt1l1clo l"·l'l·il'a
dn Sil\'H Sal'c1o, Frallc'i.'!'!)
.AllH'rto cIp A11llf'ic]a ('hic'l!ol'1'o,
!tic'ardo
,rc,rg'l' J{o(higue;;, .)!\dl'us .ro,(. dt .\l'1'iag';t X;t\'i,·l' da C(ht.l,
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Fpl'U,1ll110 Pa ixâo Burrclu , .\.llílio (la {'O!H'l'l,i'ío Uodrigup,;,
Erllt'~to
Aguiar
(LI ('O~LI, .ro~(' (JOlllP'; (Li
:-;ih'<I, Hog,{,t'io ,José Puu lu Ba~to,;, ~Hrio Ouilhpl'lllt'
\'ipi1'<I (la ~i]"'1 (le Canil1110 {\lllll)(h,
Domingo,;
U;lwi1'o Soei1'O, .Iosé Hertuuxl iuo Druute
Fig'upil'l'(lo,
:-;eba~tii'ío Gustavo
H(Hhigup:"
.To~{> Gusmão
Barata,
Arlintlo
UOll,a]yp"
Reis,
Antóuio
Hotvlho
:Moral' ..
Frall{'ls('O
Muuuel
e Joaquim
(lt' ~,dp~ (1(' ~L\(·pc1o (1('
t ll ivo iru SilllÕPS.
Regimento de artilharia

ligeira n. o I

.\ lfen's mil ir-iunn,
de arl ilhu rin

]i(·t'Il('ia(lo,
(lo ('Pllt)'O (h· ll1ohiliza,iI'o
n ." 1. Aruéric-o .\u).!.'u;;to Fragata.

Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

'l'e nentr-, m il ir-in nos, 1i(·I'Ill'ia(lo.~, do ('I'ntl'O (11' mnb il iza,i'ío dp artilharia
n." :2, Yito1'illo
UOllll'S
(1t' ~l'i,a ('
Santo,; e .I oiio ~[afL·u,,;.
.
.\lfl'J'(·' mi l iciunos.
do ('(,lliro dL' lllohiliz,u;i'io
dl' artilharia
11." :2, Dúnuiso
.1os{ da Siha
OOJl1\'
P, l ir.t-n(·indo,;, Antóuio
.1osé Yipira
.I'úuior. .\.gostilllw
Pl'te iru Xatúrio,
.Jo"'> .Iouquim Alves )lollteil'o,
~lall\[d
~Lll'ia (lp LU{'pl'(la (I\' :-;o\[sa ,\J'o"o e .\.nüíllio
Jhias
do ... :-;anlo" {'osta.
Regimento de artilharia
'1't'Ilt'llit':za(Jio

ligeira n.O 3

milicianos,
1i(·c·n(·i'\llo~, d(, ('pnt1'O (11' l11ohiliartilharia
11.° :1. "\).!.'o"tinlw
l<'pl'l'pira Uallllwta, Eug(;nio
d\' (\Il'v,llho
~Llllpi1',I, l'uu1o AllgW,;j()
];'('I'1'pira (ll' Ll'1l1o~, \'íri;lfo
Faria claFoll"\'('"
l' 1Il'11riqul' Uo~a Yi(,ira ],npp" .
•\ 1 fp1'('''; mil i('all(h, li('pll('i"do..;,do
('PJ1tI'O
cIp lllohiliz<l\';lo
di' arti1l1aria
II. :1, II 01';l(' i o .\u!.ru..;to lLllllalho
(j{,i,.
Li('íllin XUllP ... Yaz, Fprnill1clo
Coutinho
(la Nily('ira
HaJl\lh, Fpl'llH1ll1o (tOlllP"; (ln ('o...ta l' )[('10, lTelll'i(]1H
:\fa('ipil'<I (h, Banos,
.10;lO "\.ug'usto lbposo,
)IallllL'l
1<'pl'IJalllll'''; L' 1·'p1'llallcll''';, _\.m<l(lL·ll .J'lilllP (l{· )Io)'"is,
AI!t(ínio dI' Avp1nr ~[a1'illho Fall',lo, AlllP!'io ~UIll',..;(h
Sih'a,
ArlÍn·i"
1<'('1'na11(11'''; Ho(lrig'uP",
Tl'oUillio
]>c'rl'ira .Túc1i('L' Pnl'g!1n:t,
"\ntcínio
cIp Nou,.;a HanHh ela
Co ...b, }<'prll;\lH1o FI'alH'c, Yi\,o,;o,
~ra1l1H'1 ~Ialhpi1'()
1-\'1'1Ial1dl'
Yiall,I,
.\.lI1l-l'i(·o Ah-an'z
E ...tP\·p,;, .\(JiTo
(iOllll'~
(la :-;ih'a l' \'do1' Hl'Jll'iqll"
dI' Sahc',j" Fp1'1'l'ira
~Ialha.
(II'
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ligeira n.· 4

Alft'l'e,; milicianos,
licf'llciado'.
(10 centro de muhil iza(';lo de artilharia
D," -l , J'oão Murfin»
Vaz de (Ilivuiru ,
~\rtur ~nJltalla. João :JIariat1e Sousa Bri to e Lenn dro
~\_Ugllsto dos Santos Lima.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

AlI'erc,; milicianos,
Iir-eru-ia dos, do ce ntro de mohil izu(:.10 de artilharia
u." 0. Hog'ério Vipirn ela Cruz. ,Tm'w'
.Iouquim
(lp Castro 'I'avm-es, (Iscar João 1<'l'1'1'l'i1'<I (la
~i]ya Viana. Carlo« Abe] . :\.ire" e Lúcio Pinto Cardoso.

Centro de mobilização de artilharia

Cup.itâ is m il ir-iunos,

l icenc in.los.

l lun-ia <1(' ('(hia, Paulo
risr-o de Ol ivciru.

,To,,0(lp

n." 8

rle mt i-

(10 l'l'gimento
('allto~

Regimento de cavalaria

I'

Allt,ílljo

Fr:lll-

n.· I

Telll'lltl''i milicianos,
1i('pllcia(los,
do .-en ro dI' mohiliza,i'ío
euvu rin n ." ~ ..
im ,\.ug:l1sio nOllilll1ll
ele )lim e , ,lo {'l'lltro (1(, lllohi1i.y.<l(;:lO (lp «avn lur-in 11." ::.
Munuel .ela CO!l('pi(:.lo Lim-o K'wal!(']a(lo,
.\.Ht'['l''i
mi
os, li"PllCi:1l1os.
elo ('t'ldro 1]('
,;ilo (]l' ('ayalal'.ia
n ." ~, Aut ero P·!:'I!rOSO Ll ornmulcz
I',
(lo ('l'llil'O (]l' mohiliza(:iio
dI' cuvu latiu
11." :l. ~I:\lllll'l
~\!ljríJli() ~ih(~l'j(), FnllH'j,,(,o X:I\'i(·1' H:ln'l'to
('al(]l'ira
('n"tl'l-Bnull'o,
:\JigUl'1 )lá1io
~\.lhi<1o ~ú ('11<\\ l~,
] [l'lll'i([lll' JJ('mo.~ .:\Iul'qul':'
Pl'I'l'irn, .\lIj(;lIio (:o(liJlho
)[6I1i('a, Hugo 'I'OlIl<l% dI' Lima )íol'ollh:l,
)J:íl'io III 11l'i(lut'~ )ll'Jldoll(~a
I' AllllUlldo
~\.ugn~t()
Bal'l'l'il'lh
da
Co~tn,
Regimento de cavalaria n.· 2
í

(h,

ln

l

iriuu

l

ouqu

mnhi

l

izu-

lIlilÍ<,iallo~, li('I'!l('1:1l1os, (lo ('('lItl'O 11l' lIlohiliz:\('iin ell' ('nyalal'ia
1\," :1, )ln!lul'1
Bra% l<'l'l'J1<lI](ll'~
(;01\1\'S l' Lui% )!tu·ia
Uil dI' (loll\'Pia
Bl'ltl'.lo,
Alfl'l'l'~ 1llili('iallo~.
lil'l'll!'inl]os,
dOe'('lltro
(lt' lllohilizae;ilo clp I a:\'abl'in
li,· ;l. ('Ioj,úl'io
Lui% ~llpie'o Hilwil'o
l'ildo. ('arlos
H.p,;!alli HOlll.lo. PC'lho rijo]'
c111 (::1111:1
~a1gu(>il'O ('o~tn,
Lui%(ll'
.\"ila I' ('nst,ro.
1"PI'II:lllelo
.\ llgnsto (;oll(;nln·.:; 1l1'1I1'iqnl''i, J 0,10 Lniz . ~ogu<.'il'a
dI' )latos ClH'llto, .1o~l~ {luillll'l'lI11' (le l)ll'lo PortnQ'al
l' ~\ldl'l'O ~\ld6nio
'l'rindaell'
da \'plha.
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Regimento de cavalaria n. o 3
e m il iriu no , li('l'llC'i~\(lo, (lo ~'pnll'() (ll' IIlOhili7.'l(':~(l
(1" r-nval ariu 11.° :2, .\nt6nio
~la],(pll'" Fl'ag(ho .
.\lfpJl·'
m iciunn-,
]i('l'lH'iado:i,
<lo ('e11t1'O (1e
('~o (1e euvn lu riu 11." :1, Antóu io Pereira
Annu-al
Ca1))'<11 LI (\,]'(1:1, Antonio ~Ial'ia (11' YiIas B()a~ Poü's.
Pl'(1ro Hi-ito e Cuuhu , Lázuru (t()lll'pi(,:~() :-;a1t-'" , C<11'los ~raJlul'l A1I1ÚI1(,io (la :-;ih'a, Autón io .JI~h:illlo Ro(lriQ'ue" Vvn turu. ~L\]lUel Hernurtlo
(la Co,li\ (1l' Sousa
)!a(,p,t1o, .\halo
~11110
(1(, Sl'l'pn HO~,I, ,Jo~() ~Ial'i:l
(;alyi\o
)!al'iinho,
.\1116nio
('1Iita,
)Ial'till~,
Lu iz
.\.ug'u.;to (;nul!l-Yaux
Hurhosa
e .\.nt()llio
Haha<;a ,I"
( 'mvn llio.

'I'cneu

í

il

molii

lizu-

Regimento de cavalaria n.O 4

m il ir-iu no. ]j(,t'IH'iü(lo, (10 ('PlItI'O dt, 1ll()hili7.i\(.:i\o
(1l' ('a\'a1<\1'ia 11." :2, '1'an('1'l·(1o IlI·itol' .
•\ lft'l'l''; iu il
li('1'1I('ia!1o.;, do ('l'lItI'O (11'
izu('~O dI (':n'alal'ia
11.° :1. ,1(Hé FI'l'lIUIl!lo
dI' Fi~'lll'il'!'(1o
~1()1I1I'il'o I' ,J()sr SUllt(h Piu t o j>PJ'I·il'a Cu lrlu«.

'I'1'11('lIte

ir-iuuos,

mohi

l

Regimento de cavalaria n. o 5

Tlolltolllt'S m ilic iu nos. li{'l'I]{'iaao,~, llo l'Pllll'O ,(ll' mo hil izu(.:i\o (1l' ('ava1al'ia
!l.o :2, .lo,;p Pint()
Fl'lTl'il'n,
.To:;!! (ll'
()]i\'('il':l Lnrnnl'(,iJ'aPI'],l'ira
e
Dioo'o
(11'
Oliveira
Uc,r!)
.
~
~
CllaYes,
.\.lfl'l'loS mili('inllos.
li('loJl('iac1o~, (ln l't'llt]'() dl' 1l1ohilizn\.'jo (1(· (',l\'abl'in
ll," 1, )Iail'11S S,nn.nia
l' S()\l~n, (10
Cl'I!l]'()
.Jp IllOhiliz,ll,'fio dlo .'a\ alaria
Il.q '2 .• \lIt!ÍJ\io
F('l'llalldo
Faro LOt1l't,il'o, ,Jo~(~ L()p(o~ (JOll<;:t1w's CalH'lll (0 11alllll·l dlo ~ollsa (llin,inl
" rio (, 'llt1'll (1l' llll)hili7.;t<;:Io dI' (,:t\'al:!l'ia
11,":1.
'1l110 ,lo"l: cI(o .\.""UIlI,'i'íO
Cali h:lll ,
Regimento de cavalaria n.· 6

Tl'lllo1l1t's Illili,'inn(h,
li('('IIt'i:lll()~, (10 ('I'IItro (ll' lllohilizn(;:10 (1(, ,'avalnria
11.° ], E(1ual'l1o (lI' Lillla H0go )1:1,'lllld() (0, elo ('plllJ'() d, llwhili7.:u;i'io dl' ('ava 1.11'ia II.' .1,
All!Xll.;lo ('oll,tanlp
Plol'loil·,1.
.\lf,']'~" lllili('iall(h,
li'·(·IICi'1l1(h. do ('l'lltro (h, lllohiliza,i'io dl' ('a"alaria
H.O '.!. Pau10
,lo:->p Pl'ixoto
lbpli,la
d\' Ll'llI!h. \blll1pl
(1('
)fa(n~ Carvalho
l' ~Jallu('l PI'(ho Bl'lIf'dito dê' ('a--tro 1'. elo ('('lIlm dI' lll(lhiliza(;i'ío rle
('llva!ari;l 11,° :1. ,\f:tllUl'l
Fl'l,],() ~lnr\;I1,
.\llladl'U Antcíllio (lI' )<'n,itn (. F"I'lIalll1o
Bl'lIip, Praia l)ias,
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n.O 7

m ilit-ianos,
Iiveuciudos,
(]O('Plll1'()
(le mobilização (le ruvulariu
1\.0 :1, Horár-io
(ln SilYa ,)Iartins
Jun ior e J osé (lo(linllO
Gama Hurutu.
Alferes milir-iu nus, I iceuciudos,
(lo ('pn tro Ile lHO bi liaa(,',10 lle cava lu riu 1\.' :l, .Toüo :Ma1'ia (ln l'lI~ta Cabral
'l'PIIPldt·s

)Ia('prlo,

)Lmupl

)IaJ',a1

,}IplHlol1i,,'l1

.l úu ior-,

Segis-

munrlo de ('asteln
Hru nco , 'I'oruue }1'el'llan(le-; ('11ba1,
)Lu1Hel Üalnn] ele YilhellH .Jm'(lim, Fernaudo
Maria
.1osé de Lt'll(·n,.;l)'l'
Armij«
Boblltle,
Ag'lwlo
Hhorles
Sél'gio e AI exu II (ll'l' .J o,;{> Fl'1'1'l'1I'a Pinto Rilx-iro
ela
Cuu h a.
Regimento de cavalaria n.O 8

'rellelJtt' mil iciu no, li('pllcia(lo,
110 CPllll'O (ll' lHobilizn(;;'lo
(le cuv alaiia II." ::. )Líl'io (1(' )Ing,diJi\is
Basto.
Alfl'res m il iriunos, 1i(·(·11(·iados, do ('Plltro
tll' uro hil izu('tiO
(ll' rnvaluriu
11." ~, :nLl11UP) Palma
Leal, António
ÜOlhigups )lou I i 11110, ( 'ado,.; '.T ucin to lbp0";o (lp AZl',p(lo Carvalho
P Fru nri«:o
('oJ'l'l'ia Xl'\'l'''; l', (lo ('PlltrO
(ll' Jl]ohiliza,ü{)
(lp cuvuluria
n." :l,.I.\.rtlalllo
,Joaquim
,(lo UJiyeiJ'a Peg,ulo, Hui Pina )lolltl'il'o
Baptista .
.Manuel X eVl'S HlliyalSaaye(lra,
Eelu;1nlo
,Jo~{> Belo
C01'l'ei .. Pereira,
Anlónio Pinto rll' },lag-nlhãi,.; ,ele OliYeira SoaJ'e~ o Er111:l1'llo Artul' Bolha Con<1e tle Paiva.
Regimento de engenharia n.O I

'l't'uolltes llIili('ianos,
elo ('olltro ell' Jllobiliza~üo
(le engonharia ll." 1, .1oão Maria Barrpto }i'('lTl'irn (lo AlllaI'l11, .A(lal1wdo \"ul1(',,<1n
Sih·n
'['i'l1'J'l''' l' !<'pl'ltanc!(I
,Jú(lice Samora (la ('unha
E~a e, li('t'tleiaelo~,
)111iz
(J UilHlJlO Fl'l'oltlw
e Paulo (ll' 1\ lllleilla
Fl'l'itas.
Regimento de engenharia n. ° 2
rrl'IlOlltp~

11Iili('jallo~,

(lo

<1(, lltllllilizal;tio
d(' ('astl'lo
BI'Hlll'(I

('Plltro

llhüria li." ~, Fpl'll:ltlc!O
HOlllll'\'illl'
1"l'n II ('(I.

(II.'

l'

l'ng'l'-

Artur

Batalhão de telegraflstas

lllilil'iaIlO~, )il'I'Il('ÜHlo~, elo ('('1111'(1 (I\' lllllhiliz'H.:ão de PIlg'l'llhal'in Il.":l, .\l1lf'rl{) .\g'l1i~ll' Silva. João
Filipe l' ('arlo,; },Ia 11 llt'l 'l'l'1111111(l Barata.

rl'elll'llle~
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portaria de 13 elo corrente mês:
Comando geral de aeronãutica

militar

Tenente-coronel de aeronáutica, em disponibilidade, Jorge
Metelo de Nápoles Mannel.

Por portaria de 15 do corrente mês:
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Aspirantes a. oficial milicianos, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, José Miguel do Matos Fernandes Franco
de Sousa e, do grupo independente de artilharia n.? 6,
~Iário Fonseca Botelho.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligoira n.? 2, António Marques Júnior.
Regimento de artilharia

pesada n. n I

Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, António Correia dos Reis: do regimento
de artilharia ligeira n.? 2, Manuel Dias Gonçalves,
Augusto de Carvalho Coelho, José Caetano, David
António Capelas de Avelar, Carlos Alberto Pereira
Ruas e -:\Ianuel Artur Taborda da Guerra Junqueiro;
do regimento de artilharia ligeira n.? 3, Luiz Teixeira
da Silva, João Borges Linhares Coelho Rocha, Manuel
João de Almeida Júnior, António Hipólito do Lima
Correia, José de Figueiredo Barbosa Marques, Hermano de Oliveira Cabral, Mário Augusto ~ilveira da
Costa, Carlos Manuel Faya Santarém e Elio Pinto
Arco da Câmara Bruges Ponce de Leão; do regimento
de artilharia ligeira n.? 4, Amílcar Alexandre Martins,
Diniz da Silva Leitão, Armando de Matos Rebordão,
Teodorico António dos Santos Costa, Armando de
Assunção Soares, Luiz Aníbal Teixeira Sá Fernandes,
Aníbal Seabra Mascnrenbas e Américo José Nunes da
Costa; do regimento de artilharia pesada n." 2, Francisco José Soares Ogando ; do grupo independente de
artilharia n.? 6, Manuel Lopes Marques, Alberto Nouville. Henrique Constant Krus Burnay, Mário Rodrigo
da Fonseca Ramos o Alberto Rodrigues da Costa; do
grupo independente de artilharia de montanha, José
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Rodrigues Abrantes, Luiz Alcides Nogueira Neves,
António Ferreira Soares, Carlos Augusto Conceição
Soares o João António Brioso Pina de Jesus.
Regimento de artilharia

pesada n. ° 2

Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, David Ferreira Pinto, Joaquim de Pinho
Ferraz Brandão e ~Iatias Fiúza Alvares da Costa; do
regimen to de artilharia ligeira n. ° 4, Adalberto Gonçalves Dias; do regimento de artilharia ligeira n,? 5,
Manuel Joaquim da Costa Oliveira, Dâmaso Agenor de
Oliveira Lecuona, Fernando Vasconcelos Pinto da
Cunha e Fernando Alberto Brunner Cortês; do grupo
independente de artilharia de montanha, Manuel Valente de Almeida Nunes Roque, Adriano Seabra da
Silva Veiga e Amílcar Sampaio Rodrigues.

Por portarias

de 10 do corrente mês,'

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral
Comissão do contencioso

militar

Exonerado do vogal, o coronel de aeronáutica
Francisco IIigino Craveiro Lopes.
Vogal, o coronel de aeronáutica Anselmo de Matos
Vilardebó.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Aurélio Augusto de Azevedo.
Comando militar da Terceira

Chefo do estado maior, o capitão do corpo do estado
maior J orge Mário Apolinário Leal.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Carlos Alberto Machado da Silva.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 5

Tenentes de artilharia, no quadro da arma, Amílcar da
Ressurreição Diogo de Carvalho e Raúl de Castro
Caria.
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contra aeronaves n.O I

Tenente miliciano, do centro de mobilização
n. o 8, Afonso Aurélio ~lorgenstE'rn.

de artílhariu

Escola Prática de Engenharia

Capitão de engenharia,
João Magro Romão,

do comando

militar

da Terceira,

Brigada noO2 de caminhos de ferro

Tenente miliciano médico, licenciado,
do centro de mobilização do serviço do saúde noo 1, João Vítor Macedo Pinto.
Base aérea n.v 3
(Base aérea no· 4 expedicionária)

Capitão de aeronáutica,
da base aérea n.? 2, Fernando
Machado Soares de Oliveira e Sousa.
Alferes, adidos, da base aórea n. ° 2: de infantaria, João
de Deus Mondes Quintola e, de cavalaria,
Artur Manuel Acciaioli Tamagnini Barbosa.
Alferes
de aeronáutica,
da base aérea n.? 2, Floriano
Lopes Gagean.
30· companhia de saúde
Alfores milicianos médicos, licenciados,
Ernesto Cochat
Osório, Aureliano Baptista da Fonseca,
Ernesto Fernandes Pinto, João Alfredo Figueiredo Lõbo Antunes
(3 José
Henriques
Santos David.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

Alferes miliciano veterinário,
Oliveira da Cunha.

licenciado,

militar

Jorge

Evolino

J onq tlim Pedro

Coelho.

Asilo de Inválidos Militares

Tenente,

na situação

de reserva,

Comando militar dos Açôres

Alferes
miliciano,
do regimento
do infantaria
n.? 11,
Gonçalo Luiz Maravilhas Correia Caldeira Coelho.
Aspirante
a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 4, Ildo António Nunes.
Formação

Alferes de infantaria,
do comando do regimento de infantaria u.? H), Clodomir Sá Viana de Alvarenga, por
pedir.
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Escola Prática de Infantaria
(Batalhão de infantaria

n.· 20)

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 8, Ruben José da Costa.
Regimentode infantaria n.· 3

Comandante, o coronel de infantaria, do distrito de
recrutamento e mobilização n. o 8, António de Quadros
Flores.
1.· batalhão

expedicionário

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n. o a,
Cirilo de Bismarck Freitas Soares, do regimento de
infantaria n. ° 8, Adolfo Francisco Peixoto Rfigo
Bourbon, do regimento de infantaria n.? 14, Francisco António Pais de Almeida, do batalhão de caçadores n." 2, António Pignatelli Sena Belo de Carvalho
Megre e, do batalhão de caçadores n." 10, António
José dos Santos.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria n." 2, Fernando Soares Brandão e, do regimento
de infantaria n.? 7, António Nunes Beirão.
Regimento de infantaria n.· 4
1.· batalhão

expedicionário

Alferes miliciano de infantaria
chadinho.
Aspirante
a oficial miliciano
Correia de Carvalho.

Armando

Barreto

de infantaria

Ma-

Joaquim

Regimento de infantaria n.O6
(Batalhão de Infantaria

n.· 66)

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n. o :3,
Francisco Morais Janeiro e, do regimento do infantaria n. ° 15, António Falcão Marques Ferror.
Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria n." 3, Mário José Pereira Diniz e, Jo regimento
de infantaria n.? 14, António Augusto da Cunha
:JIarques.
Regimento de infantaria n.· 8
1.· batalhão expedicIonárIo

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n. o 8, Francisco Almiro Coutinho de Magalhãis.

2.· Série
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Regimento de infantaria

n.O 9

1.° batalhão expedicionário

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 6, Armando Fdmundo da Costa Guerreiro.
Regimento de infantaria

n. o II

Capitão de infantaria, do comando militar dos Açôres,
Júlio Martins Mourão.
Regimento de infantaria

n. o 12

1.° batalhão expedicionário

°

Alferes milicianos de infantaria Fernando Arcanj
de
Sá ~farta e António Gonçalves Dias, do regimento de
infantaria n.? 'i , Manuel do Jesus Falcão, do regimento
de infantaria n." 10, Eugénio Ferreira da Costa e, do
batalhão de caçadores n.? 6, António Poças.
Aspirantes a oficial milicianos, do batalhão do caçadores
n," 6, José Eugénio Gama Fazenda e, do batalhão de
metralhadoras n." 3, Júlio Carlos Cerqueira Marques.
Regimento de infantaria

n. 14
O

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. ° ~, Bento
José Freire Barreto Malva Matoso, por motivo disciplinar.
1.° batalhão expedicionário

Aspirantes a oficial milicianos de infantaria Raúl Ferreira, do regimento de infantaria n.? 1, Francisco
Manuel de Bettencourt Conceição Rodrigues e Alexaudro Melo de Azevedo Lemos Correia Leal, do regimonto de infantaria n." ~, Manuel Ribeiro, do regimento de infantaria n. ° 9, Juime Ferreira Fernandes,
do regimento de infantaria n.? 11, Hermínio Rui Paiva
da Silva, do batalhão de caçadores n." 4, Augusto
Henr-ique (los Santos Sousa, do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Augusto Esteves Felgas e, do batatalhão de carros n.? 1, Leonardo Falcão Trigoso de
Sousa e Vasconcelos.
Regimento de Infantaria

n.O 16

1.· batalhão expediCionário

Alferes milicianos, do regimento de infantaria n.? 12,
José da Rosa Carvalhal e, do 2.° batalhão do regimento de infantaria n.? 19, José de Jesus Júnior, sendo
o último por pedir.
, Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
D.O 7, Albertino Baptista.
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n.O 17

de Infantaria

n.· 17)

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 10, João
Ricardo Nunes Gaioso de Penha Garcia.
Aspirantes
a oficial milicianos,
do regimento
de infantaria n.? 5, João Pereira da Silva Pardal e, do regimento de infantaria
n.? 10, António Maria da Silva.
(1.· batalhão do regimento de Infantaria

n.· 17)

Aspirantes
a oficial milicianos,
do regimento de infantaria n.? 5, Humberto Freitas Santos, do regimento D.O 13,
Fernando
Carvalho Damas e António Augusto da Fonseca Lobo e, do batalhão de caçadoros
n.? 2, Eusébio
Ranito Lopes Arroz.
(2.· batalhão do regimento

de Infantaria

n.· 17)

Aspirantes
a oficial milicianos,
do regimento
de infantaria n.? 4, Luiz Gordinho Moreira e, do regimento de
infantaria
n. o 13, Albano Ribeiro.
(3.· batalhão do regimento de Infantaria

n.· 17)

Aspirantes
a oficial milicianos, do regimento
de infantaria n.? 12, Belarmino Elísio Barreto Vasconcelos
Magalhãis e Lopo Sobral Casa Nova, do batalhão ,de caçadores n.? 4, Domingos
Xavier Leonardo
e Alvaro
de Azevedo Gomes, do batalhão
de caçadores
n." 7,
Luiz Gonçalves
Monteiro
Capelo e, do batalhão de
caçadores
n. o 9, António Pinto Brochado
Monteiro
Pedras.
Batalhão independente de infantaria

11.° 18

(L· batalhão do regimento de Infantaria

n.· 18).

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n. o 5, Renato
Soares de Almeida.
Aspirantes
a oficial milicianos,
do batalhão de caçadores
n.? G, Joaquim dos Santos de Almeida e Manuel Barroso Castanheira.
(2.· batalhão do regimento

Alferes milicianos, do regimento
gusto Costa Borges de Sousa
de Matos.

de Infantaria

n.· 18)

do infantaria
n.? 2, Aue Henrique Lopes Paula

(3.· batalhão do regimento de Infantaria

n.' 18)

Alferes milicianos,
do batalhão do caçadores n. o 3, Manuel Maria Pereira,
do batalhão de caçadores
n. o 4,
Mário Neves Córis Graça o, do batalhão de caçadores
n.? 5, Fernando
José Gonçalves.
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Aspirantes a oficial milicianos, do regimento de infantaria n.? 1, Artur Cândido Lobato do Macedo, José Farinha dos Santos 'I'avares e José Manuel Carreira
Vivas e, do regimento de infantaria n. o 16, Américo
António dos Santos Lima.
Depósito

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 12,
Carlos Frederico Montenegro de Sousa Miguel.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Jaime Bento de Uelo.
Batalhão independente de infantaria
(Comando do regimento

n.O 19

de Infantaria

n.O 19)

de infantaria, do depósito do batalhão independento de infantaria n. o 19, António da Trindade.
Alferes de infantaria, do comando militar dos Ac;Ores,
Carlos Alberto Gonçalves, por pedir .
•\.lferes miliciano, do batalhão de metralhadoras n. ° 3,
Vítor de Castro Moura.
Capitão

(1.° batalhão do regimento

de infantaria

n.O19)

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n. ° 11, Artur
Pedro Reis Alves Gil.
(2.° batalhão do regimento

de infantaria

n.O19)

Alferes miliciano, do 1.0 batalhão expedicionário
do 1'0gimento de infantaria n.? 16, Simeão de Sousa e Freitas, por pedir.
(3.° batalhão do regimento

de Infantaria

n.O 19)

Capitão de infantaria, do 1.0 batalhão do regimento de
infantaria. n.? 19, António Gonçalves de Sousa Júnior .
•\lforos miliciano, do batalhão de carros n." 1, Jo110
Mendes Grosso Palma.
(4.° batalhão do regimento

Alferes miliciano, do batalhão
Fernando Quesada Pastor.

de Infantaria

n.o 19)

do caçadores n. o 5, José

Depósito

Capitão de infantaria, supranumerário,
do 1.0 batalhão
do regimento do infantaria n, o 19, Adélio Ferreira da
Silva.
Batalhão de caçadores n. ° I

Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n.? 2, António Riboiro da Silva, por motivo disciplinar.
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Batalhão de metralhadoras n.· I

Tenente de infantaria,
Santos Gomes.
(Companhia

no quadro da arma, Joaquim dos

de acompanhamento
de Infantaria

regimental
n." 20)

do regimento

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n,° 14, J 0110
Maria Alves Rodrigues.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 10) Orlando Augusto da Silva.
Batalhão de metralhadoras n.· 2
Expedicionário

Alferes milicianos de infantaria Américo Costa o Fausto
Correia de Matos.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." G, Eduardo José Prata Pinheiro.
Batalhão de metralhadoras n.· 3
(Companhia

de acompanhamento
regimental
de infatarla n.U 17)

do regimento

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 5, José Gomes da Silva Júnior.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 6

Major, do regimonto
tino Cruz.

de infantaria n." 6, Manuel Celes-

Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, no quadro da arma, António Mário
do Campos Soaros.
Regimento de cavalaria n.· I

Capitão de cavalaria, em disponibilidade,
tónio Cerqueira da Silva Pais.

Fernando

An-

Regimento de cavalaria n.O2

Segundo comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da
direcção da arma, Carlos 'I'avaros Afonso dos Santos.
Regimento de cavalaria n.· 5

Segundo comandante, interino, o major do cavalaria Luiz
Figueiredo.
Major de cavalaria, no quadro da arma, Albino Augusto
de Oliveira.
Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão de cavalaria,

no quadro da arma, Abel António.
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Por portaria de 18 do corrente
Regimento de engenharia
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mês:
11. o

I

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, Valdemar
de O1'e:-, Adalberto de Andrade, Vasco Augusto Jácome de Magalhãis, Pedro Cabral de Meneada, Armando Fragoso de Matos, Alberto IIundain Ramalho
Fontes e Tomaz Vergílio de Avelal' Arez da Costa
França.
Regimento de en!lenharia n. 2
O

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, Armando
dos Santos Cruz e António de Almeida de Azevedo
Cordeiro.
Ministério da Guerra - 3.a Direcção

Geral-l.a

Repartição

Por portaria de 26 de Aqosto do corrente alio:
(Visada polo Tribunal do Contas Olll 28 do Sotembro do 1043, NelO
silo dovídos ornotumon tos, nos termos do decreto D.o 22:257).

l~('('O!l(luzitl()

mu ior, 111)-;
11." :W:'2fi-i,
COJ'pO do

Hurru-,

mu is tn"" UlIO'; un lugar de ]lJ'Ofp"'Ol'
(le lllatPl'ia,,; (lo ('Ul',O Ilo (',(alIo
t.-rmo« 110 artigu
'21.' (lo (lv(,],t'to-ll'i
(II' lO 11l' -Iunei+o tIl' l!JlO, o ('O1'Olll'1 (1(J

!lO]'

do '2," gJ'upo

l'fl'I'tiyo

p,t.lilo

maio)'.

iu.ulo.

tiroc

.To,;{>

}'ilipl'

(lt'

Ho(h'ig-tH •.;,

Por portaria de 2 de Setembro findo:
(Visada polo 'I'ríbuual de Coutas em 28 de Sotembro de 10j3, :-;ão
são devidos omolmoontos,
nos termos do docreto D.o 22:257).

11in'('\ol'
tl()~ ('111',,"~ para jlJ'UllllH,'i'iO ,\ muj or
l'01'1l1ll'1 (la .. (1iYPI'~,h armu(' <e iv il,'lh , n os tPl'1l1O"
dll ilrlig'(f 1.° do 11('('l'l'to-ll'i
11.° :lil:~SH. d(' '2 11l' F(·verr-i ro (1L' lU.JO, o vorun e] di' ('llg'!'llhill'ia,
t irorinu.l«.
[l],lltl';';~IIJ' !'ft,(,tiyo
d()~ n'fl'l'idll'
cur-n-. .Iúl io (\;"<11
dI' f'u i vu l ho 'I'eixc iru.

~-Ollll'<lt1o
l'

Por portarias de D de Setembro findo:
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

XIIlIlt',1I1o" jlI'OfP"';lll'l'';
ll!O(;;'lO ;1 ('ol'lIJlpl

() alio

11'I,ti\'o

('1l1'Olll'1 (ll'
J1 ii 1111(",

('\'l'll t uu

(la~ din'l'';il'

(h, l!Jn-lH-H.

illblllill'ia

de Contaa em 2 de Outubro do 10~3. São
DOI termos
do decreto D.o 22:2~7).

.Joiio

i,;

anll;l,
(h

da

(III'; r-ursos

[lHJ'a jlrll-

dUl'all1l
oficiaj~:

I' 'l'l'yi\,II';,

';I',u'nillh'';
Elll'ilnlil<:i'in

)Ll\,ii,;

}\-'l'-
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Coronel de cavalaria
Luiz Carneiro
de Sousa e Furo.
Coronel de engeuhariu
Eduardo
Corregedor
)Iartins.
Coronel de aeronáutica
Anselmo
de ~Iatos Yilarc1ebó.
Coronel do serviço de administração
mi litar Artur Xuvier da ~Iuta Pereira.
Estus nomeações
suo consirlcradns
(le urgente
conven iôncia de serviço 'público, reconhecida
por despacho

de ~ (le Setembro

de 1913.

X Olll eados professores
eventuais
dos ('l11',O~ para proa major das clivcr-us armas e serviços, durante

lllOÇ'UO

o ano

lectivo

~Iajor

de infantaria

('api_tuo

de

<1e

194:3-1.9-14,
Haúl

infantaria

os seguintes

Ferreira

António

oficiais:

Braga.

Pinto

elas

X eves

F'er-

reira.
Major d e artilharia
J oão Carlos Guedes Quillllone~ Portugal da Silveira.
~Iajor de cavalariu
Jouo Augusto
Aziuhuis
ele ~lelo.
Capitão médico Francisco
Ribeiro
Coutinho.
~Iajor veterinário
cão António
Lopes Alves.

a

E~tas

ven iênr-in

norueuçõos

tl e serviço

de ~ <1e Setembro

suo

consideradas

<1e

lll'gt>llte

con-

púhl ico, recouh ('('i(la po]' despacho
ele

19-:13.

--Ministério
POI'

da Guerra - Repartição

Geral.

portaria de 21 ele Setembro findo:
(Visada polo Tribunal do Contas OIU 1 ds Outubro do 1013, Silo
devidos omolumontos,
nos tormos do docroto n,? 22::!57).

~ omeadas directoras dos ciclos do curso liceal do Instituto de Odivelas que lhes vão indicados, nos termos da
última parte do artigo 10.0 do decreto 11. o 3~:()15, de :31 de
Dezembro de 1942, e segundo o § LOdo artigo 28. o do decreto n. o :.?7:084, de 14 de 'Outubro de 1936, as seguintes
professoras efectivas do mesmo Instituto:

Adelaide Alvos _1.0 ciclo.
Ofélia Moreira do Sena Martins - :.?

o

ciclo.
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Por portaria de 12 do corrente mês:
(Nilo carece de vtsto ou anotação do Tribunal de Contas, 110S
termos do decreto-lei n.o 31:286, de 28 de Maio do lDH).

Abatido
ao efectivo do exército o capelão equiparado
a tenento, do batalhão
expedicionário
do regimento
<10 infantaria n. o 13, Abílio da Costa Reis Lima.
_e------VI-

AUMENTOS SÓBRE 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. o 20:247, de 24 de Agosto de HHH, desde 11 data que
lhe vai indicada, ao oficial om seguida mencionado :
Por ter completado o tempo de permanência no oftcialato
desde a data em que é considerado tenente, nos termos
do decreto n,· 17:378, de 27 de Setembro de 1929, necessário para o primeiro aumento de 10 por cento sObre
o sOldo:

Por portaria de 29 de Setembro findo:
(VIsada pelo Tribunal
vídos emolumentos,

de Contas, com a ano tação de serem do
termos do decreto n.o 22:257).

DOS

Serviço

de saúde militar-tenente
farmacêutico,
em serCentral do Exército, Joaquim Capelo
Carvalho
Boavida, nos termos do artigo H).o do docreto-Iei n." 28:403, de 31 do Dezembro do 1937, desde
21 do Julho de 1943.

viço na Farmácia

Pensões anuais rectificadas que, nos termos do § 3.0 do
artigo 6.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, passaram
a vencer os oficiais na aituação 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:
POI'

portaria de 23 de Setembro findo:
(Yisada
vidos

Coronel
desde

pelo Tribunal
omolumentos,

de Contas, com a anotação de serem donos tormos do decroto n.o 22:251)a

João da Conceição 'I'omaz Rodrigues,
37.200·),
19 de Agosto de 1943 - 30 anos de serviço.
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Capitão Rómulo Pompilio da Rosa Mendes, 16.200;$,
desde 30 de Agosto de 194:3 - 27 anos de serviço.
Capitão José Maria de Araújo, 19.9i:l6D, desde 22 de
Julho de 1943-32
anos de serviço.
Tenente Júlio Rodrigues da Palma, 15.148680, desde ';'
de Setembro de 1943 - 31 anos de serviço.
Tenente Raúl da Conceição Cardoso, 13.0661S20, desde
16 de Agosto de 1943 - 28 anos de serviço.
Tenente Jaime Pereira da Silva, Sabiuo, 14.463;560, desde
12 de Agosto de HJ43 - 30 anos de serviço.

VII- CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - l.a Direcção Geral-

Por portaria

La

Repartição

de 23 de Setembro findo:

Louvado o tenente-coronel de infantaria Leonel Neto
Lima Vieira pela grande competência e superior critério com que exerceu o cargo de comandante do corpo
de alunos da Escola do Exército durante quatro anos,
cargo êste em que sempre manifestou, a par de uma
grande competência profissional, esmerada educação e
nunca desmentida lealdade, uma sólida cultura técnica
e geral, invulgares qualidades de rectidão, serenidade,
tato e energia no difícil comando em que esteve investido, qualidades estas que poderosamente contribuíram para a formação do espírito militar e boa preparação técnica dos novos oficiais oriundos da Escola,
serviços estes prestados ao exórcito e que devem ser
considerados como extraordinários e importantes.

Por portarias

de 25 ele Setembro findo:

Louvado o brigadeiro do infantaria, com o curso do
estado maior, Luíz Pinto Lelo pela muita competência
e isenção com que, durante cêrca de dez anos, exerceu
as funções de professor do curso do ostado maior no
Instituto de Altos Estudos Militares, funções em que
evidenciou excelentes qualidades de carácter e de distinto oficial do estado maior.

2.' Série
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Louvado o capitão de cavalaria Amadeu Buceta Martins
porque, durante cêrca de vinte e um anos, na Escola
do Exército, demonstrou em todos os cargos em que
foi investido notáveis qualidades de comando e distintas faculdades de organizador e disciplinador, principalmente como mestre de equitação, em que a sua
competência profissional e técnica muito contribuiu
para a boa preparação de oficiais oriundos da Escola,
serviços estes prestados ao exército e que devem ser
considerados como distintos,

VIII - DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra - l." Direcção

Geral-I.a

Repartição

1) Por decreto de 19 de Julho de 19..H, publicado no
Diário do Govêrno n. o 2:?3, 2. a série, de 23 de Setembro
findo, foi condecorado com o grau de oficial da Ordem
~1ilitar de Aviz o capitão de infantaria Ruí Padrão Pessoa
de Amorim.
2) 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 independente

Capitão de infantaria

de infantaria

António Vieira Teles de Meneses.

Batalhão independente de infantarla

Alferes do quadro
José Fernandes.

n. o 18

n. o 19

dos serviços auxiliares

do exército

Medalha de prata
Batalhão Independente de infantaria

n. o 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
Armando de Seixas Gomes.

do exército

3) Pertence à 2.& companhia do batalhão n.o
da
guarda nacional republicana e não à 1.a companhia, como
foi publicado, o primeiro cabo Franklin Leite Pereira,
õ
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que, por portaria de 18 de Setembro findo, inserta na
Ordem do Exército 11.° 13, 2.a série, de 30 do mesmo
mês, foi condecorado com a medalha de cobre da classe
de bons serviços.

Ministério

da Guerra - 1.11 Direcção

Geral - 2.a Repartição

4) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que respectivamente lhes vão indicadas os oficiais ao diante nomeados, promovidos pela presento Ordem do Exército:
COI'POde generais

Carlos Maria Ramires e Fernando Pereira
ambos desde 12 de Outubro de 1043.

Coutinho,

Infantaria

Coronel Óscar Kol ele Alvareuga, desde 30 de Abril de

1943.
Cavalaria

Brigadeiro Rui ela Cunha e Meneses, desde 12 de Outubro de 1943.
Coronéis:
Francisco J osé da Fonseca Coutinho de Castro, desde
18 de Setembro de 1943.
António Mário de Campos Soares, desde 12 de Outubro de 1943.
'I'enentes-coronéis :
João do Sacramento Monteiro, desde 18 de Setembro
de 1943.
João Gualberto de Barros o Cunha e Tomuz Augusto
Salgueiro Fragoso, ambos desde 12 de Outubro de

1943.
Engenharia

Brigadeiro Júlio César de Carvalho Teixeira, desde 12
do Outubro de 1943.
Coronel J osé Fernandes elo Barros Júnior, desde G de
Outubro de 1943.
Tenente-coronel V orgílio António Gomos Ferreira Quaresma, desde 6 de Outubro de 1943.
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22 de Setem-

5) Ficam inscritos na escala dos capitãis do corpo do
estado maior imediatamente
à esquerda do capitão Daniel
Alexandre
Sarsfield Rodrigues
e não à esquerda do capitão Francisco António Pires Barata, como foi publicado
na declaração 4) da Ordem do Exército n.? 11,2.& série,
do corrente
ano, os capitãis do mesmo corpo Alfredo
José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira e Afonso Lopes
Franco.
6) Devem ser mandados
apresentar
no dia 2 de N 0vernbro próximo no Instituto do Altos Estudos Militares,
para frcqüentarem
o curso de altos comandos,
para que
estão nomeados,
e que ali tem início em 3 do referido
mês, os coronéis das diferentes armas ao diante nomeados:
Infantaria
;Francisco Alberto <los Santos Lara, chefe do distrito de
recrutamento
e mobilização n. ° 2.
Óscar da Silva Mota, comandante
da Escola Prática de
Infantaria.
~lúrio Nogueira,
comandante
do regimento de infantaria

n." 14.
Artilharia
Salvador
de Oliveira Pinto da França,
do corpo do estado maior, chefe do estado maior da 2.:l região militar.
João José Soares Zilhão, comandante
da Escola Prática
de Artilharia.
Cavalaria
Luiz António de Carvulho Viegns, comandante
do regimento de cavalaria n.? 4 .
.A rmando Idalino da Cruz Mesquita, comandante do regimento de cavalaria n.? 6.
Engenharia
Luiz da Costa de Sousa
gimento de engenharia

de Macedo,
n.? 2.

comandante

do re-

Aeronáutica
Francisco
Iligino Cruvoiro
aeronáutica,
comandante
contra aeronaves.

Lopes, do comando
interino de defesa

geral do
torrestre
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7) Deixou de exercer as funções de comandante
militar da Terceira,
desde 27 de Setembro findo, o coronel
de infantaria
Fausto de Matos.

8) Estão
desligados
do serviço,
respectivamente
desde 1 e 8 do corrente mês, para os efeitos da última
parte do artigo 15.° do decreto-lei n." 28:40J, de 31 de
Dezembro
de 1037, o coronel,
do regimento
de infantaria n.? 13, Eusébio Emídio da Silva e o capitão miliciano da mesma arma, do extinto quadro especial, do
batalhão de caçadores
n." 1, Amadeu Casimiro Calejo.
9) Terminou o tempo de serviço a que alude o § único
do artigo 44.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
do 1920, alterado pelo artigo 1.0 do decreto n.? 19:175,
de 27 de Dezembro
de 1930, prestado
no batalhão
de
metralhadoras
n." 1, onde foi colocado por portaria de
14 de Março de 1942, inserta na Ordem do Exército n.? 5,
2.a série, do mesmo ano, o capitão de infantaria José
Vítor Mateus Cabral, pelo que regressou
à sua anterior
situação na Escola do Exército em 14 do corrente mês.
10) Pertence
ao centro de mobilização
de infantaria
n." 8 e não ao centro de mobilização
de infantaria n.? 2,
como foi publicado,
o alferes miliciano Carlos Alberto
Barros
Guedes,
que foi promovido
a tenente miliciano
pela Ordem do Exército n. o 13, 2. a série, do corrente ano.
11) Está desligado do serviço desde 27 deSetembro
findo, para os efeitos da última parto do artigo 15.° do
decreto-lei
n. o :38:404, de 31 de Dezembro
de 1937,
o coronel de artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira n. ° 4, J oão Pedro Alves Júnior.
12) Foi uutorizudo
() a1fPrt>-; m ilir-iu uo 11e .uti llnu-i.i
.Iosé <11' ~ou"a ~Iira1l(1u a usar o nome (]" .J osp
~(ln'ia
l.ôbo (lI' Miranda.
rlevcndo portanto
~(,l' ill~('l'itll
11(l~
l'h]H'('\ iyo<; l'f'gi~t o~ com 0~te II mne ,

ar

1:~) 'I'r-rm iunu o jplllpo (1(-' ~l'l'yi\o a qnl' u lurl« a. nlín en II) (]o nrtlg-o 4n." (10 11('(')'\'10 n ." 17::riR, cll' :2'1 de
~ot('mlno 111' ll):2!), n lterudo pelo artig'o
1." (lo rlecrcto
n ." 1!1:1 'lo, (le :27 11e Dezombro de lD00, pl'(>~tnllo )10
l'('gil1lf'l1to (le cuvulruiu 11." 1, OI1!1f' ['ol cnlneu do por por-
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de Agosto ele 1941. inseria na Ordem do
:.z.a série, elo mesmo ano, o tenente-coroncl de cavalaria
Antônio
)Iál'io ele Campos Soares, da 4: Repart icâo da 2." Direcção
Geral dêste
)Lillistél'j(,. quepela
presente Ordem do E,I'{>rl'ito é promovido a COTOl! e1.

-Iariu

(Ie

:)0

Jl.O 1:1,

R,I'/,.('ilo

14) 'l'Pl'lllinou
o te mj.o de serviço
,L quP aludp a a l
ma fi) do artirro 4G.o c10 decreto n .? 17:378, de 27 de
SetplllhTO c1e lU2fl, alterado pelo artigo 1.0 do decreto
li."
18:17,), de 27 tle Dezembro
ele 1930,
elo )lOS
J'(>gjll1ellto~ de cavalaria
n ." 4 e .J, onde roi colocado
por porturius
de 27 rlp .Iuue iro l' 22 de )Iaio ele 1942,
Ordem. elo }),I'I"rcitlJ
Z
7, 2." série,
mesmo
ano, l'pspe('tiva111pllte,
o teuen tc-coroncl
c1E' cavalaria
l núc-io Cn lrle irn Ri';Q1H''; Pereiru,
pelo que 1'eí-

presta

ill.;erta.;

na

n

."

gTE'S~a :1 sua si tuuçiio
uuf erior
lia
2.a ])il'l'(',i'io Ul'r:\l (10~tl' )fiJlj,!él'io.

e

elo

4.11. Repurí

içâo

da

K·;tú(1p.;lig,ulo
do sl'l'Yic;o desde :1 de SdelllhlO
para {I'; efeito.; (la última
parte elo artigo ].j."
rIo decreto-lei 11.° 28:404. (le :11 de Dezembro ele 19T7.
o major ele cnvalnrin.
110 quadro
ela arma, Eurico (1<'
Casfro Graçn Zuzurte.
L»

TI1H[O,

Ui) ()p0l'lUllallll'll!p"pri'io

(la!lps

~I a11

ilm

ir

J10

Ill>\l'1'111inu(]as

"pu ,I<'! nu l

pi),to

ao"

a,; alltiguimuj

orc-,

clt'

cuvu luria ,Tosé N<l<tl'l', Craveiro Fuio p Albino Augusto
(1e OliypiJ'a
(' capitão
da mesma
arma, .\.1)('1 António,
p romnv ido-, pe lu ]1l'l''ieJ\te OrdP711 do E.l'érrito.

17) Estava colocado no quadro da sua arma (' não na
Direcção da Arrnn de Engenharia,
como foi publicado,
o tenente-coronel
Virgílio César Antunes de Lemos, que
por portaria de 2~ de Setembro findo, inserta na Ordl'ln
do E.l',:rcito 11.0 13, 2. a série, do corrente ano, foi colocado no comando militar do::; .Açores.

l8) Conta a antiguirlado
de
foi
n. o
ria

do sou actual pôsto desde 15
Setembro findo e não desde :2:2 rlo lllesmo mês, como
publicado
na declaração
ü) da Ordf'1n do E.l'él'cito
1'3
.) ti seno,
,.
I
.
d o engen I1a;, _.
(O corrente
ano, o capitão
Abel 'ravares Fl'l'lHUldes.
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19) Chegou ~t altura para entrar no quadro em 15 de
Setembro
findo e não em 22 do mesmo mês, como foi
publicado na declarução 19) da Urdem do Exército n.? 13,
2. a série, do corrente ano, o alferes de engenharia Fernando de Figueiredo
da Cunha Pacheco.
20) Chegou ~l altura para entrar no quadro em 22 de
Setembro
findo o alferes de engenharia, supranumerário, Francisco
Aires de Oliveira Júnior.
21) Conta a antiguidade
do actual pôsto desde 1 (le
Xoyembro de 1941 e não desde 1 ele Novembro de 194:2,
como consta ela declaração
20) ela OnZe717- elo Emército
n ." 10, 2.'" série, elo corrente ano, o alferes miliciano
de engenharia,
do batalhão
ele pontoneiros,
José Antón io Pinto e Carmona,
ú"yendo ser colocado imedintumente li direita
do alferes miliciano
da mesma arma
Hasíl io- Pinto Fernandes
Jorge.

22) Passam a contar a antiguidade do seu actual posto
desde 1 de Dezembro
de 1941, em substiturção da que
lhes havia sido atribuída,
os tenentes milicianos médicos Albertino
da Costa Barros e António Alexandrino
dos Santos Ribeiro, indo intercalar,
respectivamente,
na
escala
dos oficiais milicianos
médicos
imediatamente
à esquerda
dos tenentes
milicianos
médicos
António
Telo Nunes da Costa e António
Martins
de Castro
Bento.
2:)) Encontrava-se
nn situação
<lo d ispon ibi Iidnde o
capitão elo serviço do admiuistrnção
militar, elo 2.° grupo
de companhias
ele subsistências.
chefe elos serviços de
subsistências
de Cabo Verde, José Ferreira,
Marques
da Cun lia .J únior, que por portaria
de 27 de Setem bro
findo, inserta na Ordc711 do Ett:trcito 11.° 13, 2." série,
L10 001'1'(,l1te ano, foi promovido ao pôsto ele major.

24) IBsüí .c1esligu(lo do serviço clt,~(le Selo ('OlTl'llte
mês, nos termos da última parte elo artigo 1;}.0 do denoto-lei
n.? 2R:404, de 31 de Dezembro de }fl37, o
capitão elo serviço de administração
militar,
da 3.a Repartição xlu 2. a Direcção Geral dêste :Ministério, ~\ 11tón io Lopes.

2.- Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.· 14

709

~,)) Chegou II altura para entrar no quadro em 9 (lo
coi-rente mês o alferes do quadro elos serviços auxiliares
do exército, supranumerário,
nos termos da Z.a parte do
artigo 58.° do decreto-lei
n." 28:401, substituído
pelo
decreto-lei n." 32:692, ele 20 ele Fevereiro
ele 1943, )Ianuel Luiz )Ioreira.

2G) Contiuun como vogal elo Uousellio 1Ie Iiecuraos o
g:eneral ,J lÍI io A ujrusto 1Ie Ol ive ira , (lue por podaria
de
:30 ele Setembro findo. insertn na presente Ordem, do
E,vf:rcito.
transita
para a situação tle reserva,
27) Passou a fazer serviço llO centro de mobilização
.Ie infantaria
n .? 17, como chefe interino
do mesmo
centro,
o capiti'io. 11a :<itual;iio de re-erva , Francisco
~LIchrulo rle Barcelos
J ünior, serviço que acumula
com
o que presta no distrito ele recrutamento
e mobilização
n .? 17.
28) Continua prestando
serviço no regimento
de cavalaria n.? 6, como comandante
da formação do grupo de
mobilização,
o capitão de cavalaria
Augusto José Madeira, que por portaria
de 13 do corrente mês, inserta
na presente
Ordem do Exército) transita para a situação
de reserva.
~U) Pussnu
a fnzpl' serviço,
«vcnt ua lmon t o. na ES{'ola
Prática
ele Cavalaria,
como encarregado
<1'0 material de
gut'lTa, o capitão. )):1 situação <le reserva, .Ioaquirn Rihe iro )Jartins.

:lO) E.'iÜí ele ,ligado {lo ,;prYi<;o 11p'illp ;30 11e Ret ern hro
findo. no" termos {la última parte do artigo 15.0 do decrvto-lci 1\.0 :28:+04, de :H 11e Dezembro de 1937, o capitâo mi lir-iuno, na situa~':lo
dr. re-serva. Carlos .AU()·usto
.
b
"riio (la 8iha.
:ll) Pussou a fazer "l'r\'ir;o uo ('()lllall(lo militar
ao'
como comanrlnní o elo respectivo
depósito diso ip linru, onde já estava colocado, o tenente, na situação
<11' reserva. Artur 'I'eixcira.
.\~'Ôl'l'S,
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da Guerra _I.a Direcção Geral-
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32) Era segundo sargento cadete do centro de mobilização de cavalaria n. ° 3 e não do regimento de cavalaria n." 7, como foi publicado, o aspirante a oficial míliciano veterinário Francisco Mário da Rosa, promovido
por portaria de 20 do Setembro findo, publicada na
Ordem do Exército n." 13, 2." sério, de 30 do referido
mês.

,

33) lt nomeado para freqüentar a Escola Central de
Sargentos no ano lectivo de 1943-1944, nos termos do
artigo 31.° do decreto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de
193:3, por ter regressado de comissão militar nas colónias, o primeiro sargento cadete, do regimonto de infantaria n." 12, José Antonino da Mota Vasconcelos Beleza,
e é excluído da lista dos alunos nomeados para a freqüência da mesma Escola, constante da declaração Jõ)
da Ordem do Exército n." 12, 2.a série, do corrente ano,
o primeiro sargento, do batalhão de caçadores n. ° 1,
António Maria do Nascimento Pombo.

Ministério

da Guerra - 2." Direcção

Geral-

3.a Repartição

34) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, quo, nos termos do decreto- lei n.? 28:40J,
de 31 de Dezembro de 1937, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação do reserva:
Coronel de cavalaria Carlos Duarte Mascarenhas de Meneses, 36.000bJ.
Tonente-coronel de engenharia Eugénio António Duro
Xavier, 31.200;'$. Tem 36 anos do serviço.
Capitão de infantaria António Augusto de Magalbãis,
15.600bJ. Tem 26 anos do serviço.
Capitão de artilharia José da Cruz Mota Júnior, 1õ.000tS.
Tem 25 aDOS de serviço.
Capitão de cavalaria Augusto José Madeira, 21.6006.
Tem 36 anos de serviço.
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33) Rectificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito, nos termos do § 2.0 do b.rtigo Lô." do decreto-lei n." 28:4004, de 31 de Dezembro de 1937, desde 8 do
Setembro de 1943, o oficial ao diante nomeado, em
snbstitutção
da que lhe atribuída pela Ordem do Exército n. o 7, 2. a série, do corrente ano:
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Filipe Alistão Teles ~Ioniz Côrte Real, 21.437 MO.

712

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.· 14

2.' Séri

Ministério
36) Publica- se

O

plano dos tirocínios,

da Guerra - 3.

estágios

estágios

e cursos
de

Durnção

InicIo

ou cursos

Di

a

Arma

Tirocínios,

>

Ofl
Estágio

de coronéis

tírocinautes

Curso de comandantes

Curso de comandantes

25- 6 -19t!

1 (uma) semana

..

de batalhão

5- 6 -19!4

4 (quatro)

semanas.

de companhia

G-11-1943

! (quatro)

semanas.

5-G-1941

4 (quatro)

semanas ..

1.° turno
(a)

1.° tUl'110 - De 19 de
Julho
1913 a 28 de
Fevereiro
de 194·J.
2.° turno-(h)
....

Estágio de candidatos
estado maior.
Tirocínio

. .

dos aspirantes

ao curso do
a olieial

2.° turno
(h)

ue

Sargentos e
Instrução
dores.

complementar

de sapa-

x o fim da escola de cabos de cada turno
de encorpor;!ç·;\o.

G (seis) sr-manas cada
turno.

(a) Antocipndo
pnra 10 d e Julho do 1913.
(b) A designar oportunamonte.
Para os aspíraut es que teJ'lllinlllll
o curso da Escola do Exérc lto
(d) Em dois turnos: um para n ~." eucorpornção
do HH3 o outro pura
(c)

1

Oportunamente

serão publicados

os dados respeitantes

nuo le ct vo do
1.& oncol'pOraç:lo

110
l\

í

a alguns Cursos

2.' Série
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recção Geral - I.a Repartição
para oficiais, sargentos

e praçus no ano de 1943-19441:

infantaria

I

Freqüêncla

Local

Drspos íçâo logal cm quo se basota

onue funcIona

---------------ciais
Dez coronéis
Tr iuta capitãis do
fi n a dr o perma·
neute,
'I'rês capitãis
do
quadro especial.
Xove tenentes
Doze eapí tãis
subal ternos.

ou

Cíncoenta e quatro
as piran teso

Escola prática
infantaria.
Escola prática
infantaria.

de

Escol:l prática
infauturi a.

de

Escola prática
infantaria.

de

Escola prática
infantaria.

de

de

Ordem do E.cército 11.° 6, 1.' série, 1933 (decreto 11.° 22:4.00).
Ordem do Exército n.s 15, 1.' sér ie, 1929 (decreto n.O 17:378,
artigo 44.°).
Ordem do Exército n.v 15, 1.' sério, 1929 (decreto 0.° 17:378,
artigo 43.°).
Ordem do Exército !l.O 1, 1.' série, 1940 (decreto n.s 30:264,
artigo 28.°).
Ordem elo Exército n.s 10, 1.' série, 1940 (decreto n.O 30:874,
artigo 013.°).

Seteu ta e cioco aspirantes (c).
praças de pré
Todas as praças do
pré, p r e s e n t e s
nas tlleí ras. especiulizndas em sapudores
na últirna escola de
recrutas (d).

IOl3-tDU.
11o 1011.

nâo inclu írlo •.

Escola

pr áticn de

infnntarin.

Despacho

1\)40.

<11l

18 de Julho

de

ORDEM

714

DO EXÉRCITO

1'.0 14

2." Série

Arma de

Tirocínios,

ostágtos

Início

ou cursos

Duração

011
Estágio

de coronéis ti rocinantes

Curso de comandantes

. .

de grupo.

.

10-7-1944

1 (uma) semana

10-7-1944

3 (três) dias.

1.0 turno

4 (quatro) semanas
cada turno.

(a)

2. turno
26-6-1944
0

Curso

de comandantes

Estágio dos candidatos
estado maior.
Tirocínio dos aspirantes

de bataria

ao curso do
a oficial . .

1.0 turno
(11)
2.0 turno
26-6-1944
3-7-1944
1. o turno
10-7-1943

(c)
2.0 turno

4 (quatro) semanas
cada turno.
4 (quatro)

semanas.

.

De 19 ue Julho de 19.13
a 28 de Fevereiro de
Hl44.
(d)

(eI)
(a) I~ designar oportunamente.
(b) E o curso cujo inicio estava marcado para 5 de Julho da 1943 o foi adiado para data a
lel Antecipado para 19 de JlIl~o de 1943.
ld) A designar oportunamente.
(e) Pura os aspirantes que terminam o curso da Escola do Exército no ano lectivo de

Arma de

Tirocínios,

estágios

ou curs os

Inicio

Duração

011
Estágio

de coronéis tirocinantes.

Curso de comandantes

de grupo.

12-6-194-1

1 (uma) semana

29- 5 -1944

4 (quatro)

..

semanas.
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artilharia

LOCJlI onde

FreqOência

fuucionn

Dlspostção

lega} cm que se baseia

ciais
Dez coronéis
Idem.
" 1.° turno - treze
capit.ãi-, (lJ).
2.· turno -oito
capítãis do quadro
permanente e um
capitão do quadro especial.
1.0 turno - dezassete tenentes.
2. o til mo - dez tenentes.
Doze capitãis
ou
t onentes.
1.0 turno - dez a,;pirantes.
2.0
1

Escola prática
de
artilharia.
Centro de instrução
de artilharia
contra.aeronaves.
Eticola prática
de
arti IIIar ia.

Ordem do Exército n.O 6, L' série, 1933 (decreto n. ° 22:400).
Instruções provisórias
para a
instrução do exército metropolitano, parte rr.urrigo 176.°
Ordem do Etcército n.s 15,1.' série, 1929 (decreto n,v 17:378,
artigo 44.°).

Escola prática
artilharia.

ue

Ordem do Exército n.? 15,1.' série, 1929 (decreto n.O 17:378,
artigo 43.°).

Escola pratica
ar ti Iharia.
Escola prática
artilharia.

de

Ordem do Exército n.s 1,1.' série, 1940 (decreto n.v 30:264).
Ordem do Exército n.O 10, 1.' série, 1940 (decreto n.s 30:874).

de

turno
catorze
aspirantes (e).

tl.xar oportunamente.
19,13-1914.

cavalaria

Froq!lêncin

Local onde fu uc ioua

Ulspo:õ.iç-!'iulegal em que se baseia.

ciais

I Dez

coronéis

I Quatro

capitãis.

'j

Escola prática de
cavalat-ia.
Escola pr.it icn -de
cavalaria,

Urdem do Exército n.s 6, 1.' série. 1933 (decreto H.O 22:4(0).
Ordem do Exército n.v 15,1.' série: 1929 (decreto n.O 17:378).
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Tirocínios,

ostúgios

Curso de comandantes

ou cursos

N.o 14

2.' Série

Início

de esquadrão

Estágio de candidatos ao curso do
estado maior do exército.
Tirocí nio dos aspíran tes a oficia I

DUf[U:3.0

29-fi-1944
(j-

3 -1 'JJ4

·1 (quatro)

semanas.

4 (quatro)

semanas.

De 19 ele Julho de 1943
a 28 de Fevereiro de

1.° turno
19-7 -1943

(a)

1914.
(iJ)

2.° turno

(b)
Curso

de instrutores

de equitação

15-11-1943

9 (nove) meses.

Sargentos e
Curso

de monitores

Instrução
dores.

15-11-1943

de equitação

complementar

de sapa-

O (nove) meses ....

Depob
das 6 (seis) semanas
escolas de
cabos, cm
dois turnos.
correspondentes às
duas
enc:>rpora-I
çoes.

...

I

ln

(a) An toclpndo para
do .Iulho de 10.13.
(b) .1\ dasfg nnr o po rtuntuue nt i-.
(r)
Para os asptruntos
(lUO terminaram o curso da Escola do Exércltc
no ano Iect ivo do
(eI) O 2.° ano do curso ó frofJíiontndo
pelos oficiais que ohtivornrn
nprovettnrnenro
no
(c) Em dois turnos: um pnrn fi 2.11 cncorporuçüo
de 1043 o outro pnrn a 1.u oncorpornçãc
de

Arma de

Tirocínios,

estúgios

Duração

Inicio

ou cursos

Otl
Estágio

de coronéis tirocinantes

.

15-5-1U44

Estágio

de coronúis tlrociuantes

.

31-7-H)·H

11 (uma)

semana

1 (lima) semana
I

ORDE~1
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Seis tenentes
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Local onde funcíonn

.

Doze capitâis
ou
tenentes.
1.0 turno - dezanove aspirantes
a oficial.
2.° turno -vinte
e
cinco aspirantes
a oficial (c).
1.° anu - seis t;Ubalternos.
2 ° ano- (d).

Escola prática
cavalaria.
Escola prática
cavalaria.
Escola prática
cavalaria.

Dtsposíção

de
d,o
de

~.o
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1t

legal em que se baseia

Ordem do Exército n.O 15, 1.' série, 1(.)29 (decreto n.O 17:378).
Ordem do Exército n. ° 1, 1." série, 1\)10 (decreto D. ° 30:2G!).
Ordem do Exército n.O 10, 1.' Eério, 19·10 (decreto n.s 30:874).

Esquadrão de equitação do depósito
dc romonta=-àlafra.

Ordem do Exército n.O 14, 1.' série, 1920 (decreto n.? 7:194).
Instruções
provisórias
para a
instrução do exército metropolitano, parte II, artigo 176.°

Esquadrão de equitação do depósi to
deremonta-c-Mafra.
E.cola prrítica ,lu
cavalaria.

Instruções
p rovisór ias para a
. instrução do exército metropolitano, parte II, artigo 1m."

praças de pré
sar gentes
furriéis.

Nove

ou

Todas as praç as,
presentes nas fileira" com a especialidade
de
sapador que ti verem acabado de
concluir
a iastrução de recrutas (e).

Despacho
194.0.

de 18 (le Julho

de

1913-1ilH.
LO ano.
194L

engenharia
l'reqnôncin

Df spo s íção Iegnt em que se base

Local onde funciona'

í

a

eials
Dez coronéis
Dez coronúis

..

E,cola
,Ie transmissões,
E"cola !lrá!ica tle
engoli rar ia.

II.·

I

Ordem do Exército
G, 1.' s(:ri", 1933 (decreto 11.° 22:100).
Ordem. do Exército n.· G, 1." s,:rie, D33 (decreto n.? 22:100).
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Durnção

Início

Estágio dos candidatos
estado maior.

ao curso do

10-4-1944

3 (três) semanas ..

Estágio dos candidatos
estado maior.

ao curso do

31-7-1941

4 (quatro)

1.° turno

19 de Julho de 19-1.3
a 28 de Fevereiro
de 19,13.

Tirocínio

dos aspirantes

a oficial

(a)
2.° turno

semanas.

.

(h)

(b)

Sargentos e
Curso de condutores de trabalhos
obras de engenharia.
Curso de motoristas

Curso

de montadores

Curso de motoristas

e

. .

10 (dez) meses.

1-11-1913

20 (vinte) semanas ..

20- 3 -1941

electricistas

das centrais

1-11-1913

do

serviço de águas.
Exercícios e trabalhos de conjunto
(para as diferentes tropas (le engenharia).

1.° turno

6- 3 -1943
2.° turno
21- 8 -1943
(d)

. . .

20 (vinte) semanas.

3 (três)
turno.

meses

.

cada

3 (três) semanas ...

(a) Antecipado
para 19 de Jnlho do ln43.
(o) A tndlcur oportunamente.
(c) Para os asptrant es que terminam
o curso da Esco la' do 1'!xórc1to no ano locttvo 110
(d) C'lIldaues fi eoustttu!r merlranto
a coutrlburção
das tlifcreuU'.., unhlades
tio cng eulunln.

2.' Série
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Local ondo funciona

Disposição

Doze capitãís
tenentes.

ou

Escola
de
missões.

Doze capitàis
tenentes.

ou

Escola ]JrMica
engenluuia.

de

Escola prática
pn!.!'cnlwria.

de

Qua tro sargentos
ou furr iéis.

Es~ola pr áfica
engenharia.

de

Quatro
sargentos
ou furriéis.

Escola prática
engenharia.

de

Qu a tro sargentos
ou furr iéí c ,

Escola

de

Trinta

Oficinas

1.° turno-

n o ve
aspirantes
a oficial.
2.° turno ete
aspirantes
a oficial (c).

trans-

N.o14

log at om

719

qUQ

se bnso+a

Ordem do Erército n.s 1,1." Sl:rie, l!HO (decreto n.v 30:264,
artigo 28.°).
Ordem do Exército n.s 1, 1.' série, 1010 (decreto n.? 30:2G4,
artigo :JS.O).
Ordem do Evército n.O 10, 1." série,1\JlO (decreto 11.° 30:874,
artigo 13.0 l.

praças de pré

praças

prática

cngenhnrin.
gerais de
de engenharia.

lUl~-10,1 t.
11liel0 a Ilxn r oporun.uu»

E,;cola prática
"Ilgenhari a.

ute medtnme

proposta

provrsorias
para a
do exército
metropolitano,
parte II, artigo 157.°
Instruções
provisórias
para a
instruç:l0
do exército
metropolitano,
parte II, artigo 157.°
J us truçõcs provisórias
para a
instruç-ão
elo c xér ci to metropolitano,
parto II, artigo 157.°
Despacho tIe 27 lIe Agosto ,le
1910.
instrução

material

Um batalhâo ,lo sapadores
mineiros, uma companhia mista do telegrafia por fio,
e SCIn nos e uma
e o m p a n h i a de
pontonei ros.

Instruções

de

Despacho
H110.

rle 11 de Julho

da nh'eCt;!io d.\ Arrnn UQ Engenharia.

dI'
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Arma

Tirocínios,

Duração

Inicio

estágios ou cur-sos

de

011
Estágio

de coronéis tirocinantes

Cnrso de comandantes

.

de grupo.

Curso de comandantes
de esquadrilha.
Estágio dos candidatos ao curso do
estado maior.
Tirocínio
dos aspirantes
a oficial

29-5-1014

1 (urna) ,emana

10-1-Hl4!

-1 (quatro)

semanas.

10-1-19-014 4 (quatro)

semanas.

1-5-1914

4 (quatro)

semanas.

1.° turno
19-7-19-13

De 19 de Julho de 19-13
a 31 de Dezembro de

(o)

. .

1943.

2.° turno
(I)

Sargentos
Curso de chefes de mecânicos
Curso de primeiros

mecânicos.

Curso de segundos

mecânicos

Curso

de ajudantes

Curso elementar

.I

6-10-194.3 10 (dez) meses.
10-1-19B

.

de mecânicos

de mecânicos.

Curso de pilotagem

Curso elementar
tas.

.

. . . . . ..

de radiotelegrafis.

5 (cinco) meses

1-5-1941

3 (três) meses

10-1-1944

3 (três) meses

6-10-194.3

3 (três) meses ....

1- 5 -19H

8 (oito) meses.

6-10-1943

18 (dezúito) meses.

. . .

.

2.' Série"
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aeronáutica

Loc:\! onde Junc ionn

I

Dhpll~i\,.:1o gf'l'al cm que se base la

ciais
Dez coronéis
Dois capitãis .

(a)
Doze capitãis
tenentes.
Sete aspirantes
oficiais.

ou

Seis aspirantes
oficiais (Ii).

a

a

Escola práticn
aeronáutica.
Escola prática
aeronáutica.
Escola prática
aeronáutica.
Escola prática
aeronáutica.
Escola prática
aeronáutica.

de

Escola prática
aeronáutica.

de

Escola pr~tica
aeronáutica.

de

de
de
de
<le

Ordem do Erército n.O 6, 1.' série, 1938 (decreto n.s 22:400).
Ordeni do ]...
l.céreito n. ° 12,1.' série, 1937 (decreto n." 28:402).
Ordem do Exército n.v 12,1.' série, 1937 (decreto n.v 28:402).
Ordem do Exército n.? 1, 1.' série, 1940 (decreto n.v 30:264).
Ordem do Exército n.O10,1.' série, 1940 C decreto n.s 30:874):

e praças de pré
Seis pri melros sargentes.
Oito segundos
gentos.

sar-

Oito primeiros
bos.

ca-

I
I

Escola prática do
aeronáutica ..

Setenta soldados C e)

Escola prtitica
aeronáutica.

de

Setenta soldados (e)

Escola pr~tica
aeronautica.

de

Trinta

E~cola prátiea
aeronautrca.

de

Escola

de

praças

Quinze soldados.

prática

aernnúutioa.

Ordem do Exército n.s 4,1.· série, 19313 (decreto n.v 26:513
artigo 1.0).
'
Ordem do Exército n.v 4, 1.- série,. 1936 Cdecreto n.v 26:')13,
artigo 1.°).
Ordem do Exército n.s 4, 1.' série,.1936 (decreto n.O 26:513,
ar trgo 1.°).
Ordem do Exército 11.° 4. 1.' série, 1936 (decreto n.? '26:513,
artigo 1.°).
Regulamento
do recrutamento
de praças para as especialidades do serviço aéreo da
arrua de aeronáutica
(Ordem
do Exército n.? 3, 1.' série,
1911).
Regulamento
do recrutamento
de pruçus para as especialidades do serviço
aéreo da
arma de aeronáutica,
artigo
20.° (Ordem do Exb'cito n.s J,
L' sede, 19H).
Regulamento
do recrutamento
de praças para as especialidades do serviço aéreo da
arma de aeronáutica,
artí co
6.· (Ordem do Exército 1l.0~1.
1.' série, 10H).
.
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Tirocínios,

estagias

oportunnmeute

'::!.' Série

Duração

Início

ou curs os

1-;3 -1943

Curso de metralhadores-bombardeíros.

(a) A indicar

N.o 14

pela 1.3 Dtrecçâo

Geral

3 (três)

do Ministério

meSC5 •

da Guerra.

(b) AntecIpado
para 19 do Julho do 1943.
C) .A fixar opcrt unumeutc.
ti) Para
os aspirantes
que tnrm ln am o

curso da Escola do Exôrctto
110 ano lec
destinados ao Curso do pilotagem.
~ e) 'Incluo O número 1.10 instruendos
(J) A determ ínur opormn amoute pelo comando geral da aaronáuttca
militar.

í í

vo do

Serviço de adrní

Tirocínios,

estágios

Duração

Início

ou cursos

Ofl
Curso técnico para capitãís

. . ._.

Curso técnico para tenentes.
Tirocínio

dos aspirantes

. . .
a oficial

19- G -1\J4-1 4 (quatro) semanas.
l\J-G -HH4

4 (quatro)

semanas.

.

De 1\J rIe Julho de 1943
a 28 de Fevereiro de

1.° turno

(a)

1\J14.

2.° turno

2.° turno-(!J)

...

(h)

Curso de metralhadora

ligeira

-1 (quatro)

3- G-1944

semanas.

Sargentos e
Curso de metralbu.lor

a ligeira

.3- G-1\)41

4 (quatro)

semanas.

.:

i

I

1

Ca) Antocipado puru 19 tle .Iulho lIa 191:3.
(6) A tlxar opor-tun amen tn.
(r, Para os asptrunt es que term luam o cu rso da l~scola do I::-'J'rdto

no ano do l!)l:J-l~lL

ORDEl\l

Local

Disposição gernl

ondo funciona

Escola prática
aeronáutica.

('.1)

N.t J4

IjQ EXBROITO

de

§

C111

'luo so baseia

1.0 do a·rti\!o 25:0 tio decreto

n.? ~8:40t .(Ordelll do E./·U'rito 11." 12, 1.' série, -](37). •

'(

,UI3-1UI1.

'.

,

I

l'

nlstração

militar
Local o nde funciona

Db-pos lçflo legal em que

50

b

aso'ln

ciais
, Oito cnpiràis

Escola

pr át ica de
a d rn i n i s t r açâ o
mil i taro

.

I
I

Catorze

a-pir autcs

[}(·z a-pi r antes
Subalternos

Escola
prática ele
a d m i n is t r açâo
militar.
Escola prática de
a d m i n is t ra çâo
militar.

Ordem do E,('I'I"'ilo lI.O 7, L' s.;rie, 19Jô (decreto n.? 26:572;
artigo 23.°).
Ordem do Exército n. ° 7, 1.' s,,rie, 1936 (decreto n." 26:57:.1,
artigo 23.°).
Ordemdo Exército n.O 7, L' 5Crie, 1936 (decreto n.? 26:57~,
artigo 23.°).

(,-)

.la uni-

Xas

unidades

...

Instruções
provisorras
para a
instrução do exército metropolitano, parte li, artigo 176."

..

Instruções
instrução

dado,

praças de pré

I

Sargentos
da.le.

da uni-I

Xa, unidades

politano,

pl'onsunas
para a
do exército metroparte II, artigo 157.°

2.' Série
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Serviço

Tirocínios,

de

Julclo

esrág+os ou cursos

Ofl
(urso

técnico para capitâis

Curso técnico
dicos.

para

médicos

tenentes

mé-

10-4-1944

8 (oito) semanas.

10-4-1944

8 (oito) semanas.

Serviço

TIrocínios,

est ágtos ou cursns

. .

vete ri

Duração

Início

Furriéil
E~cola de forrndore,

. . . • • • •

1.0 curso
1-3-1944
2.° cu rso
1-3-19-14

(a) A lodlcar

oportllDamanle

24 (vinte e quatro)

se-

manas.

14 (catorze)

peja L" Dir"cçi'I> Oeral do Ministério

da Guerra.

semanas
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saúde militar

l.vl~ul und e Iuu ctuuu

F'req üêncln

Uispus':t;iiu

IIJI{al

UUI

que

!'i0

basuia.

ciais
Quatro eapifãi s .
Quatro teneutes.

Escola (lo serviço
de saúde militar.
.

Escola do serviço
de saúde militar.

Decreto D.O 32:48J
Etcército 11.° 9, 1."
artigo 2.°).
Decreto 11.° 32:484.
Exército II."
1.·
artigo 2.°).

n,

(Ordem do
série, 1!:l42,
(Ordem do
série, l!H2,

nárlo militar

F'reqüênctu

i_o_ll_u_l_ ":"":""_1<_!A'_"_1

_1_._OC_U_l_O_IlU_"_t_"_"_O

O'_"_<l_ue_s_c :el~_

e cabos
(li)

Hosp it al }[j]itar

('I)

Veteriuário.
Hospital
}filitar
V eter iu.irio.

Heg-lllallwnto para a escoln d.,
Iurr.ulure-,
(O,·de},} do E:I"(;"._
cito II ° ü, 1. série, de ;n d.,
Julho do 1\)11).
4
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VIII

BALAN

Cofre de Pr-evidência

dos

on

N os termos do urtigo 45. do decreto n. 2~; 199, de 15 de
Iativo ao 3.0 trimestre de 1943:
0

U

Receita
Saldo do antecedente:
Tftu lcs <l~ dl vldu pública (valor de ccrupru}.
Obrigações da Comp auhí a dos Oumínbos de Ferro
do Norte do Portugal (vator de compra)
Depósitos à ordem
Dinheiro em cnlxn
.

~0:SIti.l~Sll60
.407 .935,~00
1:;)63.872,)00

III~

Cotas:
Rücel!Jdas duraut e o trhuestre

. • • . . . • • • . . . • • . . • • ..

Juros:
Do. tltulos de dIvida pública
• • •
nas obrigações da. Companhia
dos
For!'o do Xo r-te do Pc rtujrul . , .
Nos termos do artigo 5.° do decreto
15 do Fevereiro de 1933 . . . . .
Fuudo de despesa

de funclouameuto

Adielollab recebidos
RecaJias

• . . . • • •
Caminhos
de
• • • • . • •
11.° ~2:199, de
. • • • • . •

~30.5521l'2(O)
10,600. 00
6.1G:lj)05

------

(a) :

durante o tr1uHHitre

~.36ó~M

eventuais:

Por reembolse do 30 obr igaçõus da. Compuuhla dos
Caminhos
ete Forro do Norte U(I Portug al, por
st>rtldo-ilif('l'(.·nçu
entre o roouibôlso e valor do
compra ..•..•.••.....•.....
Indemnizações
nos termos do artigo 25.· do decreto
22:199,
.•••..••••••.••.••

127/121)

n.·

Diversos

depóaítos

J.499MO

1.6201160

:

Pagamento
lwstiuado ao Cofre du Pruvldeucfu dos Surg eu tus de Terra
o Mar, (w1.fngue un Alot'énula MtI iLH I' para ilsto Cofro, por lapso ...

(u)

CoustltullJo

por

lu.Jlcloull.11l

l'lrculur

u.u H,

ou

11

lIu .tuue lrc

21/18U

do

t:•.t t ,

d n ~L· Htt

2." S6rie
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CETES
ciais do Exército Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete do referido Cofre re-

Fevereiro

Despesa
Subsídios,
De suhscrItore~ falecIdos
no trimestre
•
A liquidar, Idem
Subsídio.

1I0

corrente

ano, pagos

-----

em prestaçOos,

ProltaçlSes

IÕO.ooO~OO
30.000300

• • • • • • • . • • • •

pagas no trimestre

lôO.OOO~oo

. .. . . . . . . . . . • . • • . . . .

Rondas vltaflclas,
Pagas durante o trtmostre
A liquidar, Idom •.•.
Fundo de despesas

2.012S10
~6íJ70

OratillcaçOel e diversas
mestro
Adicionail
rostitu'dnst
mente pagai

despesas liquidada. no trl.
sido indevida ..

6.103·500

por tororn

I

.

Cotas,
Restituídas

1I.179,,~n

de funcionamento:

por torem sido íudavldamenta

paga.

-----~
/,>úll

• • • • • • • • • •

!3 ;iO

DI ..arsos depósitos:
Entregue
50

no Cofro de PreVidência

destfnnv

1\ ••••••

I

dos Sargentos

de Tere. e Mar,.

••••••••••

I

que
21180

•••••••••

Saldo que passaI
Titulas de divida pública (vl\ior de compra).
OurigaçOos da Companhia doa Camtahcs de Ferro
do Norte de Portugal (valor de compra)
nopósltol à ordem
. . . . . • • • . . •
Dluhoiro em caixa.
. . . . . . . • . . . • . . .

21:01-1.868860
405.062120
268.563600
882(.;)

22:583.18~,

12(:;)

22:177.683.62(6)

partlçllo

da 2.' Dlrecçlo

O.ral

do Mlulslêrlo

da Ou.rra),

72H
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Obituário

19-!~
.lulho

2-

Capitão, lia ,i tIlH\':IO de rc'crv;J,
de Sousa Guiuin nl is.

Salvador

Pereira

1943
8-J\lferes
milir-iano rné.lieo, licenciado,
João Luiz da
Veiga.
Setembro ll- Major, na. ~ihla\'ií) de reserva, Pedro de .Andrade
Pissar ra e Uou \ cia,
1.) - Capitão de engenharia, 110 quadro, Manllol José Es»
têvão Gil illlal'ài"
23 - Coronel reformado .laciut o .la Costa Miranda.
28 - Tenr-n te, na si tuação de rr-scrva, João de Sousa
"
Nuues ...
G - Capitão,
na si tuaçâo de reserva,
Manuel Joãu
Out'thro,
Afonso.
u
10- Capitão
rui liei auo 1Il('di,:() tle reserva .lo ão Vaz
Abri l

'1'

• .,

1" -

r ,

:\gO~tiliho.

o'

•

~

I er.ente du quadro d,,~ serviços an xilia res do exercito, no quadro, ~lallrído Antón io lt atnel.

" f.
Rectificações

•

• I'

:\a Ordem do Exército II." D, 2." sór ic, (lo corrente ano, p. [lO,
1. lU;', 011110 SP lê: «António»,
devi' 1"I'·,e: «Antoniuo»,
~a t trdem do Exército n.? 12, :3' ,<"rip, do co rren te auo, p. 5G5,
1. ]9', ourle se lê: "hospitalar»,
de v« 1('1'-,,0: "tI(> hnspi tal izução»,
~a OJ'cl~1I1 (/'0 Exército 11.° 13, :3.' série , do corrente ano. p. 65\
I. 13.', on.le ,e 10: «~raria", deve ler-se: ""Ialra,,,

António de Oliveira Salazar.
EstA conforme.
•

f

o Ajudante

General •

1191

ss

MINISTÉRIO Df\ GlIERRf\

Ordem

do
2.-

N.O 15

Publica-se

Exército

Série

20 de Novembro

de 1943

ao Exército o seguinte:

1- DECRETOS
Ministério'

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Gerai

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, conceder ao primeiro cubo, reformado,
Fraucisco António, n.? 1:532 da formação do quartel general da 1.:1 região militar, a pensão diária de 660, a que se
refere o artigo 8.0 do regulamento para a concessão da
Cruz de Guerra, aprovado pelo decreto n.? 3:259, de
26 de Julho de 1917, por ter sido condecorado com a
3.:1 classe da Cruz de Guerra pela Ordem do Exército
D.o 10, a- série, de 10 de Julho de 1920.
Ministério da Guerra, 24 de Setembro de 1943.O Sub-Secretário de Estado da Guerra, Fernando d08
Santos Costa.
("I.adll polo Tribunal
do Coutas cru 1~ do Outubro d. 1~43 o puhltcada
no Diário elo r.or~rIlO n.? 2·J9, 2." sérle, do 26 do
mesmo mês. Nilo são dovldos emolumontos,
nos termos do
decreto 0.0 22:257).

•
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11- MUDANÇAS
Ministério

N. o 15

2.' Série

DE OUADR{)

da Guerra - l." Direcção

Geral - 2.a Repartição

de 23 de Outubro findo:

Por portaria

(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 2 do Novombro

do 194'').

Tem passagem a oficial miliciano módico, nos termos do
decreto lei n.? 21::~tji), do j2 do Abril de 1032, por
se encuntrur
habilitado
com o curso do me.licina,
o
alferes miliciano de' infantaria,
licencl.ulo, do batalhão
de metralhadoras
II.O 1, Francisco
Raposo de Sousa,
continuando
na mesmu situação do licenciado.

111- MUDANÇAS
Ministério
POI'

DE SiTUAÇAo

da Guerra - I.a Direcção

Geral-

2.a Repartição

de 10 de Outubro findo:

portaria
(Víauda

devidos

polo 'I'rtbuual do Contas, com II anotnçft.o de uno sorem
emolumentos, U(J8 termos do docrnto n.o ~2:257).

Quadro de oflciais do serviço de administração

militar

Tenente do serviço do administração
militar, adido, Aldeuiiro da Encurnucão
1'11'('8,
quo, dtl regresso
de
,colUi,,~ã,) militar no ;\flllisti>"io das Colónias, Se' apr(\sentou ('lU 12 do Outubro do 1043, preenchendo
vaga
no quadro.
de 23 de Outubro fitulo :

Por portarias

Supranumerários

Nos

termos

do tu,tigo 58.° do decroto-Ioi
pelo nrtig o 1.0 do decroto.lei
:32;()\):!, do 20 de [<'overeiro do 1943:

n.? :28:401,

n. o

da

2.a

parto

substituído

Alfor-s

do quadro dos sorvicos auxilinros do exército,
do comando militar da Torreira,
Mnnuel dos Suntos e
Jaime Horácio Pinto Gue.los, devendo HOl' considorudos nesta situação do-do G (lo Outubro do 1!l!3.
(};,iO

•

carece do vlsto ou AuotaÇno do l'rlhnn"l

do Coutas) •

2.' ~t>rie
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Adidos

Tenente

de cavalaria, da. escola. prática da. arma, António
do :\Iiranda Dius, por ter sielo nomeado
instrutor
do equitação da E8COla do Exército, devendo
8('1' considerado
nesta situação desde 1 de Agosto de

Hi-rcu lauo
19-1-;3.

'I'encnto do serviço de administração
militar, no quadro,
Aldemiro da Encarnacào
Pirt>H, por ter sido nomeado
para prestar serviço na Muuutenção :\lilitar, devendo
SOl' «ousiderndo
nesta. situacüo desde 13 de Outubro

UO 1V-l-;~.

(An« tad as 1'010 Tri1 unal de COlltllS cm 2 do Xo veuibro da 1013).

Disponibilidade

~fajoJ'

do SC1rYi<:ode adlllilli~traçiio
militar, adido, Luiz
Cüudido do Passos Peroiru de Castro, qlH', por ter
deixurlo
do prestar serviço nas oficiua s goruis do fard.unento O culça do, 80 apresoutou
em 23 de Outubro

do 1n!:3.

(Vh&,1a pulo TrihluJld clu Cout 1~, com a anOtU(RO do 010 sorem
dovtdcs uoiolumcuio«, nos termos do decreto n.o 22·2ô7).

Baixa da serviço

Alforts

miiicinnos:

médico, do hntulhão de metrulhndorus
Saruiva Côrte Roul, o furmacôu tleo, li-

B, Eugénio
cr-nc.u do , .J(I~é RoJrigllP~ P"nwR J[aceta,
nOR termos
da última parte do ar·tigo 13.° (lo decreto-lei n.? 2~: ..t-04,
do ;H do Dezembro di' l~):n,por tPI'P!l1 sido julgados
ill(,:tp:IZP~ de' todo o serviço
p,'la junta lio-pitulur
de
in"!lp('c::l.o. devendo
SCI' C'ol1sidora(los
nr-stn situucão,
respectiva 1lH'1l te, dosdo 18 I' :lO do Outubro do 1\l-l:3.
D.O

(Auotud as polo Telbuuat de Couras

Por portarias

om 2 do '1.vombro

de l!H3).

ele 30 de GIII ubro findo:

Con-ideru.lo
np rosentn.lo no: te :\Iillistério a('sele :!G de
Outubro
d(1 19 ..W, por tor d 'ixH(lo a~~prestar
sl'rvÍ<:o no jfinistório
do [lIrnrior, na guarda
nu!'ional
l'('plIhlie:lIl;I, o tf'tlC'IlÍl' miliciilllo dn infantaria.
tl,lirlo,
~(:írio ~,Iti\ idado Gu(·rra l{oquP, ficando lia situação
do licent!Íllllo.
.
(.\lJolnlla

p~lo Tri11!lnul

H(lgrcs~oll à pfcrti\'idatle

ele Cerntas

Qm ~!.lo

._"u,.eIJ,bro de IU13).

do . t'l'vic.:o, por ter torlllinado
a ppna do inueti\'iJa.llú ltuu c:.tll\'a C_Ulll prindo, o alferes
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~

miliciano de infantaria
Augusto
chado, devendo ser considerado
8 do Outubro de HJ43.
(Visada pelo Tribunal
vidos emotumontos,

2.· Sério

=~==

Teles de Utra Manesta situação desde

d. Coutas, com a anot ação de sorem denos tormos do decreto
~2:2~7).

n.·

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria,
adido, Armando
Augusto Lopes
Mendes, que, de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias, se apresentou em 28 de Outubro
de 1943, preenchendo
vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal de Contas, com a anotação ele não serem
devidos emotumonros, nos termos do decreto 0.° 2~:2ó1).

Supranumerários

N OS termos

da 2. a parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:401, substituído
pelo artigo LOdo
decreto-lei
n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 194:3:
Capitãis : do serviço de administração
militar, do comando
militar da Terceira,
Daniel Autóuio
Rois Rosa, e do
extinto quadro auxiliar do engenharia,
da repartição
de ongenharie
do comando militar dos Açõres, Epaminondas da Luz Rocha, devendo ser considerados
nesta
situação, respectivamente,
desde 6 de Outubro e 11 do
Setembro de 194:3.
(Nilo carecem

do visto ou anctnção

do Tribunal

de Contas),

Adidos

Capitão, na situação de reserva, Manuel da Costa Forro
de Carvalho,
por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser Considerado nesta situação desde 24: de Outubro do 194:3.
Alferes miliciano, do batalhão de caçadores n,o 8, Firmo
Augusto Frias do Abreu Lúcio da Silva, 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 do Outubro de 194-3.
Alferes miliciano, do regimento
de infantaria n.? 5, Álvaro Henriques
de Gouveia e Melo, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente
do Ministério
das Colónias,
devendo SOl'
considerado
nesta situação desde 6 de Outubro do 1943.
(Aootlldas

pelo Tribunal

do Contas om 5 +o Novembro

de 1948).

2." Série
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Disponibilidade

Üapitãis,

adidos: de infantaria
Luiz Joaquim )Ioutinho,
de artilharia
Fernando
Júlio Roseira e do serviço de
administraçâo
militar José Gonçalves Macieira Santos,
que, de regresso de comissão militar no Ministério das
Colónias,
so apresentaram,
respectivamente,
em 28,
29 e 28 de Outubro de 1943.
(Visadas pejo Tribunal de Contas, com a anotaçllo de não serem
devidos emolumentos,
nos lermos do decreto n.· 22:2~7).

Re~er\ a
de infantaria,
da 3.a inspecção da arma, João
de Fontes Pereira
de Mf'lo; major de aeronáutica, do comando militar da Terceira, Joaquim de
Almeida Baltasar; capitãis : do regimento de infantaria
D. o 2, Alfredo
de Almeida Barros da Silva Ramos, do
regimento
de infantaria
n." 10, Lourenço
Fernandes
Duarte, e, miliciano de infantaria.
do extinto quadro
especial, do rf'gimrnto de infantaria n." 8, João Baptista Meneses Costa. o primeiro O o terceiro nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro do 1937, por terem atingido o limite de idade. e os restantes nos da alluea b) do mesmo
artico, pOI' torem sido julgados
inca pazes do serviço
activo pelo junta hospitalar
de inspecção, devendo ser
considerados
nesta situação, rcspectivameute,
desde 4
e 1 de Outubro, ~3 de Setembro o 14 o ~O do Outubro
de 1943.
(Visados pelo Tribunal de Ccnt as, com a anotnçâo de nao serelD

Brigadeiro
Augusto

devido.

emolumontos,

noste rmos do decroto D.o 22:257).

Reforma
(Despacho de 2~ do Outubro do I~·IS da Calxn Oeral do Depósitos. Crédito o Prevídênctn,
pubJlcado no Diário do GodrlU)
n.· 249, 2.· sõrte, do 20 do mesmo mês),

Coronéis:
do regimento
de infantaria
n.? 13, Eusébio
Emídio da Silva, o, do regimeuto do artilharia ligeira
n.? 4, João Pedro Alves Júnior, e cupitã o do serviço
de administrucâo
militar, da 3.a Repartição
da 2.8 Direcção Geral dõstc Ministério, António Lopes, nos termos da nlím-u b) do artigo 2.0 do decreto-lei n," 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por terem sido julgados
incapazes
de todo o serviço pela junta hospitular
de
inspecção,
devendo sor ccnsiderados
nesta situação,
respectivamonre,
desde 1 de Outubro, 27 do Setembro
O 8 de Outubro
do 19.t3.
(Nlo

carece de vísto ou anotação

do Tribunal

de Contas},
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Por portarias

de -4 do corrente

mês :

Reserva

Tenente do quadro dos serviços auxillaros do exército,
da bataria indepen lente do defesa de PO tu n.? 1 (dostacamcnto de manipuluçâo de muniçõvs TI.o 1), António Augusto Cer quoirn , nos termos da. alínea h) do
ar tigo 1.0 do decrotolci n." 2R:404, de 31 de Dezombro de 1037, por ter sido julgado i llCllpllZ do serviço
activo pela junta hospitalar do in s poccã o, devendo SOl'
considerado
nesta situação desde 2G do Outubro 'do
1943.
(Visada T'<,10'Tr-tnunu l de Coutas, eo rn auot.aç o do uno sarem
8.

devidoi omotumenros,

DOR

tormos do dee roto

â

11.-

i~:257).

Oflciais milicianos de reserva

Capitãis : de artilharia, do centro do mohilizucno do artilharia n." G, Vergílio da Rocha Diniz, o, módico, da
do saúde, Eugónio Mac-Bride Fernan3.3 companhia
dos; teneutos : de artilharia,
do centro c!(, uiobilização do artilharia
n.? 4, Albertino \Ta7. Ál\'HJ'{\s de
Oarvalho e Alborto Peroiru <ln Lemos; mé.Ilcos, do
rozimento de infantaria n.? 1, Raúl Hentiqucs, do regimento de infantaria H.O 13, Bernardo Maria Coelho
Vieira Ribeiro, do regimento do infautaria n.? 14, Vítor da Cunha Hamos, do gruJlo independente !ln artilharia de montanha, António da Costa Pais, da l ." companhia do saúdo, Abílio do Ascensão MOI'PUO, da
2." companhia de saúdo, .João Migu01 Ladeira o José
Joaquim Crisóstomo, da 3. a companhia dI' saúdo Rui
Garcia Marques de Cnrvulh«, e do serviço de administração militar, do) regimento de infantaria n.? 4, António A ugusto Rodrigues Cepe.la, C\ alferes 00 mosmo
servico, do }'ogirnl'nto do a,rtilharia lig<'il'u n.O r>, Francisco Assis :Maria Olivl'ira de Almeida Calhrir,)s de
Menoses, toclos milicianos, licenciados, nOR t"rm08 do
§ 3.° do artigo 61.0 do <lo('r<lto n. ° 12:017, (ln 2 do
Agosto do 19:26, ]lar torpm atingido o limito dc' idade,
dcwnrlo f';N ('onsidi'rados nesta situação, respc<,ti\'affi('nte, d(lsd{\ 22 (h~SI~t(\rnbr(), 28, 27 o 19 de Outubro,
11 e 7 do Setembro, 31 Ih, .Julho, 17, 29, 29, 7, 20 e
8 de Setembro o 4 de l\Iaio dI' Hl4:3.
(Au~tadl\

polo Trlhunal

d. Contas

em 9 do Novom!;ro d. \!I-IS)

Baixa do serviço

:Major Viel'nte Pedro Dias e capitãis Arrnnn,}o BorgoK do
Almoida, Salviuuo Per'cira da Cunha o Costa, Josó

2.- Série
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Antunes
Leitão, Jaime 'I'udela do Oastro,
Eduardo
Fernandes
Baptista Vieira, Carlos Barral Moniz Tavaros , Alberto da Concoição Ferreira e Gabriel Cardoso
Füuzeros , todos milicianos
médicos de reserva:
capitão médico auxil iar do exército
de reserva
Álvaro
Aturdo Ramos de} Oliveira, e tenente miliciano do servico de administração
militir do reserva Alfrf,do do
Sousa Azevedo, nos termos do § 5.° do artigo 61.0
do decreto n.? 12:017, do 2 do Agosto de 19:?6, por
tcr.-m atingido o limite de idade, devendo sor consider-ades nesta situação, respectivamente,
des.lo 1:3 e 17
de Outuhro, :30 o 12 de Agosto, 20. 1 T (' 12 Ile Sot(lmhro, 9 de Outubro o 18. 11 e 29 de Setembro do

1043.

.

Alferes milicianos:
do l'l'gimollto de infantaria
n.? 16,
Afonso Augusto Coe ho o Pinto, 0, do r(>g'irnellto de
artilha ri» de costa, :\lilrio Godinho, e aspiruut« a oficial miliciano do serviço (10 administração
militar, do
reg-illlpnto de infantaria
11.° 11, José Saltl:l!lha Alves
de Azevedo, nos termos da última parto do urtigo 3.0
do docreto-lei n. o 28:404, de ;)1 de Dezembro de 19:37,
por torem sido julgudos incapazes
de todo
81']'\'i<:0
pela junta hospirnlar de inspecção, devendo sor considr-ra dos nesta aituuçflo, respectivamente,
desde 2:3, 2G
D 30 de Outubro
de 1\)-13.

°

[An o tadn pelo Tribuna)

Por portarias de

(J

de Conta.

em ~ do Novombro

de 1943).

do corrente mês:

(Visadas 1'010 Tr-í bu nal de Contas, com a nnotaçâo
devidos omutumontos,
1108 termos
do decreto

cte não serem
i:!:2á7).

H,o

Consillt'l'Ildo
upl'osC'ntado ao !,(lt'viço d(lste lIfinistllrío o
eapit:io, !la situação
de rese['va,
adido, JOll(jllim do
L(llllos Salglwiro
Hi>go, pOl' tt'r deixado de proHtar
Hen'ic:o no 'Tini t(~rjo I}O 1I1t(\l'iol", na polícia de p.(lfrUran('a púhlie1\, I!enmllo s(lr considemuo
nostl\ situaCtlO
dosdn \) <le Ootlloro de H143.
Reserya

Cúront"i, dll infantaria.
do f(\gimonto de infantnria Il.o 7
(('omandallto
do ]'pgínwnto do infantaria 11.° :!:3), Carlos Ludgero Antunt's Cabrita, (', do distrito (lo J'ocrutatnPn to O mobiliza~l o n. o li3, ~(,ha!'ltiüo ~bria
da
i\ 6bl' 'ga Pinto Pizarro, r l:,;pectÍ\'lllUento, nos tC'frnos
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da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 2R:40J, de
31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção, e
nos termos da alínea a) do mesmo artigo, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta
situação desde 26 e 28 do Outubro de 1943.

-~...---

IV -

Min:stério

PROMOÇOES

da Guerra - La Direcção

Geral-

2.:1 Repartição

Por portaria de 9 de Outubro findo:
(Visada polo Tribunal
vldos emolumontos,

do Contas, com a anotação de serem donos tormos do doeroto n.o 22:257).

Adido

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, João da Costa Laje, nos termos do artigo 1.0 do decreto- lei n." 31:959, de 4 de
Abril de 1942, com referência ao artigo único do decreto-lei n.? 32:684, de 20 de Fevereiro de 1943.

Por portarias de 23 de Outubro findo:
(VlsadM pelo Tribunal de Contas, com a nnotação (lo sorem devi.
dOI emotumentcs,
nos termos do decreto 11.° 22:2~7).

Batalhão de pontoneiros

Capitão, o tenente de engenharia Josó de Sousa Fogaça.
Base aérea n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante, do regimento de cavalaria n.? 3,
João Garção, sem prejuízo de antiguidade.
Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Alferes do quadro dos servicos auxiliares do exército, os
sargentos ajudantes, do 1.0 batalhão expedicionário do
regimento de infantaria n.? -4, Manual Domingues J
nior, fi, de regimento de artilharia de costa, Pedro António Beja, ambos som prejuízo de antiguidade.
ú-

2." Série
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Por portarias de 30 de Outubro findo:
(Visadas pelo Trlhunul
vidos emolumentos,

de Contas, com fi auotnçllo de sorem determos do docreto u." !2:2ll1).

DOS

Regimento de infantaria

n.O 8

Coronel,
comandante,
o tenente-coronal
de infantaria,
do batalhão
de caçadores
n. o (i, António Luiz Salgueiro Fragoso.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel
de artilharia,
do grupo independente de artilharia
de montanha,
Raúl Gomes Saraiva.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Tenente-coronel,
o major de ar tilhariu,
do grupo de
defesa submarina
do costa, António Peixoto Chedas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Capitão do sorvico de administração
militar, o tenentedo mesmo serviço Estêvão de Jesus Calado.
Colégio Militar

Capitão do serviço do administração
militar,
do mesmo serviço J os6 Eduardo Correia.

O

tenente-

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudante,
do regimento
de artilharia pesada n. o 1, Francisco
Anacloto, sem prej uizo de antiguidade.
POI"

portarias de 4 do corrente mês:
(Vlsadns pelo Tribunal
vídos emolumou to I,

do Ceutaa, com a anota~ão do serom do.
termos do decreto D. 22:2~7).

DO'

Escola Prática de Engenharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
nente do mesmo extinto quadro João de Morais.

o te-

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento ajudanto,
do 1.0 hatulhão expedicionário
elo regimento
de infantaríu
n." 9, David Martins Pereira, contando a antiguidade desde 1 rio corrente mês.

OH,DE;\I ))0 EXI~IWITO N.o 1;')
1'01'

de 5 do corrente

portarias

2.· Série

mê«:

C!O Coutas, com a anotnçâo do serem
v ldus umo l u men to», nos tururos do dOl'rt'tlJ u," :!t:2ã7).

(Vii;rtcJas

I'f\lo

Trthuual

Regimento de infantaria

de-

n.O 19

.Alferos miliciano módico, O aspirante a oficial miliciano
médico Abel Figuoirn do Araújo, contando a antiguidado .lesdo 1 do Novembro de 1\)J2.
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 3

miliciano de artilharia.
o ulferr-s miliciuno do
nrtilhariu Augusto Vieira Pôr to, contando a antiguí-

Tenente

dado desde

1 do Dezembro

do 10·H.

Alferes miliciano <lo ser vico de admiuistrução
militar,
aspirante
a oficial miliciano <lo mesmo serviço António Alves Pinto Bapti~t,I, contando a antiguidado

°

desde

1 de Novembro

de Hl ..t?

Regimento de artilharia

de costa

Tonontos milicianos dl~ artilharia,
os alferes milicianos
do artilharia Júlio :\Ianul'l Martins e ~ralll1('1 Fonseca
Alexandre,
contando
bro de 19·e.

a antiguidade

desde 1 de Dezom-

Regimento de cavalaria 11.· 4

miliciano mé.lieo , Iicenciudo, o aspir-ante a oficial
miliciano médico, liconciado, A lborto l.Iato!'; do- Santos,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1942.

Alferes

Batalhão de pontoneiros

miliciano do (>ugC\llhal'ia, o alferes miliciano de
eug,'nhal'ia Manuel Honório de Mutos ViAgl1~, contando
fi antiguidade
desde 1 do Dezembro de Lil-l L

Tenente

Centro de mobhisaçâo de engenharia n.· 2

miliciano de engeuhuria,
Iiconciado, o alferes
miliciano de ongonliaria,
licenciado, Mário da Costa
Pir-s, contundo a antiguidade
desde 1 dr Dezembro

Tenente

do

1941.
1.. companhia de saúde

milieiallo médico, o aspirante II oficial miliciano
módico IIt>nriquo do Almeida Salgado ~(Inha. ('ontundo a Hlltiguillarlo Ih'srlo 1 dL> )l" uYt'llIhro
da 1042.

Alf.lros

ORDE;\l DO EXÉRCITO N.· 15
Contando

a antiguidade

dosdo 1 de Novembro

Batalhão independente

de infantaria

Alforc« miliciano médico, o aspirante
médico João Xunes da Silva,
Batalhão de metralhadoras

de 194:3:

n.· 18

(Comando do regimento de infantaria

n." 18)

a oficial miliciano

n.· 2

Alferes miliciano médico, o aspirante
médico Francisco João de Olivoira
Centro do instrução

739

a oficial miliciano
F'rnzüo.

e treino de pilotos aviadores

milicianos

:l\lf0r('s milicinuos
pilotos uvin dorcs, os nspirnntos
a. oficial milicianos pilotos aviudoros António Botelho Norouba, Munucl Guerreiro
Figueira,
Roiualdo Pereira
dos Suntus,
Eduardo
Alcxuud re Yiogas Ferreira
de
Ahnoida,
Mauu«! Feruundes
Martius (3 Carlos Pinto
Pínhcíro Tuvares.

Por portarias de 6 do corrente mês:
(Visadas polo Trlbuual
vídos emolumentos,

do Coutai,
termos

lH.)S

com a anotação de serem dedo decreto n.o 22:251).

Quadro da arma de infantaria

('oroI101, o major (Il' infuntar ia, do regimento de
infuut.rr ia u." IB, Luiz Perciru Facoira.
Maj J'(>::; , os capitãis do infanturla, do regimento de infantaria n." Ü, Dario Tumogão o, adidos, em serviço no
~lillistt>l'io do Interior, na polícia de seguranc:a pública,
Alberto do Oliveiru do Sousa Machado, (~ no das Finanças, na guarda fiscal, Augusto José Machado.

"r0I10Ilt<,

°

Batalhão de

"I'ononto-coronel,

comandante

comandante,
interino, Eruesto

Distrito

ononte-coronol,
infantaria

caçadores

de recrutamento

n.> 9

o major

de

infantaria,

Sardinha.
e mobilizaç~o

n. o 10

o major de infa ntaria, do regimento
n.? lU, Amílcar de ~lotJrào Ga melus.

de

740
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de 21 de Outubro findo:

Promovido
a aspirante
a oficial miliciano pioneiro de
engenharia,
para o regimento
de engenharia
0.° 2,
o primeiro sargento cadete, do batalhão de caçadores
n.? 8, Adriano José Pais do Amaral Coelho, sem prejuizo de antiguidade.

pOJ' portaria

ele 29 de OUtub1'Ofindo:

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
do saúdo, o primeiro sargento cadete,
a 3.11 companhia
do regimento de cavalaria n.? 7, António Alberto Corado,
sem prejuízo de antiguidade.

Por portaria

de 1 do corrente mês:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, nos termos do artigo 7.° do decreto n.? 31:112,
de 23 de Janeiro de 1941, e do artigo LOdo decreto
n." 32:157, de 21 de Julho de 1942, continuando
na
situação de licenciados em que se encontram e contando
a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1942, os SfIguintes soldados cadetes da escola de quadros militares
da colónia de Angola:
Para o regimento
de infantaria
n. ° 14, n. ° 176/42 Armando Cabral Pais do Amaral.
Para o distrito do recrutamento
e mobilização
n.? 1, da
aludida colónia, os n.?" 181/4:2 Francisco
da Costa
Campos de Melo, 188/42 Fernando Alexandre Ferreira
e H)O/42 António Luiz Gonzagn Vaz Correia,
Para o distrito de recrutamento
e mobilizução
n." 3, da
aludida colónia, os n.os 175/42 Armiudo Bentubo de
Lima, 179/42 Carlos Gonçalves de Almeida,
187/42
Rui Borges Alexandrino,
191/4~ José António de ){agalhãis Neves Graça e 201/42 José Domingues
Caldeira Pires.
Para o distrito de recrutamento
e mobilização
0.° 10,
da aludida colónia, os n.os 195/42 João Manuel Ataíde
das Neves e 198/42 Rui Manuel de Lemos Branco.
Para o distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 12,
da aludida colónia, o n." 189/4~ José Manuel Trino.

2.· Série
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mês:

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos
de infanto ria, nos termos do artigo 33.° do decreto u." 21:365,
de 22 de Abril de 1932, contando a antiguidade
desde
1 do corrente mês, O~ seguintes
sargentos e praças:
Para as unidades a qUle pertencern: fll'lTiéis mi licianos:
do regimento
de infantaria
11.° 10 Henrique
Nogueira
Souto e Silva e elo batalhão
de caçadores n. ° 1 J orze
Camejo M01llteiro; soldados cadetes: do regimento
infantaria
u ." 1, 11.°' 206/42 Sócrates Mendonça
do
Oliveira ])<Ískalo~, 1:130/42 :JIário da Silva Ferreira
de :Melo, 1:137/42 :Eduardo Peniz Parreira
Cortês,
1:138/42
Eemaudo
Manuel
Brasão Reis, 1:140/4:2
Carlos Alberto
da Costa Pereira
Ataírle Ferreira,
1:153/42
Fruncisco
Garcia Yalaelão,
1:164/12 José
,:Maria Lavrador
Rocha, 1:206/42 João Luiz Peixoto
Ferreira
Pinto Basto, 1 :212.'42 :Manuel Rodrigues
Martins
e 1:230li2 António Dias :JIiguel;
ao regimento de infunturin
11." 2, n ." 4.:>1/42 Vicente
Cardoso
Calafate
e 1:0:31/42 António
Serafim da Costa; do
regimento
(le infantaria
n ," :}, n.OS 458/4:2 António
G uerreiro Coluço Palma, 460/42 Luciano José Grazina, 028/42 'Tito Gonçalves Eernandes
e 932/42 José
Borralho
de Sousa e Silva ; do regimento
de infantaria n.? 4, n.OS 349/42 António
Pires Ventura, 351/42
Américo
Ill<icio Drapo 'I'elo e 714/42 António
da
Glória Alves Anunciada;
do regimento
de infantaria
n ." 5, n.08 1:06:2N2 Henrique
Alberto :Martins Coimbra, 1:0G3/ 12:Múrio Luiz UOllçalves, 1:088/42 Carlos
Elias Cosia QUilllallS e 1:11!)/12 Suúl dos Santos
Pi n.h o ; (10 rvgimento de infnntaria
11.° G, n.OS 346/41
Cândido Lucas Gomes dos Santos, 628/41 Alberto da
Costa Reis, G~lGf.:j.1Joaquim
do Xa,;eimento
de Bessu
Rêgo, 518/12 Domingos Jo~é Soares Pacheco, 519/42
José do Carmo Ferreira,
5::>1/ 12 Domingos Azevedo
de Ol iveira, G02/42 Artur Fernnn do Sent.ieiro :Marques, 606/42)Iário
Rodrigues
Gago, 1:132/42 Fernundo J onquim ~Iel1lles de Figueircdo,
1:137/42 José
Teixeira da Rocha, 1:21:3/·J2 J osé da Rocha Marques
e 1:217/-12 João Henriques
de lIelo Rreiner
An~
dressen ; do regimento
de infantaria
11.° 7, n ," 291/42
Armando Henrique
Reis Yieira, 837/42 Raúl Duarte
Alexandre
<:) 865/42
Vitalino
Lopes Malho;
do re.gimento de infantaria
11.° 8, 11.0S·144 J2 Armando
Ma-

de

74:3
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lheiro da Silva e 954/42 ,Toaqu im Gonçalves Moreir,
de :Macedo; ao regimento de infanturia
n ." 9, n.O. '1G11
42 António
Cnrdeano
Ribeiro,
9~7/42 António lIanuel Pintado,
O~9/ 12 Adéiito Garrido Carrapatoso
e
944/42 ;r úlio Pereira Cardoso ; (lo regiuH'll to de ínIantairu 11.° 10, 11.°& 2G8/-U Asdrrihul José SacramentoTeiga, ·t54/,t2 ~1fÍrio Emílio de )Iorais Sacramento,
925/42 Manuel Mário Vieirn da Fonseca, 9!~;3/-12Carlos Ferrr-ira
da Si lvn , 9:l4/42 .J [lime Airlos Pereira
Lemos, 936/42 José Almeida
de Miranda
e 937/42
Sidónio Catm-ino de Mi1'an(h Nazaré;
do regimentode infantaria
n .? 11, H,O. 109/41 )Iário Neves Berberan e Santos,
10/42 Erluuulo
Pe. soa Domingos,
157 /4~ António Lourenço Antunes Renl, 22af.12 Artur
Lopes Sequeira,
~2-J/ 12 Edgar Augusto da Costa Navais Lopes, 1:0O-tNZ -Ioão Alberto Serra Fer nunrles
Costa e 1:010/42
Alfredo
Mariiniano
Carreira du
Cun hu ; do legimcnto
de iu ínrdru-ia
n ," 12, n,OO 7/42
Orlundo Saraiva Pim to (la Costa, 9/42 Arist.ides José
Henriques
de Oliveira,
aZ/,12 José de Freitas Neves
da Costa, 72/42 Hcurique
Aure liano Vieira Gon1l'~,
154-/42 Cid Orlando Pinto Geraldo, 1:00:2/42 Amândio
das Neve:> de Curvalh o, 1006/42 Ad{>,.ito Lopes IlragUTlça de J1irallda,
1:016/~2 Carlos dos Santos Júlio
e 1:0-19/4'2 Alcid cs Pinto On1'<10';0 'I'eixeira ; (\0 regimento
d« in tuntrn-ia
H.O ]3.
n ." :~:2f}N2 ~\.lvar() Augusto Gomes Yieil'a,:3:381t2
Manuel Joaquim Gouveia, :355/1'2 Munucl Gome:> da Gama Amaral, G911·1:2
Artur Arnuldo
OOlllE'S Uarvn lho c 715/4:! Armando
_<\ugnsto CO['1(\ia de Sá; do l'(\gil1lento de infantaria
n ," 14, n ." 800/40 António
,Jorge .Azevedo Girão,
aGO/12 Ar-muudo Ribeiro
Simões,
;Hil/42 An trin io Lopes Hcm iqucs de (Il ivr-irn , :3G:I/42 Sérgio A lmeitlu
lfartins Araújo e 066/1~ António Corrcin cle BalToc;
ao regimento
de infantaria
11,°
16, n,O 801142 Armando dE' Car-valllO 8u('1'rei1'0 da Cunha; do batalhão
indepellllente
ele infantal'ia
n,O l!), 11,° Gl!1/12 Danid
AuO'usto Gonçalves;
do hatalhilo de C'uçadol'(,~ n," 1,
n,o.o~Nl/~2 Franci~('() (la C()~bl (I[1;;par e 4(jDI4~ Domingos .Baptista
'l'nval'E's;
batalhão
rle ca~nclorl's
n,O 2, 11.°. :IGfJ/'12 .To (~ AldólIio,
86 t/42 Clemente A1mei(h Fazcll(leiro
e ;)():j/12
HalÍl Rilll'il'o dos Sa1ltos
DelcFado
e Sih-a;
bab.lhilo
de ea,nclol' s n,O :l,
n,o.,,!'4HV-12 Aníbal Teot1omiro
Borges, --1;,'2/42 i\cáci{}
l!'rall{'i~c(l l'l'pil'u Pillll'llta, 4;)1/4'2 Antônio
Luiz Ful'-

ao

ao
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riel .Ieróuirno

e 4-56/42 :,,\[anuel António Lopes; do
batalhão ele caçadores u.01, n.OS 408/42 Jose Bernardo
'Crux de Aragão
'I'eixeira, '10G/42 IIorácio
Simões
Serrão da Veiga ,e 416/42 Joaquim
Soares Bap tista ,
do hatalhão de caçadores n.? G, n.OS 440/40 Manue'l
Ribeiro Antunes do Rosário, 433/42 Delfim Nunes e
4:HJ.-l2 Júlio 1Iendes G::nneiro; do batalhão de capa.
dores n .? 8, n." 19G/42 :..\frumel João Lebre, e Ido ba-'
talhão de caçadores n.? 9, n ," 4391·t~ 1l:anuel Fernandes Dias Martins Yicente.
Para o regimellto de infantaria
n." 1, o primeiro sarg('nlo miliciano
do centro de mobilização
de infun. turia n.? 1 -Ioão Nnzurcuo :..\!ol'cira Garcia da Silveira
Botelho,
o furriel
miliciano
da 3.a companhia
de
saúde João Gonçalves :..\lariano e os soldados cadetes:
do regimento ele infantaria
n ." 6, n." 669141 Eernautlo
IUlgério (h, Carvalho
Si1Ya; do regimento
de iufantnrin 11.° Ll , n.OB 650/40 José Ernesto de Mesquita
Iuurão
Pedroso,
52=3/12 Carlos Albano
Pim euta
Aaújo, 1:006/12 Edgar J osé Ferreira
Esteves e 1:061/
4~ ,Jo:~ .Ioão de Oliveira Xavier, e do regimento
de
infantar-ia n ." 14, n ," 781/4'2 Adriano de Carvalho.
Para o regimento
de infantaria
n ." Z, os soldados cudetos: rlo regimento de infantaria
n.? 1, n.OS 1:185/42
~lalluel da Silva Ferreira,
1:IG5NZ Georges Jorge de
Almeida e l:228N2 Francisco lLlria ~lartins;
do regimento de infantaria
11." 5, n.OS H73/40 .Toi'ío Baptista
Segul'Hc1o dos Santos e 1:03,)/·12 Nuno Maria (la Silva
})pssauha rle Albuquerque
Ferreiru,
e do n'gimento
de infantaria
n .? 11, n.O& 2':>8142 António Ituivo Mousiu ho c Gll/<12 J'o: qu iin :J1anuel Godinho Braga Barrudas ele Carvalho.
Para o rcsrimen to de infn ntnr ia n .? 3, os soldndoao.idetes: d~ regimenlo (le inf:\Tltnl'in n.O 1,11.°8 1:1;{G/·1J
lb1l1011 2'1:whado de La Ft-ria, 1:1.j!)J.t2 António Jo'(.
G()un~in Lopl's, I:1;)SI t2 ,José JanutÍl'io
de Sous"
GurrJ'cim l' 1:211/42 Cm·Jos CUlleio ,\Yialpole TI ('11rirlue; elo regim(!llto
(Ie iufantarin
n.o (l, 11.° 624/·JJ
Fpl'Jl(\IHIo
)Lurl.lcl ,J a::.mins de Fn~ijas; do regimento
infantaria
n.O lI, 11.° 6-!8/ 10 Jo~o ltor1rigu('fl ;i 1
Costa, e rlo hatalhi'ío
('açadoo·e.~ n.O 6, n.O 183/.n
Jofio Baptista ~\ndré.
Pur
o rl'g'illlento (le infanül1'ia 11.° 4, os soMarlos C.l·
doie!l: do l'egimPllto rle infantlll'ia
n.O
6, 11.°9 637/41
José ,Antóllio Cnbl'ita l' ~jh'a ela Ul'ar;a, !)551·12 Juve-

ue

ao
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nal Aníbal Serreclo de Albuquerque,
561/42 Cristóvão
Augusto
Correia
e Silva, 574/42 Augusto
António
Montalvão
Coelho, 5Dl/42 tTosé Luiz Fernandes
de
Moura, 660/42 Francisco Rodrigues
Serôdio, e 672/42
António Lopes Gião,e
do regimento de infantaria
11.° 11, n.? 5/42 Jorge Luiz Appéré Lopes do Rosário.
Para o regimento
de infantaria
11.° 5, os soldados
cadetes: do regimento
de infantaria
H.O 1, 11.°8 22/42
Aníbal Ribeiro da Costa, 1 :127/42 Licénio de Gondar
Pina Mascarenhas,
1:131/42 Fernando
Manuel vdoa
Santos Landeira, 1: 162/42 António
José da Estrêla
Santos Baptista, 1: 172/ -tZ Guudérico Wlullimiro
Santos Ferreíru, e 1:188/42 Vergilio
Etein
Afonso
Melo de Azevedo ; do re'gimento de infantaria
n.? 6,
n.08 656/41 F'emando Luiz Guimarãis da Costa e
651/42 António Gamboa Martins Bragança,
e dto regimento ue infantaria
n.? 11, n.08 307/42 Diniz Jesus
de Figueiredo
e 1:062/42 J ácome Belém da Silva.
Para o regimento
de infantaria
n." 6, os soldados cadetes: do regimento
de infantaria
n." 1, n," 1:159/42
Jaime Rodrigues
Machado e do regimento
de infantaria n.? 2, 11.°8 431/42 António
Martins
da Silva
Guerra e 968/42 Renato da Silva Cardeal.
Para o regimento
de infantaria
n ." 7, os soldados cadetes: do regimento
de infantaria
n," 1, n." 1:192f4.2
Aires Roque Júnior;
do regimento
de infuntaria
n.? 6, n.08 589/41 Paulo Osório Mourão, ()07/41 CesáTio Luzindro
Pires e 666/42 Francisco
de Lima Botelho; do regimento
ue iufautariu
n ." 9, n." 928/42
Adérito António
Margarido
Pires;
do regimento
de
infantaria
n .? 12, u." 48,)/42 Joaquim
Mendes de
Carvalho
Galvão de F'igucircdo
e 1:041/42 António
do Rosario Carvalho Hipólito, e do batalhão de pontoneiros,
n." :3Z!)/42 Alberto
Vieira
da Graça M,tchado.
Para o regimento
de infantaria
H.O 8, os soldados
C.1detes: do regimento
ele iuf'anturin
11.° 1, 11.° 322/.j.1
Jorge Santos Silva; ao regimento
de infantaria
n ," O,
n.08 G50/41 António Pedro Rem ísio de Castro Pereira
Lopes, ü6()/41 Arnaldo
Augusto
Sonres Álvares
du
Cunha, G63/41 Armant]o Dores Barreirn, 124/42 António Borges Marbins, 5-tO/~2 A1l!611io Emílio Teles
Gouçalvcs de Canalha
c 6 W/ 12 Carlos )farqu,cs de Olivcira , e ~lo 1',cgimelllto d.o iufu.n tnriu 11.° 13, n."" 327/42
Alfredo Augusto
Gonçnlvcs Jules, :l.jl/42 J 0&6 Gon-
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çalves Coelho e 12·j/4~ António Fernandes
da Fonseca.
Para o regimento
ele infantaria
n ." 9, os soldados cridetes: do regimento
de infantaria
n." 2, n ," 967/42
Salvador
António
ela Costa Gomes Ribeiro;
do regimento ele infantaria
11.° G, 11.°· 405/4-2 Joaquim
de
Oliveira
Calem Holzer, 440/42 Luiz Correia Pinto,
64G/42 Alcides Lusitano Alves Ferreira e 647/42 Horácio rilhella
de Audrnrle, e do regime,nto de infantaria n .? 10, n ." 929/42 Alvaro Pinho de Almeida.
Para o regimento
de infnutnriu
n ,? 10, 01' soldados cadetes: do regimento
de infantaria
n ," 1, n." 1:184/4Z
Carlos Eugénio
de Ol iveim : do regimento
ele infantaria 11.° G, 1I.0. 670 41 João Mendes Correia. de Magulhãi
Bastosc
680/41 ~lanuel Pio <1e:Maia Ramos,
e do regimento
de infantaria
u ." 9, n ." 070/42 Rui dos
San tos Grácio.
Para o regimcnto
de infantaria
n." 11, os soldados cadetes: do n>gimeuto de infantaria
n ." 1, n ." 99/40
Fernando
Piteira Yaz de Barros, 2/42 Fernando
Serpa
Branco,
2Gf.í2 Julião
Soares de Azevedo,
1:186/4'.2
José Carlos Santos e Si1Ya Baptista,
1:187/42 J'oão
Luiz Alves 'I'nvures )fngro, 1:1!)4/42 Aníbal Joaquim
da Conceição Yieira, 1:217/42 Paulo Fernnudes
:Moraís Jules o 1:284/42 Joaquim
Frederico
Barroso de
Santana, e dd batalhão de pontoneiros,
n"332/12Fe::naudo Alberto Martins Gaia.
Para o l'eg-illlCnto de infantaria
n.? 12, os soldados cadotes: elo regimento
de infantaria
n." G, n.:" 585/41
eves,
G27/41 :Manuel <la Costa
Joaqu im Duarte
Fôlh.1s e ;) tn/.t~ Artur Viri,:üo Santo« Abranchee
de
~foura Virg':l$, o (lo J'('gimentClde
infn.nbria,
n.O 10,
11.° ;)'212
Boaventura
.J o:-é ~fagalhãis
Pessoa, de Carvalho Simõc:,.
PUTa o l'p!,Ómcll!o (le infantaria
n.O 1~, o~ solrlaclos eaclotps: do r<,gilllPllto cl(' inhnt:nin
n.O G, n.O. 021f.!2
Fe,rn:tndo ~\.lvl·~ ~,'r()1l1enho, 1:'216/4'2 Angu40 de FJ.ria ~[ollt('iTO Pacheco e 1:210/42 Camilo
(loIl<:aIYe~
ele )fagallliTi",
e do rf'gilllcnto
(le infant.aJ'i.a n" ~,
D.O !):l8/42 ,Toão l~stl'Vf's (lo )firanda,
Para. o regimento
ele infalltaria
n.O 14, o furriel miliciano ela :3.& companhia
dl' saú(le Amérieo José Car(loso da Fonseca, e M sol(Lulos caclde,,: elo rC"lmento
. f·
..,
,..,
d e III aniana. n.O 2, n" 018,"1.2 Alf1'P(1o ValC'ute .la
Silva
Tona;
llo l'f'gimcnto
de infantaria
n" 0,
.T
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GG1I41 .JÜlio Carh» Mn tins e fJC)3/4~ Armando
Artur Soares ~Iac lnulo ; 110 rpgimen to de iu f:111 tnrin
n ," ] 0, ]].0 311/42 Ad elino Dia:,; An'de; <10 regimento
de in íunturin
11.° 11, n."s G22/ t2 Ar1inl1o Correia
Santos e 1:O(jO'J2 ('{,.,nr Levi ~lar(lue<;. Guimm'ãis,
c
regi.menlo !le infantaria
11.° 12, n.:" !).j/4~ .Jo::!t> da
1)[\/1 Ilo Irigucs Punira,
558/42 ArrUm'u Pinto Bmg s
rle Hri to e 1 :0I10/4!! Afonso Henriques
Poroirn ,
Par.i o I'egilllCllh) lle infantaria
11." 16, o. soldados cadetes: <lo regimedo
!le infurrtur ia 11.° 1.0, n."· ~t~;J/41
Antóuio (l(~ O:i\'('im Huiyul,
llDl42 .To,;é Oarlo- Picotu, 218/12 Luciano Octávio Montulvani
Bnu-ena,
;)91J4'~ .1ol'g;l' :.\L:tr·h[\(l11(la 8011>[1, Ganho, 1 :11;\/42 ;1.\11hbill L'liz Bulo ele Ol ivuira c 1: 22:j/-t'2 .T s .louquim
'ou'a de Oliveira;
do 1'l'g-llllCllto
in l'u turiu r ." 5,
11.° 1:081)/12
Joito du f'il\'a Suo .tCignal; llo 1'l'gllll!'lltn
(1(' infn nt nia n." G, ]}.O' GOl/ 11 Frunrisco
~hnu('l
dê
Hu"mão Gn ivão do Queiroz e Molo <1(' ~UI1,'\ Pinto,
(l·lR' H (l alniel Uarvul lio Gonrlw c ú8V·1~ Mlílio Broa
Pen'lra ela ('o ..;tn, C' do leg-i'lIcnto
ele infalt!nl'Í'\ 11.° 11.,
11.° 1:O};l/4'2 A(1 t11lt'rto da Silva )fc(leiro
.
}>.tra o l'e;,6Ulellto (1C inf:mtlll'in 11.° IG, os soleI. do!; ü:l] t , 01

ao

é

a"

deh's: 110 J'cp.iJl1l'ntn 11e lnfanl.ll·ill
1, n."" ~R/í::?
Cosh A1rohia,
1:189,'·12 Akxandl'e Ya,co
I)imcnt ,1 ('ol'(leiro llaimun!lo, J :1!H/4Z .1:\ime YiC'Cl1t> \1, OliniJa l,~a , ]:207/4~
Alltóllio
l_,uiz ~ri]"n,
1:Z14/.!'; I:ui Afon~o Fialho (lt~Sú PL'reim L' l:ZZü/4'2
11ário HOlh igues Fa]'ia; <10 rt'g-iJlll'llto
r1i:, iJlf:llIbria
u." 6, 11."' ;)(;4/42 S.\UillO ~Innuel Ca:an~ <11' 01ivei1"1
]}.O

Ago"tinho

c.l:~11/42

Huf.\'o JJOpe,; )lnrt5uEij

(lo regimento

de in-

fantaria
n.O 11, n.O ] :00:)/42 .To é rl'.lz:to <1e Ti':\]'ia;
do Jeg-iml'Jlto c1e i'lfantal'ia
l\'° 1il, )1.0 :JiO'42
Albano
1.IontC'i1 o S()l1'e~, (' r10 hat dhito !ln ('\\:\ll()rl'~. 1}'0 1,
]1.°441/42
Arnlelillo )[e]'cl-s )[I'nllo)\\,<\ l~~dL'S.
P.U':1 o hablhilo in(ll'pl'fr(lenh'
c1e infantaria
)\.0
17, (l
sol(1a(lo cac1ete do bataJhilo (10 ('nlTO~ n.O 1, ]\.O 2:12/41
Confdantino
<le Froital; Amarn1.
Para o hdal11ão independente
el, inf:lIltm·j'l 11." 19, os
601rl'a(los 0:1(1"t08: (lo J'l'giJ1l nto (lo infnnt1\l'ia 11.° 1,
n.O 2;')/12 .Tallllc 11e. Or.J,eh,; (\1111:1('110, (1 (~O hatalhuo
de ('n\,:1ll()]'(·~ n." 8, 11. 03'21·1'2 AIlt(mjo Manuel al'
0

Sousn Arngilo )1e)1(11' COJT!'ia.
Filira.o lmt,a) Iã.o de c.açn ore~ n.O 1, üs sol(la,r1os ('aal'te~:
<10 regill1Pl1to
(le ln.funlarin
n.O
I. n.O& 1:133/4'2 .José
Ant6nlo 13!lptisü\ Cam <11' Anjo, 1:1rl7/,!2 Gonç:llo de

or:DE:\1 no
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YascollcE'l h Cnbrnl, 1:152/4'2 Carlos Augusto Soares
Machado,
l:16:óH2 TIalÍl ele Carvalho Feio, 1:16G/42
Nuno de Súrreu )Iascan'nhas
Gaivão c l:22D/42 Ântório Jf aria )f ewí.on Parreira.
Para o bu ta lhão (1: caçadores n .? 2, 0'3 soldados carletes:

do rOg'Ímer,to <10 inf'anturin n." 1, n. 1:20:3/42 ÂlltlÍn io ~L-tiJeu, Granado e 1:2:27/42 J(l~é Ferreiru
Simõ.,s
Pinto;
do rp,ç!:imento de infnntasia n.? G, n 633/42
OS

.?

Duarte 'I'eixairr Bcnevides,
e do }"pgimenio de infantinia 11.° 11, T1.°S 1:009 '42 Manuel do :Sascimeuto
de
Al rue idu .Iiinior e 1:011/42 Fernando
Braz de OEveira.
Para () batalli.Io ele ençarlor r- TI.r 0. o furriel miliciano
da 1. compnnlria
de saúde Eurico Aqu.iles Seixus c
os sol Iados ('ulle'tl's: (10 l'('gilllerdo
ele infantaria
n ." G,
n.
!)~Gf41 BUl'i('o Afonso Libornl., 6:)7/41 ~\mérico
TlilHlacle,
·')44/42 António )'lnl!1H'l Hpclo c G.-)f)l/42
Fra ncisuo Dnvirl PI to. e rlo H'g-in1l'nto ele infantaria
n." D, n ." ~~O2.42 Franci: co A lf'rerlo Fonnandc».
Para o h:1tn]lLi'lo (lc ('nQaelorp~ 11.° 4" os soldados cadetes:
<10 regimento
de infantaria
H.O 1, n.O~ 762/40 Leonel
C r los Duarte Neves c 1:1 t~/42 J os';' Belchior Passos
ela F'ons-ca ; elo l'eg'i1llento de infautruir
n.O 4, D.O 7011
·l~ Mf'TU Couceiro Chayes Leote de Pn ivn ; do regimento d,~ infnuturiu
n ." G, n.OS G~3'41 ]i'ranciS('l) <10

Carmo YÍ'i.~fI. üS8/41 Aimnndo
elo ]~spíl'it() Santo
Graç:1 e 598/42 Hugo Uo(1rig-ups 'e1.1 Silva; do regim( ntn de infantaria
11. 11, n." 1:0~1'·12 .Adeio
~f:1dpirn PUlto; e (10 bainlh:'o ele c::u;adoJ'(" n." 1, n.O 467/
Q

42 .\nüínio
lla:ra

o

hatalhão

Correia

de Brito.

ele cuçac10res

11.°

.":1, o furriel

miliciano

<10 regimento elp :Il'l:ilharia ne cosia )fúl'io de Almeid:t
Santo. e os ;;ole1a,los CL detes:eln reg'impnto de infaJ'im-ia n." 1. 11."" 210/12 11ál'io _\u!!,'usto Gouvpia Pinto
Bllneleil·;t ele: T,i11I:l, 1:12!)j42 Guilherme C,mstantJ Alye
Pedl'o~o,
1 :1[)4/42 J.\Lntóllio Cabral
Gomes da
Cosia, 1 :171/42 Á\.rmanflo lfralH'i~co Godinho dos SUlltos, 1:190/42 .Tol'g·c ]rCl'I1U1Hlo(h Silva Hibcilo. 1:W71
4:2 ,T()~{· fanupl (':11rL1)O'(1, Sp(p1('ir~" 1~1!)S/42 Carl(l~
M. llHt>l F'm"l'eira ~Iirallcla,
1 :'204/ 12 Pl'rnanclo
Al.'!rria (h Cunha c 1:2:11/42 .To~{.)InnueT: Catalii.o MilHomen'l;
no l'l'.g-imento (1p infani:nla n.O 3, n. 3851
42 Lui?l AntlÍni~) Feio elo Prado Qllintiuo;
{I,) :regimento (11' infantaria.
n.O 4, n.O 71;")/42· José l\feJUüc~
Q

Corr ia Fel'1'pila;

do rC'gimento

de illfanhria

11.· 6,
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n. 639 41 1fário Firmo da Silva, 692/-H Luiz Braz
'
dos Reis Trindade
e 558/42 Manuel de Morais Cardoso Vicente Ribeiro,
e do regimento
de infantaria
n .? 11, n.
1:008/42 António Milhariço
Farraia e
1:054/42 Rogério Noel Peres Claro.
Para o batalhão ele caçadores n ," 6, os soldados cadetes:
do regimento
ele infantaria
n ," 1, n.OS 1:168/42 Bryan
de Avelar, 1:169/42 António Pedro de Carvalho Lourenço Leite e 1:196/42 António Monteiro de Andrade
e Sousa; do regimento
de infantaria
n ." 7, n ," 406/42
Joaquim Amaro da Costa Brito; do regimento
de infantaria
n ." 11, n," 139/42 Armando
Ribeiro da Rocha, e .[10 reg imcnto de infantaria
n ." 12, n ." 1:048/
4'2 Horácio Martins Nunes Quaresma.
Para o butalhâode caçadores n .? 7, os soldados cadetes:
(10
regimento
de infantaria
m ." 1, n," 1:170/42
Fernando
~fal'ques da Paixão;
do regimento
de infantaria
n ." 6, n. 597/41 Gustavo Adolfo Correia
Rebolho,
610rH Aristides Dias de Almeida, 676/41
António :Maria Marques e 667/42 João Baptista
Seguro Pere ira ; do regimento
do infantaria
n." 11,
11.°. 255f.tZ J~dgar
Adriano
Nazi Pereira
e 537/42
Uaúl Garr-ia 11artinfl,e
do regimen lo de infantaria
11.° 14, D.O. 846/42 Albano Amorim Afonso, 359/42
Salvador
1Ial'tin:l, 862/42 Libério Ferreira e 783/42
Amílcar
d.a Fml'sce,a Cordeiro.
Para o batalhão <l,ecaçadores 11.° 8, os soldud oa cadetes:
do rrgimento
(le infantaria
n .? 1, J1.08 445/42 J'orge
ela Silveira Damião El'igida, 1:128/42 DOll1ÍllgOS Marirmo Círfl io (le Carvalho
Pppulim,
J:] 84/42 João
Carlos Du:ff Buruuv Carvalho-u
e Ol iveiru, 1:J~5/42
J!'cll'lln!1(l'o A Jg'u:-:to'ScrrLt Catupos Ferreira
e 1:];16/42
Manuel Pais de Sande e Castro ; do TE'gimento ue infuntaria
n ." 6, n ." 596/42 Gabriel de Castro; do regimento
de infantaria
n ,? J 1, n .? 1:023/42 Carlos
Áureo Alcohla ,(l.e Sousa Bentes, o UO l'f'gimento de infantaria
n .? 16, n .? 238/-12 João Baptista Reis 1faltfl.
Poea o baba llião de ca'\J[HII01'e,sn ." D, osso],(lla(lo~ c,a,cletl'~:
do regimeni_() (le inf'n.n tru-ia 11.° 1, 11.°8 5R8/42 Ruí
Jnnuário
J'ard im Bettcncourt
f' 1:143/42 .Toaquim
ECl'llardo de Abreu Cochudo;
do l'egimí'nto
oe infantaria
n.O 2, n.O 96ji42 Hel'mínio da PUl'ificaçi'f,)
.Janeiro; ,do 1egimcnto ,de infantaria
11.0 6, n.08 517/<12
José Carlos' de Araújo COl'reia, 533UZ Ama(lcu Jo~é
de Carvalho
ele Almeida
BapliRta,
608/12 Rogério
OS

OS

OS
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de FiO'ueireelo Faria
Correia 'reles, 1: 133/42 Júlio
de So~sa Pernnndes Bastos € 1:218/42 António Pe. dro Fontes
e Castro ; do regimento
de infantaria
n." 13, n." 692/42 J'osé Carlos Magalhãis,
e do regimento de infantaria n ." 14, n." 364/42 Vítor Manuel
Seixas Gomes.
Para o batalhão de caçadores n." 10, os soldados cadetes:
do regimento
de infantaria
n ," 1, n ," 1:161/42
Adriano
Conceição Dias dos Reis; do regimento
de
infantaria
n." 6, n." 1:175/41 Osvaldo de Almeida.
Pais, 453/42 Nelson Augusto Gomes, 541/42 António Augusto Faria }furiz, 550/42 Quirino de Oliveira
Pires, 575/4'~ Luiz Adão ele Aguiar,
612/42 Manuel
Ferreira
da Silva Couto e 1:135/42 Joaquim
Cordeiro Gomes, e do regimento
de infantaria
n." 9,
n." 483/-12 António Aires de )Iatos Almeida.
Para o bntalhãode metralhadoras n .? 1, o primeiro sarzento miliciano
do centro de mobil isação de infantaria n." .11 Armando
José Abranches Ferreira e os
soldados cadetes: do regimento
de infantaria n.? 1,
n ." 1:148/42 João Jorge Simões Raposo da Fonseca,
1:157/42 Ernesto António Maria Martorell Y Calderõ, 1:160/42 António
Luiz Cisneiros
Ferreira
de
Albuquerque
Sousa Lara, .1:199/42 Hercílio da Conceição Gouveia de França,
1:202/42 Alv.aro .àntõnio
Machado de Assunção,
1:206/42 Agostinho José Vaz
de Azevedo t:' Silva Bon de Sousa Roxo e 1:210/42
Rodrigo de Ávila Pegado Pereira Machado ; do regimento de infantaria
]].0 5, n .? 1:090/42
Leopoldo Alfredodo
Carmo Coimhra da Graça ; do regimento
de
(le Campos
iufantcein
11.' G, 11.°0 G4GJ.t1 JO:3é Moreira
Alves e 581/42 Luiz Maria de Guimarãis Metelo; do
regimento
de infantaria
n .? 9, n ." 8G-I./40 Artur Andrade Mend~& de Magalhãi:-;; do regimcnto
,de infantaria n.? 11, n,o· 4/42 Tito Lívio da Ponte, 9/42 Mário de Assun ção Correia,
524/-12 José Em a uz de
Agrela Pedr», ] :05G'42 António de Araújo e 1:063/42
Jorge Augu~to Caetano da Silva José de Molo ; do batalhão de caçadores
11.° 3, n .? 4G1/12 Vítor
Pinto
Pinheiro..e
do batalhão de caçadoros 11.0 7, n ." ,103/42
José Cardoso -Ie Vilhcnn.
Para o <lepó 'ito do h::dalhão de metralhadoras
n" 2, os
soldados cadetes: do rcgimento
d' infuntarin,
n,o 2,
~,o 96G/~2 António Percira
Pinto;
elo regimento
de
lDfantul'la 11.~ G, n"· 582/41 Oarlos Alberto Machado
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de Andrade,
G'.Z7ft2 Hui de MOIHlo1l0a Salgado Lam eirus, G~n/4'2 G(.sar Caldeiru ,de So~sa, 6:J8J· 2 KlVUI)
Serra e l:12V4.2 Hernan i Gome de Basto ; do
egi~ enio de infuutm-iu 11.° 10, n ," 4-Wf ~ Josê Maria

~l"'Vure' d.1;' ?,fa[.()~; do T!'g-ilLlo,lltO de infnutaria

11.° Ll ,

n ." 1:061!4~ Mn nue] de Carvalh o ; do regnnento ll~'
i.nfantari,
n ." 12, H.O 1:003f42 -Insé Alves Al<1eia , t>
de regimento
(h· infantaria
n .? 16, n ." 39l/J2
J03é.Â.1HhfÍ Conei,1.
Pereira Ro(lrigue .
Parn o batalb:ttl de motrulhndoros
n ." :l, os oldados ea(1.E' tr-s: rl () re(~.illl Cl1to ele in Ia r. bri 11." 1, n. o 1:2 W/42
Jo é .\lve~ Pach eco ; do J'e-gilll'nto
de inf nta.r:.l
n ," 2, n ." ')41 /4~ Duuie l Gomes lle Pinbo,
4:17 M~
J'osé Amílio
BC'il'ào AlIlaral,
-!<l0/4~ 0::1.'1'10 Alberto
Almeida Va te nte o Dfi8/4~ Amntleu Moreira de Lc>mos; do l'l·~riHle'ld.o d,!' iuf'antnriu
n ." G, n ." °17/:0
Custódio C~~v: lho de SOUBo , G\'/H
Guilherme
AuI-!;uto I rti ns de Lima, 617/12 Joaquim
li!'ernunrll)
de li' 11 ia. Pereira,
G7·L'42 Fernando
Lcuudrn de M~dciros F1. v.ão e J :209{42 A 19U to Rocha So.nres (Il>
Almeida; !lo re,giull>J1io
in_funh1l'ia n." 8,11."479/40
Jonquilll da ~iha Bessa; elo regimcnto({e
infnntarin
n." JO, n.O ·i39/42 Diamantino
de Oliveira Curvnlho;
,do J g-illlE'J1tu ri" i~lfllJILni~t n.O 1 J, JI.0 ] :OJ2/·12 FornnnC\o ~i'11Õ,\S LillO 1"C'lTeil:l; {lo regiment.o de infu.lHin
11.° n, D." 69!'l/t2
Anlónio
SOUlC!'l CO\'Teiu,
e {lO
hai.:: hão (h> ullç~rlOl SILO 10, 11. 397/12 Ant6nlo P:iOUU FeTl1
d _Az()Y~c1().

ne

0

.Promovido;; a n:;pirolltN;
a ofwinl milicianos
de cavalaria,
no~ tennfl'i! <lo artig'() :1:).0 (lo l'errdo n.O 21:363,

de ~2 de Abril
1 do corrente

de lfJ:32,

C!llltaIlllo

mf"'l, oe; 'pgllinles

'5,

a

ntig-l1itlncle

desde

rg IItos c pruç.ls:

Para.

fi
unidade' a CjU pertencem,
os sol(hHlos .cadet ...:
(10 H'g'imen to dr. e!lvlllnrin
n.O 1, n.O' .174/12 ,foaquim
Maria
Tuue.:l (le 'l'tInes Y~lz j·'l'pi!'l: e :358/12
Anl'6ni>
'Vnz Nnühio;
do regilllenl'Ú
(le cavalaria
n.O '!,
m.· ~8/q~ 1,ael'l
Marcelino
:MllnJ.1\eS OOin~alves,
61/42 .1o·é Humherto
Barro" {!a.~ NC've!S, J 15/42 Carla' :Mana Perl'irn Pinto (le Anníjn,
128/42 Carlns
Henrique
F rreira dr. 'Mu(:e!lo, 2~0142 .J(l-é Frecleri('o

I

,do -Cu al Hihciro, aO:J/4:! .Mnll1w! 11\'l'll':IJlc1Cl de Alilue:idn. Garrett,
308/12 Manuel
C.lmara
dn. Costa,

OlmE.'I1
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547/4~ .Io ...(~ Per ira (l,\<;r:11',' .í-jô/42 1>é!11'()Henl'i<plc
da Cunliu , ,j57/4~ J'osé Henrique 1I1aria\\r mares. J 5,42 Jo quim Al1lúndio :Montes Pialho I'once, tí89/4~ .Ioão Fflll.\Il,le.
de lL\i,l Lum arIo
Jones
Ho i, GOOi l:? Fl>!11 Indo 'I'cmudo
do Castro,
GOl/42 Filipe .To~e \~l' ~rag,dlli'li" Ccutiu ho Guedl'g,
GO~/1~ Al1híl~io ('\rlos Freire do Amaral Oahrall'Iotclo Fry.:\i& Vita l , (j04'4:.!· .] ()~(. Pedro Duntns da Sil va
TU'-:1l'Ie Feno

de .\zpwdo
Pel'digiío e til'U4'2 .João Sol ano Viana ;
do r 'gimMlto de c.rvalaria I\." ;1, D.as 286/ l1 Bernardo
J o "i> d t Fonseca -Fiullo e 43G/1:2 Francisco de Lara
Coluço Alegre;
UO l'Eg-ill'ento (10 cavnlruia
n .? :j,
11.°' 4-":1 12.T oaquim
r anuel Ferreira Simões de Campo;; c 48'-d4~ .\ dolfo Corrc« Ui io; <lo rcgi11l enio d~

cavn larin

n ," G. n.''' 512/U An íha l Ataí<1c Vilhena
'2,/'!-1 i2 Carlos Augu"to Xavier
Pizarro
:Mon ta h'uo Huchado e G~1814:2 .àLírio .J osé Hotlrigues
de Carvalho : do regilllPl tr) de cuva lru-ia n ." ,~,
n. 2n2/1~ lbcrto ]~'rl1ande" (lririnhas, ,lO5/42 .Tosé
)far!l
Valcnt.', 30S/42 J"ruIH·isco da l!"'onscca Coutinho Pranco ]i'razilo e 31Qn~ .João ~\ntóllio Capelo
Crêspo (la FOll"l'ra Fr,lllro Frazilo C'lstrlo Branco.
Parn () rr~:l111'nt(1 de cav<11.nio n.O 1, M ol(1n(l(l~ ruaetei:
rlo regimerto
de C'uyularia n.O 2, n_08 ~02/42 José
Jtodrigul's.

03

]'ra]1('i. C'() elo Santos lhptita
Boro·e,.;, ;)Ol/42 Carlos n(Jlriqu~
~Iartin,
Uua') GOJ,llPt; :Ferreirn, 350/12
orgc lbfael
de Oliveira ..""C'ves DllqU~, 3G8!l2 Rui
Nob CO d,l Sih-a. Gll/42 ,Jorge • Jallllrl
Ferrei'a
PillLo n, to Correia da Sih"!l, GIl! 12 XllllO Gom,'g
Pereirn O lÍrio ue J1alTch e G1G/42 .Joaquim Alexanare Bluc" (le Vilhena. Fr.eirc de A \l(haclr; do regi-lllc.n[o de c.v~lloria
n.o;:J,
11_° 43S/42 _Aldól~io .Tacinto
no"ado
Iurteirn,
(l do r giJU.pnto .le caval
ia n.O 7,
n." Sa/42 Lniz Filipe dE.' lfiran{!n. Mulheiro 'rávorn.
Para o n'gilllento
cavalaria
n.O 2, {) pri1l1{'iros SU1'ge,ntw nilieiano
~lo ce.ntro (l~ mohiliznl,'ilo de cuvalan'ia !l.";3 FmoF'i.co ;1;cfnil'll YE.'ig· ,d, )fira )f{>uctcs
e MlIlTIud .~lltól\io .Mina dI Pieu:a,de'l:l os old,ad,oR !Cal{\te~: do rerrimm 1..) <11(1 ramlaria
n.O 1, 11.° 2:J7/4~
,To {> (hlilht'rme J <1rgr.llt <'.1tl,u ; do l' g-.illlcnto de C:tyulnrià n_" \1, 11." '2'1 1'2 ~\ntlíJli() Ciinli,lCl 11.('~oulia,
~ <lo "egim ti to rl ('3,\" 1 ria !l.o 7, n _"" L1/-11 Carlos

:r

ne

Oagíg-a.'

(j

~~lmei<1.,

8ollsf\. ITol tdn

HC'('k.

Lima

e ü9G/1'2

BC'l'lIal1'ilo de
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Para o regimento de cavalaria 11.° 3, os soldados cadetes:
do regimento
ele cavalariu n ." 2, n.OS :306/42 Josó Ma,)1 uel
N ogueira Afonso de Sen a )lartinez,
598/42
Lu iz Boudry
Garcia de Carvalho.
605H2 Eugónio
João Figueiredo
Lamas da :-;ilva, G07/42 António Pereira ,Caldas de Almeida e 610/-:1:2 Joao l,'eio Bravo e
do regimento
ele cavalaria
11.° 7, n." 607/42
Rui
Burnay .Morales de los Rios <la Silva Leitão e 609/42
J osé ~fanuel Y az ~folltt'iro do (tôi" <lu Bocage.
Para o regimento
de r-ava luriu 11.0 t, oapuim eiros sargentos mi licinnos:
<10 renf ro ele mobilização
de infantaria
11." 11 JO'ié 1faJlUl'l
B{)rg-l'~ de Avelar Machado e do centro de mobilização
de cavnluriu n." 3
Sebastião José Correia de Sá e os soldados cadetes: do
regimento
de cavalmiu
n ," 2. 11.°8 81/42 David
Vahnon , 97142 Gu ilhcmie Pinto Leal Pereira,
119/42
Manuel Armando
de Almeida Marques Guedes, 155/
42 Mário Alberto Moniz Pereira,
a03/12 Carlos Alberto de Castro Maia Conceição Silva,307/42
Alberto
Videira,
549/42 António Prudêncio
Pereira
e 588/42
José Carlos Vieira Rebêlo de Andrade e do regimento
de cavalaria n." 7, n.OS 7/42 Alberto Augusto Azevedo
Xavier,
351/-1-2 Ilídio Fernandes
Rodrigues
da Cruz
Calheiros e 610/42 Abrahão Sequcrrn Anuam.
Para o regimento
de cavalaria u." 5, os soldados cadetes:
do regimento
de infantaria
n .? 10, n.? 1:223/41 Manuel
Pereira
da Silva Sabino ; do regimento
ele cavalaria
n.02,
11.°8 518/42
Autõuio
Luiz Pascoal Avelal' do
Couto, 558/42 António Pena ~lo11teiro, 589/42 José
Luiz Gousaga
Boaventura
Claro, 597/42 Francisco
António Gago da Silva, 606/12 Carlos Pessoa Lobato
Cortesão e608H2
Joaquim
da Silva Caíres, e do regimento ele cavalaria
n .? 6, 11.0'l13/42
Luiz Manuel
Vilar Machado
Soares c 513/42 Francisco
Joaquim
Martins Tomado.
Pura o regimento
de cavalaria
11.° 6, os primeiros
sargentos m il iciunos: do ce ut'ro ele mohilizD.<:ão de cavalaria n.? 6, António Teixeira (ln Rocha Pinto e Olívio
José Alves Pereira da Sil va c os soldados cadetes: do
regimento
ele cavalaria
11.111 2, l1.°S
555/42 António
Teófilo Guerreiro
Suguer e 60n /-!2 Edu~1l'!l o Aquiles
Cardoso <le Orey; <10 l'CgilllPllio d e cavalaria
n." 7,
n ,? 608f.J2 Fernando
Tôrres Carneiro Vaz l)into, e do
regimento
c1e cavalaria
n.O
S, H.O 309/42 Sebastião
Domingos.
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Para o regimento de cavalaria n 8, os soldados cadetes:
do regimento ele cavalaria n ," 2, n.? 590/42 José Pedro
Gaivão, e (lo regimento de cavalaria n ." 7, n.? 100/42
José Maria Leal Form osinho Sanches.
.?

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos do admínistr ação militar, nos termos do artigo 35.° do decreto
11.°21:365, de 22 do Abril de 1932, contando a antiguidade desde 1 do corrente mês, os seguintes
sargentos
e soldados cadetes:
Para

a unidade a que pertecom, os soldados cadetes do
de companhias
de subsistências
11.°826/42
Pedro Francisco
de Aboim Borges de Oliveira Pires
e 854-/42 Alvaro da Silva Galamba.
Para o rogimento
de infantaria
11.° 1, os soldados cadetos do 2.° grupo de companhias
de subsistências
n.05 844/42 José I'essoa e Costa o 856/42 Eduardo de
Sousa Calvet do Mazalhãis.
Para o regimento de iufan taria n. o 2, o soldado cadete do
2.° grupo do companhias de subsistências
n." 853/42
Aristides Mota de Alcântara.
,
Para o rogimento
de infantaria
n.? 3, o soldado cadete
do 2.° gl'upo de companhias de subsistências n." 837/42
Moisés Levy Bendrao Ayash.
Pura o regimento
de infantaria
n. ° 4, os soldados cadetes do 2.° grupo de companhias
do suhsistêacias
n.05 832/42 l:~lio Jean Simonetto e 847/42 Álvaro Ribeiro J údico.
Para o regimento
de infantaria
D.O 5, os soldados cadetes do 2.0 grupo de companhias
de subsistências
n.OI 410;42 João Rodrigues
dos Santos e 8ü3/42 Gilberto Curvalheda
de Brito.
Para o regimento
de infantaria
n.? G, os soldados cadetes do 1.0 grupo de companhias
de subsistências
D.OS 2:)1/42 Jorge
Lopo de Azevedo Coutinho e õ39j42
Manuel José Martins Lobo Ferreira.
Para o regimonto de infantaria 0.° j', os soldados cadetes
do 2.° grupo de companhias de subsistônciaa n,08 850/42
António Júlio Rodrigues
dos Santos e 8G9j42 Francisco Xavier Bento da Silva Santos.
Para o regimento de infantaria n." 8, os soldados cadetes
do 2.° grupo de companhias de subsistêncías n.OS 468/42

2.° grupo
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.J:S~;',l.2 António

Mota

n, () soldado

e' d ln

(la Cruz.

o l'f'i!;inlP-nto le infnutarin

do 1.0 g'rupo ,lt.. co mpunhins
JO;IO Alei.los de 1\ lmr-idn.
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n."

do subsistências

11.°:.!3;)/4~

Para o r('~imCll to 110 infan taf'1Rrn. ° 10, os sol.ln dns ('(I!ldl's :
(lo 1.0 ~rupo do companhias
dn subsistúncias
11.° ;)2r;/~2
José da ~il\"tt :\follt'a o do 2.° ~rlll'0 do compunhias de
subslstõncins
11.° ~J.:lf..j.~ Isníus Gcrnos Gautier.
Tarn o l"l'gimento d« infantariu D.O 11. os o ldudos eudot .
do ~.o grupo de compnnhias (lo slIbsistént'ias
ri." 8:30 ·to!
Ricurtlo .lo rgc Corroia da J.'OIlSOC:t O ~~)/!~ ~h nnel
S[t ~ !I~Il('ira.

Para o r<';.;imento do infun taria 11.° 1:3. os soldados c.ulotes :
do 1.0 grllpo de companhias
110 suhsistóncins
11.° :.!,~~'!:!
Duarte .Iustinia no dIlo HOl'ha Vid:d e do :!.o grupo dl'
companhias elo subsistônvine n." .t7~)q,jAdolino Pedro.
Parn o r('~jm -nto (lo iufiu tu ria n." t:~,o' soldado' cu-lotes
do 1.0 ~rup!) IIi' COlllp !nhia.; (le subsistôncias n o, :.!:l4 '4~
-.) ,/ .. , l'
•J use'n'."uln:lf; Il'os :-iantos C"~uerra o :)_(-\.~
'raIJCIS. '(~
Emídio Cabral Pinto 'l\'ix('ir:t Iln SOII.;a PinH'atl'J.
Para o rf1g-imr.nto <lo infantaria n.o 11, os soldlluOR cadetes:
do l.0 grupo do companhias
dI' subsisti'Ilcías n.oü:37/4~
Pt-><lro Tav<\res .\. ll1:lm I () 'do ~.o grupo dI) companhias.
d(1 suhsistilncius
!l.O K>7/4'J .João :\Illl'il1 jlllc!latlo
til
Alnwida Lima.
Para o regillll'nto do infantaria
n.O 1;\ () solda,lo ca let<
do ~.o g:1'llpn de compallhias
do snbsisltl.ocias n.O 8(jJ 4Z
}<'rodo!'i('o .João uo Frpitas o Vaseonc(~los.
Para o re;!imonto (lo inf;llltaritL !l.o Ui, Os sollla(lus catl('tes
(10 '3.0 grupo ue eOlOp'lIIhias (ll' sllh"istpIH·ias 1I.0s SHM/.J:'3
Oseatr (ln Azo\'o(lo Damas (l S;)'J/,j,~ Rui Oli\'eir:t ua
Sih~l.
Para o batalhão inclepP!l(]Pnto
(lo infantarÍ;t n·o ln, o .soluado c/I<h,to do '3.0 grupo ele compllllhias
de sub"istt'incias !l.o 40f\/..t.:? J.org-o ~Ianuel ;Ual·tinH Almeida Couto.
Pum o hlltu.lhüo (Ie. C~tI:II<l()I'(,S n.o 1, o f;oltlado (':ul. to de)
2.° ~rllpo de COllll':tllhi:IS de subsi {('neias n. 8 I(i/4:?
Abílio .Joaquim PutinllO.
Para () batalhão (lo cH(,'at!oros n.o :?, O soldado rnd 'te do
2.° grupo do compallhius
de subsistôllcias
!l.o 47~3.1.J::!
O

'l'p()([oro

Serran0

(' tirei;).

Para o batalhão dI' ea(,'aclo('os !l.0 3, o EH lclndo r:vlC'te (lo
1.0 grupo do companhias
do sub!'istencins n.O [)aS/1Q.
1\Ianllel Augusto Oareia.

ORn~;\[ DO E. -ÉH.GITO

2.· Série

~.o

15

755

Para o batalhão do caçadores
n ° 4, os sol dudoá cu.lctos
tio :!. ° gru po de companhias
do subsistências
n. os 48;~/42
António 'l'oixcira
~Iarqll(,s " 48-1-j.!:! Pedro ~flÍ.rio Oliva;
Para li ba alltüo ele caçud ores !l.o :), (JS soldados cudetes :
do 1.° grupo de companhias
de sub: istõncins n." 24l;l·t~
:\Iig-qpj Cunloso Barba (lo M cncst s (' do 2. o gru po do
companhias
de subsistências
n." 475,'42 Pedro do .\s·
consão Barbosa.
Para 1) barulhão de caçadores n. o ü, o soldado cadete do
do subsistências
n." 5:37/42
1.11 grupo Jo cotapanhias
Jos6 Allgllsto UOll';alva-;
Lciotno.
Para o hatnlhão de caçadoros 11 o 7, os soldados cudetos
do Lu gl'II1l0 de companhias
de sul sístõucias
!l.o :lH0/-I-j
Si I vério Rodrigues
C ..1I1( tu o 5:Jj '4:2 Amaro :\1011(I('s

Faria.

.

'

Para I) hatalhiio (lo cuça-Ioros n. o 8, o sol.ln do cadete ,10
2.0 grupo de compuuhias
de subsistêncius
n.? ôOJ/..l,:!
1"l'Idodcn .JOl'Ó do SOIl~a Teixeiru de Sampaio.
Pura o batalhão de cnçadores n.? U, I) soldado cadote do
2,° ~rlJpn do compauhias
do subsistéucius
11.° 8:35/4~
Adelino António
I'eres Rodrigues.
Pura o batalhão
de caca-leres
n.? 10, o soldado cadete
do 1.0 grupo dfl companhias
do subsistências
n.') 25'2/4'2
cbnstião .\ \ c:iino Dia' .\mújo.
Para o hat:tlh:lD dfl nwtralhadoras
n.O 1, o segllndo saro
gl'lltO ,catll'to do centro dI' lllobiliza<:llo
til' infantaria
!l.0 1 .\lvaro
Lopfls do Olivl'ira
o o sol(l:tdo ClId,'tn do
2.° grupo do rompauhias
do ~ubsistôllcills·n.o
387/42
Joaquim
do .Josus ~~('W. Loitãtl•
ParI! () d"pó~ito
do b~ltalh~o de llwtrnlhll.donts
!l.0 2, o
RO"ldado ca,II'Íl do 1.0 f'I'UJlO de ('ompanhias
d(~ subsis·
t{\neills 11.° f)4~/~::! .JeFi'!o <lo .\lnwicla.
Para li hat:dhão de mott'alhndnras
n.o
08 soldados
Cttcistos ,lo l.Q grllpo dI companhias
do ~Ilbbist{lll('ius
n.Q" 2484:2
['<'I'afim Fl'rnuIIdo
dos Santos o fl:3G;4:?
)fário .J úlio l\[úntalviio
:\rarlJll.do.
Para o hlltalhão
do eal'ro~ 11.0 1, OH ~oldatlos ea(lntN, do
.t.0 ~t'upo de compn:lllias di' subsistêllt'ias n.O$ 471i/4:3
.To!'!" :\bntll'l
Cu t,'llmtnco
En!'
da L~ljO e 810/42
Euual'llo ('OllYOill Alllur:ll.
Pum o Tt'giml"nto ele :.u-tilhurill ligl'ira n.o 1, o soldauo
C'adptl' do :!.o grupo di' COlllpilllhias
<ln :;ubsistóncias
c. ° .817lJ:? Hunuol ~\ ntónio du Fonseca.
Para o =reg-imcnto (lo nl'tillwria
ligpira n.o:?, os oldlLIlos
cadotes do 1.0 grupo de companhias
le suLsistóncitt::!

a,
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n.? 283/42 Abel
de companhias
de Oliveira.
Para o regimento
cadetes do 2.°

2.' Série

Maria de Castro Lacerda e do 2.° grupo
de subsistências
n.? 8-:1:9142João Lapa

de artilharia
ligeira n." 3, os soldados
grupo de companhias
de subsistências
n.? 433/42 Ilelder Cordeiro Machaquoiro
e 8-:1:6/42
Augusto Vítor C001l10.
Para o regi monto do artilharia
ligeira n. ° 4, os soldados
cadetes do 2.° grupo de companhias
de subsistências
Ferreira Bairrão o 845/42 João
n.os 481/42 Francisco
António da Conceição Coucolo.
Para o regimento
de artilharia
ligeira n.? 5, o soldado
cadete do 1.0 grupo de companhias
de subsistõncias
n.? 533/42 Joaquim Marques do Sá Couto.
Para o rogimento
de artilharia
pesada n.? 1, o soldado
cadete do 1.0 grupo do cornpnuhias
de subsistõucias
n.? 233/42 Ilelder Augusto Vieira.
Para o regimento
de artilharia
pesada n." 2, o soldado
cadete do 1.0 grupo de companhias
de subsitôncias
n.? 243/42 Fernando Gomes da Fonseca.
Para
o regimento
de artilharia
do costa, os soldados
cadetes do 2.° grupo de companhias
de subsistõnclas
n.os 436j.t3 Manuel
Venâncio
Santos
da Fonseca,
469/42 Homero de Oliveira Reis e 86G/42 René Augusto
de Barros Martins Jorge.
Para o grupo independente
do artilharia n. ° 6, o soldado
cadete do 2.° grupo de companhias
de subsistências
n.? 416,42 Sebastião Poreira Bernardo.
Para o grupo independente
de artilhada
de montanha,
os soldados
cadetes do 1.0 grupo do companhias
do
S
subsistências
n.O
2.10/42 Abílio Carlos Campos Tavares
e 244/42 Danilo Augusto Alvos Martins.
Para o grupo de defesa submarina
do costa, o soldado
cadete do 2.° grupo de compuuhias
de subsistências
n." 861/42 Octávio Morato do Campos o Sousa.
Para o grupo de artilharia
contra aeronavos
n.? 1, os
soldados cndotos i do 1.0 i-!:1'UpO de companhias de subo
siatêm-ias n. o 2-15/42 Alberto Marques :'Irano do Lemos
Mesquita e do 2.° grupo do companhias de sub sistôucias
n." 474/-t.:~ Fernando
Luiz do Atouguia Ro quo da Fonsoca.
Para o grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2, 0801dado cadete do 2. ° grupo de companhias do subsistõnciaa
n.? 85~/42 Pedro Zea Mantere Brlartl.
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Para o grupo de artilharia
contra aeronaves n." 3, o soldado cadete do 2.° gru po do com panhias de subsistências
n." -H-!j4:3 Altino Pereira Branco.
Para o regimento
de cavalariu
n. ° 1, o soldado cadete
do 2.° grupo de companhias de subsistências
n.? 8~o;42
Laerto Rosa Lopes.
Para o regimento do cavalaria n. ° 2, os soldados cadetes:
do 1.0 grupo de companhias de subsistências
n," 544/42
Mário de Jesus Dias e do ~.o grupo de companhias
de subsistências
n." 8-4:8/42 Angelo Vidal de Almeida
Ribeiro.
Para o regimento de cavalaria n. ° 3, os soldados cadetes
do 2.° grupo de companhias de subsistôncius n.OS 466/42
Paulo dos Santos Monano e 8-4:2/-4:2 Pedro Croft de
Moura.
Para o regimento de cavalaria n." 4, os soldados cadetes
do 2." grupo de companhias de subsistências n.08471/42
Carlos Luiz Madalena
e 822/42 Abílio Gaspar
dos
Reis.
Para o regimento de casalaria n." 5, os soldados cadetes:
do 1.0 grupo de companhias de subsistências
n ° 247/42
Amadeu Alves do Morais e do 2.° grupo de companhias de subsistências
n.? 823/-4:2 José Tiago dos
Santos.
Para o regimento do cavalaria li. ° 6, os soldados cadotes :
do 1 ° grupo do companhias de subsistôncias D.08 241/42
Afonso Fernando
e :!50J-12 José Augusto de ~ratos Fígueircdo
e do 2.° grupo do companhias
do subsistências 11.°480/42 Elísio Augusto Pires.
Para o regimento do cnvalariu n.? 7, os soldados cadotcs :
do 1.0 grupo de compnuhius de subsistências
n.? 405/42
Alberto Manuel Diniz Pontes o do 2.° grupo do companhias ele suhsistências
n." 865/42 Houriquo Alberto
Pires.
Para o regimento de cuvuluria n. ° 8, os soldados cadetes
elo ~.o grupo do companhias (lo subsistências n.o·449j42
Rogério tIo ~Iolo Pires e 833/-1:3 Eduardo Nunes dos
Santos.
Para o rr-gimonto de (In~enharia n." 1, o soldado cadete
do 2.° grupo de compnuhias do subsistências
n.? 472/42
Jnsé Julio Santos Soares.
Para o rf'gimento de rng('nharia
n.? 2, os soldndos cadotes do 2.° grupo do companhias do subsistências 82f)/42
Carlos A ntónio da Silva de }[olo o 83-4:/42 José AI·
borto do Lencastre Cabral.
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Para

o butulhãu

----_-

-

- -_-

de pontouoiros,

grupo de companhias
Barata Galvãu.

N.o l!í

--=- _-- ':. -- -

o soldado

do sub istôncius

2_· Sério

-

cadete do :?o
n," 8l.i7j4:.? José

~ara o batalhão
de s:t]'aduros de caminhos do ferro, 0I::i
soldndos
cudetns
(lo :!. ° .L!.'ru[lo do com pauhias de su-

hsistõncins

11.°5

821/.J:.? Alvaro

Mnrquos

Oauolus c 820/.J2Humbcrto
:\bnuel ;'lInchado
~lra o lratalhiio di! tclcgrafiata
1 os soldados
2.° grrupo do compuuhias
J~ sub sistências

do Oliveíru
de Araújo.
cHlll'tes do
)).0. 818,42

Gustavo Ferreira de .1eu louça (I 8:H/42 José lioborto
da ~ih·a.
Pura ti base aérea n." 1, os soldados cadetes do 2 ° grupo
de cornpuu lrius de subsistflncias
1I.0S 82 l/-*~ .Iorgo
do
Castro
Qllur.·:-;ma
O i:)GÜ,4~ Humberto
José Augusto
l\Iplldes dos ]t(·is.
Paru li hu: e :ukl'a n.? 2, o soldado cadoto <lo 2.° ~1'U[lO
do comp.mhi s do subsistõuei.rs
Il.O
);~G/-b2 Carlos da
Silva (tonc;ul\'(·s.
Para a Luso ll"'l'l~a lI.O 3, o soldado c.uloto do 2.° ~rl1po

de c mpunhias

do aubsistênciu

11.° 470,4:? Otlllio JUSt'

Corrniu do :\I\~lo.
Para O grupo de companhias
do trem nutnuióvel, o ::;01dado cadete do :?" grupo de companhias
de 811!'Ri~tõneias n." 4(i5/-!2 Fernundo Buznglo 01' 80lL a Costa
Duarte,
Para a 1.1l com]!: nhia de trom hipomóvol, os ::;olll:J.<lo cndl'tl'S (h) ~.o grupo do eompanhiaR
do sulndsti'ncias
!l.OS
~.!1/±:? Jlanul'l
.Jus{, da., Silva Marql1l's
Pastor o
855/42 João A ugllstO Dias Hosas.
Para ti; 2.8 (~ompall\tÍa
do trolll hipollló\'el,
0~ sol<lndo.'
c~lIl(,te!i ,lo :2.0 grupo du eOlllpanhias de "ubsbti'iucias
n.o 4G:3/4:? Henrique de AI'~lgf'lOPinto o 4G7/-J.:~ ,\ntónio
1Iiguol do VascolI('elos
lIorta do And,-ado VolI·z,
Para a 1 n companhia
00 ~tdJ(ll" o soldado ('adot(! <lo 1.0

grupo tI companltias

de suhsist<1ncia.

D.O

2lnj42 Jos6

GonH's do Almeida.

P.ara u 2." companhia do saílfl , o soldo do catlete <lo 1.0
g-ru[lo rio <'ompanhias
de Huhsi~t(\ncias 11.° r)~4f-!:3 JOSt'
;t;u('arias de .\.lmPiàa Sump:tio Costa e Nura.
Para a 3." companhia
de ,uúllo, os soldado:; eadet",l.l do
2.° gr'ul'0 do cumpanhias
<lo subsii!'t{lncl:1F; 11.°' R:30/-!~'
Arnánl Pir<'l.i Belo O< 858/.1,2.:\fal1ll<'l Pina Aln s dn,'ihTa.
Para o 1.0 grupo do eOlllpanhias
de suL:si tÔlIcias, o primeiro s:~rgellto miliciano do contro de mobilil.açiiO d(,
infantaria
11.° 1 Al\'uro Zauntti do 1\1010 .ArhoInI n e o

2.' Séríe
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soldado (Iad,~t do 2.° gTupo do companhias
de suo
tênciu n," 4G4j.12 António.
Ierules UO::l Sautos.

Por portaria

de 10 do corrente

IS,

mê«:

Proruovido«
a aspirantes
a ulicial miliciunos
de infantaria para as unidades
(la ('oit'Juia Ul' ~II)~arnbiqlle adiante
indicu dn s, nos termos do urtigo 7.u <lo decreto 11 o :~1:112,
de ~:I do .LlIJ ..iro (1l' 1D·n (' do artigo 1.0 do dt-croto
1J.O :t!:157, d,,::1 de J ulhu do 1\l-l::. cou tu nd o a ulltiguidado
{h'sue 1 do corrente mós, os sl'guiutes
sarg('lItll:; () p raças :
Para as uni.lados a qu l,,'rton('pm,
08 HPgllndos sargl'ntos milicianos:
da 1." companhia
de d,·pó,.,ito e recruramnntu An tóuio .101'::0 da Silvu Barbosa,
:\Iúrio
Leitão do Auiarul,
• 'il'olino Ta\'arlls dos SanV)s, José
do Ahnoirlu Sautos, VltOI' dus Santos Vieira . .Júlio
Justo Alfnro Cur.loso e Luíz .lono Moutr-ir» 1lourem
de ('oll\'(·ia
e da :.!.a cornpu nhia do llpl'ósito
O rcerutumontu .Iúl in dos Suutos Peixe (10 soldado d;1 l ." companhin dI) dpl'ósit,)
e reoru nunonto , n." 141/4:! Gormano Alfredo da Costu C:l111pOS.
Para a 1.3 com punhia til" d('jló~ito e recrutamento,
o segundo sar.rcntc
iu ilieiano
da ~.a compnuhiu
do depósito (' J'l'erutamento
11ugo Ul'nato AI"I's Huyar:l"
o
furriel mili(~iallo do l'P~im nto dI' cavalaria 11.° H, José
Corl'l'ia YiI(·la, (\ o prim0iro ('aba milieiano
da ~." COlll'
panhia de Ilop6~ito o re.crutaIlH'uto H.O 8/3,1, .AJberto
António Lôbo.
rara a B." eOllIpanhia
d(> d"p6sito
o l'OCl'lltamcnto, os
sOg'llndos sarg01ltos lIlilieillllox da 1.a eOlllp:mlIia do
<ll'p{)sito (I recrutalllento
Alllhal Hibas L0!l('s l'r<lr;:l e
Eug{'nio j[ol'ga<lo Bal'I'ào da ~ih·.1n o ~ol(l:tdo ('adetn do
l'l'gimel1to dll infantaria
n.o G, n.o 00Ú/41 Alcou do Almeida Carvalho.

v-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério

da Guerra - Repartição

Por portarias

E TRANSFERENCIAS

do Gabinete

de 13 de Dl/tulHO findo:

(\"I_adas pelo TriliUllal ti" Cout". OIU 21 d. Outubro do IOJ3, Nilo
..!\Q duvidos omcJulD~utO$,
DOS turll.lO. do ducr.to n.o ti:267)..

Reeondnzil1o
vestigador

]lOr muis dois anos
do Tribunal ~lilitar

110 cnrgo do oficial inEspecial, a partir de
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15 do Novembro de 1943, nos termos do § 3.0 do artigo 13.0 do decreto-lei n.? 23:203, de 6 de Novembro
de 1933, o capitão de artilharia
Leão do Sacramento
Monteiro.
Reconduzido
por mais dois anos no cargo de oficial investigador
do Tribunal
Militar Especial,
a partir de
6 de N ovem bro de 19413, nos termos do § 3.0 do artigo 13.0 do dccreto-Ioi n.? 23:203, de 6 de Novembro
de 1933, o tenente miliciano, na situação de reserva,
inválido de guerra, Mariano Moreira Lopes.
Reconduzido
por mais dois anos no cargo de secretário
de investigação
do Tribunal Militar Especial, desde 6.
de Novembro
de 1943, nos termos do § 3.0 do decreto-Iei n. o 23:203, do 6 do Novembro
de lD33, o
sogundo sargento de infantaria
Manuel Yoto.

Ministério

da Guerra _1.:1 Direcção

Geral-

2.:\ Repartição

Por portarias de 16 de Outubro findo:
(Visadas pelo Tribunal de Contas, com li nnotnç1to de serem devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:267).

Manutenção Militar
Tenente do serviço do administrnção
militar, no quadro,
Aldemiro da Encarnação
Pires, para o lugar do chefe
da 2. a secção dos serviços gerais do referido estabelecimento.
Escola do Exél'cito
Instrutor
prática

de equitação,
o tenente do cavalaria, da escola
da arma, Antóuio Herculano de Uiranua Dias.
Colégio Militar

Comandanto
de companhia,
reserva, Fraucisco Aníbal

o capitão,
na situação
Duarte Soares.

de

Por portaria de 23 de Outubro fiiulo :
Centro de mobilização de infantaria

n. o 16

Capitão, na situação
do reserva, Augusto César da Silva
Pereira, ficando exonerado,
por pedir, do serviço quo
prestava no regimento do cavalaria n.? 3.

2.' Série

OKDF.M

Distrito

no

EXEIWII'()

de recrutamento

N.o 1:)

e mobilização

n. ° 7

Exonerado do serviço que prestava o alferes,
de reserva, António Jorge, por pedir.
Regimento de artilharia

ligeira

761

na situação

n. o I

1.· balaria expedicionária

Aspirante
ligeira

a oficial miliciano,
do rtlg-imento de artilharia
n.? 4, Albino
Pedrosa Curado.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

1." balaria expedicionária

Aspirante a oficial milician«, do grupo do defesa submafina de costa, J cão Eduardu
Gomes de Carvalho
Santos.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Alferes miliciano, licenciudo , do centro de mobilização
de artilharia
n.? 7, Fl'rll!lndo Horculauo
Foruundus.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. ° I
Tenentes milicianos,
cio e-ntro de mohilização
do artilharia n," 8, António Alfrodo ::)ancllf'1"Ido Castro da Costa
Macedo e Alberto da Silveira Ramos.
Alferes milicianos : do centro dfl mohilizacão do artilharia
n." ti, Wul.l.-mnr' Jerónimo Bnrbas d'l Pu!o\sos e Sousa,
Francis-o
Xavier S ovais de Quina Ribeiro, Artur N lIUPS Piro~ da ~lota,
Tomllz da Rocha Leào de Sousa
Eiró, ~lanul>l Fvrnandes Porairu da Cruz, Múrio Santos
Silva, José .Iulio de Atn}"itla Alhuqul'r'tUe.
Alberto
Delfim Leito Rodrigues,
Alvaro Alexandre, Fi-rnundo
Brit.. Piroiru,
.JOI"\(í Lima fi .. Sousu Pinto, .l úlio Vaso
coneelos Ccr deiro H Saúl Pirr-s da Silva l\fllchado, e,
do grupo do artilharia
contra Uf'ronavC's n." 2, Fr ancisco Vaz Monteiro d" Góil! du Bocage.
Aspirantes a oficial milicianos: do rpgiml'nto de artilharia li~pira n.o 1, Alltóllio ~rarqlws POlltA de AlI1'l'u, do
regimpnto de urTilharia li~eira 11.° :3, Nuno n.ll Castt110
BI'1111CO
e Eduardo Luiz O'Connor Hhirll'y huzarte
('ortesi"io, do regimento dll artilharia lig-eira n.O 5, Ivo
Bravo Pinhniro, e, do rrgilllt'nto dll artilharia pesada
0.° 1, José António Ferreira Neto.

(Grupo de artilhnrla contra aeronaves n.· 4-balarla
de referenciaçao expedlclonarra)

Aspirallto a ofiei;" luiliciano, do re~iml'nto do artilharia
Jll'sada n.o 1, Henrique Avelino Napoll'l1o Blasco dos
8autos.
.
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(Base aérea n,o 4

1,' batarla

2." Série

N.O 15

anil-aérea

expedicionária)

Aspirante

a oficial miliciano, do regimento
de artilharia
ligeiru n.? 2, Armando de Almeida de Carvalho Ribeiro.
GI'UPO de artilharia

n. ° 2

contra aeronaves

Aspirantes
a oficial milicianos : do regimento
do artilharia ligeira 0.° 3, .Iosé Gregório
Pedrosa Alves, do
regimento
de artilharia
pesuda n." 1, Florõncio José
de Almeida,
do rogimouto
de artilharia
pesada n." ~,
Vasco de Oliveira Afonso e VilS('O Arez da Silva, do
grupo independente
de artilharia de montanha, Horácio
de Almeida Figuoiredo,
fi, do grupo
independente
de
artilharia
n.? 6, Joaquim Aurólio Noto Valente.

Por portaria

de 30 de Outubro findo:
Regimento de infantaria

n.· I

Aspirante
a oficial miliciano do serviço rio adminietracão
militar,
do batalhão
do caçadores
n.? 10, Francisco
Du ro Contreiras.
Regimento de infantaria

n. o 2

Segundo
comandante,
o tononte-coronel
, do regimento
de infantaria n." 11, Abel Malhou Zúniga.
Regimento de infantaria

Capitão,

do rogimouto

de infantaria

n.O 6
D.O

9, Caetano

Alvos

Teixeiru, por pedir.
Re!limento de infantaria

n,O 8

(Batalhão de Infantaria

n," 68)

Alferes miliciano,

do regimento

do infantaria

n.? 7, Joa-

quim Simâo.
Batalhão

independente de infantaria

3,· batalhão do regimento

n. o 19

de Infantilrla

n,· 19

Alferes miliciano, do depósito do hutalhüo indepondonto
do iufunturiu n." 19, AIll(\rico Moutoiro Dias da Silva
sem dispêndio para a Fuzeudu Nacional.
'
Depósito

Alforl's
Juiw

milicianos,
do f(\gimrnto do inf,llItarin
Augusto do Carvalho,
o, do :3.0 batalhão

11.°

10,

do

1'0-

2.' Série
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giruonto do infantaria n.? 19, João
l'uhna, sendo o último sem dispêndio
Nacional.

Mendes Grosso
paI'a a Fazenda

Batalh ão de caçadores n. o 6

Alferes miliciano, (lo batalhão do caçadores
nio Ribeiro da Silva, por pedir.

n." 1, Antó-

Centro de mobilização de infantaria n. o I 9

Alfpl'o:ol miliciano do cavalaria, licenciado,
mobilização de cavalaria 0.° 0, Franklin

do centro de
Figueira For-

ruz,
Regimento de artilharia ligeira n. 3
O

Capitão, do ~rupo dn artilharia contra aeronaves n ..o 1
(~rupo do artilharia contru ucrnnaves n.? 5; expedicionúrio), João António Moutulvão dos Santos o Silva.
Regimento de artilharia pesada n.O 2

Capitão
Antão

d,. artilharia,
do comando
Conil-iro Dias.

militar

da Madeira,

Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3

Allervs miliciunos, do ro'gimC'oto d" artilharia ligeira n." 1,
Luiz dH SOlltia TarOIll'1I. o ~lário Caetano 'I'arouca, ambos por motivo d rscip liuur ,
Aspit'unteti a oficial ruiliciancs:
do regimento dt> artilharia

1i~llirà n." ~. Fornando Qllintillo ~[irarllla de Carvalho,
Vítor José Santos de Ol.voíru Pinto, Abtlio António
Nunes e António .Joaquim till Carvalho O !'\ika; do 1'0~illl(,lIt() de artilharia
ligeira 11.°:3, Hui da Cunha Ledo
Pl'rdi~;io;
,lo r"~lm"lIto .III artilharia
li~(liru n." 4,
R. úl ~(ú('io Lrla A f'ons» de Bnrrn«; do r"gilllonto de IU'till;arin. 11:,;(,ira n.· f), F'\r!wllcl o WO ~I(lndll!' (t uima rãis ,
João .ln Deus ~rHgro ~Iiranda. Ilenriquo Forroirn da
('o icei ....ão 1,'UIIIPS li ~fllllllel .Inuquim Gon<:alVl1s Ah'llS
:\tm'hadoj do r,.~il1H'nto ([(Illrtilharia !lC'snda n.O 3, Justino Gados Llliz 'Y"nZIl~a
Carl .. s ~hrio Santos !'ais
~[artilll', .Jorg.· AI .. ~ri:t l.ll'ito Faria. Arlllulldo Rodrigul's tio ':I('\'alll"
( l\rtur
Alherto
HulIlos Rodrigu(',,;
• do grupo ind"p'\IUlt'lItll
dI' artilharill
nO li (autolllÚ\'(II),
.J'III'luilll Sim, o" \j"II<:ilh'l>~, o, do gl'IIP() illdol)lllhl<llltO
cio artdhnria oIlllIIollt:JIIha, \rlllplilll .\Imiro Villllll, Luiz
AII~Il. to Cal".loso " AlIllÍl'ico Fl'I"I'eira AI\"'s, !londo O
tlntppollúltilllo por pl·dlr.
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Centro de mobilização de artilharia n.· 4

Tenente miliciano, licenciado.
do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 2, Alberto Pereira de Lomos.
Alferes miliciano, licenciado,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Eugénio Florêncio Alves da Mota.
Centro de mobilização de artilharia

n.· 5

Alferes milicianos, licenciados, do grupo independente
de
artilharia
de montanha, Timóteo dos Santos Caramelo
e António Simão Rodrigues.
Direcção da Arma de Cavalaria

CIH'fH da 2.n Repartic:ào. o coronel
Mário de Campos Soares.

de cavalaria

António

Centro de mobilização de engenharia n.· 3

Aspirantes
a oficial milicianoa,
do hatalhâo de tolegruflstas, Luiz Augustc
Pimontel Pinto de Vasconcr-Ioa,
José Cansado
da Silva Valente (l Francisco
J acq ues
Santa Clara da Cunha.

Por portarias de 6 do corrente mês:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Coronel do corpo do estado maior, chefo do ostado muior
do comando
militar
dos Açôrcs,
Reinaldo
Vale de
Andrade.
Govêrno militar de Lisboa -Quartel

general

Major do sorvico de administração
militai', em disponibilidade,
Luiz Cãndido de Passos Pereira do Castro.
Comandomilitar dos Açôres

Chefe do estado maior, o córonol do corpo do estudo
maior, da 4.~ Repartição
da :3." Direcção Geral dôste
Ministério, Francisco Aires de Abreu.
Serviço

do contabilidade

Adjunto, o tenente miliciano 00 ~it'r\'i<:o 0(1 administrucão
militar, (lo batalhão indt'pondl'nto
do infl'l1tnria D.O 18
(2." batalhão do 1'I'gimt'uto do infunturiu n.? 18), Francisco V oloso da Voigu.

2.'

l-;pTÍe

ORm:M no EXf:RCTTO

~.o

765

1;)

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel,
do regimento
lino Dclduquo da Costa.

do infantaria

D.O

1, Ado-

Escola Prática de Infantaria
(Batalhão de Infantaria

n.· 20)

Aspirunto a oficial miliciano do serviço de administracão
militar, do batalhão
de caçadores
n." 1, Francisco
Medeiros Brandão Palha.
Regimento de infantaria n.O I

Segundo comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
no quadro da arma, Leonel Neto Lima Vieira.
Regimento de infantaria n.· 5
1.' batalhão expedicionário

Alforea do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Anastácio Rodrigues Vicente.

do exército,

Regimento de infantaria n.· 7

Alferes miliciano
de infantaria
Muchado, ficando na situação

Augusto 'I'oles de Utra
de licenciado.

1.' batal hao expedicionário

Aspirauto
militar,

a oficial miliciano Jo serviço de administrncãc
do comando militar do Cabo. Verdo, Ab('1

Rosa.
Regimento de Infantaria n.· 8
(Hospital

Aspirante
militar

militar

do Cabo Verde)

a oficial miliciano do scrviç« de administração
Orlando Puronto ~Iaia ~furCJues.
Regimento de infantaria n.· 9

Capitão de infantaria,
Moutinho.

em disponibilidude,

Luiz Joaquim

Regimento de Infantaria n.· 10
1.° batalhão expedtclonárto

no

Alforos miliciano
serviço dI' arlmini: trncâo milita!',
do batalhão independente
do infantarin n ." 17 (B.o batalhão do rezim nto do infantaria
n." 17), Feliciano
do Nuscimento.

2.· ~érie
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Regimento de infantaria n. o II

Alferes
miliciano,
do regimento
d e infantaria.
Orlando de Vnscoucelos
Azevedo.

n. ° 16,

1.· batalhão expedicionário

Alferes do quadro dos sorvieos
do 1.0 batalhão expedicionário
taria n.? 5, Amadeu Marques
disciplinar.

auxiliares
do exército,
do regimento do infanRodrigues,
por motivo

Regimento de infantaria n.· 14

Comandante,
o coronol de infantaria,
do distrito do recrutamento
e mobilização
n." U. Celestiao Rodrigues
da Costa.
Alferes miliciano, do centro do mobilização do infantaria
n.? 12, José Guilherme Rato tio 1\1010 e Castro.
1.· batalhão expedicionário

Aspirante
a oficial miliciano do serviço de udministrucão
militar, do comando militar dos Açõree, Jorge Adolfo
Braga de Oliveira.
Batalhão independente de Infantaria n.O 17
(Regimento de Infantaria n.O17)

Alferes miliciano
do serviço do udministracão
militar,
do 1.0 batalhão expedicionário
do rf>~in1(lnto do infantaria n. ° 10, António C01'\'010 do ÁVila.
Batalhão independentede Infantaria n. ° 18
(2.· batalhão do regimento de Infantaria n,· 18)

Aspirante
militar,

Nunes

n oficial miliciano

do serviço de administraeâo
comundo
militar
dos Ar;Ôrt'H, Joaquim
Mexiu Tierno da Silva.
do

Batalhão de caçadores n.O9

Tenente

miliciano,

n.? 6 (batalhão
Amorim.

liconciado,
do infantaria
•

do regimento do infantaria
n." liü), César Pinto do

Batalhão de metralhadoras

Tenente

miliciano elo iufunturia,
vidnde Guerra Roque.

n,O

3

Iiconciurlo,

Mário

Nati-

Distrito de recrutamento e mobilizaç~o n,· 14

Chefe,

o coronel,

Mílrio N oguoira,

do regimento

do infantaria

n. o 1.t,·

no
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Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes
miliciano,
do rogimcnto
n.? 4, Gabl"il'] Junqueira
Rato.

de

artilharia

ligeira

Regimento de artilharia ligeira n.O4

Comandante,

Raúl
Tenente,
queira.

o coronel

de artilharia,

Suraiva.
na situação de reserva,

DO

quadro

da arma,

Gomos

António

Augusto

Cer-

Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Tenente,
do ~rupo do artilharia
contra
António Luiz Margurldo Castilho.

aeronaves

n.? 1,

Escola Prática de Engenharia

Tenente.
Bastos

do regimento
Moreira.

do engenharia

n." 2, Guilherme

Depósito geral de material de sapadores

Major do extinto quadro auxiliar do enirenhariu, do dopósito geral do material automóvel, .J oaq uim Tomaz
Nunes

Pires.
Base aérea n.· 3
(Base aérea n.o 4)

Alferos do quadro dos '('f\'i<;os auxiliares
do grupo de artilharia
contra aerouaves
aérea u.? 4), JOSt\ Fernandes
Laça.

do exército,
n." j (base

3.' companhia de saúde
(Núcleo hosp1talar n.· 1- Hospital militar

de S. Miguel)

Ollniea médica:
Aspirun tos a oficial milicianos médicos, do comando militar dos Aeõros, .T acinto de Azevedo :\[ota o Franci co Lopes da ilva.

Por portaria de 11 do corrente me.~:
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Aspirante
a oficial miliclano, do regimento
do artilharia
ligeira 11.0 5, Joaquim Juão Pernaades
da Silva, sem
dispêndio pam 1\ Faz ndu Nacional.
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pesada n.O I

Aspirante
a oficial miliciano, do grupo independente
de
artilharia
de urontnnha,
Raúl dos Sautos Modesto, por
pedir.
Grupo independente

Aspirante
pesada
pedir.

a oficial

de artilharia

miliciano,

n." 1, João António
Grupo de artilharia

de montanha

do regimento de artilharia
Brioso Pina de Jesus, por

contra aeronaves

n.O 3

Alferes
milicianos:
do regimento
do artilharia
ligeira
n." 1, Aureliuno
Gutterres
Jorge e António Francisco
Martins Satu rn ino; do regimento
de artilharia ligei ra
n.? 2, António Nunes das Neves C Diouo Manuel Pacheco do Amorim, e, do reaimento de artilharia pesada
n.? 2. Cristiano
Jorge de Lima e Manuel Francisco
de Miranda Castro Antunes Guimarãis.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 3

Alferes miliciano, licenciado, do g'rupo independente
do
artilharia
n." () (automóvel),
António Passos de Sousa
Cauuvarro.
Regimento de engenharia

n.' 2

Tenente
miliciano
de engenharia,
do comando
dos Acõres, António Ferreira
Pinto Basto.
3." companhia

mlxta de transmissões

Comandante,
o capitão, do batalhão
expedicionário,
Vitor Francisco

militar

expedicionária

de sapadores mineiros
de Sousa Franco.

Por portarias de 13 do corrente mês:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel,
de infantaria

do depósito do batalhão
independente
O
18, Luiz António de Sant'Ana,
'

D.

Regimento de infantaria

n. o I

Capitãis de infantaria:
do comando militar do S. Miguel
Carlos Alherto Garcia Alvos Rocadas, o, suprunumerários. do 2.° batalhão do rf'~inH'nto de infantn ria n." 17
(batalhão
independente
do infantaria
n." 17), Joaquim
Üsório da Cunha Dá Mesquita, e, do :~.o batalhão do

2.' Sérre

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 15

769

regimento
de infantaria
n.? 18 (batalhão independente
do infantaria
n. o ltl), Joaquim Maria Valente.
Regimento de infantaria

n. °

3

Capitão, supranumorúrio,
do 2. batalhão do regimento
de infantaria. n.? 17 (batalhão
independente
de infantaria n. o 17), An tóuio Cândido Pereira Gonçalves.
0

Regimento de infantaria

n. ° 6

1,· batalhão expedicionário

Capitãis,
Duarte

do regimento de infantaria
n." 8, António José
e Alberto Augu to de Figueiredo
Sarmento.
Regimento de infantaria

n.O 7

Segundo comandante,
O tenente-coronel
de infantaria, do
distrito de recrutamento
o mobilizacâo
n.? 7, José Pereira Pascoal.
Regimento de Infantaria

n.O 8

Capitão,
do regimento
do infantaria
João Miranda de Morais.
(Batalhão de Infantaria

Capitão

de infantaria

António

n. o 19 (comando),

n.O 68)

Ferreira.

Regimento de infantaria

n.O 9

Capitão miliciano cio infantaria,
do extinto quadro especial. do 2.° butalhão do regimento de infantaria n." 19
(batal hão indopendeut«
de infantaria n. o 19), Armando
de Oliveira :\Iira Saraiva.
Regimento de infantaria

n. ° II

Capitãis

de infantaria:
do comando militar dos Açores,
Jurgc Alexandre
Freire Garcia, o, do dopósito do batalhão independen te do infantaria n. ° 18, Aníbal da
CObtu Brotas.
Regimento de infantaria

Alferes,
gusto

do regimento
de infantaria
do Miruri.la Rebocho V az,

Majorce

de infuntnriu,

Regimento de infantaria

Machado

no quadro

Dario Tumegüo.

n. ° 12

n." 10, Camilo

Au-

n.O 13

da arma, Augusto

José
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1.· batalhão expedicionário

Capitão,

do regimento

de infantaria

Regimento de infantaria

n.? 14, José Bôto.
n.· 14

Majores de infantaria:
110 quadro
da arma, Alberto de
Oliveira de Sousa Machado, e, do dopósito do batalhão
independente
de infantaria
n,? 17, José Maria Coelho
da Mota.
(Iapitãis, supranumerários:
do batalhão de infantaria n." 74
(regimento
de infantaria
n.? 14), José Iiaúl Ramalho
Fernandes,
e, do ~.o batulhão do rf'gimellto de infantaria n. ° 18 (batalhão independente
de infantaria n. ° 18),
Luiz Artur Teixeira.
1.· batalhão expedicionário

Major, do regimento
reira Fresco.

de infantaria

(Batalhão

de Infantaria

n.?

12, Adelino Fer-

n,· 74)

Oapitãis, do regimento de infantaria n." 14, Luiz da Costa
Azevedo,
Júlio de Almeida Robêlo de Lacerda o António João Duarte Craveirinha.
Regimento de infantaria

n.· 15

Capitão, supranumerário,
do 3.° batalhão do regimento
de infantaria
n.? 18 (batalhão
independente
de infantaria n, ° 18), José Ferreira
da Costa.
Regimento de infantaria

n. o 16

Capitãis : do comando do regimento
de infantaria n, o 17
(batalhão
indopondente
de infantaria n,? 11), Rodrigo
Carlos Dordio Rosudo de Figuoírodo Pereira Botelho,
e, supranumerário,
do B.o !Hltalhào do regimonto de
infantaria
n.? 17 (batalhão independente
de infautaria
n." 17), António Gonçalo Torual,
Tenente
miliciano,
do roglmonto
do infautaria n.? 11,
Henrique Bernardino
da Graça, por motivo disciplinar.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Depósito

Major,
JOilO

do batalhão
independente
de infantaria
Pascal Machado Bonovidos,

n.? 17,

2." Série
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Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão. supranumerário,
do 2.° batalhão do regimento
de infantaria
n.? 17 (batalhão independente
do infantaria n." 17), João Rosado da Silva Rijo.
Batalhão de caçadores n.· 6

Comandante,
da arma,

o tonente-coronel

Luiz Pereira

de infantaria,

no quadro

Faceira.

Batalhão de caçadores n.? 7

supraaumorário,
do batalhão de infantaria n." 74
(rogimento de infantaria n.? 14), João Manuel Gomos.

Capitão,

Batalhão de caçadores n. o 10

Capitão,
supranumerário,
do 3.° batalhão do regimento
de infantaria
n. ° 18 (batulhão indopendente de infantaria n, ° 18), Augusto César Antunes de Sousa Dias.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Capitão. sllpranulUNário,
do B.o batalhão do l'Pgimonto
de infantaria
n." lU (batalhão
independente
de infantaria n. ° 19), António Rodrigues
dos Santos Júnior.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· I

Major miliciano

de infunturia, do extinto quadro espocial,
do regimento
de infantaria
n.? 11, Manuel .J086 da
Cunha Chaves.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 13

o capitão,
na situnçâo do reserva,
Ferroira de Mugulhl'lis e Vasconcelos.

Adjunto,

Laurindo

Agência Militar

Capitão miliciano, nu situação (h' reserva, Francisco
riu Ribeiro de Faria Salgado, por pedir.

Ma-

-

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral-I.a
Por portarias

Repartição

de 9 de "efP.1llb,.o rio corrente

(\'1 nd
polo Trlbullal
dovldos emolumoutc

de ('aDias NU 2 .Ie Outubro
• 1108 I rmos do docrotu

li.·

nllo:
.10 ln 13. São
~2:~51).

N omeudos profcs soro' eventuais
dos cursos IIuo ao
diante 50 indicam, nos t r-mos do ~ único do artigo 5.0
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do decreto-lei
n.? 30:288, cio 2 dA Fevereiro
de 1940, e
do artigo 2,° do decreto n.? :?6:341, de 7 de Fevereiro
de -1.936, durante o ano lectivo de 194a-1944, os oficiais
a seguir menciouados,
devendo considerar
se as nomeá~Õf\S do urgente
COll veniência
de serviço pú bl ico, reconhocida por despacho
de 2 de Setembro
do 1943:

Curso para a promoção a coronel das dirersas armas
e serviços:
Coronel de infantaria
Carlos Augusto Dias Costa,
Coronel do artilharia,
tirocinado,
Josó Augusto de Boja
Nevps.
Coronel veterinário
João Henriques Barroso 'I'iorno,

Curso pam a promoção a major das diversas armas
e serciços :
Tenente coronel do corpo do estado maior J osé Viana
COITAia Guedes.
Major de aeronáutica
Dario Augusto Melo do Oliveira.
Major do serviço de ndministrução
militar Armando Luiz
Pinto,

Por portaria

de 18 de Setembro do cm'rente ano:

(VI.ada pelo 'l'rihuDIlI riA Conla. em 1~ elo Outubro de 1943. Silo
dovldos amotumeneos,
nos lermos do doera 10
22:2M).

D.·

Nornoado mestre de osgrlma da Escola do Exército, nos
termos do artigo 31.° do docroto-loi n." 30:874, do 1:3
dn Novembro
do 1940, o capitão do artilharia
João
Máximo Tassara Machado.

Ministério

da Guerra - Repartiçfio

Geral

Por portarias de 21 de Setemúro do corrente auo :
N omeados professores
provisórioe
dos grupos do disciplinas do Colégio Militar a seguir menciunudos,
nos
termos do artigo 3,° do decreto n." :30:773, de 4 de Ou-
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N." 11)

tubro de 1940, e artigo 2.0 do decreto n." 26:341,
de Fevereiro de 1936, os seguintes oficiais:

de 7

Major miliciano de urtllhnriu, 00 extinto quadro psppcial,
Mateus Martins Moreno Júnior, 2.0 p;rllpo,
Tenente do serviço (ln administrucão militar Vicente Henrique Varela Soares, 9,0 grupo,
(Ytsadns pele Tribunal
de Cont as em 19 de Outubro de 1O~3. São
devidos emolumentos,
nos tormos do decreto 0.022:257 J'

professor provisório do 1.0 ~rllpo de disciplinas
do Colézio Militar. nos termos do artigo :3,0 (lo decreto
n.? 30:77:~, de 4- de Outubro de 1~~O, e artigo 2,° do
decreto n. o 26:341. di' 7 de Fuvereiro de 1936, ucu m ulando com us fuucõcs d(, profos-or auxiliar do :3,0 g-l'UpO
de cadeirus da Esvolu Stlp«-,rior Colonial, o eapitã«, na
situução do reserva,
José ~laria Caeiro.

Nomeado

(VI ntln velo Tr!ilunnl
de Comns 0111 ~2 <le Outuhrc du 1\).13.i-;Do
duvtdo a umo huueu tos , DU~ termos do üecroro D.O 2:!:2f;7).

]>01' jJOrfal'ias

tv

de

80

de

snda petc 'I'r lhuuul
devidos emoíumeutos,
í

Setembro do

CU/Tente

ano:

do COlltllS 0111 12 <I" Outuhro <lo 1\',1:J.
J10~ termos
do tlucrt1to 11.0 2i:lU')1).

Soo

Nomeadas directoras
do curso liceal, 3.° ciclo, do Instituto do Odívelas, IlOS t-rmos da última parte do artigo 10,0 do d-creto n ~ :3~:ln5. do :H dl~ Dozombrc
de H)4:!, e sogundo oSLo
do artigo :'?K,o do dpcrl'to
n." :?7:0 4. de 14 de Outubro cip l\lBH, II pr ofossnru
(lfl'eti\'<l do 4.° grupo dtO di~('iplillas do mesmo Instituto, Matllll('IHL da Cümuru Fialho, (' directora do ('urso
eOlllplt>I1lI'"tar dll c'Olllórcio,
nos t('rlll()~ do urtigo 10.0
tio r,·f,·ddo dfwrl,to n.o )l:!:Gl;), a profl'"sora do 11.°
j:tl'lIpO de di:-('ipliIlHH do CJuadro das professoras
auxiliar s do dito In~titllto, Bt'rtHlrdina
Corn,ia de ~ousa
~oVt's,

1'01'

/1Ol't"1'1"1I

de 8 df Ol/fub,'o

.findo:

(luhll>ro
ti.

(\"1 IId 1',,10'l'rj1'"unl do ("olltn om 22,1.
df,)\ Idos umolumcnlo8.
lJOS t'''rOlos tlu docrotu

1\11'1.sno
u.Q !>.~:2;)7)•

.lToml'ada diredora
(10 cur"o
oticinal dI) Institllto
Odi\elns, acull1ulUlHlo com a. fUl1(:oc dll dirpctora

do
oa::!

'274
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respectivas
oficinas escolares,
nos termos dos urtigos 60.0 O 66.0 do decreto n.? 3::?:615, de 31 de Dezembro de 1942, o urtigo 3.0 do decreto n." 18:879, de 25
de Sotembro de 1UJO, a professora
do 4.° grupo do
quadro das professorus
auxiliares do mesmo Instituto,
Maria das Dores Malvoiro Silva.

Por portaria de 11 de Outubro findo :
(Visada polo Tribunal
do Coutas em Odo Novembro rlo 1043. Slto
devidos omolumontos,
nus termos do decreto u.o 22::457).

Nomeado professor provisório
do Instituto
Profissional
dus Pupilos dos Exércitos
de Torra e Mar, para o
ano lectivo do 194:~-10-!4, nos termos do § único do
artigo VO.o e artigo Ll l .? do decreto n.? 18:876, do 23
de Setembro de Hl30, e artigo 2.° do dr-croto n.? ::?t-i:341,
do 7 de Fevereiro
do Hmü, o capitão dA ougenharia.,
do regimento de engenharia
n.? 2, Fernando Augusto
Soares da Piedade.

Por despacho de 15 de Outubro findo:
(Anotado
ne ln T"lhutln.1 de ('ootas --m 18 ti ...Outubro <101!l43 o pu~
bl eudo no Diário do Oovêmo lI.o 247, 2.11.sórtc, do 22 do mesmo
í

IllOS).

Exonflrada,
a seu pedido, do lugar de professora
do
quadro das profossoras
auxiliares
do Instituto de Odivelas, a liue se refere o artig-o 67. ° do decreto n. o 3~ 615,
de 31 de Dozornbro de 1042, o quadro anexo IV, a
professora
do referido quadro daquele Instituto, l\laria
Margarida
Gonçalves Costa.

(Puhlh:allo
no Diário
hru do lUI3).

elo (.'or~l'no

11,°

201,2.8

sÓl'lo, do

n

do Novum

Contratada
om 1B de Outubro do 10-13, nos termos do
artig-o 2b.0 do decreto n o :3:!:6lô, dl~ :31 di' Dezembro
do 1U-l,:!, ti. fim cio llt>sempl'uhar o lugur dll professora
do prática
de línguas I fl'lInCe's) do Instituto
do Odivelas, a professora do :?O grupo do ensino liceal, Amúlia Irene Fer roiru da Custa, para a vagu oxistouto no
quadro orgâuieo do possoul do mesmo Instituto.
(Vlsnêo

)lolo 'Tr-íbun a l do Contns

<to\"14108umolUlllclltos,

um 2 du :-Io\'omllro do 1013. Suo
do ducrt1to fI,O ~:!:~57).

nos tt'fUIU!t
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AUMENTOS SOBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

Concedidas
us vantagens
de que trata
o decreto
n.? 20:24-7, de 24: de Agosto do 1931, desde a data
que lhe vai indicada,
ao oficial em seguida mencionado:
Por ter completado
o tempo de permanência
no oflcialato
desde a data em que é considerado
tenente. nos termos
do decreto n.O 17:378, de 27 de Setembro de 1929. necessarlo para o primeiro
aumento de 10 por cento sObre
o sOldo:

Por portaria

de 14 de Outubro findo:

(Visada pelo Tribunal
vldus emutumenros,

do ('onI1\5. com 1\ auo tnção de serem denos termos do decreto
~2:2~7).

0.°

Engenharia-cupitlto
Ahol Tavares
Fernandes,
orn serviço nas oficinas gerais d(' muu-rial dI' engenhuriu, nos
termos do artigo 1U.o <lu decreto-lei n. ° ~8:4: ))3, de :31
do Dezembro
de lH37. e rl'gra 10f>.0 das iusrrucões
para a execução
do mesmo decreto,
publicadas
no
código do vencimentos,
do 30 do Janeiro
de 19·11,
desdo 1 de Outubro de 194-;).

Pensões anuais rectificadas.
nos t-rrnos do § 3.° do
artigo 6.° do decrete-lei
u.? 28:404:, do 31 de Dezembro
do 1Ui37, qun passarum
a VI'IlCI'l' os oficiais na situação
de reserva ao diuuto nu meados :
Desde as datas a seguir mencionadas,
por terem completado o número de anos de serviço que, respectivamente,
lhes vai indicado:

Por portaria de 16 de Outubro findo:
(Visatló
vidos

pflo "l'r-lbun at th' l'OllU\14, eo ru 1\ auo tnção du s e rem deumctumuruo
t IIn8 tnrllllJ8 do dt'crnlo
n.o ~~;257).

Capitão António Argel dI' ~Il'l(), lf) GI.O:, dosde 14- de
St'tpml)J'o dn HH:} -:?n anos dI' sf>rvi,o.
Tononto Oristóvão Peroi ru , 1;~.7!HJ, -l-O. desde ~ de Outubro dI' lU4:~-;~G
uuos (II' HI'ni<:o,
TO!lnllte miliciano .João AlvlIl'I d" 'Oll~a.. lB.On;~15HO, desde
15 U(I Setouihro de 194:3 - 27 unos de serviço.
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Ministério da Guerra - Bepartiçãc

do Gabinete

Por portaria de 13 do corrente mês :
Louvado

o major

do serviço

do udrninistrução

militar

Adriuno
Joaquim
de Carvalho
p-Ia forma distinta,
excepcionalmente
competente e dl~dicll<lH, como exvrceu

o difícil cargo de chefe ua rup articão de contabilidado do comando militar
dos açôres, cargo em que
evidenciou qua lidados quo o impõem como oficial da
muito mórito, tendo, com OH sou« conhecimentos
profissionais, esclarecido
critério, zôlo na defesa dos intorôsses do Estado o correr-ção,
prcsrudo , durante o
longo período da sua c 11(\f a, servicos que devem SOl'
considerados
extruordinúr
ios o importantes.

VIII -

DECLARAÇOES

Ministério da Guerra - I.~ Direcção Geral _ I.a Repartição
1) Tendo sido agrtwilttloi:! pelo Govôrno El'qlan!tnl
com a. cruz de 2,a clusso <ln Mérito ~lilitllr, com disriutivo branco, os tonontcs-coronéis
r cio corpo de estudo
maior Júlio Carl ..s AI,,!,s Dias Botelho :\Joniz. o do uni
lhuria ~l1Í.rio Alberto Sur.Iinhu I'oroira CII('lho, é-lhes
permitido,
('111 conformidado
das dil'\posiçõtls do r('glllnmente das Ordens Purtuzuosas,
é usar as rospectivae instgnias.

ucoitar

aquelas

mercês

2) Tendo sitio agraciado pelo 00\'(11'1111 I~~sptlnhol com
o grau «Iitisns: ("neial) da Ordem do ~rllhduuia O mujor
de uorouáutica .J.wqUilll dtl Almeida Baltmwr,
actuuhneute
na situução
d« I'Pi't'r\'a. ó-Iho jll1rlllitido, fllIl C'OllfOllllidade
das dIHP()Hi(:~eR do !'ognlHIllI'nto das Ordens Pnrtngut'sUI:i,
acoitar aquola mm'c'O o no.;nr as rC'spel'tivas inHIgnias,
B) '{'(Inlio sitIo agraciado Jll'lo Oo\'(\rno Espanhol COIll
a Cl'lll. til' l.a dlls'io tIo ~{'\rito \lilitar, t'om distintivo
brtlnt'o, o ton(l11to do urtilhlll"ia .Joaquim 'J'oix!'irll '1\\10,
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é-lhe permitido, em conformidade das disposições do regulameuto das Ordens Portugueaas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
4) Condecorados
com a. medalha militar da classe de
Hxemplar, em ccnforuridado
das disposicões do n-gulamonto aprovado pur decreto de 28 de
Setembro do 1\117, os uficiais ao diante nomeados:

comportaun-nto

Medalha de prata
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Gerai-I.'

Repartição

Capitão de aeronáutica Josó Maria da Ponte Rodrigues.
Teuontes : de infantaria João Augusto da Silva Bessa
(1 J 118,\
;\ ogneira
V alou te Pires, e de artilharia Manuel
do Sousa Jardim.
5) 'I'enrlo sido agraciado pelo Govôrno Espanhol com
a Cruz de Guerra c Cruz Unja dr-l Mérito Militar o
furriel, segundo mecânico automobilista,
do l!rupo de
artilharia contra aeronaves n." 1, António Garcia, é·lhe
permitido,
r-rn conformidnd«
das dispueiçõea do regulamanto das Oro ..os Portugu-sus, aceitar aquelas morcõs
e usur as respectivas insígnias,
6) Tendo sido agf'leiado com a Medalha de Agradecirn-n to da Cruz \' eruu-l ha Portuguesa
o primeiro cu bo
0.° 27/37 do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
João António da Silva, é-lho permitido usar as rospectívas insígnias.

-

Ministério da Guerra _I.

a

Direcção Geral-

2.a Reparti~ao

7) ". os termos (lo artigo 2.° do decreto-lei D.O 31:959,
de 4 cl(' Ahril de l!H~, publica- e o de. pacho de S. R,."
o Suh-~(('rct<íl'i() elo Esl:Hlo <la Guerra rl« 7 110 Outubro
do C O l'rl' li te ano, .i ustificn ti, o da promoção ao pôs! () imediato, inserta lia preseu le (Ird en: rio R,I'f:rr:ito, elo tennnt« Ih' urt i lhuríu .ToUo dn 1os1a Lajl':
A (l tcnrldc d C nrtilhari •• J oão da 'os(a TAlj(! pertcnc('u n pnnlloç'iio ao pô·to imediato
III 23 dC'Julho último,
r.;~tc oficial rncontra- e na ituação (le adido no
:Milli.!t~li() da. Colónia., cm comi ão militar, desele
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17. de Julho de 1939, nos termos do artigo 31.° do
decreto n," 13:309, de 23 de Março de 1927.
Falta-lhe para satisfazer as condições de promoção ao pôsto de capitão o curso de comandantes de
bataria, que não pôde freqüentar no corrente ano
por se acharem interrompidas as comunicações entre a metrópole e a colónia de ~facau, onde presta
éerviço;
Por telegrama elo governador da colónia ele Macau, transcrito no ofício ela Direcção Geral Militar
do referido Ministério, n.? 3:447, de 6 ele Agosto
findo, é proposta a dispensa das condições de promoção para o mesmo oficial, nos termos do artig-o 1.0
do decreto-lei n." 31:959, de 4 de Abril de 1942.
Consta da sua fôlha de matrícula ter sido louvado várias vezes pelo muito trabalho, boa vontade e competência que sempre demonstrou no desempenho de variadíssimas
funções de que foi
encarregado,
e muito especialmente nos serviços
eléctricos ede transmissões, cem todos os trabalhos
de preparução topográfica c asl.ronómica de tiro de
costa e móvel de costa e ter contribuído pelo seu
esfôrço, zêlo e proficiência em trabalhos aturados
para aumentar o nivel profissional dos oficiais da
arma, elo activo e milicianos, bem como para estabelecer doutrina sôbre os métodos de tiro de artilharia ele costa, pelo que se verifica ser um oficial
competente.
Em tais circunstâncias:
Considerando que se encontram interrompidas as
comunicações da colónia de Macau com a metrópole;
Usando da autorização concedida pelo artigo 1.0
elo decreto-lei 11.° 31:959, de 4 de Abril de 1942,
com referência
ao artigo único elo decreto-lei
n ," 32:684, de 20 de Fevereiro do corrente ano, determino que o tenente de artilharia
oão da Costa
Laje seja promovido no pôsto imediato com dispensa elo curso de comandantes de hntaria. indo
upó~ a pronloção ociipor, sem preterição, o lug-ar
que lhe compete na escala dos capitãis da sua arma.
Publique-se
o presente
dospucho no. Ordt-n: -lo
Eaército, nos'Itcrmos do artigo 2.0 do decreto-lei
n.? 31:959, já citado.
"
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8) Foi mandado adiar para 22 do presente mês o início do curso de altos comandos,
bem como o dos estabelecidos pura a promoção
a coronéis veterinários
e do
servico de admiuistração
militar e a majores do artilharia. médicos, veterinários
e do serviço de admini-tracão
militar, a realizar no Inatituto de AI tos Estudos Mil itares no ano lectivo de 18-!.!-1944, ficando assim modificado, na parte> relativa, () disposto nas declurucões
D5),
10) e ()), respectivamente, da ONtem do Exército n." 11,
13 o 14, 2.a série, do corrente ano.
9) São nomeados
para a frr-qüüucia do curso para
a proruocão a corouel, quo vai ter inicio no Instituto
de
Altos Estudos
Militarps nm 2 de Dezembro
próximo,
além dos já nomeados poln declaração
10) da Urdem do
Ecército n.? 13,
série, do corrente <.I no , os seguintes
tenentes-coronéis
de infantaria:

:z.a

Carlos Ribeiro Pestana. no Supremo Tribunal Militar.
ManuIII Bernardes
de Almeida Tcpinho, no batalhão de
motrulhudcras
n. o 1.
Alberto
Carlos de Almeida Frazão, no batalhão de metralhadoras
n.? 3.
Abel Malhou Zúnigu,
no regimento
de infantaria n." 2.
José da Costa Frgueirodo, no regimento de infantaria.

n.? 1:3.
Silvério do Amaral

Lebre,

na direcção

da arma de in-

fantaria.

10) Contam fi antiguidade
dos seus actuais postos,
desde as datas que, resPI·ctivament<'.
lhes vão indicadas,
os oficiais no d iunto nomeados, promovidos pela presente
Ordeoi

qo

Exército:
Infantaria

Corouol António

Luiz Salgueiro Fragoso, desde 18 de
Outubro de l!)4:~.
'Iunenre-coronol
I~rnosto Sardinha,
desde 1 de.Outúbro
(lo t\l4:L
MII.l0l· Augusto José ~I:ll'hado, desde 1 do Outubro do
1 \)-13.
Artilharia

Corottol Rllúl Gomes Saraiva,
1U..13.

desde :27 de Setembro

de
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Tenente-coronel
António Peixoto Chedas, desde 27 do
Setembro de 1943
Capitão João da Costa Laje, desde 23 de Julho de 1943.
Engenharia

Capitão José
1V43.

de Sousa

Fogaça,

Extinto quadro auxiliar

Capitão

João

de Morais,

desde

desde

6 de Outubro

de

de engenharia

11 de Setembro

do 1943.

11) Oportunamente
será detorrninadu
a antig-uidade a
atribuir nos seus actuais postos aos oficiais ao diante nomeados, promovidos
pela presento Ordem do Exército:

Infantaria:
Tenentes coronéis

Luiz Pereira

Mourão Gamelas.
Majoros Dario Tumegão
Machado.
Serviço

Capitâís

José

o Alberto

e Amílcar

do Oliveira

do

de Sousa

militar:

de adminietração
Eduardo

Faceira

Correia

e Estêvão

de Jesus

Ca-

ludo.
12) Está dosligado
do serviço desde 18 de Outubro
findo, para os efoitoa da última parte do artigo ID. ° do
decreto lei n.? 28:404,
de 3t do Dezembro de 19:17j
o major, do regimento
do infantaria
n. o 9, Eduardo de
Paiva Macedo.

13) Chegou à altura para entrar no extinto quadro ospooial dos ofieiais milicianos OH infantaria,
orn 23 de Setembro do corrente ano, o capitã« miliciano de infantaria,
do lJIOHmO extinto quadro,
Arrnun.lo
d(' Oliveira Mira
Saraiva, supranumerário
IIOS termos
da 2.n parto do artiuo f)8.0 do decreto loi n.? 2K:401, suhsvitutdo pelo nrtigo 1.0 do decreto-lei
n." 32:(jV~, de 20 do Fevereiro
de 1943.
14) Devem considerar·!lfI
auspensos
das funcõos do
serviço desde 11 de Outubro findo, nos termos do arti~n }70,O do rp~ulam(\nt() do diHl'iplin1L militar, o cnpitão
milieiano de iuluntariu, do r-xtintn quadro ospociul, Silviuo
Artur
Dario

do Oliveira Saraiva
dos Santo' Cartuxo.

(l

o tenente

da mesmu

arma
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15) Contam a antiguidade
do seu a-tual põsto, desde
1 do '\ ovembro do corrente ano, os alferes ao diante nomeados:
Infantaria

Henrique
de Oliveira Ro iriguos, Adalberto
Júlio da
Nóbr-aa Pinto Pizarro, ~fnnut'l da Concoicão Matos,
Dvvid Teixeira Ferreira, António J ouq uirn Fornun.les.
Nuno Freire :\Ioniz Pereira, Camilo Augusto do Mirunda Robocho Vaz, José Pinheiro ~alvador UA Assunção, ~Ianuel Leitão Pereira Marques, Adolfo Monteiro
da Cruz, Segismundo Goncalves da Conceição Rr-vés,
Cassiano Diego da Silva, Altino Amadeu Pinto Magalhãis, Carlos Manuel Vt\.z da Costa Beirão, Fernando
grmida.
Armindo
\Iartins
Videira,
António J\{('IHles
Buptista, Alberto Abilio da Costa, Alvaro de Moura
Kock Fritz, António .Io rge da Silva 8('bastião .. José'
Guardado
:\loreira, Orlando da Silva Andrade, .Iaime
António Tavares ~Iaehado Banazol, Manuel Ferreira
Nobro Silva, José :\Iallllol Ferreiru do Lemos, António
da Anuncincão ~larqlles Lopes .• \ntónio de Almeida
Nave, António Dias :\fachado Correia Diniz, João Luiz
Freire de Almeida. :\.Lírio Duarte Ferreira Pinto, Fernando Godofredo (la Costa Nogueira do Freitas, Jacinto António Frade Júnior, . Josó António Rodrlcuos
~
,
Júlio dos Santos Batel, Abílio Gonçulves Dias, ~l!1nu!ll
Carlos Pereira Ah'os Passos I':smcriz, José António
de ousa ~lugalhiiis, Joaquim Augusto Rosado Cuhrul,
Firmolindo
Coutinho David, Carlos Rodrigues cios
f'antos, Ces úrlo Santos :\Iiguol, C{'SIl!' Cardoso da Silva,
Álvaro Jorge Hog-Id.o Q.llintino, Salvador do .Jesus
Abrou, António .Jus':' da Costa Pinto, Orlando .Tosó do
Campos Marques Pinto, .Jo~!Í Leitilo I<'(lrnanuC's uo
Car\'alho,
.João Afonso Teixp.il'tl IIl'nriquos,
Lui?, Viegas do Carmo XO\'os, António .Josó do Amaral Balula
Ci(!. António i\dfllino Antunes dn Sá, .Júlio .Jorge 131'1'nardo o Jo\'olino :\foniz do SÚ Pamplona COrto Roal.
Artilharia

...TunO .Joa([llÍrn Lor 'na do 0livt'ira Birnn, Jo '6 Leito do
Rt,:on.\t" lIernllni .José E:láeio Costa Braneo: Amândio
Augusto .Trancoso, ~fúrio Au~usto Barbo~a dos Santos
Ll'ito, Artul' H,.h·u de Lima, Abilio Santiago Curdo!lo,
Colostino ela Cunha ROllrigup . ~fanuol Marquos Peralta e }\[alllll'l Rosudo 'ti rmolo Rosa.
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Cavalaria

Alberto da Silva Banazol, António Manuel Pinto do Amaral, José Maria Carvalho Teixeira,
Óscar Manuel de
Freitas do Matos do Sampaio Nohro, Luiz Carlos de
Abreu de Barros o Cunha, Alexandre M('ndos Leito do
Almeida, Luiz Clemente Pereira Piuiouta do Castro,
Bernurdo Raposo Botelho de Sá Nogueira, .António Augusto do Sampaio e Melo Pereira do Almeidu,
Herculnno
Hodrigul's
de Moura, Mário de Lima,

João
João

Abel da Costa Barros Magnlhãls Cruz Azevedo, .Ioão
Carlos Oruvoiro Lopes, Francisco José Falcão e Silva
Ramos, José Carlos Sirjrado Maia, Luiz da Silva Rodriuucs Pena, Joaquim
Mnria Fucco Vinna Barreto,
A nróuio c!tL Cümara Lemo de Frunca Dória, Jo110 de
:\fouta Domingos e Araújo o Manuel da Fonseca Pinto
Bossa.
Aeronáutica

Raúl Hornani
Feliciano
Navarro
geall.

Jotta Tolos Grilo, Manuel Ühitus elo Brito,
Gumes, Manuel J086 do Barros da Costa
do Andrade Belmurço e Flcriano Lopes Ga-

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Damião Simões, Mário do Moudonça , gd1lardo Moreiru,
Alfrodo Fornundea,
Jouqulm Lucas, F'ilipe Monteiro,
Fernando Augusto Rumos Pinto, Antônio Albino Pires,
Antúnio José Carvalho
Guorru, Aníbal da Soled-ide,
José Augusto
Dias, João .Iosé Figuoiru , Guilherme
Vida] da Silvn, João Gonculvos, Josó da Conccieão
Galiano, António Burbosu Mexiu Leitão, Mário Henriquo Reis da Silvoiru, José Pinto da Silva PillH'nta elo
Araújo,
Sérgio Joaquim Rodriuuos
Oonc;ah'es, Diamantino Augusto F(lrnandcs,
Ouillw1'll1o l\lant('i~uR de
Campos,
Guilhorrnino
G011<::tl\'('s, Ca!\imiro .Jo~() da
Rilvu, Sohil~tiiio 00111"8 dI' Oliveira, António da Costa,
Joaquim
Il(llll'iqups dos Sunto!:!, C,i.uclido CUi:iimiro da
Silva, .rosô do Alm(\ida I [orta, :\Iauuol l\Iarqups da
Costa, António <lil, Guiolllar Haposo (lo Amurlll, Alfredo Alllorim, Ouilhol'lTW do Castro Lll:lZOS Suntos,
Manul'l Moinhos, Domingos dos Santos Crt'spo, António :\Iorúriro, Eduardo clu Rilvll Hodondo, Carlos F 'rfl.ira Cascl.lis EIl~óhio, António
Hodrigu s ViCPlltO,
AUl'úlio AUf{lIsto do Azevodo, .Joaquim da COI)(.'C'il,.'llo
Voll'z, J oito G llr~:io, l\Jnl,1 u~ll DominglltlS J Íluior, PtHlro
António
Boja () Frullcisco Anllcloto,
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l(i) EstÍL suspenso das funções do serviço desde 4 do
mês, BOS termos do artigo 170.° do rngulamento
tio disciplinu
militar, o alferes miliciano de infantaria
José do Almeida Lima Elias.
correute

li) l:~nomeado para freqüentar o curso para a promocno a coronel, no Instituto de Altos Estudos Militares,
no ano lectivo do 19!:l-lU-l-!, com início em 1 dtl Fevoreiro dI' lUJ-l, além dOR oficiais constantes da dcclarncão
10) da O dcnr do 1,;rérl'Íto 11.° 1:3, ~.a sério, do corrvnto
ano, o tenente-coronel
-le artilharia,
ud ido , em serviço
no Ministório das Colónias, Carlos Gonçalves Pereira
do Burros.
J S) Chegou à altura para
Setembro último, o capitão
Dias, supruuumvrúrio
nos
tigo 5K.o do dpcrl.lto-lfli n."
tigo 1.0 do decreto-lei u.?
do 194:L

r-ntrur 110 quadro, em 27 do
do artilharia Antão Cordeiro
termos lIa
parto do ar2H:-lOl, subatituldo pelo ar:3:!:()U~, do ~O de Fevereiro
~.&

Hl) Chegou li, altura para entrar no quadro em () de
Outubro findo, o alforos de engenharia, supranumerário,
Rui Duarte Moreirn Braga.
~O) São nomoados para a freqüência
do curso de
comunduntos
de esqundr ilhu, que torú início cm 10 de
Janeiro 11<, 1!J4-! na g"coln Prática t1< Aoronáuricn , ondn doVCtll

sr-r mandados

do curso, os tenentes
Arrnundo

a prosonrn r

110

dia an torior ao do comêço
a seguir mencionudos :

dI aeronáutica

do Sneurlurn

Jose; du Sitvu Correia,

Falcão,

adido,

na bas« uóroa n.? 2.

no Xliniet rio das Coló-

mu, •

•JIV:illto da 'ilva ~{('dinn adido, no Mini tório tJUI:l Colónias •
.Tolo ~:lr:li\'lL Côrt Real, nu 1>u e nón'a n.o 1.
Hogério Paulo de OlivI·ira ~(lixa. , na haFO nMoa ll.O 2.
11(rnunc!o F rrpim Pinto H ende, nu haso aórpu n,o 2.
Annando Corr liu )!pru. na ba e a(iruu n.o 1.
.10 Ó J\ugu to da Costa Alml idu. TIa base uéren n.o ~.
131'njlllll ifi} Ft·rtl!lndo da FOIl eca do A ltlll!ida, na baso
/lI' roa 11.° 2.
iI[!lrio AI\':ll' nga I lia, nn. bug :trl' n 0.° 2.
Josó Pereira do ~'ascim nto na 1>a e Ill~rm\.n.o 1.
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21) Devem S0r incluídos no número dos oficiais nomeados para a freqüência
do curso para fi prornoçào fi
major, no Instituto
do Altos Estudos ~lilitar(>s, 110 ano
lectivo de 1\.)43-191-i, a que se n-fero a declurneão 10)
da Ord em do Erército n.? 13. ~.. série, do corrente a no,
os capitãis médicos Alfredo António Bnrbieri do Fig-lIei·
redo Baptista Cardoso,
adido, em servico no Ministério
do Interior, na ~lIarda nacioual rr-puhlicunu,
e Fruucisco
Bicudo (\(1 Medeiros, nu 3.11 eompunhia de saúdo (rlestucamonto sanitário n. o 1- S. Miguel).
~2) Foi autorizado
o tenente miliciano módico .Júlio
Nobre de Medeiros a usar O nome 11(\Júlio Nobr« GouIartt de Medeiros, devendo, portanto,
ser inscrito nos respecti vos registos com êsto nome.
23) Passam

a contar a anticuidude do sou actual pôsto
as datas quI' lhes vão indicu.las, sendo iutervalados nos lugures que lhes vão indicados, os alferes milicianos médicos ao diante mencionados :
desde

Aureliano
Baptista da Fonseca, desde 1 de Novembro
do 19·H, ficando colocado imediatamente
à osqur-rdu do

alferes

milicia no médico

Aleidoe

liuimundo

da Cunha.

João Alfredo Figueiredo
LObo Antunes , desde 1 dll Novernbro de 19 ..t.:~, ficando colocado à esquordu do ul-

fPros miliciano médico Vivaldo gurico l\Iodpsto da
Rosa.
Ff1IIICI~co Raposo de Sousa, dnsdo 1 Ul' Novelllhro elo
lD-i:!. ficando colocado imedintlllnentl'
à eHquprda cio
alfp,"'s miliciano lllÓ(!iCO João Alfrodo Figu<,ircdo LOho
Antunes.
Erne!' to (·'nrnandes
Pinto, desdo 1 de NOVOIll hro tle
ln4~, ficando co(ocal!o illwdintnlJl(lnttl lt. esquorda do
alf(lres miliciano m{'diro },'raneiseo Hapo~o dll S(fU~n..
Josó Ilenriquo
Sllnto~ David, dl's,!o 1 de NovOlllbro de
Hl4H. ficando colocado à (\squerda do alferes mili('iauo
m(lclico .João Nlln··s da ~il\"lt.
Ernpsto Cochat ()sól"Ío, d,·sdn 1 do Novwnhro do HH3,
ficaoclo colocado inwdilltam' nte h e~qllClJ'da do alf(lres
miliciano módico .J ORÓ Il.·nriq ue Santos David.
2-+) PasAa a contar a notignidado (lo seu actllal
d<,sdll 1 de Novemhro 1111 HH13 o u!fnr(ls miliciano
rinário Jorge EVlllino Oliveira da Cunha.

p(hlto
veto-
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2õ) Regressou à sua anterior situação na Escola Central de Sargentos,
cm 31 de Outubro findo, por ter completado na 3. a Repartição
da 2. a Dircccão Geral dõste
Ministério
o tempo de serviço a que aludo O § 3.° do
artlzo 4-4:.0 do decreto n.? 17:378, de 27 do Setembro de
Ht?\..l, ai ter ado pelo artigo LOdo decreto D,° 19: 175, do
27 de Dezembro de 1U30, o capitão do serviço de administração militar Nuno de 110rais Beja,
:26) Passou a fazer serviço no Colégio Militar, como
director interino, o coronel, na situução de reserva, Manuel António dó Curvulho, orn quunto se não apresenta
o
coronel do enaonhariu, director efectivo, Luiz da Oosta
de Sousa de Macedo.
27) Passou a fazer serviço, eventualmente,
na defesa
territorial
contra aerOIHWt'S, nu 2.a região militar, como
comandante,
o major, na situação do reserva, Jorge do
Vusconeolos
do Avila.
28) Passou a fuzer serviço,
eventualmente,
lia base
aérea 11.° 2 o major de aeronáutica
Joaquim de Almeida
Bultusar. que, por portaria do :30 de Outubro findo, publicada nu presente Urdem do Erército, transita para a situação d(l reserva.

2n) Foi concedido em Hl de Outubro findo O diploma
de eng-uheiro
fabril do exército, nos termos do artigo 1.0
da lei n." 1:698. de 17 de Dezembro do 19:!.!, e artigo 11.°
(tranaitó rio] do docreto n.? 11:9:?8, de 19 d« Julho de
lH~7, ao cupitão U'I artilha ria, na situacão do reserva,
A lo, undro Luíz do Cu tro Forreiru Braga.
30) Deixou de fazur servico no distrito <lo recrutamento
o mobihzução Il.O 1:3 o capitão, na situucão do reserva,
Laurindo

Ferreira

31) Fnz sorviço,

fanturiu

do Magalhãis
oven tunlmente,

e Y asconcelos.
DO

regimento

do in-

n." G, como chefe da secrotnria do comando, o
na situação do ros 01'\'<1 , l~dlltlrJo Augusto do

capitüo,
Melo Pachoco.

3~) Faz serviço, oventualrllontCl, no rf\gilllonto de infantaria
n.O ü, como sl\erl'tÍLrio do COIJ 'olho administra.
tivo, O tenollto, na situl\<;ão de r sorva, Amadeu Alvos.
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33) Passou IJ, fazer serviço, eventualmente, no gru po do
artilharia contra aeronaves n.? 2 o tenente, na situação
de reserva, Manuel António da Silva Ferreira, ficando
exonerado do serviço que desompenhava no centro de
mobilização de infantaria n.? 2.

Ministério

da Guerra _I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

34) Contam a antiguidade desde 1 do corrente mês
os aspirantes a oficial milicianos, promovidos, sem prejuizo do antiguidade, pelas portarias: de 19, 20, 2ü, 27,
28, 29 o 30 de Soternbro último, publicadas na Ordem
do Exército n.? 13, 2. a sério, do 30 do referido mês ;
do 1, 2, 10, 18, 14 O 19 de Outubro findo, publicadas
na Õrdem do Exército n. o 14, ~. a série, de 21 do referido mês, o de 21 o 29 de Outubro findo, publicadas na
presente Ordem do Eicército,

35) São nomeados para freqüentar a Escola Central
de Sargentos, no ano lectivo do 19-113-1944, nos termos
do artigo 31.0 do docroto n.? 22:1ü9, do 2 de Fevereiro
de 1~33, por torem regressado de comiesão militar nas
colónias, os primeiro!'! sargentos: do batalhão de caçadores ll.o 3, João 1':Hsio do Almoida ; do regimento do
infantaria n.? 12, Secundino Martins Real, e cadete, do
fpgimnDto do infantaria D.O6, .Iosé ElIgpuio Maria Cabral de Sampaio, o são excluídos da lista dos alunos nomeados pura lL freqüêucia da mesma Escola, constunto
da declaração 4f» da Ordem do Exército 11.° 12, 2.~ Sórie, do eorren te ano, OH primeiros surgentoa: da Escolu
Prática de Infantaria, João da Cruz; do batalhão do caçadoros n." 3, .Iaime Augusto Dominguos,
e cadete, do
batalhão do eaçadoros
n." 4, Vítor Munuol Mimoso Castela.
Ministério da Guerra - 2.3 Direcção Geral-

3.3 Repartição

36) Pensões anuuis <luo compotom aos oficiais a A!'gnir
mencionados,
quP, nos termos do docroto.loi n.? ~H:40+,
do 31 do Dezembro do 1\):37, transitam pela presento
Ordem do R.l·éreitO para a situaçrio do r1\8CrVIl:
Brigadeiro
de in fuu ta ri 11 João
reira de Melo, -18.000,$.

A ugusto do Fontes

Pe-

2." Série
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Pizarro, 36 000.5.

Coronel

Coronel

do infantaria
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de
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Pinto

Cabrita,
I

aeronáutica

Joaquim
de Almeida
Baltasar,
3ti.0008. Tem 38 anos ele serviço e 122 períodos.
Capitão
de infunturia
Alfredo elo Almeida
Barros da
Silva Ramos, 21.üOOp. Tom 36 anos de serviço.
Capitão
de infantaria
Lourenço
Fernandes
Duarte,
10.8006. Tpm 28 anos do serviço.
Capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, João Baptista de Meneses Costa, 18.574t$:!0. Tom
30 anos do servico e 19 períodos.
Tenente do quadro dos servicos auxiliares
do exército
António Augusto Cer q uoira, 14.627;540. 'rem 33 anos
de serviço o lf) períodos.
37) 'Peusões
anuais com que pastiuram à aitunção de
reforma
OR oficiais
ao diante norneudos,
conforme despacho (la Caixa Gorai de Depósitos,
Crédito o Previdência, publicado no Diário do Ooxêrno n.? 249, 2.a série, do :!6 do Outubro de 1943:
Coronel do infantaria
Eusébio Emílio da Silva, B4.5!i0t5.
Coronel do artilharia João Pedro Alves .J únior, 3:~.7:!HJ.
Capitão do serviço do administração
militar António Lopos, 14.97G:5.

38) Pensão anual que compete ao oficial a seguir mono
cioruulo que, nos termos do decreto-lei n.? 28:4U4. de 31
do Dezembro do 1!J:n, transitou pela Urdem do H.cército
n.? 11, 2.a série, d(1 1940, para ti. situação do reservat
Tenente-coronel

do infuuturia

Paulo

Augusto

do ROgo,

30.000tS.
30) Rectificuda
se publica a pensão de reserva ti. que
tem direito, desde a dl~ Jnueiro do ln-l;~. o oficial ao diante
nomeado, cm sul» tituI<:iLo da quo lho' foi utribuídu pela
Ordem do E.l'ército n.? f), 2.M • ério, do lU.u:

Cupitito do extinto quadro auxiliar de artilharia
Francisco António Víegus, 20.400· . Tom BG unos do ~or·
viço.

40) Roctifirada
tem

direito,

so publica
nos termo. do

a plmsüo do rQSf'rva a quo
o uo artigo
1ü. o do do·

§ :?
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crato-lei 0.° 28:-404:, do Hl de Dezembro de H:l;37, desde 7
de Maio de 19-m, o oficial <10 diante nomeado, em substitutcão da que lho foi atribuldu pola Ordem do Exército
n. ° 7, 2. a sério, do corrente ano:
Tenente do infantaria Luciano Fornandes,
Tem 40 anos de serviço e 60 portodos.

16.397,54:0.

41) Rectificada SCI publica a pensão do reserva a que
tem direito, desde ~1 do I:-letembro de 194:3, o oficial ao
diante nomeado, om substitutcão
da que lhe foi utributda
pela Ordem do Exército 0.° 14,
sério, do corrente ano :
~.II

Capitão do artilharia José da Cruz Mota Júnior,
Tem 27 anos do serviço.

lü.:.?OO;5.

42) Roctiticada S(' publica a pen são de reserva. a que
tom direito, desde 1:3 do Asrueto do 1V-J.3, o oficial, na situação de reserva,
ao diante 1I01l11l<ldo, em suh::ltitUi<:itO
da qU<l lho foi atribuldu I'I'1a Ordem do E.t'él'cito H.O 14,
2.& série, do corrente auo :
Tenonto Jaime Pereira

da Silva Subino,

14.493M30.

ObItuárIo

1941
Dezembro

23 -

Capit;lo
mi licinno de reserva do serviço (10 administrnçúo llli li tar, _\ lfredo 1\1arques de Mendonça,

194.3

Janeiro
Junho
Outubro
))

»
»

»

»
II

25 -

Alferes milieinno cio s ...r viço ele a<lmini;tra,';lo
militar IIClITI<!,W
Bivar de Vnscoucelo« 1'1,jrotCII,
2-t-TeIlPntc,
na hitlla~~;lo de reserva, Juão Jo«' .\lI1aro.
4- Teueute mí liciauo de reserva do artilharia
Carlos
de Vascoucolos
o R<i.
17 - Alfl'l'es mi licinuo do i,d'antaria,
licenciado,
AIItóuio Alves Bonito !','reeito.
I!) - Coronel reformado .Iosl'l Francisco Correia Leal.
21- Teucn te-coronul
retormrulo ,10;10 Henriqur- de Molu,
22 - TCllcllto-corolld.
na sitn:1I::lo <ln l'l'~er\'a,
Francisco GOllc::1lve~ Vt'lhlllho (illl'J't'ia.
22 - .Alft·!'t'S 010 qua,lro do~ 8ervi\'o~ all:iljare!! cIo exército, no '1l1aclro, Carlos ItodriglW~ Haia.;.
2;">- Alláf'~ lJli li('iano dI' cavalaria Viva1c10 ~il V:1 ~alltos
Hodriglles V:t!c'IlÍl·.
.
28 - COI'OIl(>I l'I'fOfrllado Antonio JoaqnirIl cln MerH10nça
Hraudciro.
29 - Capitã", ll:t ,itua~'ão do rrsrrva,
Angll~to Alex:tn.
dro dn Castro l'c!r(lira Lop<'~.

2,' H~rie
Novembro
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u

1-Cllpiti1o
u.i licinu« médico de reserva JoaquimPeI pira
;\1achado.
3 - Alfer('s miliciano
do cavalaria
Rui Alves Vitor
:\ o !!lll"i ru,
6 - Coronel de infantaria,
adido, Luiz António Apa-

u

7 - Capital'

u

TII'IO,

miliciano
do -erviço
de adu.Iuistruçâo
ih tar Ilo ràciu do Oli\l'ira Marques.
lO-Tellente
na ituaçao de reserva João Nunes.
II

II

Rectificações

•'a Urde.n do Exérci!» II." 1~, 2.· série, do corrente ano, p. &16,
I. .tI·, ou.l .. ~(' ,...: ...Jo,{·u, devI' ler-se: «Jv-âo u,
Na O,d"fI1 cio Everrito II.· 11, :3' s{'ri!', do corrente ano, p. 691,
1.' 22.'. 011<11' se lê : ,•.Ioão» d,-vl' ler-se ".Jo,ú., i p. 6')2, 1.' 6', onde
se lu: ,,JJa\id., deve ler-se: «Dauiel» .

Antônio de Oltreira Salazar.
I~~tú conforme,

o '\jlldallle

General,

....
n

...

•

,,

T

.'.
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16 de Dezembro de 1943

Publ ica-se ao Exército o seguinte:

1-

DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

Geral

Manda o Govõruo da República Portuguesa,
pelo ),Iinistro da 'r uorru, nom ar o capitão de artilharia
João
António de aldanhu Oliveira (' Sousa para ir ao ostrr n"oiro mil missão de serviço público relacionada
com o
plano de roarmamonto
do exército.
Além da. despesas de transporte,
seri! feito ao roforido oficial, a titulo li ajuda do custo, o abono diário
elo :\3U6, tudo pago pela. verba constante
do capítulo 26.°, urtigo (iG\l.", do orçamento
do Ministério da
Guerra pnra o corrente ano.

Xlinistérlo
O

' ub-Secretár

Sanio« Co ta.

da

Guerra,
\) do N ovemhro
do 1943.io de Estado da U uerra, Fernando dai!
pilo

<"r.ce d. Thlo ou aoolaç~o do TrlbuDal

de ConIAl).
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11- MUDANÇAS DE OUADRO
Ministério

da Guerra _I.a

Direcçao

Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 27 de Novembro findo:
(Anotudru;

paro 'I'rlbuuul

de Contas

.IU S de Dez ombro de lUl3).

Tem passagem a oficial miliciano de engenharia, nos termos do decreto n.? 21:3G5, de 22 do Abril de 1932,
por so encontrar habilitado com o curso de engenharia,
o tenente miliciano de infantaria, licenciado, do batalhão de caçadores n.? 10, Franklin Júlio Gomos, sondo
destinado a telegrafista e continuando na mesma situação de licenciado.
Tem passagem a oficial miliciano médico, nos termos do
decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de H)32, por so
encontrar huhilitado com o curso de medicina, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, do regimento do infantaria n.? 1, João José Paredes Coca, continuando
na mesma situação do licenciado.
Por portaria

de 1 do corrente mês:

(Visada pelo 'I'rtbnnnl do Contas, COIU n auotação
de nl\o serum
dovtdos emotumeuros,
DOS termos
do dacrcrc n.o 22:201).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenentes, adidos, em serviço na arma de aeronáutica :
de infantaria J oüo António Brandão Calhau, ..Alvaro
Augusto Pereira do Figueiredo Cardoso e João de
Deus Mendes Quintela, e de cavalaria Henrique Dantas
:\faia, por darem ing-resso na urma do aoonúutica,
nos
termos do artigo 14.0 do decreto-lei n.? :!4:84D, de f)
de J aneiro de 1935, devendo s r considorudos nesta
situação dosde 1 de Dezembro de 1943.
I

111- MUDANCAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - l." Direcção

Geral-

2.' RepartiçAo

Por portarias ele :lO de Novembro findo :
(Anota.lns

polo Tribunal

do Contas

em 29 du ~Inrçu do 1013).

Adidos

Major, do regimento d ong nhuria u." 2, José Luíz
Supico, e capitão, do hutalhão de telegrnf tas, .Iosô

2.' Série

ORnE~I DO EXÉRCITO N." to

Mexia Heitor Júnior, por terem sido nomeados professores do Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos do Terra e :Mar por portaria de 15 de Setembro
de H143, devendo ser considerados
nesta aituaç-to,
rospoctivumonte,
desde 1 e 2 de N ovembro de 1943.
Baixa do serviço

Tenentes
médicos:
do regimento
de engenharia
u.? 2,
António Dias da Costa o, da ~. a companhia
de saúde,
Armindo
OrÕ. po, I) alferes médicos: do regimento
de
infantaria
11.° 8, Munuel da Silva Ribeiro Esteves,
do grupo de companhias
do trem automóvel, José Augusto Xlartins, 0, do serviço de administração
militar,
do regimento do eavalarin n.? 3, Raúl Rodrigues
Corqueira Afonso, todos milicianos,
licenciados,
nos tormos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei
n.? :.?8:·i04, do 31 do Dezembro
do 1937, por terem
sido julgados
incapazos de todo o serviço pola junta
hospitnlar
de inspecção,
devendo
ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde U, 9, 11,8 o Ü
do Novembro de HH:3.

Por T'0rtaria,~ de :27 de NOI'r.mÚro

fil1.1o:

Quadro da arma de infantaria

'l'eru-ntes de iufnn taria , ndidos,

José do Egipto {1r Oliveira Brao'a, -loaquim Augusto Cordeiro, Avelino ":\11hínio Xlartin
l' Joaquim
Antôn io Frunco Pinheiro,
que, de 1'L'l.rl'
o ele comi :io militar 110 )lilli t.ério
da Cokin ius; l' apre. onturam em ~4 de .l.'T'ovcmbro do
in l~l, preenchendo vagas 110 qunrlro.
(Vllftlla polo Tribunal do Contai,
d .. hlo8 emolumentes,
110& leralOI

a anotação do nllo .erem
do (Iocreto D.· 22:237).

COIU

Ouadro da arma de cavalaria

Alferes do cnvalarin , adido, J el'll:111(10 .rO~f~ Pereira Ma: ..
f[u(,~ Cnvale iro, quP, de regre 'o do ,;\f in isi irio do 111t crior , pOl' ter deixado de prestar.
erviço na guar(;:.nacional
repuhlicann,
e apr(,~(,llton
Clll
21 do .I. T c\"1 mhro
de 1!)!!~, prcellrhcnllo
varra 110 (llWllro.
(Vluda polo Trlbunftl do Coot"., com ft anota~lo de Dlo lerem
duyldol omoIU01onto., DOS termo. do docrato n •• 1l2:~67).

Adidos

Capitii
.\ 1l0'tt,

: do l' ,,,im \ut() de infalltaria'
n. 4, Alhiano
lo Pirr , do l'p~illlrnto
do infantaria
11.° Hl,
O
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Manuel do Sousa Duarte Borrêgo e, suprnnuuicrtirio,
elo batalhão independente
de infantaria
n ." 11 (3.0 batalhão do regirneuto xle infunturin
n ." 17), Fuusto
José de Bri10 e Abreu; teJ1E'1l1omiliciano,
do batalhão
,(1E'caçndorcs 11.° 9, César Pinto dp Amorim,
P alferes:
ele cavalariavda
escola prática da arma, J oíio Gualberto de Abreu (lo Barros o Cunha, do regimento de
cavalaria n ." G, J'osé Luiz do Mendonça Ramires e,
(10 regimento
de cavalaria
11.° 8, António
Pais Andorinho Romão, por terem sido requisitados
'Para desompeu bar comissões de serviço dependentes
do :Min istério do Interior.
na polícia <10 Ilrguranç'(1 públ.ica
terceiro c na guarda
nncional republicana
os restantes, devendo ser considerados
nesta situação,
1'0:;pectivumentc
, desde 1"1, 5, 22, 13, 21, 17 e ]3 (lo
Novembro de 1943.
Capitãis: elo regimento
de artilharia
ligeira n.? 3, J'oão
Máximo 'I'assara Machado e, do serviço ele administração militar,
em xlisponibi.lidade,
José Gouçalvcs
_Jfacieir[l, Santos, por t rem sido nomeados, o primeiro
mestre de rsgrima 1([[1, Escola do Exérr ito por portariu de 18 ,rlr Srtrmbro ,(lo ]!)40 l' o f;rg-undo para, pl'e~tar serviço nas oficinas 'g'erais de fardamento
e ca 1cudojior
portaria
(lI' 27 de Novembro findo, devendo

°

ser considerudos

nesta si tuaçãodesde

lG dr Novembro

de 1H4:l.

(Anotada

pelo Tribunal

4 .lo Outubro

de Contns em 10 de Dozombro

e

de 19J3).

Disponibilidade

'I'onente-corouel
d,e infantaria
l' ,(·a.pitâis:
,(llcpng-cllhnl'ia

Artur M(ll'iin, DionÍ"io
Alh,\]lo .MOlcim <1 ~\llIwi(ln
,r 1<1'0servi<.;o I(].(' a.dlllini~tl'a\,ilo
militar ~\ldúllio
)fário :1"1'eire 'l'a\'l11'('S Rt>lo, todos la cl,i(].o.-;,qIH', <1t!
J'Pgr,c~~o o~ dois prinll'iJ'o.-;clr
('ollli,são militar 110 ".\1ill,)st{>rio !lns COllÍlliflS(' () ültilllo por 1·\'1' <1l'ix:I(lo !lI'
]lJ'rsül~' s('rviç,o nas o!iC'in(ls g'{'rais dr fflr!l~nlll(,l1t() e
('al<.;udo, se apresentamm,
1'r"'pl'e'tivamr'ldp, l'1ll :21,
24 c lo,dr Nowmhro
(k 194~L
(VJonda pelo Tribunal
de Contai, com a anot~lo
do nllo lerem
dovldol omolumento8,
nOI terrnol do decreto n.· 22:267).

Reserva

)ln.ior Idr al'tilhn1'ia,da
r"<,,ola 'prática ~l'a {)l'mil, Fl'('(lrrico ('Oril'S )[:11'i1111o Fal('ilo, nos tl'l'mo ela nlílll'n
1/)
<10 artigo
1." elo dl'('l'l'to-ll'i H.O ~H: W4, tll' :ll (le ])p-

2.' Série
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zvuibro (le 1!):J7, por ter atingitlo
o limite
de idade,
.levendu <er ('on"jtlerado
nesta situação
clrs(le 21 de
Ouiuhro de HJ4J.
(Vlsnda pelo Tribunal
de Contas, Mm a anot ação de nllo serem
. devldus emolumentos,
nos termos do decreto n, o 22:257).

Oflciais milicianos de reserva

('tlpiLli~:
(1(. urt.illuuiu
, (ln centro (1,0.mobilização
de ariilluuii
11.0 G, .l aci n ío _-ovais
da Câmara Pestana
e
'de 1)1I"'l'llharia,
(lo o IItl'O (1" tuobi lizacão dr engenharia u." ;l. Salvador (h, .\ hue ida , e te ne nte de artilharia. 110 ('L'lltro (1 mohi l iz.u-iío de artilharia
n ." 5.
I ;;,hril)] .JO-I~ elo ~,llIt()" .JúJ~ior. todos mil icianos
li('t)IIPia(lu . !lO" (()1'1I10' do : :1.0 (lo urt iuo G1.° do clpne!o n ." 1~:(}17, (le ~ (ll~ .\!!'o~t() (lp l!J:2G, por terem
ut ineirlo () Iim iio (l!) idud», devendo ser considerados
]lt·,t;l
itll:l,;IO,
ruspcet.ivamoute.
(lp,(le ~O. ~:l (' 11 ele
• -0\ eru lno dI' ] ti rI.
(Anoladllrolo

Tribunal

de COlllOS em

do Dezembr-o

de tn43).

Reforma
(D spncho do 23 do • ·o\8mhro uo 1913 do Caixa Goral do Depósitos. Cró,lilo o I',.evld~ocla,
publicado no Diário do Govêmo
n.o 275, 1!.& aório, do 25 do mesmo m~s).

n rum . l~uJ'i(,o <1('
quadro 111'
ofl.-in i do ecrr-tariarln
iuilitnr,
elo 1.0 hill1lllal militar tenit<ll ial df' Li ho<! . .J oão ::\Ial'ia f;OIll't'Íl'O. no"
!t'nII<H, I'P j)(1cti\'flllll'nt
. do ;u(i,,'o ll!).o elo reglll,,1III'Hto de' di ciplillfl
militar.
('om \'1' t rêll!'ia
ao p1'l'('piluado
lL.I alínu
d) do artigo
~.o
tio (lt'('l'e(o-]t,i
!l." ~~:40t.
(lI' ::1 de l)1zclllbru
dI) l!la7. t! llO-- <la ali'H'a
li) du artig'(I ') .• elo lIle mo det )'Pltl. por ter
i<lo
julJ,!'aJ,) inC'a}ld7. aI' tocl o e1' Ít-o I' 1. jUllt:1 hospiInl.t1· de' in pl('~ilo. (le\'el1Jo
\.'1' ('un,itlt'raJn;;
Ill'~ta
"itll(l(:iio d ,,,tlt' :1 (1" .\,temhro
I) 17 (Lf' XOVl'lllhl'o
til
19 .l_
(ND..) c.lro'o <lo \'.ato ou anutllçno do Trlhunal
do Cont •• ).

~lfliOl'
de cuvn lm-iu , no quadro
(':I.,lro (:ra~a hllZal'!1' e (,flpitão

(b

(lo extinto

Baixa do serviço
'l'tll;lt,
miliciLllo
ll1~li o. lic'llcindo.
do llfltn.llJão d
a [1tlo1'r H,O I. Jo ' ~ \ln'
S ri<rlldo, [LI (>1'1' rllilicÍlulO
: do b:1.l.lhao
d·
I ~nI1ol'(, 11.° I, ()f('liu
;\Lí-imo al I IIi ·ir<l Hombn. e. do f0!-rimel1to ~ÜI {'~l\',ll.p·i.1 11.° • _, IId<'lr't
'alle!tl'
~Iell:!'ulho, (' ri pir:llltf' .t
oh(';.111I1ilicinno
do ('l'\·il'O I 'Hlmini 'traçilo militar.
IInlLl'irudo,
do 1 ~triIll nto <1 iUl antn:rin n." , , AlIl{.-

,'ic o ~nh·.\lli}l· ('outinÍlo.

110 t l'mo

d.

ültimu
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do artigo 3. 1(10 decreto-lei 0. 2.8:404, de 31 de Dezembro de 1937, pau: terem sido julga,d,os incapazes
!le todo o serviço pela junta hosp italar de inspecção,
devendo ser considerados JH'S.t:l situação Il'cspprtinuienterdcsde
26,0,9 c 26 d c Novembro-de
l!Jl=3.
0

0

(Anotada

Por portartas

pelo TrIbunal

de Contas

em 8 de Dozombro

de 1043).

de 4 do corrente mês :

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Pedro Alexandre Br nm do
Canto e Castro Scrrauo, que, de regresso da comissão militar no Ministério das Colónias, se apresentou
em 1 de Dezembro de 1943, preenchendo \'aga no
quadro.
(VIsada polo '1'rlbuno.l de Coutas, com n anotnção de não serem
devidos emolumentos,

nos termos do decreto n,? ~2:2~j).

Adidos

Capitão miliciano, na situação de reserva, Mário Lopo
do Oarmo , por ter sido roquisitado para dosomponhur
uma comissão de serviço dependente do Ministór io do
Interior, na policia de segurança pública, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Novcmbro
de 1943. (Anotada pulo 'I'rfbunal tle Contas em 10 do
,te 10-(8).
D010IllIll'0

Tenente, do regimento de artilharia ligeira n." [)J Amílcar
da Ressurreição Diogo de Carvalho, por ter sido nomeado professor efectivo da Escola Central do Sargentos por portaria de 4 do Novembro de 19Ji3, devendo SOl' considerado nesta situação desde 23 do morno
mês,
(AIIOIOdo pulo 'I'r lbunul de Cootns 001 14 de D".emhl'o tio 1~1~).
Reserva

Coronel de engonharia, da escola prútie;L dn urina, José
Iuácio de Castelo Branco, o capitão do serviço do
administração militar, do 2.° grupo do companhias de
subsistôncias, Artur Paiva Garcia de Carvalho, respectivamente nos termos da alineu (1) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:404, do 31 do Dezembro UI' 1\:)3"
por tor atingido o limito de idudo, o nos <la alínon h)
do mesmo artigo, por t01' sido julgado incapaz (lo
sorvíço activo pela junta hospitalar do inspecção, dl,·
vendo SI'1' considerados nesta si tuação dosde 2~
2(i
do Novembro do 194:3.
(I
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Major do extinto quadro auxiliar de artilharia,
da L."
companhia de trem hípornóvel,
Albino José de Melo,
nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404" do 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgudo incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de in poccão, devendo ser considerado nesta situução
desde 9 de Novembro de 19-13,
(VIsn,la
polo TtlhUD81 de Couras , com a anotação de não .erem
devIdos emotumoutos,
DOI termos do decreto
D,o 22:257) ..

Oflciais

milicianos

de reserva

Capitais: médico, da 3. companhia de saúde Alexandre
Uancola de Abreu, o farmacêutico, do centro de mobílizução do serviço de saúde n." 1, JOSlí Mcndee da
Costa Júnior; tenentes: III • dicos, <lo regimento de i11fantaria n.? 11, Armando Airo
Abreu, da 1.a companhia de saúde, Raúl Augusto de Castro Fernandes,
-da ~3.a companhia do saúdo, Eduardo de Moura Gomes,
do centro de mobtlizaç! o do serviço de saúde n.? 1,
Aires Gomes do Oliva T les e, do centro de mobiliza<;:10 do serviço de saúdo n.? ~, Boaventura
Dias Sarreiru, o veterinário,
da secção de depósito do pessoal
do serviço veterinário
militar, Autónio Inácio Ribeiro
Baptista; aspiruntes a oficial médicos J orgo Alexandre
Barreto e Manuel Adeodato dr Carvalho, todos milicianos, licencíados,
nos termos do § 3.0 do artigo G1. o
110 decreto n.? 12:017, do 2 dr Agosto
de 1026, por
torem ntincido o limite do idudc, devendo SN considorndos nesta situnção , 4'eSI)(~ctiv:ull(mto, desde Hi,
15, 27, 2:3, 21, 11, 28, 22, ::?ü e 14 do ..Tovembro
do 1043. (Anotada polo T.II,uDal d. CODla. o", 10 de J)oumbro do 19~5).
8

ao

Baixa do serviço

Capit: is milicianos médicos de ro erva .Júlio César do
Fontour,l Madureil'll Gucd s, Allgn to Pires de Lima
n (,'ca.r )Iorflno,
tenente cirurgião dentista mili<'Íano
de rl'ser\'a Alvaro .Augusto da Cunha Portugal,
nos
termos do § [>.0 do artigo (j 1. o do Ilecroto n. o 12:017,
de 2 do Ago to ele 1920, por torem atingido o limite
do idaull, de\' 'nelo ;-;01' ron idomdos nesta situação,
l'l'specti\'umento,
d iI lf), 6
16 de No\'olllbro (' 1
de Dezembro do UHi3.
(Anotada

1,~10'I rlbnnal de Co tu

em 10 d. I' zembro

de 1~j3),
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PROMOÇOES

da Guerra - I.a Direcção

Por portar/a

ie

N.·

2.a Repartição

Geral-

de 31 de Julho do corrente alio:

(Visada pelo TrlbulIlIl
vldos omolumentos,

do Cont as , com" anotoç1\o de serem de
termos do deereto n.· 22:257).

DOS

Adido

Tenonte-coronel,
O maj 01' de infantaria,
adido, em sorviç-o no Ministério
das Colónias,
Francisco
J osé da
Silva Santos Júnior.

Por portarias de 15 de Nonembro findo:
(Visadas palo Tribunal
vldos emolumentos,

do Contas,
110. termos

com a anotaçllo de •• rem dodo decreto
22:257).

II.·

Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Tenente miliciano de artilharia,
Iicenciado, o alferes miliciano do artilharia,
licenciado, Fernando Máximo d \
Azevedo Meireles Carneira Coelho o Sonsa, contando
a antiguidade dosdo 1 do Dezembro de 1943.
Regimento de artilharia pesada n." I

Tenente miliciano do artilharia,
o alferes miliciano
(la
artilharia
Domingos
Rumalheto,
contando
a antiguidado desde 1 do Dezembro
do H>43.
Grupo de defesa submarina de costa

'I'enente miliciano

do artilharia,
o alferes miliciano do
artilharia
Fernando
Álvures da Silva, contundo a autiguidade desde 1 do Dozémbro do lUJO.
Grupo de artilharia contra aeronaves n." I

°

'I'ouente miliciano do artilharia,
alferes miliciano do
artilharia
Alexandre
Mesnior Machado, contando a nutiguidado desde 1 de Dezembro
do
!.:.?

ln ..

Contando

a antiguidade

desde 1 do Dozemhro

do 1\) H :

Batalhllo de caçadores n.· I

Tenente miliciano lllédico, liconciado, o alferes
médico, Iieonciudo, Josó Nunes
origmlo.

miliciano

Regimento de cavalaria n.· 6

'I'onente miliciano módico, liconciudc, o ull't res milieiun
médico, licenciado •• J oão Cu 1'1015 Borges do ... ascimonto.
T
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Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano de engenharia,
engenharia
Elísiário Luiz Faria

o alferes miliciano
Monteiro.

de

Brigada n.· 10 de caminhos de ferro

Tenente
miliciano de engenharia,
licenciado,
miliciano de engenharia,
licenciado, António
da Silveira de Sousa 13ua1.

o alferes

Lourenço

Centro de mobilização de engenharia n. o I

Tenentes milicianos de engenharia,
liceucia.dos, os alferes
milicianos do engenharia,
licenciados, João Lopes G uimarãis dos Santos, Luiz :\1artins Manso o Luiz Carlos
Duarte.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

'I'enr ntes miliciano'
médicos, licenciados,
os alferes milicianos módicos, licenciados,
Jorge ... ogueira da Silva
Correia
~rllr(:ul, António de ~relo Vieira Poucos de
Carvalho,
António lfarqups
Pereira, Aurélio Augusto
Neto Crêspc, Américo Licínio ...[cves de Albuquerque,
Augusto
Lopo: Furtado,
João Rocha
untos, Júlio
Alves Vieira, António Augusto, Jo
Afonso Carvalho
dos Santos, António Fialho do Castro Correia, João
Baptista, Pedro Gil de Sousa, J o s 6 Pereira da Silva,
António Carlos, .J 01''''0 do ~rOllra Marq ues, Man uel
Bernardo
Bals iro. :\{anucl José Ferreira
::\Iorgado,
António
Tavuro
Ribeiro tia
ilva, José : imõos do
Oliveira :\Iartin,;, João Gualborto
Snntunu Maia, José
...
~UlH'. Vidal,
Filinto dos H is Novais, Mnnuel Novais
Gonçalves,
Armando
eh Pinho \ :\11110, António A'Igu to Marq ue: o António G ouçalves ~\.f01lS0 Romão,
T

é

Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

'I'oneutes

milicianos mé dico , liCOIH;iad08. os alferes milicianos. médicos, licenciados, .Ioão Severino Pinto da Piedad G uerrei 1'0, Jorge ..: uno. tia Silva Araújo, .l\ n tónio
Augusto Pire . (I 'Carvnlho, J ouquim Cnrdoso Oalharlla8,
Frnnci ·0.J osé
urru q ooiro 'um bOIlI'lHIt·, .T oito F'i} iP(~
Bal'nt ,'ndo
'ulúmn orom lIho I· reita Aboim, .Joaquim Vítor Arnllut Pomb iro Albprto li B tt ·l1coui,t.
Oabri 1 Arcanjo
de GOll\'"i
SOIlSLl
I· roitas "pinola,
Jo'ranci ('0 .lo é Teotónio, António Augu to dl' )1ae ..do
Faria. António :\[eira cle :lr\'3Iho • [alluel .lo 'c' (Jae-
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tano Fr azüo , José Alves BarrOco, Manuel ele Queiroz,
Carlos José Maia Mendes, António Domingos da Silva,
Sebastião Alberto Centeno Fragoso, Alfredo Augusto
Gonçalves Coimbra, Augusto Salazar Leito, Mnnnel
Serejo Garcia, Francisco Ribeiro de Oliveira Freire
Júnior, Eduardo da Costa Albarran, Artur de Andrade
Assis o Santos, João Lourenço, António Jacinto Pinto,
Francisco Fernandes Dias, Manuel Coelho de Oliveira,
Manuel Henriques Leitão, Duarte Pedro de Oliveira
e Carmo, António Figueira Rêgo , Auaeleto Bernardino
Miranda, António Pires de Andrade, Torcato Martins
Prata, José da Costa Brando, Luiz Cláudio de Oliveira Pimental Júnior, Manuel Duarte Garcia Xl1l1eS,
César Joaquim Gonçalves e Josó Alves Lopes.

Contando a antiguidade desde 1 de N ovombro de 10-í:3:
Ministério

da Guerra - 2." Direcção

Geral-

3.'

Repartição

Alferes miliciano do serviço de administrnção
militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Artur
Manuel Fernandes de Carvalho.
Batalhão

independente de infantaria

(Comando do regimento

de Infantaria

n. o 18
n.· 18)

Alferes miliciano módico, o uspiranto a oficial miliciano
módico José Maria Gonçalves G uerra.
Regimento de cavalaria

n. o I

Alferes milicianos de cavalaria, os nspirnntes
a oficial
milicianos de eavulm-ia Joaquim Estõvão do Oliveira
Fernandes, Nuno Luzignan Viluç« do Sousa, Henrique
de Carvalho Costa, Rogério Diniz Gonçalves
IIonriqlles, Hui Alberto Gonçalves Mendes o Plínio Ca .imiro
Serrote.
Regimento de cavalaria n.O 2
Alferes milicianos do cavalaria, os aspirantes fi oficial
milicianos do cavalaria Nuno Maria da Costa Moruis,
Aires Reinaud Sampaio Guimurãia, Henrique .JOg, Yilardebó Ohavoa, Arnaldo Saluu 'I'oixeira do Qur.iroz.
Alvaro da gncnrn:t<:üo Ventura, • alvador l lassnn (I
Bernardo Barbosa U uimurâis.

2.' Série
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n.O 3

Alferes milicianos de cavalaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de cavalaria Frederico
.Josó Ilopfier Rêgo,
José Manuol da Cunha e Sft Abrauches
de Oliveira e
Costa, Abel Macedo
alazur Carreira o Filipe Augusto
de Almeida Ferreira.
Regimento de cavalaria n. ° 4

Alferes miliciunos
de cavalaria,
os aspirantes
u oficial
milicianos de cavalaria JOilO Sequeira Marcelino, José
'I'avaros do Melo o Castro Ribeiro Lebre, João António do Meneses Pita c Castro de Pinho e Costa, António dos ,antos
Rodrigues Duarte, João Guilherme
Matoiro, Froderico
Eduardo
Rosa Santos, Henrique
José Caldas do Oliveira O Fernando
Moreira Ribeiro.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Alferes milicianos
do cavalaria,
os nspirnntes
a oficial
milicianos de cavalaria David Lopes dos Heis, Carlos
Alberto da Cunha Machado, .."uno Alvares Duarte
Matius Forroirn, Luiz Rosa Lopes de Mira, António
Rodrigues
Lufinha c Alberto Lopes de Freitas.
Regimento de cavalaria n. ° 6

Alferes milicianos
de cavalaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de cavalaria
Vítor Rodrigues Patrício, Fernando António
dos Santos Mnrtins,
Salvador
José
'I'r m Tõrrcs e Rogé rio Moutefalco Sarmento Pereira.
Regimento de cavalaria n. 07

Alferes milicianos
do cüvalaria,
os aspirnntes
a oficial
milicianos d(' cavalaria Jusó Hibl·iro loutinho, Xlunuel
Pedro Ribeiro do Carvalho, João ~fanllcl Jordão Cortês
Pinto e Jo é Guilherme da Rocha Leão Martins Alves.

POI·

portaria»

de 20 ele Novembro

findo:

(Ylsadas pelo Trluunnl
de Cuntas, com a nllolarlo do orom de·
~Ido. o me lumeuto , nOI termos do doereto II •• 22:~.17).

Direcção da Arma de Artilharia

'I'enento-coronel
miliciano do artilharia,
do oxtinto quadro ospecial, o major miliciano do artilharia.
do mesmo
extinto quadro, Alberto ,AIWU. to do Almeida.
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Quadro da arma de engenharia

Major, o capitão de engenharin,
do regimento
nharia n." 2, José Caetano Vieira Lisboa.

de enge-

Grupo de companhias de trem automóvel

Capitãis, os tenentes de engenharia
reira e Eduardo Augusto Soares

José Galhardo
da Piedade.

Fer-

Por portarias de 23 de Novembro .findo:
(VIsadas »010 Tribunal
do Contas, com a anot.nção do sorem do.
vidas emolumentos,
nos termos do decreto 0.° :!2:257).

Contando

a antiguidade

desde 1 de Dezembro

de 1~)41:

Centro de mobilização de engenharia n.· 2

Tenentes
milicianos
de ongouharia,
Iiccnciados,
os alferes milicianos
de engenharia,
licenciados,
Ricardo
Graça e Germano Joaquim Venade.
Centro de mobilização de engenharia n.· 3

Tenente

miliciano de engenharia,
licenciado,
miliciano
do engenharia,
licenciado,
Ilídio

mõos.

Contando

fi

antiguidade

desde

Regimento de artilharia

o alferes

Mariz Si-

1 de Novembro de 1943:
ligeira n.· 2

Alferes milicianos
do artilharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos
do artilharia
Rodolfo Aprigio Vieira da
Cnnha e Sá, Alfredo Jorgo dos Santos, João NUllO'
Pereira
e Manuel de Castro Pita Duurto de Almeida.
Alferes milicianos do artilharia,
licolleiado~, os aspirnntos a oficial milicinuos do artilharia,
lieoll('iat!08, Luiz
Paulo Manuol do \[orl()HOS de ~rolo Vaz do Sampaio,
Alexau driuo :\[C'ndes de Almeida,
Joaquim António
Russo Por. ira do Almeida, :\fanuel GOltlOH dl.1 Resende, Manuel Pontos do Sousa o José ,\[aria .'0\,('8
da Silva Poiares,
Regimento de artilharia

ligeira n,· 3

Alferes
milicianos 00 artilharia,
os uspirantes
a oficial
milicianos de artilharia
Mutous Heuriquo Orlando Godinho do Mira, Américo Vieira Galamhn , Artur For-
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nandes Agostinho e José Frederico ~llvaro de Sonsa
e Brito.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, J osé
Eduardo Coutinho, Jorge de Carvalho, José Maria
Dias da ilva aldanha Lopes, Ramiro Gonçalves de
Almeida Ferrão, Alexandre José Cardo o Simão, Vítor Roberto ~rendes Pinto, José Cândido Rebêlo Pereira, João Ondas de Oliveira Fernandes, Augusto
José Soares de Albergaria, António Hermínio do Sousa
Monteny, Jorge Paulo Rodrigues, Gustavo da Silva
Anjos Ferreira e José Vítor Rodrigues Franco.
Regimento de artilharia

de cos~a

Alferes milicianos do artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Luiz Fernandes Leite Martins
do Rio, Henrique José dos Santos Maldonado , António Boloto Ferro Martins e Vergílio Aguas de Lima
Guerreiro
alado.
Alfer s milicianos do artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, V ('1'gllio Augusto Dantus, )[lÍrio Vergílio Martins Ferreira, Egídio Vitorino Xamorado, .J aimo Baptista da
Conceição Silva e Raúl Coelho Teixeira.
Grupo de artllharia

contra aeronaves n. o I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Fernando .Tosé Morais da
Costa, Abel José Coelho de Sousa Sacadurn c Hui
Pedro Pacheco Marques.
Alforos milicianos de artilharia, liccuciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Car108 Ferreira
Mudoiru Cacho, .J ohn Jurdino ~T cto, Manuol Carlos Gomps da Costa Massuno do Amorim,
J osó Lourenço. Rubem Vítor da ruz Vnlcnto, Manuel José .AImoida Br aamcamp Sobral, Armando de
Sousa Gomos, José Maria Nobre Santos, Manuel
Soares de Azevedo, Jerónimo Emílio de :\1iranda Monteiro do Amaral, ~'uno do Castelo Branco o Eduardo
Luiz O'Connor
hirll'Y Zuzarte Cortesão.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alforfls miliciano' <1(1 artilharia, os aspirantes ,L oficial
milicianos de artilharia .JOSl· Gregório Pedrosa Alves
o Vasco de Oliv ira Afon o.
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Alferes milicianos
de artilharia.
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos de artilharia,
licenciados,
Oscar
de Oliveira Vaz Osório. António José G irão Marques,
Jos6 Oarlos Mourão Vaz Osório, Joaquim
Aurélio
N oto Valente,
Marcos Rafael N unos l\luginstein,
João
José Viegas Louro, Augusto Elisou Barjona de Freitas, Amâncio Manuel Marques Cardoso, David Alves
da Costa, António da Veiga Marques,
Vasco Aroz da
Silva o Horúcio de Almeida Figueiredo.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Alferes milicianos
de artilharia,
os aspiruntos
a oticial
milicianos do artilharia
Justino Carlos Luiz Gonzaga,
Jorge Alogrin' Leito Faria,
Armando
Rodrigues
de
Carvalho o Artur Alberto Ramos Iio drigues.
Alferes milicianos de artllhariu, liconciados, os aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia,
licenciados,
Carlos
Múrio Santos Pais Martins, António Joaquim do Carvalho l' "ilva, Hui da Cunha Ledo Perdigão,
Fernando
Quintino 1[iranda
do Carvalho,
Vito r José Santos do
Oliveira Pinto, Joaquim Simões Gonçalves, Abílio António ~llIlOS
o Luiz Augusto Cardosp.
Gru po de defesa submarina de costa

Alferes
tos a
Pires
J oão

milicianos do artilharia,
licenciados.
os aspiranoficial milicianos do artilharia.
licenciados, Vasco
Lobato, Alberto Percstrolo
<lo Sousa Ferreira I)
lIeitor Moreiru Mirrado.
Regimento de cavalaria n. ° 2

Alferes milicianos
do cavalaria,
os uspirantes
milicianos de cavalaria
J osó de Mira Sousa
e Armando Raposo
Álvares Pereira.

a oficial
Carvalho

Por portarias de 27 de Novembro findo:
(Visndll' palo 'rrlbunnl do Conta., com l\ nllotnçllo do serem .I,'.
vldo einotumeutos,
nos termo' do d"~rolo n,· 2~:9~1).

Regimento de Infantaria

n.O II

rl'ellentl'-coronel,
segundo comandante,
fantaria, do rogimonto do infantaria
gusto Valndaros
1'01'1'01;.

o major (lo iun.? 16, Júlio Au-
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Regimento de infantaria

:\Injúr, o capitão
Pina.

do infuntnria

N.o 16
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n.O 15

João

Xavier

da Costa

Batalhão de pontoneiros

Capitâo

do extinto
ucnto do mesmo

Por portarias

auxiliar de engenharia,
quadro J 0110 Filipe.

quadro
extinto

de 29 de XonJmúro findo:

(Ylsaflns polo Tribunal
TIdo. omoturuentos,

de Coutas,
no. reruies

Regimento de infantaria

Alferes

miliciano

o to-

com a anotação
d~ serem
do deeroro
22:~57).

n.·

n. o

de-

"

de infantaria,
o aspirante a oficial miJ osó Francisco Cordeiro, contando
desde 1 do Novembro de 1942.

liciano do infantaria

a antiguidade

Centro de mobilização de infantaria

n. o 19

Tenentes milicianos médicos, licenciados,
os alferes milicianos módicos, Iiccnciados,
António Pita Macedo, Alfredo :\faria Rodrigues,
Mário Cirilo de 11at08, J oão
Auto Mendes e Henrique Vieira da Luz, contando todos a antiguidade
dosdo 1 de Dezembro de 1941.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes miliciano veterinário,
licenciado,
o aspirante
a
oficial miliciano veterinário,
licenciado, António Sérgio
Pessoa, contundo a antiguidude desde 1 do Novembro

de 1042.
Contando

:t

antisruidade

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria

do 194:3:

n. o 4

Alferes miliciano
do infantaria,
os aspiruntes
a oficial
milicianos do infantaria
Emílio )[oniz Garcia, Carlos
Alberto Matias do Oliveira e Santos, Paulo Jorge Ribeiro CH. telo, F rnando Pereira Rebêlo, Ernesto
da
Cruz Fernandes
e António Pereira do Lemo'.
Regimento de Infantaria n.· 6

Alferes milicianos
do infantaria,
o aspirantes
fi oficial
milicianos
de infantaria.
Mauricio
11 ilipo Rodrigues
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Lopes, José Dias de Sousa e Silva, "Manuel Joaquim
Moreira Amarante, Inácio Vieira Verdasca, José Moreira Correia e Sá e António Augusto da Cunha Marques.
Regimento de infantaria n.· 8

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, o aspirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Orlando Parente Maia 1\1arques.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes miliciano do infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Armando Edmuudo da Mota
Guerreiro.
Regimento de infantaria n.· 12

Alferes milicianos de infantaria, os aspiruntes a oficial
milicianos de infantaria .T osó Luciano <le Mendonça
Camões Sollarí Alegro e António Pedroso de Almeida.
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes miliciano de serviço de administração militar, licenciado, o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço, licenciado, Eurico António Dart da unha Cobres
Vieira.
1.° batalhão expediCionário

Alferes miliciano médico, o aspirante
médico Joaquim Lopes Fetoiru.

11

oficial miliciano

Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspiran tos a oficial
milicianos de infantaria •\ngelo Vieira Araúj o o Luiz
Albino de Araújo Mendo.
Batalhão de caçadores n.· 5

Alferes milicianos do infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Joaquim Moreira da 'ilva
Cunha, João Winston Pcrry Farinha P rciru, Luiz
Carlos de Oliveira 'Moita de Deus, Alvaro .J ORé :\lanuel Meireles, Vito Manuel Baptista Ribeiro do Oliveira, Manuel Carvalho das Vínhu e José :\[a1'ia (la
Ponte o Horta Gavuzzo da Fonseca l\[ngalhãi:s '1'00doríco da Costa e Silva.

2." Série
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n.· 7

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria ::\Ianuel Martins das Neves e
J osé da Cruz Nunos.
Batalhão

n.O

de caçadores

8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Nuno Barreiros e Francisco
da Silva Fernandes.
Batalhão de caçadores

n.· 9

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria. Albicindo Aldino Aurindo
Olgarindo Ferreira Pinto da Cunha, Bernardino Pereira Bernardes, :\1úrio Pinto dos Santos Martins, António Maria Rodrigues de Vasconcelos e Eduardo Sá
Lopes Tavares de Castro.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Octávio Fernandes Dias, Ilídio Antunes Baptista, Rui da Fonseca Garcia Pestana,
Edmundo Garcia da Rocha, Alvaro Armando Costa
Carvalho de Morais e Castro, José Baptista Júnior,
Orlando Augusto da Silva, António Rodrigues Praça
e Orlando Manuel da Silva Teixeira.
Batalhão de metralhadoras

n.O

2

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Augusto Fjlói Mendes, Amândio Augusto Simões, Eduardo José Prata Pinheiro,
Fernando Antas Videira e Jo é de Araújo Fernandes
Fugas.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, os aspirantes a oficial
miliciano' de infantaria Jaime Augusto de Araújo Taborda, Guilherme Gonçalves Ferreira, Pedro Soto
Maior Negrão e Manuel Ferreira Osório.
Batalhão de carros

n.· I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos do infantaria Manuel Alves Brum, Leopoldo
Matos Borges e Vítor Manuel dos Santos Moreira.
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Regimento de artilharia de costa

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
Iiconciado, o aspirante a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Paulo Capol Bryant Jorge.
Regimento de artilharia pesada n. I
L" balaria expedicionária
O

Alferes milicianos de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia João Eduardo Gomes de Carvalho
Santos.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.o I
1." balaria expedicionária

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Armando do Almoida de Carvalho
Hibeiro.
3.' balaria

expedicionária

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento <1(1 artilharia do
costa, lIugo Coutinho Gusmão do Magalhãís Domingues.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O2
1" balaria expedicionária

Alfores miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento do artilharia ligeira
n." 2, Fernando Manuel da Costa Jesus.

Por portarias de 1 do corrente mês:
(Visada.
pelo 'I'rthuunl de Contas, com a anotação d. lerem de.
vldos omo lumentos,
n06 termos do decreto
n.· 22:~57).

Contando a antiguidade desde 1 do Dezembro de 19.13:

,

Comando militar da Madeira

Tenente,

o alferes de infantaria

José Alberty

Correia.

Escola Prática de Infantaria

Tenentes, os alferes de infantaria José Manuel Bottoncourt Conceição Rodrigues, Orlando Ferreira Barbosa,
António Alberto de Osrvalho Rosado, José Junqueiro
dos Reis, Alexandre Herculano Mnugnit Cifucntes o
Manuel Ribeiro de Faria.

~.• Série
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N.· 10

n.O 10

Tenente, o alferes de infantaria Carlos Faustino da Silva
Duarte.
Batalhão

de caçadores

n.O 4

Tenente, o alferes de infantaria, do regimento de infantaria n. o 10, José Maria Gil J údice.
Batalhão

independente de infantaria

Tenente, o alferes de infantaria
Dionísio.
Regimento de artilharia

n.· 19

António Catalão Filipe
ligeira

n.· 3

Tenentes, os alferes de artilharia Francisco Pereira V a»,
Xlário Murtius Cabrita Gil e Luiz Mendes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o 2

T nent , O alferes do artilharia António Maauel do Faria
:Jfonteiro Carneiro Pacheco.
Escola Pratica

de Cavalaria

Tenentes, 08 alferes do ca alaria Fernando Luiz Jordão
Tavares e, no quadro da. arma, Fernando José Pereira
Marques Cavaleiro.
Regimento de cavalaria

Tenente,

n.· 2

o alferes de cavalaria António Prazeres
Regimento de cavalaria

Júlio.

n.· 4

'I'onentos, os alferes do cavalaria José João Henriques
do A velar o J oaquim do Santos Alvos Pereira.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Tenente, o alferes de cavalaria Augusto Eduardo de Oli"eira Ferraz de Noronha e :J1cn05es Freire do Andrade.
Regimento de eaeenharia

'I'ononte,

o alferes

do engenharia

D.· I

Fernando

G ouveia

de

:\forais Branquinho.
Tenente ,o

Regimento de engenharia n.O 2
alferes d ugcnharin
ilvino Silvério }far.

que e Eurico Ferreira Gonçalves.
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Batalhão de telegraflstas

Tenente, o alferes
Oliveira Júnior.

de engenharia

Francisco

Aires de

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenente, o alferes
Braga.

de engenharia

Rui Duarte Moreira

Grupo de companhias de trem automóvel

Tenente, o alferes de engenharia Fernando de Figueiredo
da Cunha Pacheco.
Adidos

Tenentes, os alferes, adidos, em serviço na arma de aeronáutica, nos termos do § único do artigo 1·.1:.°do
decreto n.? 24:8-19, de 5 de Janeiro do 1935: de infuntaría, da base aérea n.? 3, João António Brandão Calhau, Alvaro Augusto Pereira de Figueiredo Cardoso
e (da base aérea n. o -1 expedicionária) , João de Deus
Mendes Quintela, e, de cavalaria, da base aérea n.°:3,
Henrique Dantas Maia.
Tenente, o alferes do infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Luiz Augusto de Matos Palloti.
Tenente, o alferes de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, José Augusto Henrique Monteiro 'I'ôrres Pinto Soares.
Tenentes, os alferes de artilharia, adidos, em serviço no
Ministério das Colónias, Elmano Augusto de Araújo
Melo. Lúcio Jacinto Nunes e Joaquim Frade Gravito.

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1943:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 2.' Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Cesário da Silva.
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral- 3." Repartiçilo

Tenente do quadro dos sorviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Carlos Lopes.
Govêrno militar de Lisboa - Quartel general

Tonento do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Josó da Conceição Miguel.

2.' Série
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dos Terceira
de Justiça

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exérclto ,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro,
supranumerário,
Manuel dos Santos.
Comando militar
Repartição

da Madeira

de engenharia

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Luiz Baptista da Cruz.
Regimento de infantaria

n.· I

Tenonto do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o alferos do mesmo quadro Jacinto
Crisóstomo
do
Xleuoses e Freitas.
Regimento de infantaria

n.· 6

(Batalhão de Infantaria

n.· 66)

'I'enento do quadro

dos serviços auxiliares do exército,
suprun umerário,
o alferes do mesmo quadro,
supran umerârio, Manuel da Silva.
Regimento de infantaria

n. o 10

Tenente do quadro do' serviços auxiliares
o alf res do IIl('SIllO quadro João Baptista
Regimento de infantaria

do exército,

Marques.

n.· 13

Tenente do quadro
o alferes

dos serviços auxiliares
do exército,
do me mo quadro Henrique da Silva.
Batalhão de caçadores

n.· 4

Tenente do quadro <los serviços au: iliaros do exército,
O alferes do mo mo quadro
Pedro dos Santos Machado.
Batalhão

de caçadores

n.· 8

Tcnonto do quadro riu' serviços nuxilinr 's do exército,
O :111'
'ro do mesmo quadro Xlanue] António ~\.ssis,
Batalhllo

de metralhadoras

n,· 2

Exped iclonario

Tenentes do quadro dos ,orvi r,:o , aui iliares do xército,
os alferus do me lHO quadro Josó ).[atot! Uavaloiro e
liniumndo da Silvn Leal.
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Batalhão de carros n.· I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o alferes do mesmo quadro Armindo de Albuquerque.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 14

Tenente do quadro dOR serviços
o alferes do mesmo quadro
Costa.
Grupo de artilharia

auxlliares
Celestino

do exército,
Rodrigues
da

contra aeronaves n. o 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o alferes do mesmo quadro José Casimiro Lourenco
de Abreu.
Bataria independente de defesa de costa n. o 2

'I'enontc do quadro dos serviços auxiliares
o alferes do me mo quadro Júlio Lopes

do exército,
dos Santos.

Bataria independente de defesa de costa n.· 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exórcito ,
o alforos do mesmo quadro Manuel Marques Pereira.
2." companhia de trem hipomóvel

Terento do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o alferes do mesmo quadro António Baptista Ribeiro.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o alferes do mesmo quadro Armando Xlilheiro Sampaio.
Regimento de cavalaria

n." 5

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Francisco do Jesus ~Tunes.
Regimento de engenharia n.· I
(Depósito

de material

de engenharia

na Terceira)

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
o alferes do mesmo quadro Simão Alves

do exército,
Loureiro.

Grupo de companhias de trem automóvel
(Secção

automóvel

de transporte

de feridos

Tenon te do qund ro dos serviços auxilinros
o alferes do mesmo quadro J086 Rosa.

- Açóres)

do

xército ,

2." Série
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Comando geral de aeronáutica militar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
alferes do mesmo quadro Teobaldo Fernandes
Mestre.
Base aérea n. o 3
Comando do grupo de esquadrilhas

n.01 expedicionário

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exórcito,
o alferes do mesmo quadro Joaquim Dias Ribeiro.
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente do quadro dos serviços auxiliares
o alferes do mesmo quadro J osé Vicente

do exército,
Ribeiro.

Escola do ExE!;cito

Tcnouto

elo quadro

adido, o alferes

dos serviços auxiliares
do exército,
do mesmo quadro, adido, José Lopes.
Adidos

Tenente veterinário,
o alferes veterinário,
adido, em ser"iço no :.\linistério do Interior, na guarda nacional republicana,
Gilberto de Almeida Mendes.
Tenentes
do quadro elos serviços auxiliares do exército,
.os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
Miuistério do Interior, na guarda nacional republicana,
:\hnuel
do . ousa. 1Iário Ezequiel Lobão da Cruz,
João Vilas Boas :\[ousinho de Albuquerque,
José Augu to dos Santo' o António J onq uim do Sousa.
Tenentes
do q uudro dos serviços a nxiliaros do exército,
os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
::\Iinistério da.' F'inunças, na ~u~mla fiscal, Olívio Amado
Neves, Munuol Francisco
Fitas, José Joaquim Albino
Júnior o Manuel Arrojado.

Por portadas

de .J tio corrente mPs:

(\'lsada.
".10 1'rlhl1l1&1 .le Contll • com a nnotaçio de •• rom de"Idos amolumuuto&, no. termOI do doeroto D.o 22:2~7).

Quadro da arma de cavalaria

o capitão do cnvalaria, adido, em serviço no Miri istério do Interior, na guarda nacional republicana,
HaitI Martinho.

){lljOl',
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Extinto quadro especial de oficiais milicianos de cavalaria

Xlajor miliciano

de cavalaria,
do extinto quadro especial,
o capitão miliciano
de cavalaria,
do mesmo extinto
quadro, Rui Pessoa de Amorim Molício.
Quadro da arma de engenharia

Coronel, o tenente-coronel
de engenharia,
da direcção da
arma, Heitor do Mascarenhas
Inglês.
Tenente-coronel,
o major de engenharia,
da escola prática da arma, Manuel António Soares Zilhão,
Major, o capitão de engenharia,
da direcção da arma,
Caetano Maria da Cunha Reis.
Capitão, o tenente de engenharia,
do grupo de companhias de trem automóvel,
Edmundo Carlos 'I'ércio da
Silva.
3.' companhia de saúde
(Formação

hospitalar

do comando militar

da Madeira)

Tenente
miliciano
módico, o alferes miliciano médico
António Manuel da Costa Quinta, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administrução
militar, o
aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço António
Belo Ortigão Rumos, contando
a antiguidade
desde
1 de Novembro de 1943.
Oficinas gerais de fardamento e calçado

Capitão do serviço
nento do mesmo

de administrnção
militar, adido,
serviço, adido, António Dias.

o te-

Depósito geral de material de aquartelamento

Capitão do serviço de administração
militar, o tenente
do mesmo serviço Arménio
elo ~ ascimcnto
Guerra.
Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Capitão <lo quadro dos serviços auxiliares
o tenente do mesmo quadro, do regimento
n.? 5, José Dias Uos('ndn dC1 Carvalho.
Alferes do quadro dos !'\er\'i~os auxiliares

do exército,

do cavaluriu

do exército,
ajudante do ongenhnriu, do ~l'llpO do companhias de trom automóvel,
Octávio Fernandes
Martins, sem prej uízo de antiguidndc.

o sargento
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io

do secretariado

815

militar

Capitão do extinto quadro
de oficiais do secretariado
militar, o tenente <lo mesmo extinto quadro, do quartel
general da 3. ti região militar, Raúl Duarte de Sousa.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

Major do extinto quadro nuxiliar de artilharia,
o capitão
do mesmo extinto quadro, da 2.a companhia
de trem
hipomóvel, António Joaquim de Oliveira Bandeja.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro, da
inspecção de artilharia,
João Germano de ~fatos Júnior.

s.a

Escola do Exército

Ma.iores, adidos, os cupitãis do engenharia:
fessores,
.Iorge César Oom e Emírcio
".\lagno Teixeira Pinto.

adidos, proLeão "-'faria

Adidos

Tenonte-co rouol miliciano
de ongenhnria,
do oxtinto
quadro especial,
major miliciano <1(' engenharia,
do
mesmo extinto quadro, adido, cm serviço no Ministério do Interior,
na polícia de Rf'guraoça pública, MigU(11Vuz Duarte Bacelar.
'I'enonte-coronel, o major de engenharia,
adido, em sorviço no 11inistério das Colónias, ~\.h'aro Eugénio ~evos da Fontouru.
'apitno do serviço de administrnção militar, o tenente
do mesmo
.orviço, adido, cm erviço no Miuistério
das Colónias, António
algueiro Mâximo ,

°

Contando

a antiguidude desde 1 de De zembro de lH43:
Regimento

de infantaria

n.O 5

'I'oncute miliciano de infantaria,
o alferes miliciano
infantaria António José ~Ie~quita Quintola.
Regimento de infantaria

'I'enentes miliciano

de

n.> 8

de infantaria,

o alferes milicianos
de infantaria
~Iári() Ferreira
de Matos, Francisco
do
SOU!'\lt Pinto Oardoso :'lInchado, l':ug{'nio Sílio Peixoto
do Canto Hrandlln, Américo Oliva c .João 'illlões Vilhena.
Regimento de infantaria

n.O

9

Tenente
miliciano do infantaria,
o alforos miliciano
infantaria
Adriano Barroso Coelho AI \'(\S.

do

816
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N.O 16
n.O 10

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Henrique Aidos Pereira Lemos, Horberto
de Carvalho Barrõco Freire Ruas e Abraham Bonoliel.
1.° batalhão expediCionário

Tenente miliciano médico,
Jaime Ferrei-ra da Silva.

o alferes

Regimento de infantaria

miliciano

médico

n. ° II

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Evans João Luiz do Jardim Andrade o
Alcino de Sousa Coelho.
Regimento de infantaria

n. ° 12

Tenentes milicianos do infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Augusto Amorim Afonso e José dos Reis
Rodrigues.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Óscar Augusto Guerreiro Corroia, Miguel
Augusto Freitas de Sonsa e Afonso Eduardo Ferreira
Vareta.
Batalhão independente de infantaria
(2.· batalhão do regimento

n. ° 17

de Infantaria

n.· 17)

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Alfredo Alexandre Ribeiro de Magnlhãi».
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

1.° grupo de batarlas de obuses

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano módico António Joaquim Madeira Pina.
PO)'

portarias

de

(J

'do corrente mês :

(Vj.;ndos pelo 'I'rtbunnl do Contns, com II IUlotuÇnO .Ie serem
vrdos olUohuneotos,
nos tormos do decruro n.o 2~!257).

Regimento de infantaria

de-

n.· 15

Tenente miliciano de infantaria, licenciado. o alferes miliciano do infantaria, liconciado, Rogério Pinto, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do 194:?
Regimento de engenharia n. o 2

Tenentes milicianos de ongenharia, os alferes milicianos
do engenharia Jorge Bebiano Correia Amaral Coimbra
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N.o 16

e Tomaz Luiz Couceiro Leitão da Costa Rito, contando
a antiguidade,
respectivamente,
desde 1 do Dezembro
de 1941 e 1 de Dezembro de H)4.3.
Centro de mobilização de engenharia n.O 3

'I'oucntes milicianos
do engenharia,
licenciados,
os alforcs milicianos de engenharia,
licenciados,
JOflO de Penha Garcia e A ntónio Ventura Santos Fernandes,
con'tando a antiguidade
desde 1 do Dezembro
de 194:1.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

Tenonte miliciano médico, licenciado, o alferes miliciano
médico, licenciado, Francisco Almodôvar Rogado, contando a antiguidade
desde.I de Dezembro de H)41.
Contando

a antiguidade

desde 1 de Dezembro

de 1943.

Comando militar dos Açôres

Tenente miliciano
fan tariu Aníbal

de infunturia, o alferes miliciano
Vicente Martinho.

Regimento do infantaria

de in-

n.O 19

Tenente
miliciano de infantaria,
o alferes
infantaria
António 'Martins Costa.
Batalhilo independente de infantaria

miliciano

tl o

n.O 17

'I'oncntes milicianos
de infantaria,
os al fores milicianos
de infantaria Manuel Vieira da Luz. Francisco Mendes
Pereira e Joaquim Borna;do Tavares.
Batalhão de caçadores n.O 3

Tenonto miliciano do infantaria,
o alferes
infantaria
Luiz dos Santos Gouveia.
Batalhílo de metralhadoras

Tenentes
milicianos de infantaria.
tio infantaria. Sertório
do ~á
lIoinzelmann
Correia Ribeiro.

infantaria

do infantaria,
Luiz Carlos
have

miliciano

do

n.O 2

os alferos"milicianos
imões Dias e Marcelo
-

Batalhão de metralhadoras

'I'enonte miliciano

do

n.· I

Tenente miliciano do infantaria,
o alferes
infantaria
~[annl'l Alves de 'arvalho ,
Batalhão de metralhadoras

miliciano

n.O 3

o alferes miliciano
de Lacerda J. T unes.

do
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Batalhão de carros n. o I

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano
fantaria Manuel Barbosa Nunes Casqueiro.
Regimento de artilharia

de in-

ligeira n. o 5

Tenente miliciano
de artilharia,
o alferes miliciano
artilharia
Evaristo José Pereira da Costa Barreto.
Grupo de artilharia

de

contra aeronaves n. o I

Tenente
miliciano de artilharia,
o alferes miliciano do
artilharia
Roberto Manuel Coutinho de Oliveira Citarters de Azevedo.
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente
miliciano
do cavalaria,
o alferes miliciano do
cavalaria
Dilermando
:\farinho Pereira
de Carvalho.
Regimento de engenharia n.O I

Tenentes
milicianos de engenharia,
08 alferes milicianos
de engenharia
João José Rodrigues
e Artur Cãudido
Camisa.
Batalhão de telegraflstas

'I'enente miliciano do engenharia,
o alferes miliciano de
engenharia
Hilário Pereira de Vasconcelos Cruz.
Tenentos
milicianos
do engenharia,
licenciados,
os alferes milicianos
do cngonhuriu,: licenciados,
Carlos Domingos e António Pereira Marques.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenentes
milicianos do engenharia, os alferes milicianos
de engenharia
Jaime Antunes
Pereira, Pedro Croner
Celestino da Costa, António Jono Barroso Antunes e
José Joaquim do Matos.
Tenente
miliciano
de engenharia,
licenciado,
o alferes
miliciano de engenharia,
licenciado, Luiz Maria Porestrelo Pinto de Sousa Coutinho.
Batalhão de pontoneiros

'I'enento miliciano
engenharia

de engenha.ria,
o alferes miliciano
João Augusto do Rõgo Bayam Júnior.

de

Colégio Militar

Tenentes
milicianõs do infantaria,
os ulfores miliciano:
do infantaria, assistentes
do estudos, António :\T0ndps
Novo o Carlos do Molo Sárria.

I
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Adidos

Tenentes
milicianos de infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria,
adidos, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Artur José
Ferreira,
Luiz Manuel Pinto de Albuquerque,
Manuel
Gomes Ricardo, Abílio Augusto Gar~ão Alcarva, Raúl
Rosa Pôrto Duarte,
Fernand-o
José Vieira da Silva
Bueri, Manuel Casimiro Tavares da Silva, Adolfo IIi~ino Ferreira Veloso, Armando da Costa Faria, José
Pedro
Queiroz
de Bragança,
Domingos
de Morais
Monteiro, José Freire de Vasconcelos
Carneiro e Mene os, José Muriu Barroso
Coelho da Silva, Aurélio
GOlUl'S
earu c Francisco
José Teixeira de Aguiar.

Contando

a antiguidade

desde 1 de N ovembro

,

Comando militar

Alferes milicianos

de Angola -

de Hl-!3:

Quartel general

de infantaria,

os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria
Flávio Augusto da Silva Andrade, :Mário Borjre
Alexandrino,
Joaquim
Marinho
Bastos e António Gabriel dos Santos e Sonsa.
Comando milita~ dos Açõres
Repartição

de contab IlIdade

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço Vasco
X arciso dos antos.
Regimento de infantaria

..AIfuros milicianos

do infantaria,

milicianos
do infantaria
borto rdos Reis Araújo,
e :\fanllol José Antunes
Regimento

António
Joaquim
Coimbra.
de infantaria

n.·
O'

5

aspirantes
a oficial
ilvu do Sousa, AlLoopoldino
:\[artins
n.· 6

Alferes
miliciano
<lo serviço de administração
militar,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado,
Carlos Zeu Mantoro Belard.
Regimento de infantaria

n.· 13

\.lfero8 milicianos
do infan tnria, os aspirantes
a oficial
milicianos elo infant irie António de Vilas Boas de 'ou8a
Magalhãis,
~ ntónio Aurélio Babo :\lagalhllis,
Nelson
I sidro .Al vos do. autos, Ildeberto AI vos de Sousa
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Pinto Gomes.

Teixeira

N.o 16

de Assunção
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e Francisco

Regimento de infantaria n.· 16

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Arquimínio Rogério Simões
Eliseu, Mário de Carvalho Guerreiro da Cunha, João
Ramalho Martins Pisco, Joaquim Carmelo LObo, Leonel
Gromicho Macedo Pita, Alcides Cabral Ferreira e Joaquim Maria Guerreiro.
Batalhão de caçadores n.· 3

Alferes miliciano de infantarie, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Rogério Augusto de Abreu Moreira.
~1artins.
Batalhão de caçadores n.· 5

Alferes miliciano do serviço de adminietração
militar,
licenciado, o aspirante a oficial miliciano, do mesmo
serviço, licenciado, Augusto Roberto elos Santos.
Batalhão de caçadores

II.·

10

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Joaquim José Rodrigues Gonçalves, Ary Almeida Elias da Costa, Carlos Emílio
Tenreiro 'reles Grilo e Ovídio Iligino Pardelinha.

.

.

Batalhão de metralhadoras n.· 2

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Abel Emídio Borges do Lima.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Domingos Albino de Magalhãis,
Manuol de Almeida, Carlos Maria do Azevedo Pinto
Melo o Leme e Luiz Manuel Cardoso do Meneses de
Almeida Campos.
Alferes milicianos de artilhariu, licenciados, os aspirante'
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, .J oaquim
Azevedo do Sú H is Porto, António Maria ar monto
Pimentel das Neves e Adriano Marinho Novais.
Grupo independente de artilharia de montanha

Alferes miliciano do serviço do administrac;rto militar, licenciado, o aspirante a oficial do mosmo serviço, licenciado, J oaq uim Manuel Sargac;o Júnior.
Regimento de cavalaria n.O I

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalarin ~{lÍ.rioVitória Pais de Ramo .

2.' Série
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Por portarias de 8 elo corrente mês:
(\'Jsnrlns pelo Tribunal
vidos omoturuentos,

do Contas, com fi nnotru;iio do surem denos termos do decroto H.O 22:2C17).

Regimento de infantaria

n.· 9

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de
infantaria António Lino Franco e Fernando
Gentil dos
Santos Adão, contando
ambos a antiguidade
desde 1
de Dezembro
de 1042.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenentes
milicianos
de infantaria,
os alferes milicianos
do infantaria
Alfredo Alberto Saraiva Canojo o José
Pedro de Carvalho l' Bourhon Ribeiro, contando ambos
a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1942.
Centro de mobilização de engenharia n.O 5

Tenente miliciano
de engenhnria,
licenciado,
o alferes
miliciano
do engenharia,
licenciado,
J osé Sebastião
Perestrelo
Guimurãis,
contando
a antiguidade
desde
1 do Dezom bro do 1941.

Contando a antiguidade

desde 1 do Dezembro de 1943:

Batalhão independente de infantaria

n.· 18

'I'enente miliciano
infantaria

de infantaria,
o alferes
Joaquim Vaz Ferreira.

miliciano

de

Batalhão de caçadores n.· 5

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos de
infantaria Domingos António Garrido Serra, Fernando
Ribeiro Valério o Raúl Teodomiro
de Chabv Satúrio
Pires.
•
Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Júlio Augusto Pereira
da Sih'<t Reis.
Centro de mobilização de infantaria n.· 18

Tenente
miliciano
infantaria
Nuno

de infantaria,
o alferes
do Couto Leite.

Regimenll de artilkaria

miliciano

de

ligeira n." 4

Tenente miliciano de artilharia,
o ulforos miliciano
tilharia Décio Romano F rreira o •'ih-a.

de ar-
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Regimento de cavalaria n.O I

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de cavalaria J OSÓ Homem Proença.
Centro de mobilização de cavalaria

n.O 2

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, o alferes miliciano de cavalaria, licenciado, António Fernando de
Faro Loureiro.
Regimento de engenharia n. o I

Tenentes milicianos de engenharia, os alferes milicianos
de engenharia Fernando Augusto Soares de Almeida,
Ciro de Oliveira Pinto e Rogério Afonso.
Tenentes milicianos de engenharia, Iiccnciados, os alferes
milicianos do engenharia, licenciados, António Pereira
Rebêlo, J osé Maria de Bessa Ferreira da Cunha, Jaime
da Silva Vale o Jaime de Almeida Leitão.
Regimento de engenharia n.· 2

Tenente miliciano de engenharia, o alferes miliciano de
engenharia Alexandre de Lencastre Araújo Bobone.
Tenente miliciano de engenbaria, licenciado, o alferes miliciano de engenharia, licenciado, J osé )'Ianuel Burnay
Morales de los Rios da Silva Leitão.
Base aérea n.O 3
(Comando do grupo de esquadrilhas

n.· 1 expediclonãrio)

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico Hildeberto Ribeiro Osório do Valdoleiros.
Adido

'I'ononto miliciano de in Cantaria, o al foros mil icíano do
infantaria. adido, em serviço no )'[inistério das Colónias, Frederico Manuel Fontes Pereira de :\1elo.
Contando a antiguidade desde 1 do Novombro de 1943:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartição

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mosmo serviço
Joaquim Augusto Pita.
Comando militar dos Açôres

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano do infantaria lido António N unos.

0H DE~1 DO EXERCITO

Regimento de infantaria

x-

11;

8:!3

n.· 6

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos do infantaria
Diogo Castelbranco
de Paiva
Faria Leite Brandão (I Mário José Pereira Diniz.
Regimento de infantaria

n.O 8

Alferes milicianos do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria
Joaquim Carvalho
Marques,
:JIanuol Monteiro Ribeiro V 010so, Mauuel Enes Martins,
António • r avier da Maiu Carvalho e Costa o Alexandrino Arménio de Freitas Gonçalves.
(Comando

do regimento

de Infantaria

n.O 20)

Alferes
miliciano do serviço do administração
militar,
o as piranto a oficial miliciano do mesmo serviço Domingos (la Costa Freitas.
Regimento de infantaria

Alferes
liciano

n. o 10

miliciano de infantaria,
o aspirunto a oficial mide infantaria José Garcia de Figueiredo.
Batalhão independente de infantaria
Depósito

n.0'19

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria
Am irico Dias Melim.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alf res miliciuno do infantaria,
o uspirunte a oficial miliciano (lo infantariu LIugo Cósar do Castro l\lerH'~e8
de Campos Casais.
Alferes
miliciuno do serviço d(~ administração
militar,
o aspirante
a ofíciul miliciano do mesmo serviço ~ uno
Leopoldo Lopo. Maurity.
Batalhão de metralhadoras n,O I

Alferes
miliciano
licenciado,
o

do serviço de administração
militar,
pirante H oficial miliciano do mesmo
orviço , licenciado, Orlando ~I()rhe ' ~[nria Iiodriguos.
11

Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes

liciuno

miliciano

de infantaria,
Rogério

do infuntnrin

°a

pirante a oficial miAlfr ·do Branco Grave.
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Regimento de artilharia ligeira n. I
O

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Arlindo Barbosa Henriques.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, António
Moreira Andrade, Gonçalo de Almeida Garrett. António Cláudio dos Reis, Vital Neves Serrão Varela.
Fernando da Costa, Mário Miguel no Sousa Rama,
José Morais de Oliveira Lagarto e Manuel Carolino
da Silva Júnior.
Regimento de cavalaria n. o I

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Vasco Troni.
Regimento de cavalaria n. o 4

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Luiz Gonzaga da Gama Sepúlveda e Manuel Guilherme de Castro Pereira Street de
Arriaga e Cunha,
P01'

portarias de 9 do corrente mês :
(Visada" pulo Tribunal
do Coutas, com a anotação de serem
vidos emolumontos,
nos termos do decreto n,? 22:251).

de-

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços cartográflcos do exército

Capitão, o tenente de aeronáutica Francisco António das
Chagas.
Quadro da arma de aeronáutica

Capitãis, os tenentes de aeronáutica: dos serviços cartográficos do exército, da 3. a Direcção Geral dêste Ministério, Joaquim Brilhante Paiva e, da base aérea n.? 1~
Nuno Alves Calado, Eurípedes Sousa da Silva e Manuel Norton Brandão.
Regimento de Infantaria n.· 8

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Artur da Palma Viçoso. contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1943.
Regimento de infantaria n.· 9

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Porfírio Pereira da Silva, Alfredo An-

2." Série
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tónio Moura
tando todos

8:l5

de Azevedo e José Rebêlo Bastos, cona antiguidade
desde 1 de Dezembro
de

1943.
Adido

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria,
adido, em serviço no Mínistério das Colónias, José Caro Quintiliano,
contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1942.

Por portarias de 10 do corrente mês:
(Visadas pelo Tribunal
vJdos omolumentos,

Grupo de artilharia

de Contas, com Il anotação de sorem de.
termos do decreto n.o 22:257).

!lOS

contra aeronaves

n. Q I

Alferes miliciano médico, o aspirante
a oficial miliciano
médico Joaquim Paiva Chaves, contando a antiguidade
desde 1 do Novembro de 194:!.
Quadro da arma de aeronáutica

Capitão,

o tenente de aeronáutica,
~Hrio 'I'clo Poleri.
Contando

a antiguidade

da base aérea

desde 1 de Xovemhro

Regimento de infantaria

n.? 2,

de 1943:

n.· 6

miliciano de infantaria,
o nspirante a oficial milicinno de infantaria .A ntúnio de Brito Cabral Duarte
Brandão.

Alferes

Regimento de infantaria

Alferes

milicianos

milicianos

de infantaria,

n.· 14

a oficial
Vusr-o Costa,

os aspirantes

(Ie infun taria. Manuel Augusto

Aristides
Correia
da Rosa, .J OS(, Maria do
Humberto
da Costa Alves, Raúl Furroirn,
Pinto de Figueiredo,
António Marques Frade,
de Brito Figu0il'l'do.
Augusto Henrique
dos
ousa, :\fanuel Ribeiro e José de Sú Montoiro
Batalhão de caçadores

Alferes
liciano

Amaral,
Américo
António
Santos (I
do Frias.

n,· 2

miliciano (1<>infantaria,
o aspirante a oficial mi(lo infantaria José Pinto (lo Al'figiío.
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Batalhão de caçadores n.O 6

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a o íicial
milicianos de infantaria Mário Pires 1Iarquc", ~raia G
.J osé VarrLQ'I'avaros de Matos.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Amílcar Aristides Lopes Pereira Caseiro, Joaquim Laborinho Belo Marques da
Síl veira e Jaime Meireles Valverde.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Carlos Eduardo Bastos de 80voral, Diamantino Henriques do Mendonça, :\Ialluel
Romão Boavida, Augusto Arnaldo de Spencer :\Ioura.
Braz, Francisco .Tosé de Sousa Tavares, J oão Mendes,
Manuel da Cruz Gaspar o Inácio Rebôlo de Andrado.
Centro de instruçílo e treino do pilotos aviadores milicianos

Alferes pilotos aviadores milicianos, os aspirautes a oficial pilotos aviadores milicianos J oão António C; ornes
de Castro, António Orêspo Simões de Carvalho .. leão
Augusto Graçu, José João de Freitas Ribeiro Penha.
Lopes e Augusto José Machado Louro.

Ministério

da Guerra _1.:1 Direcção

Pai' podaria de

Geral-

3.a Repartição

18 de Novembro fim/o:

idos a uspiru u tr-s 0\ ()fí('i~d m il irin no piO!.I·jl'O,
('llg't'llll'll,ja,
11()!' ft'rllllh
do :l1'ligo
:1'-1." do decreto11.° ~l::Hi'-,. 111' ~~ di' ,\ln'il d" 1!l:1~, cun la nrlo fi an risru idad!' dl'sdt' I di' SO\I'lllhl'(I dI' J!J-l:l, os ~ 'glli nre s.i rProIlIO\

(II'

g'f'1l

t O~

t·

1'1':\(;<1, :

1'<11':1 (} l'('gilllênto dI' ('llg('llha1'ia
1I. I. o soldud«
cu~1t'11''': 110 )'t'g-illlt'lllo
d(' infuuta ria 11." li, II.VI 1:1:18/4:2,
Armu n.lo ('alt1'1l1 Pereira dI' Ca 11'0 Ag-atãn LHlI(·.\,
1: 1:{!)/1:?, )fallucl Lu iz Pt')'f,ira dI' A iul ra dr-, I :~():I .!~,
U

Xuno

l l eruique ~aei('i1'n \ra"t'ollt't'lo,,> Ptll'lo. L' 1::'!111
dl' (', iro -'IOllll·il'o POl'lo('al'l'f'l'o;
do l'l'(.i-

I~.. 10"
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manto 11t' infantaria
n." n, n ." D79/42, António Beaquino Harrciros Ft'lTl'il'n de Lemos ; do regimento de
iulnn tm-in 11.~ 10, n ." W1I3fl, Custódio Simões Ferntu '~l'" e iln dpIH)sito 110 hutulhão
dt> metralhadoras
n." :2. 11.° 1/·10, lfl'lll'ique J'úl io Valente da Cruz.
Para II rq.Ólllpl!io
dp Plll-('Pllharia
11.° 2, o primeiro
sari,!'l,·)to mi l icinno, do ('I'!ltro dtO lllohiliza<;i'io
de infanturi .. n ." li, .1oi!o .\ u triu io Ft11'I'!·inl Lamas.
p o soldado,
radl,tps:
elo !'l'gilllI'1l10
di' infantaria
11.° 1,
8
1:206/
11.° 1: 1.-)1/ 1:2, Vasco I1plll'i(J1IC SPITa I' Rantos,
1:2, Lu iz :.\lário
P,lchpI'o
",\fol'pir!l
Lôho,
1::208/12,
Autón io ,.\ul-('n to PI·,soa )[oll\('iro,
I' I :~I;3f4.:!, Lu iz
.\II!!\hto
III' Ahuei.lu
Alves, p do rcgim on to ele inbll'<ll'ia
11.~ (), n.OI ] ::20 H-t.:2 , Luiz FI'll\:tllclo
Pi n o de
)If'-quit!l
dI' ~ll'lo ~rp. ia. I' I::20H'4:!,
~\llt<íJ\io
Auf!lhlll rl o~ ~a Iii os Soa r,',.
Pal'il r) llaL.dlt:lo
dt' p(lIlI(1l1l'ir{l~, (IS ;,o]ILlIlo,; c'u(lp!l'S: no
1',~llllelt(O
dr in íunfa ri: n ." I, 11.° 1:14:'/·1:2, Luiz
Hr asâo J':1l'inllO;
(lo 1'I gill)l'lIto
dl' illfnllt:tria
11.° 2.
II." I ;tI;:'2 1:2, Alfn'do
11\11111)(,1"10 d~, Olivr.il'a
" toiYrlj
do l'eghlll'ldo
dI' ~lIfan"lI'ia
11.° 6, n.''' 1:20] /42, Antóni() ~\ u:!u-to
Pillto {'o lho dO.A IlIa1'al, t' I :~()jN'2, .Io:;é
.L!·p, rli' ( a1'\'alho (;olllr"
(' do hatalhi'ín
(h, l':lr.:anores
n,o '2. lI." ;Wl! -l~, L 11iz Fil ipe ILm it ()
:we Cu talão,
Para II hatnllt,11I de apa,lo1'l>' ,dI' l'lllllillbo~ dI' tl'),),o, o
jllimeiro ~al'g('n io miliciallo,
elo c;pn j l'() dI' mo hilizaI;J() IE' illfantaria
n.O 1, .Jo. (> ('al'lo~ Pinhf'iro
ela Silva,
l' o, 'old:tdlb
('alll'!":
110 1"'gilllCllto
cl(, infantaria
11.° 1, 11.° 1:21!j/4~. Carlo, .Adolfo Bn to,; ~ an(lim de
r l'\fllllll.
• do
'eg-illl nto
di' infantaria
11." 11,
11.° 1 :1).-1:-)1 I:!, (,I'oll:tl'llo
,J CN~ Hihl'iro
!,pal (11' Faria.
Pura ti !!TnjlO III' (·oJllpaJlllia.;
dr· h'l'lll antOJlI()y!'l, ()~ ,01cla.lo
l'arll'l(':
110 l'Pg'iJlIl'nto
dI' infall!aria
II." 1,
1l.
1: III I:!, lt't'J'II.lTl(]o
.\ ,i" (':ullilo
Tt,jxt'ira
I'
1:'2()1 1:2, ~I'ha !ii'ío ~1:í1'io ela Silva ])111';10; elo l'egilllt'11tO
(l( infantrtria
ll.' " 11.° n;)!l' '2, :'I1:tllul,l
Frall<,Z~C'() Hih~iro
di' J'fll'in. e 110 1'(gillll'nlll
cip illfHllt:tl'in
11.° II. 11. !':lO/:~!l, JIPIIJ'i(jll(>
Bollm ('ond"
dI' Paiva.
í

1

0

/)01'

jlort(/ria

t"l'lll')

:.! I de

~\'oreflllll'o

.findo:

a n pil';)nft·~
I oficial lIIili i:1I10" lII('dil'()~,
.1(1 aJ'lig'o :1:-).0 do (1,· I'l·ill li." :21 :::n:-), di' ~~ Ile

Pl'oll1ll\ido~

1I0~

de
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Abril
ele 1!JT2. r-ontu udo a unt iguidudr(le:-;clp
dl' :Xovembro
de 19-.j:{, os ~t'guiJlte:,; ~al'gt'!lt() (' prnc.:as:
Para (l ]'('g'illtento
(ll' infantaria
n.." :{, o wl(ll1do I',lllt'te,
do batul hâo (lp (,:lc.:at!Ol'l'S n ." ;1, n ." -!-t-:I/.t:2 .. l osé
Am ilf on (;eralde~
Feno
J3e~"1.
Para 11 l'l'/"ôlllt'nlO (ll' infantaria
n ." 7, () sold,lIlo I'aclt'te,
llo !'('gillh'llto
de infuntnri
a 11.° 1, n ." 1:1H~J..I.~ .• \ll·ixo
;\fariallo
dI' :-;ou.-;a.
Para o l't'gillll'lllO
lll' iuf'a n tu rin 11." 10,
soldado I'adt'tt',
do ]'t'gimellto
<1p infantaria
11.° 11, 11." 1 :0'-)1/·+'2 .. l osé
dl' }la(o,.;
Fl'1'1l1ll1 11t·:-..
Pur» (l I't·U·illll·llto dl' infantaria
11." 11. o soldado ('<lclete,
do ]'(·gilllt·nio
dl' infantaria
11." li, n ." I:m 41.
.\lwl
.J o~(; Sallqnlio
(ln Uostn 'I'uvarr-s.
Puru II n'gillll'ldll
lll' infantaria
11." 14, o solllnllo ('adl'lt',
cI,1 ~." rourpau h in (1(· ,a tÍ(ll', 11.° :1181-1:2, Lur-iu nn .J OS!!
tll' Curva lho.
Pata o hutnl hâo (ll' (·'lc.:'lIlorcs n ." ~, 11 soldado
(,llllde,
do ]'l·gillll·nto dl' iu f'u u trn-iu 11." 1:2.11." 1:():17 I~, Elí"io
('Ol'lIlo clo~ ~a n tos.
Para o ba tu lhâo (h· (·tu:lI(lo1't·~ n ." (l. () solrlurln
(',ulete,
da l.~ ('Olllpallhia
ele ~aíl(ll', n." :W:1/4:2,
.J oS(. .\u·uiar

°

...""og:ucil'a.

Para

o lmtalh:lo

III' ('ac.:udol't'~ II." 7, o .~oldndo ('ndete,
infantarin
11.° 1~, ]l." 1 :O:l~ I~ .. J(l~é
Hih(·i1'O Allhlllt'i'i ela ('unha.
Para :t ['~,,'ola J>níti(,tl cIp EIlg'l'lIbal'ia.
o ~oldt1d() ('adl'tl',
110 l'l·/.Ólllt,"to (II' illfnntul'ia
II." 1. 11." 1:1;j()/l~.
['\'1'nando
HaJllt11ho (lt! ('on('pi(:iio
Corn·in.
]lara a hus!' ,,1<']'('11 11." ~, o ~ol(hdo (·t1(lt'Il', dOl'('p:illlt'nto
dl' illt'nllta1'ill
11." (i. II."
1:1!)(;/l~,
,Sahilno 1''t'llll1lldo
P(·]'!'il'tl )<'(·lTnz.
Pam a ha~l' n(.l'l'a 11." :1, o soldado
('ndl't(·, do ]'(·()·illll'nto
- 1,~~, Llliz .J(I,(~ ~ ( hnVl'5
til' illfalltaria
li." I, 11." 1 :I.)()
,\ l)('('a~,i~.
Para a 1." ('f11l1panhia d" 1I1IlÍdt', o pl'il1lt'il'o sal'g'\'l!(o mili(:inllo, dfl ('Pld]'o dI' Illohilizllc.:;lo do illfalltaria
11.° 1,
Fr:\11c'i~('o 1:\lilIIUl'1 Bnl'l'l'Io Ah'illl,
{' o.... oldados
C':tdl'it·~: (lo ]'('g-iull'!Ito dI' infalltaria
11." 1, II.'" 1:111/,1:2,
,JOl'g'('
:\1,,10 J>"l'l'ira ('o!ll'l'ic.:i'ío,
I: l(i7J I~. Fl'ntalldo

elo regimeuto

Louren\,o

(~e

de Sousa

Pel't'Íl':\,

l:J'i7/4~,

~[úl'i(l

FI'1'-

lIall(les
COl'lllo.
(' l:UlO/4:2.
1I\'1'("lIallo
Hi"'(·.lia (la
~ih'a;
do 1'('g-illlt'l!io (1(· infalltaJ'ia
11." li, 11.00 1;17 41.
\l'l1JIl11do Ya Idl'lllar
Fl'l']'O K·d(·\"l'~ F\·l']'(·iJ'a, t' (i7!1 j~,
.'Lírio
I<:r'il', (' do 1'('g'illll'lllo
dI' inlallt:tl'ia
11.0 12,
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n ....• :)Ii!) 1:2, .\Jltrln io Leitâo Ppl'l'ira }1;m{lIe:i, (' 1 :oa5/
+:! .• \ntollio
.Jo,é dt' )Ltlo,;
(1'11%.
Para ;1 '2." (·()lll)l<lllhi'l (h, ,alÍd,', 0-; "old:ldo" ('a(ldt'~: d o
.Ferre!ÓllIl'llto
dt' iníuutn riu 11.° 1. 11.°0 l:17:jf.1'2,
n.uido )Ial'ia (Il' '<lJ'\'alho And rvu , l' J :lH;I/'[~, I:lilvt -t re (iI ('o,ta l' ~iiYn: do n'g'illH'llto (Il' infantaria
11.° li. 11.'" ~:l! ;l!).. l ovn li no "ipira
Li n o , l·-)~/-4], A11tero An trinio .\IHlra!ll'
Si lvu , l' l:J !l.-)q:!, .J 0';(; Tl'ixeiru dt' ~ou"a :-Iohl'illho: rIo 1't'~'illll'lIto cll, infantaria
11.°
I:!. 11.°8 1:1/·W, António
(\'l'\'l'i)';!
c1p )foul'a,
('
I :t):!() 4:2, Au íhn l (~npl'l"jino
.1<11'lil" ('o .-t n , p do I'l'~illl('1
til dt' in fnntmin
II," II.
li," :2 j.;I/·J.().
Fran(·j:-;(·o

dt·

('a.;jI'O

l'

~O\1~a.

.lr- ':llídl', (h .;old:H]O,; I'adl,t(,,;: do
a n t a ria li." 1, 11.°' l:lW/l:!,
1<'1'1'n.uulo ('oll1'adtl .lil':I'l'ld
Tu vurr-s .\llllt'ida.
1:]7()tl'2 •
.I;I(·ql1\"
.I(ht~ Ft'ITl'il'a
I{l',ina.
1:17S 4:2, A1I1lÍllio
~lú"io til' !':lenda
l'iIl1ll'il'''.
1:17!1/4:!,
_'Lírio ,\ug'u-;to
.\I'{'% d, ('o"hl 1<'1'<ln,:I, I: 18]14:2, (\,ho . 't'l'l'iio
1<'1'<1111,':1,
I'
l::2IS 1:2. I·;u.;phio dI' '-'ousa ),oP(·" ~O;ll'l'''; tIo rt'l,~·i11l1'llto dI' il1fallt:lriil
11.° (i, II,QI ·~!J:I/~]. -'l:íl'io
Sal1ios
.\llIIl'id'I, 1:1:n/l:!,
(':nl()~ (ithtaV()
Ll,Jllllan
de AIllll'illa,
l' l:l!J-J./4'2. I'l':lllt'i",·()
AlI!!lIsjo
IL. Sil,,:! .\1llIl'itIa: do l'l'!2,'illlt'l1t() tIl' il1filntari;;
lI.O lO, 11." !J:I:2/I'2,
.lülip ('(~~a1' (~lIí,il'()% '·ultl1tl'
IIE' .\hlll'itIa;
do hat:tlhiio
;ndl'l'('llIll'nt('
tIt' infalltaria
II.
]!J. II." I :llH7/ lO, Arlindo ~id{)ni() Htll1t·ignl'~ -'1 1'11II e,.; , do haLllhi'io dI' (':le'aelol'l'~ 11•• 1. 11. :IS7
1:2. Fr:tlll'i,(·() ).;ilijtP HOI'ha fi:. Sih:a.
t' da I. 1'llIllP:ll1hia di' salídt',
11.° I.-J-l I:! .. Io;tquilll
!Io 1'gl'~ di' .\IIII·t'do.

1'.11';1

a :1." ('()Jnpanhi;1

lt,~illll'lIto

dt'

iII

0

Por /Jol·tarla de 30 de Xoremln'o fim/o:
Promo\'ido a aspiran tI' a oficial miliciano m('di('() pam
(l unielado
a fjlH' pertl'UCl", nol'l t(\rIllO!! do artigo
:~r).v do
,Il'creto n. o ~1:;3(j5, do ~:? dI' Abril do 1\)3~, o furriol
miliciano, da :tn companhia de saúdo, JoséAugllsto
Brancli1o~contundo a untiguillll.do J sde 1 (!t> ~o\'embro ele H)43.
!)ur portaria til' .') c/o r.orrente IIIP.~:
ProUlo\'idas aOR postos adiante indieados, nOR tllrmos
do artigo :m.o do decroto n.o :?1 :BGf>. de ~:! d<. _\bril
ele Hl;~2, as I'l<'guin tos pruç'as:
_\ a pirúut
U oticial
miliciano farlllucélltico
pura a 1.'
(·olllpanhia. cip ~aÍlde o. oldl\<1o ('adctlJ, do regirnonto
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de infantaria n." 6, n." 552/39, Joaquim Gonçalves Casanova, contando a antiguidade
desde 1 do Novembro
oe 1943.
A aspirantes
a oficial milicianos
veterinários
para o depósito do pessoal do serviço veterinário
militar,
os
soldados
cadetes:
do regimento
de cavalaria
n." 2,
n.? 301/42, António Tomé Pires Carrondo,
do regimento de cavalaria n.? 6, n.OS f)40J42, Fernando António de Sá Dantas, e 541/42, Luciano Augusto da ruz
Dias, (I do mesmo depósito, n.OS 40/39, Manuel Carneiro
Pinheiro, e 606'39, Ivo Ferreira Roares, contando todos
a antiguidade' desde 1 de N ovomhro de H143.

Por portaria

de 9 rio corrente

mês:

Promovido
a aspir.mto a oficial miliciano de cavularia
para o regimento
de cavalaria
n. o 1, 1l0S termos do ;\1'tigo 35.° do decreto n.? 21:3G5, de ~~ do Abril de 19:32,
o primeiro sargento ,milif!iano, do centro de mobilização
de cavalaria
n.? 3. Alvaro Serrão dos Santos, contando
a antiguidade
desde 1 do Novembro
de 1943.

Por portaria de 11 do corrente mê«:
Promovido

a aspirnnto

a oficial miliciano

módico

para

a 1. companhia
do saúdo, confinando
na situação (1~
licenciado em quo se encontra,
o sogundo sargento miliciano, do centro do mohilizncão de, cavnlaria u. o 1. Jos "
Manuel de Sousa Machado, contando ;\ antiguidade
desde
1 de Novom 1>1'0 (le 19-ii3.
8

v- COLOCAÇÕES,
Ministério
Por portaria«

EXONERAÇÕES

da Guerra - Repartição

E TRANSFERÊNCIAS

do Gabinete

de 25 de Norembro findo:

(\'1 aelu'S pelo 'J'rlhullnl do Contns 0111 n do l),'zt.'lIlhro rl.. 11\'9.
devído
emc hunon to ,nos turruus do docroto n.o 2:!:2~7).

Nomeado
dll Sena

O

40

coronel, na situução de reserva, Bernardino
Lopes para o desempenho
do C:lI'go do pre-
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sidente da Seccão do Tribunal
~lilitar Especial
no
Põrto, DOS termos do ~ B.o do artigo 13.0 do decreto-lei n.? :?3:~03. de 6 de Novembro
de 193:3, em substitmcão do coronel, na situação de reserva, António
Joaquim
de Almeida Valente, que em 2 de Dezembro
do corrente ano deixou de exercer o referido cargo por
atingir o limite de idade.

K omoado

o capitão de artilharia
João dos Santos Marque' para o desempenho
do cargo de investigador
do
Tribunal ~lilitar Especial - Secção de Lisboa -, DOS
termos do ~ :3.0 do artigo 13.0 do decreto-lei n.? 23::?O:1,
de 6 de ATOyemLro de 1933.

- ~.,
2.a Repartição

Ministério da Guerra - l." Direcção Geralde !lO de Novembro

Por portaria

findo :

1.' região militar
Casa de reclusão

Tenente,

'na situnção

de reserva,

Gabriel

Augusto

Gon-

çulves Braga.
~egimento de infantaria

Alferes
D.O

miliciano,
;).

António

n.O

I

licenciado,
do regimento
Figueiredo.

de infantaria

Mendes

Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes

licenciado, do centro de mobilização
n.? 1<, Alexandre
Junoiro.

miliciano,

de iufantaria

Centro de mobilização de infantaria n. d 2

Adjunto,

O

capitão,

Da

situação

do reserva,

Carlos An-

tónio Casacu.
Escola Prática de Artilharia

Alfere " do regimento
de artilharia
nani .T osé E. tácio losta Branco.

ligeira

n. o

:~,

Her-

Regimento de artilharia ligeira n.· 3
1,· grupo

'I'eneute,
tanha

de batartas

de obuses

do grupo independente
de artilharia
de mon(~.a divisão expedicionária),
Eduardo
Joaquim
Pai da Vida e Santos.
Alferes,
do grupo (lo artilharia
contra aeronaves
n.? :!
(7.:1 bntaria expedicionária),
Celestino da Cunha TIo-

dricues.

ORDE;\1 DO EXÉRCiTO

832

Regimento de artilharia
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ligeira n. ° 5

em disponibilidade,

Fernando Júlio

Regimento de artilharia pesada n.O I
1." balaria expedicionária

Alferes, do regimento de artilharia ligeira n.? ~, ).[úrio
Augusto Barbosa dos Snntos Leite.
Grupo de artilharia
5." balaria

contra aeronaves n.O I
expedicionária

Tenente, do regimonto de artilharia ligeira 11.o i) (1..~divisão expedicionária), Miguel Martins de Seq uoiru Braga.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O 2
7.' balaria expedicionária

Tenente, do regimento do artilharia ligeira n ," ;) (:.?:l divisão expedicionária), Tristão de Araújo Leite Bacelar.
Inspecção das tropas e serviço de pioneiros

Inspector, o brigadeiro do engonharia, do Instituto dos
Altos Estudos Militares, Júlio César de Carvalho Teixeira.
Escola Prática de Engenharia

Comandante, o coronel de engenharia , da direcção
arma, Eduardo Corregedor Martins.

da

Regimento de engenharia n. o 2

Tenente, do batalhão de pontoneiros,
dos Santos.

Armando Firmino

'Centro de mobilização de trem n.O I

Chefe, o major, na situação de reservu,
gueiro.

Francisco

Sal-

Depósito geral de fardamentos

Exonerado do serviço que prestava o capitão,
ção de reserva, João Mendonça, por pedir.
/)0/·

portarias

de 2í de Novembro

na sitnu-

I/lUla:

Oftcinas gerais de fardamento e calçado

Capitão do serviço do administração militar, em disponibilidade, José Gonçalves Macieira Santos, no lugar d
chefe dos serviços comerciais.
(Vl6ada
vído

polo Trlbuual
umulumentos,

do COIlIIIS, com" 8Jlot&íllo de ,.reDl dlturmos do decrero u, 22:2~7).

))01
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Govêrno militar de Lisboa-Quartel

general

Adjunto, o capitão do corpo 0.0 estado maior, da 3.a Direcção Geral deste Ministério, Manuel Alcobia Veloso.
Comando militar da Madeira

A djunto da secretaria,

auxiliares
Silva.

o alferes do quadro dos serviços
do exército, no quadro, Casimiro José da
Regimentode infantaria n.· 7

Alferes miliciano, licenciado, do centro de mobilizução
de infantaria n. ° 7, Armando Gonçalves Ramos.
Batalhão de metralhadoras n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n.? r), Henrique Pera) por
pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Aspirun te a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n.? 1, .kmílcar Alexandre Martins, por pedir.
Regimento de artilharia pesada n.· I

•'egundo comandante, o tenente-coronel de artilharia António Peixoto Obedas.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n.? J, Diamantino Lopes da Graça, por pedir.
Regimento de artilharia pesada n.O 2

Alferes miliciano, licenciado, do rngimento de artilharia
ligeira n. o 2, J osó Francisco ,do Morais Barbot.
Aspírante
a oficial miliciano, licenciado, do regimeuto de
artilharia de costa, José Augusto Marq nos Forraz, por
pedir.
Grupo independente de artilharia de montanha

Segundo comandante, o major do artilharia J oito Baptista
de Antas de Barro'.
2.· divisão expedicionária

Aspirante a oficial miliciano, do regimento
ligeira n. o i), Mário Alves Fernundes.

de artilharia

Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2

Major, do r gimento de artilharia
Henriques Correia.

ligeira

11.0 ~,

Fausto
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de artilharia: da 3. a inspecção da arma, J ofio
da Fonseca Guedes, do regimento de artilharia
n." 2, Alfredo Ferreira Gonçalves o, do regi.
de artilharia ligeira n.? 3, Fernando da Silva
\
Regimento de engenharia n. o 2

Comandante interino, o tenente-coronel de engenharia; segundo comandante, Casimiro Artur da Costa Santos.
Major de engenharia, no quadro da arma, José Caetano
Vieira Lisboa.
Brigada n.o 2 de caminhos de ferro

Alferes miliciano médico, licenciado, do regimento de
infantaria n. ° 13, Carlos J osé Monteiro Guimarãis Pence
de Leão.
Instituto Proflssional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Capitão, do regimento de engenharia n." 2, Fernando
Augusto Soares da Piedade, por ter sido nomeado
professor do mesmo Instituto.
Instituto de Odivelas

Chefe da contabilidade, o capitão do serviço do administração militar, em disponibilidade, António Mário
Freire Tavares Belo.
Por portaria de -1 do corrente mês:
I.' região militar - Quartel general

Adjunto, o capitão do corpo do estado maior, da 3.11 Direcção Geral dêste Ministério, Alfredo J osé Ferraz
Vieira Pinto de Oliveira.
Comandomilitar de S. Miguel
Comando de artilharia

Adjunto, o tenente da batnria independente
costa n. ° 1, Luiz Esteves Ramires.

de defesa de

Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de metralhadoras
n. o 2, António Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.· 19

Tenente miliciano médico, do batalhão independente de
infantaria n." 19 (4.0 batalhão do infantaria n.? H)),
António Vitorino de Castro Jorge.

ORDEM DO EXERCITO

2.' Série

Comando de artilharia

835

N.o 16

da defesa anti-aérea

de Lisboa

Alferes milicianos: do regimento de cavalaria n." 1, José
Homem de Figueiredo,
Miguel :\lário Adrião Sá Chaves
e João Carneiro Pinheiro;
do regimento
de cavalaria
n.? ::?, José de Mira Sousa Carvalho; do regimento de
cavalaria n." 3, Luiz Augusto Gruud-Vaux
Barbosa, o,
do regimento
de cavalaria
n.? J, Gastão Fernando
Ferreira
das Neves Carneiro.
Bataria

independente de defesa de costa n.O I

Alferes de artilharia, do comando de artilharia do comando
militar de S. j[iguel, Manuel Marques Peralta.
Centro de mobilização

Capitão, na situação
valheiro.

de artilharia

de reserva,

Rodrigues Car-

António

Regimento de engenharia

Capitão de engenharia,
reira de Almeida.

n. o 2

n. o I

em disponibilidade,

Albano

Mo-

Base aérea n.O 2

Tenente de aoronáutica,
Dantas :Maia.

no quadro

Base aérea

Tenentes

de ueromiuticu,
tónio Brandão
Calhau
Figueiredo
Cardoso.

n.v

da arma,

Henrique"

3

no quadro ela arma, João Ane Alvaro Augusto Pereira de

(Base aérea n.· 4 expedlclonãrla)

Tenente
do aeronáutica,
Deus :\fendes Quintcla.

no quadro

da arma,

João

de

Depósito geral de fardamentos

Xlajor' miliciano

do serviço de administração
militar, do
extinto quadro especial, das inspecções do serviço do
administração
militar, António Luiz Caria llodrigues.

Por portarias de /1 do corrente mês:
Ministério

Capitão

da Guerra - I.' Direcção Geral-

miliciano,
Meneses Costa.

na situação

2.' Repartição

de reserva,

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

Major do serviço de administracüo
militar, do comando
militar dos Açôres, Adriano Joaquim de Carvalho.
Comandomilitar dos Açôres
Messe dos oficiais

Alferes do quadro
da 2.R Reparticão

dos serviços auxiliares
do exército,
, José Teixeira da Silva.

Regimento de infantaria n.o 2

Alferes
11.°

miliciano,
1, Fernando

licenciado,
do batalhão
de cacadores
Emílio Barela, por motivo disciplinar.
Regimento de infantaria n. o 6

Tenente de infantaria,
tónio Martins.

no quadro

da arma,

Avelino

An-

Regimento de infantaria n. 16
O

Tenente
Egipto

do infantaria,
no
de Oliveira Braga.

quadro

da arma,

José

do

Batalhão independente de infantaria n. o 17
de Infantaria n. 17)

(1.0 batalhão do regimento

O

Aspirante
a oficial miliciano,
do 3.° batalhão
do regimento de infantaria
n.? 18 (batalhão
independente
de
infantaria
n.? Hl), José Manuel Carreira Vivas.
Batalhão independente de infantaria n.· 19

Alferes

miliciano,
do batalhão
do metralhadoras
Luiz Pinto Canedo de Morais.

n." ~,

Batalhão de caçadores n.· I

Tenente

miliciano.

licenciado,
do regimento
Pinto, por pedir.

de infantaria

n." 15, Emílio Ferreira

Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente
gusto

do infantaria,
Cordeiro.

no quadro

da arma,

Joaquim

Au-

Batalhão de caçadores n.· 5

'I'enonto, do batalhão independente
António Catalão Filipe Dionísio.

do infan turiu

II.o

19,

Batalhão de caçadores n.· 6

Tenente de infantaria,
no quadro
tónio Franco Pinheiro.

da arma,

Joaquim

An-
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de infantaria

n. o 10, J oa-
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Batalhão de caçadores

Alferes miliciano,
quim Pereira.

do regimento

n.· 7

Batalhão de caçadores

n.· 10

Capitão,
do regimento
de infantaria
n.? 10, Alexandre
Medeiros, por pedir.
Tenente miliciano, licenciado,
do regimento de infantaria
n.? 13, José do Nascimento
Costa, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

Tenente
gusto

de infantaria,
no quadro
Lopes Mendes.

da arma,

Batalhão de carros

Alferes miliciano, licenciado,
de infantaria
n.? :W, João
Centro de mobilização

11." 3

Armando

Au-

n.· I

do centro de mobilização
Pedro de Bellegarde
Belo.
de infantaria

n.· 18

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado,
do comando
militar dos A<:Or0s, Ernesto IIintze Ribeiro.
Comando de artilharia

de defesa anti-aérea

de Lisboa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército:
no quadro, Francisco
Anacloto,
do regimento
de lnturia n.? 11, João da Silva Coutinho e, do hospital
militar principal, Pedro António Beja.
L' companhia

Comandante,

o major

tilharia, no extinto
veira Bandeja.

de trem hipomóvel

ao

extinto quadro auxiliar de arquadro, António Joaquim de Oli-

Escola Prática

Comandante,
interino,
segundo comnndante,

Segundo

comandante,

de Cavalaria

o tenente- coronel
de cavalaria,
J oão Pires de Campos.
interino, o major do cavalaria Mú-

rio Rafael <la Cunha.
Major de cavalaria,
no quadro

da arma.

Regimento de cavalaria

Raúl Martinho.

n.· 5

Grupo de mobilização

Cupitão,
tos.

na

itunção

do reserva.

Arsénio

J OSÓ dos San-

83~
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n. o 6

Tenente do extinto quadro do picadores militares, do
Depósito de Remonta, Laurentino Rodrigues Laguez,
Direcção da Arma de Engenharia

Ooronel de engenharia, no quadro da arma, Heitor de
Mascarenhas Inglês.
ilIajor de engenharia, no quadro da arma, Caetano :\Iaria da Cunha Reis.
Escola Prática de Engenharia

Sogundo comandante, o tenente-coronel de engenharia,
no quadro da arma, Manuel António Soares Zilhão.
\

Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano de engenharia,
Júlio Gomos.

licenciado,

Franklin

Crupo de companhias de trem automóvel

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Edmundo
Carlos Tércio da Silva.

Por portarias

de fJ do corrente

mês :

Comando militar dos Açõres

'I'enente do extinto quadro do oficiais (lo socreturiado
militar, da 3.:l companhia do saúde (núcleo hospi talar
n." 1), Aristides César dos Santos.
Comando militar do Faial

Arquivista, O alferes do quadro (los serx iços auxiliures
do exército, da Ln companhia do saúdo (destacumonto
sunitário da 'I'ercoira), Sebastião Gomos de Oliveira.
Regimento de infantaria

Alforo« miliciano médico,
Coca.

n. o I

licenciudo, João Jo:-;é Parl'tIE"

Comando da defesa anti-aérea de Lisboa

Aspirnutes a oficial niilieiunos : do rogillJ<'IIto de artilharia ligeira n.? 2. H()~ério Rot!l'igllos <1(1 Carvalho, João
• 'IlIWH Poroiru, Rodolfo Aprigio Vieiru da Cunhu (' ~<Í,
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Alfredo Jorge dos Santos, Manuel Pontes de Sousa
e José :\Iaria Neves da Silva Poiares;
elo regimento
de artilharia
ligeira n. o 3, Fernando elp Sousa Martins
dos Santos, José de Mntos Júnior. 1LlnUf'1 da Silva
Alves Furtado,
Xlunuel João Robim ele Andrade
o
Vasco 1Ianu<>1 (lo Seabra Palmeiriui ; elo regimento
de
artilharia
ligrira
n. o 5, 1Ianuel Joaquim
da Costa
Oliveirn, Sahino dos Santos Sobral 110 Carvalho, Horácio Frederico
Teixeira Parente, António Camões da
Costa Carvalho, Dâmaso ..:\.0'('1101' de Oliveira Lecuona
e Fernando
F(;rreira
da C;lllha; do regimento
de artilharia. posada 11.0 1) José Borges Linhares Coelho da
Rocha, Mário Augusto Silveira da Co 'ta, ~fanllel João
de Almeida
.J únior (' José ele Figueiredo
Barbosa
11arq ues.
I." companhia ele saúde
(Depósito de reabastecimento

do serviço

de saúde - Faial)

Chefe ela secretaria,
o tenente do extinto quadro
liar do serviço dI' saúde, 110 núcleo hospitalar
(hospital militar da Terceira),
Firmino Luiz.
(Nucleo hospitalar

Tenente

n.· 3-Hospital

furmucôutico,

do serviço

de saúde

do quadro

:3

do Faial)

do depósito de reabastecimentos
110 Fuial,
Emílio da Cunha Mora.

(Destacamento

Alferes

militar

auxi)).0

sanitário

dos serviços

do depósito de reabastecimentos
do Faial, ({prlllano Felizes.

n.· 3)

auxiliares
do exército,
do serviço 110 saúde

2.· companhia de saúde
(NÚCleo hospitalar

n,· 2 do hospital

militar

da Terceira)

Tononto farmacêutico,
do (lepúsito de roubastccimentos
do serviço de saúde da Torer-irn, 2IIiguel Barcelos da
Silva

~laia.

('!tof!' da iic('rptnria. o alferes do quadro dos serviços
uuxilinros do exército. do depósito do realia .teciuiontos

do serviço

Santo,

de

saú\ll'

da 'I'ercciru,

Augusto

dos

.

Depósito de reabastecimentos

do serviço de saúde da Terceira

Tenente do quadro dos serviços auxiliares 110 exército,
-lo núcleo ho. pitlllar lI.O 2 -hospital
lIlilit<lr da '1'or·
ceira -, .To '6 dl' Pni\'n Hodl'igucs.
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3." companhia de saúde

Alferes miliciano
de Sousa.

médico,

licenciado,

Francisco

Centro de mobilização do serviço de saúde

Tenente miliciano
de saúde, João

médico,
Ferreira

licenciado,
do Sousa,

11.°

Raposo
I

da 2,11 companhia
por pedir.

1.0 grupo de companhias de subsistências
Alferes miliciano
do serviço do administração
militar,
da 3,11 Repartição
da 2, a Direcção Geral dôsto ~Iinistério, Fernando
Carlos Loureiro
Ferreira,

Ministério

da Guerra - 3,â Direcção

Por portaria

Geral-I.a

Repartição

ele .J de ~\rovell1brofindo:

(Vtsudu 1'010 Tríbun a! do COllins om 27 do ~o,·oll1bro uo In13. São
doridos crnc lumeutos, nos unuos do üecrrto H.o ~:.!:257).

Nomeado professor
efectivo da Escola Central de Sargontos, nos termos da alínea (,) do urtigo G,o e do artigo 0,° do regulamento
da mosmu Escol», aprovado
O mandado
pnr em execução pelo decreto n.? :!~:HiO,
do 2 de Fevereiro
de H);tj, o tenente (lo artilharia
A mílcar da Rossurreicão
Diogo do' Carvalho.

Por portaria

de 13 de ..\·ovembro findo :

(VI<ndn pule T'rtbuuul do Cont as 0111n do Novombru rlo Inl3, São
devidos omolumentos,
nos tOI'JJlO~ do decroto n.? 22::?57).

Nomeado
gontos,
tigo 9,°
gentos,
decreto

neuto

professor
efectivo da Escola Central do Sa rnos termos da alínea c) do artigo ;),0 o do ardo rl'gulamonto
da Escola Central do Saraprovado
e mandado pôr em o. .ecução polo
n.? :!~:1tH), de ~ (It, Fevereiro
dI' l~)aH, o te-

do ongenharia

J osé do Sousa Poguçu,

actual-

mente capitão.

Por portarias
(Anotndlt

de 18 de
poto Tribunal

XOl'fl/lbl'O
da Cutlla.

jindo:
NU

~j

da.

'O\tlllIhrll

uu l~HS).

Exonerado
(to professor
olovtivo do 1.0 grupo do mat ".
rias do curso do estudo maior, por ter pedido p '('U.,II

2.· Série

OHDIm no uxúncrro x- to

do cargo, o capitão do corpo do estado
José Ferraz Vieira Pinto de Oliveira.

841

maior Alfrodo

Exonorudo
de professor
da 1.3 cadeira transitória
da
Escola do Exército,
desde 2 de Outubro último, nos
termos do artigo 54.0 do decreto-lei n.? 30:874, de 13
de Novembro
de 1U40, o capitão de engenharia
JOiLO
Paulo James Galhurdo.

Por portarias de 19 de Xocembro findo:
(Anotada.

pule Tribunal

de Contas

em 2n do Xuvc mbro do 1943).

de professor eventual do curso para a proa coronel, por não poder acumular as funções
de professor
com as que lhe incumbem na Direcção
da Arma de Artilharia,
o coronel do artilharia,
tiroeinndo, Jo '6 Augusto de Boju Neves.

Exonerado

moção

Exonorndo
do proles '01' eventual do curso para promoção
a coronel, por ter sido nomeado comandante da Escola
Prática de Engenharia, o coronel de engenharia Eduardo
Corregedor
Martins.

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Contratada
om 11 d('l Novembro do 1043, nos termos do
artigo ~5,o do decreto n." 3:!:615, de 31 do Dozombro
do 1U43, a
de desempenhar
o lugar de mostra do
mOU;lS do Instituto
do Odivelas, Palmira Simões, pura
a vaga existente
no quadro orgúnico
do pessoal do
mesmo Instituto.

um

(\'Iudo pelo '1'rlhl1n.1 d~ Cont.s em 2; do . 'o\'ombro ,lo 1~1I3.Silo
devidos emclumeuios,
1105 termos
do tl CNlO n.o ~~:~r,7)o

j)UI'

portaria

de 1:1 de Outubro rio

COJ'I'p.Jlte ano :

....omeado, por urgente conveniência
do serviço, rocouhecida }>or do, pacho mínisteriul de IB de Outubro do 194:1,
profe Sal' provisório
da:' di ciplinus de c'I'ecnologia
e
~lel'llnjca 'I'ócnicn», do curso complementar
de indúatria do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos do Torra e Mar, para o ano lectivo do H)J3-H)H,
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nos termos do § único do artigo 90.° e artigo 141.°
do decreto n.? 18:876, de 23 do Setembro do 1930 e
artigo 2.° do decreto n.? 26:341, do 7 de Fevereiro
de 1936, o primeiro tenente engenheiro maquinista naval Flávio Aniceto Coelho da Costa.
(Visllda pelo Tribunal de Conta. em li> de Novembro de 1943. Süo
devJdes emclumeutos,
nos termos do docroto n.· 22:257).

VI- AUMENTOS SÓBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MElHORIAS DE PENSAo
Ministério

da Guerrâ - Repartição

Geral

Pensão anual, rectificada, que, nos termos do § 3.° do
artigo G.o do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, passa a vencer o oficial na sítuução de reserva
ao diante nomoado :
Desde a data a seguir mencionada,
por ter completado
o número de anos de serviço que lhe vai indicado:

Por portaria

ele 15 de Novembro

findo:

(VIsada polo 'l'rlbunnl do Contns em 27 d. Novuuibr. do 1013.
Silo devidos omolumontos,
nos termos do decreto 11.° 22:2~1).

Capitão do extinto quadro de capelãis militares Saúl da
Cruz, 18.272§40, desde 25 do Agosto
do Hl4335 anos de serviço.

VIIMinistério

CONDECORAÇOES

da Guerra - I ~a DirecçDo

E LOUVORES
Geral - I.a Repartiçao

Por portarias de 10 de Novembro findo:
Louvado
o brigadeiro
de artilharia
Fernando
Falcão
Pacheco Meua, porque, como director dos cursos para
promoção
no Instituto
dos Altos gstudos
Milituroa,
prestou
a õsses cursos () inestimável
801'\'i~o da sua
actual orientação tum eritoriosa o intelígentementn
('8taholocida,
demonstrando
SOl' um oficial muito distinto,
no qual concorrem
os mais elevados <lotos do sabor,
inteligência, amor ao trabalho o evidente bom sonso,
nliados u uma esmerada educação.

ORDEi\! DO EXÉRCITO

2." Série

N.· 16

813 •

Louvado
o coronel de engenharia José Inácio de Castelo
Branco, pela forma muito distinta e dedicada como tem
exercido,
desde Outubro do 194: 1, o comando da Escola Prática
de Engenharia,
onde a sua inteligente
e
criteriosa
acção orientadora
e impulsora
de todas as
actividades
escolares teve ensejo de se desenvolver
do
maneira
notável,
conseguindo
uma convergência
de
esforços do pessoal sen subordinado
que se tem traduzido não só nos sensíveis melhoramentos
das instalações da Escola, mas também no elevado grau de eficiência qlle a instrução
nêlo atingiu em todas as suas
modalidades
e em particular
na última escola de recrutas, cujos exercícios finais, integrados
nas demonstrações feitas durante o estágio dos coronéis tirocinantos, decorrer-am
com grande aprumo e disciplina,
a
par de manifesta correcção técnica, merecendo o elogio
dos altos comandos que a êles assistiram,
e prestando
it sua arma, com o seu constante esfõrço , aliado ao
seu natural
bom senso nas relações com os chefes e
subordinados,
serviços quo devem ser cousiderudos
oxtruordinários
e importantes.

VIII - DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra - I.~ Direcção

Geral -I. a Repartição

1) Por decreto de G de Setembro de 194:3, publicado
no Diário do Govêrno n." ~8:?, ~.:1 série, de -l: do corrente mês, foram condecorados
com os graus da Ordem a seguir mencionada
os oficiais ao diante nomeados.
com as situações e postos que então tinham:
Ordem Militar

de .Aviz

Grã-cruz

Generais

.T osé Vitor

Franco

o Gaudõncio

J osé (la Trin-

dade.
Grande oficiai

Coronéis : t!f' artilharia.
Varojão ; «lo infantaria

e, na situação do reserva, Jorge Dias da Costa;
cavalaria José Paulino .:\Iafl1cos Xlousiuho do Alhu-

~U():;

(10

tirocinado, Roque (lo Sequeira
Luiz Augusto de Sonsa Rodri-

• S·B
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de aeronáutica
Francisco
engenharia
Luiz da Costa
dico António Monteiro de

io
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c Alfredo Narciso de Sousa;
IIigino Craveiro Lopes; de
de Sonsa do Macedo, e mé-

Oliveira.

Comendador

'I'enentes-coronéis
: do corpo do estado maior J osé (h
Costa Pereira Estaço de Sacnduru Botto Côrte Reul ;
de artilharia
Alexandre
Gomes de Lemos Correia
Leal, e, na situação de reserva, Paulino Lopes David;
majores:
do corpo do estado maior Hor.icio Madureirn
dos Santos e José Filipe
da Silva Nevos ; do infantaria Fernando
Augusto Rodrigues,
Mário Eugénio do
Almeida Valente, Carlos Alberto Barcelos
do N aseicimento e Silva, Manuel Luiz Iiodriguos Junqueira,
Aníbal Augusto
Ferreira
Vaz, Iieiuuto
Pimontel
de
Almeida e Marcelino Pais do Figueiredo
Alves; do artilharia António Gonçalves Alvarengu,
J aimo Alberto
Valadas
Lopes Fernaudes
l' Nuno
Alvaro Brandão
Antunes;
do cavalaria Luiz da Costa lvens F'errnz ; do
aeronáutica Carlos Mário Sanches de Castro da Costa
:\facedo: do serviço ele administruçâo
militar António
:'I[aria Pinto Salgueiro,
Vorgllio Rodrigues
Valente e
Mário Afonso de Carvalho ; do extinto quadro espcciul
de oficiais milicinnos do engenharia
:\Iúrio Gruçu ; do
extinto quadro especial do aliciais módicos milicianos
Alvaro de Andrade o Silva ; do extinto quadro do aliciais do secretariado
militar .T OSÓ Bernardino
T'ôrres
Júnior, e, na situação de reserva, Raúl Augusto :'IIartins.
Otlclal

Capitãis : do corpo do estado maior Luiz Maria da Ctt.
mara Pina e Augusto Manuel das Neves; (lo infantaria
.T oaquim Augusto
Pinto Ribeiro,
Rodrigo
Brandão
Guedes Pinto, .T 086 Maria Emau7, L(lite Ribeiro, Rnúl
Cordeiro Pereira do Castro (' Manuel Goriçalves Bordado; do artilharia
Sidónio Bossa Pais; de cnvularia
António Augusto do Sousa Dias Hiboiro do Üarvalho ,
.João Evangelista
Garcia Duarte da Silvoirn, Alherto
Jóice Cardoso dos Santos (I Bento da l.'runc;a Pinto
de Oliveira; de engonharia
.António do .AI'ante o Oliveira e gdultrdo
do Arantl's
o OIi\'lIit·a; de :wronn lltica .João Baptista Poral Fernandos;
do Ror\'ic:o do
administrac;ão
militllr l·'rancisco :\rll.rquos Limu o .To:to
Telmo MOlH'.es Cabral; lllilicinno do infalltaria) tio C,X-

2.· Série
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tinto quadro especial, António José da Conceição Gomes; médicos João Martins Viana e Augusto Lopes
de Andrade;
veterinário
Aires Rangel Coolho de Almeida; do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Joaquim do Oliveira Bandeja;
do extinto quadro auxiliar do serviço do saúde Evaristo Gomes da Silva Carvalho C Artur Simões e, na situacão de reserva, "Manuel
Caseiro :\farqlles Alves e José Ramos do Andrade.
Cavaleiro

Teucntes : de infantaria
Manuel Carlos de Sousa, Fernando Louro do Sousa c Albertino Carreira Mariano ;
do artilharia
Leouilo Eugénio Jónatas Guapo de Almeida, Joaquim Teixoira Tolo e .10»0 Soares Vítor de
Sousa Vniriuho ; cio cavalaria António di' Oliveira Castais; do engenharia
.J oão ~Ianuel 'I'ercnus
Latino,
Vasco de Paiva Baltasnr Britl>8 o Luiz Câncio Martins,
(' módicos Augusto Frederico
da Silveira Machado,
João de Penha Coutinho o Joaquim ?!Iagalhãis do Oli-

veirn Barbosa.
2) Por decreto do 19 de .Tulho de lü41, publicado
Diário do Governo 11,° 28:?, :? a série, de
do cor-

"*

11U

rente mês, foram condecorados
com os craus do cavaI 'iro tia Ordem Xlilitar de A viz o tenentes di' artilharia
Aluior Branco Baptista e JIúrio dos. untos.

~}) Condecorado
com a medalha militar da classe de
comportamento
exemplar, cm conformidade
das disposições do regulamento
aprovado por decreto de 28 de Setembro (Ia 1\)17, 08 oficiais ao diante nomeados:
Medalha de prata
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral-I."

Tenente

de cavalaria

Mário Marques

Guarda nacional republicana-

Alferes do quadro dos serviços
Luiz Macedo PI reira.
4) Por decreto

de 1[) de Julho

Repartição

de Andrade.
Batalhão

auxiliares

ele 1933,

n.O

5

do exército

publicado

no

173, 2.& série, do :!8 do referido
mos e ano, foi condecorado
com o grau de cavaleiro da
Ordem Militar de
• Tiago da l~ pada o segundo sarI;ento cad te, n~o 1:421/27, do rezimeuto
de cnvalaria
Diário do Gorêrno

0.°

8-1G
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n.? 2, Paulo lIenrique
do Carvalho
e Cnnha, sendo lhe
permitido,
em conformidade
das disposições
do regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela morcô o
usar as respectivas
insígnias.

5) Por decreto do 18 do Janeiro do 1941, publicado
no Diário do Gocêrno n.? 51, :?:.l série, do 4 de Março
do referido ano, foi condecorado
com o grau de oficial
da Ordem Militar de Oristo o segundo sargento cadete,
n.? 1:421/27, do regimento
do cavalaria
n.? ~, Paulo
Henrique de Carvalho e Cunha, sendo-lho permitido, cm
conformidade
das disposicõos do regulamento
das Ordens
Portuguesas, acoitar aquela mercê o usar as respectivas
instgnias.
~.e-o

Ministério

da Guerra _La

-

Direcção

Geral-

2.:.1 Repartição

6) Duranto
o impedimento
do goneral Fernando
Augusto Borges Júnior do exercício elo cargo do ajudante
general, por se encontrar
no desempenho
das fuuçõos de
Deputado
h Assomhlea
Nacional,
está exercendo interinamente aquele cargo, desde 25 do N ovombro findo, o
coronel de infantarin,
na situação de reserva, chefe da
3.n Repur tição da La Direcção Geral dêsto l\Iinistério,
Luíz Quirino Monteiro.

7) Tendo sido alteradas
as datas de início de alguns
dos cursos fi realizar no Instituto de Altos Estu(los :JIi·
Iitares no ano lectivo de 1943-1944, em harmonia
com
o quo se ostabolece na declaração 51) da presento Ordem
do Exército,
devem sor mandados
apresentar
naquolo
Instituto,
na véspera dos dias do início dos cursos agora
fixados, os oficiais nomeados
para a sna frcqüôncia
e
constantes das declarações
10) o 9) o 17), puhlicadns, respectivamento,
na Ordem do Exército !l.OS 13 O 1[>, ~.:\ só·
rio <lo corrente ano.
8) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos, desde
as datas que respectivamente
lhos vão indicadas,
os oficiais ao diante nomeadoa,
promovidos
pela presente 0,.dem do Erército .

Infantaria
Toncntcs-coronéis

:

Francisco
,JOSll (la Sil\'a
.Julho de 193 L

Santos

Júnior,

dos.lo 8 de

2.' Série
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desde 4: de Outu-

Artilharia

Tenente-coronel miliciano, do extinto quadro especial,
Alberto Augusto de Almeida, desde 27 de Setembro
do 1943.
Cavalaria

iI[ajoros: Rui Pessoa de Amorim :\lelfcio,
extinto quadro especial, e Raúl :\Iartinho,
I:? de Outubro do 1943.

miliciano do
ambos desde

Engenharia

Coronel Heitor de 1IasC'aronhas Inglês, desde 22 de N 0vembro de 194:3.
'I'cnentes-coronéis : Miguel Vaz Duarte Bacelar, miliciano
do extinto quadro especial. e Alvaro Eugénio Neves da
Fontouru e :.\farllll'l António Soares Zilhão, todos desde
22 do N ovem bro do 1943.
::\Ia.iore . :
José Caetano Vieira Lisboa, dosdo 6 de Outubro de
1943 .
Jorge César 00111, Emírcio Leüo :\Iaria :\fagno TC'ixeira Pinto o Caetano Mar ia da Cunha Heis, todos desde 22 de ~ToYemhro de 1943.
Capitãis :
José Galhardo Ferreira,
desde 1 do Novembro de
194:3.
Eduardo Augusto Soares da Pie dado, desde :? de
Novembro do 1943.
Edmundo Carlos 'I'ércio da Silva, desde 2:? do :~ 0vombro de 1043.
Aeronáutica

Capitãis Nuno Alvos Calado, Jouquim Brilhante Paiva,
:.\I:'trio Tolo I'oleri, Francisco .1\ ntónio (las Chagas,
Eurípodes Sous« da Silva e Manue! ~ orton Brandão,
todos desde 1 til' Dezembro de 10·!:3.
Serviço de administração

Capitãis António Dina, António
ménio (lo •[ascimento Guerra,
vembro dr' H143.

militar

algueiro :'I1áximo e Artodos desde 26 do No-

818
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Quadro dos serviços

Capitão José
Novembro

Dias

:l.' Série

do exército

do Carvalho,

desde

11 de

de 1943.

Extinto

Capitão

auxiliares

Reseudo

N.o 16

quadro de oflciais

Raúl

Duarte

do secretariado

de Sousa,

desde

militar

17 de N ovembro

de 1943.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

~In.ior António Joaquim de Oliveira Bandeja, desde 9 do
Novembro
de 1943.
Capitão João Germano de Matos .Iúnior, desde 9 do No"ombro do 1943.
Extinto

Capitão

João

quadro auxiliar

de engenharia

Filipe, dos do 13 de Agosto de 1943.

O) E~t<1 d(,~ligac1o (10 serviço desde :24 (lc Novembro
finrlo , ]>:\1';\ os cfr itos (la iilti mu parte
elo ru+igo l.í.o elo
decreto-lei n 2S:401, dI' ~n de Dcscmhro de lD:n, o
tvuoute-cnron
cl de inf'a nt a ria,
do d isf rito
(le recrutam en io e niob ilizaçâo 11.° 10, TTClll'ifJUL' Fcrrr.irn.,
.?

10) Chn mn-s« .\rllJP]imAlmiJ'o
du Siln o major de
inf.m tnr-iu ad\l:dll\Pllte
«m serv iço llOS, SCITi,o.'
cnrtoQ'l'tÍfir'o~ 110

exército,

fi cn udo , ussi

m,

1'l'difll,:\tlo

o n om e

mesmo oficial 11'111 sirlo <1:\(10 na Ordem do FJ:rrrcito H.O lD. '27, U e J:{, ::," série. rl'~]ll'('li\'nllleHie,
c1()~ :1JlO~ (1r lDla,ID11,
](117 (' 1010.
:ll11'

:\0

S

] 1) OpOl'IUllnl11l'111e
PPl';í -llt'll'l'lllimula ,\ u nt igl1i(]a(!l'
,\ u írihuir 110 seu actunl pôsto ao major de in fu ntm-ia
-loiío Xuvicr xln ('()~ja Pj nn , promovi.lo JlC'b Jll'I'SPlljp
Ol'd('1JI do R,l'Íl'cilo.

I 2) Halação dos oficiais quo se oferocoruin para no
ano de 1944 irem servir nas colónias. nos termos do decreto n.? 1:3:309, do 23 de l\Iarço de 1027:
Infantaria

::\Ia.ior )[nnul'l Ahrunhosa do ?\ratos.
Capitâís :
Luiz ::\fnria HOllriguos.
-;\Iúrio Alcohia.
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Cavalaria

Capitão

Antonino

Fernandes

Pereira

da Cruz.

Quadro dos serviços auxiliares do exército

'I'onentes

:

Joaquim Bernardo.
Edgar Duque Adito .
.João Matius.
lIeitor 'I'omaz Lopes.
Extinto quadro de oflciais do secretariado militar

Tenente

Miguel

Augusto

lia Sil va.

13) Desistiu de servir nas colónias no corrente
ano
o capitão de infantaria
António José Pinto da Silva,
14) Conta a antiguidade
do põsto de alferes desde 1 elo
ovombro de H.l3G, e não desde 1 de N ovembro de 1\)40,
como foi publicado,
o tenente miliciano, do batalhão de
caçadores
n. ° f>. Alfredo Alberto Saraiva Canojo, promovido àquele pOto por portaria do 8 do Abril do 1\141,
insorta 11a Ordem do Exército n.? G, 2.a série, do mesmo
nuo , devendo ficar colocado na cscnln imcdiatmcuto
:l
direita do ulfcres miliciano Alberto Norte da Silva.
.. T

15) Couta a antiguidade do posto de alferes desde 1 do
::\ovembro do 19;38, e não desde 1 do N ovornhro de 1940,
como foi publicado,
o tenente miliciano, do batalhão do
caçadores n.? ;>, JOS(' Pedro de Carvalho c Bourbon Uibeiro, promovido
àquele põsto por portaria
<lo 1(j do
.J unho do H141, inserta na Ordem do Eirército n. o 10,
:?n sér ie, do mesmo ano, devendo ficar colocado na
respectiva cscalu irnediutamente h direita do alferes miliciano Alfredo Augusto Margarido.
allti~'ui<1:l!lc (10 seu acl ual pôsto 11(·;;(1(·
por-tivaurcntc.
lhe vâo in(lir,lCb
os
Ttlnjol"l'. (!t. cnvnlariu .. diante no me.ulos, promovidos peJa
Urdem rio /;ll.'{rcÚo n ," J4, !!.~ érie, (ln ('()JTcnle n n o:
li;) ('tmtalll

:h

(!:tt:l";

a

'!UP. 1'('

.T()s~ Soare Crnvoir« Feio. desde
dp!:-, ir-tuhro de 1!J.i:l_
.\lhillO AII~ru to til' Olin·il':t, de !ln 1~ de' Spt(,lllhl"() d(~
HI1:L
â
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17) Acuurulu
o ('arg'o de. iuspccinr
,la" t ropus 11(' comunirueão
ro m o dl' professo)'
(lo curso dr- alto, coruuuelos elo l11~iitllio
de Altos I~stu(los ~Iilitarl's,
para que'
fui 1l0111PiI(]O por portaria
do 1~ de Ago,_;to últ imo, ins('!'ia na Ordem dll lC.t(l'cito n .? 1:2, ~." "l;1'it', <lo corrente
uuo , o hrig,ulpil'll
d(' l'ng'l'n hnria Cm-los (]p Bano" ~Ocl1'I'';
BraH('O.
11')

.\I'll1llUla

()

,(l~

pl'01ll0~'i'io a mujor
do Lust ií uto

cal'go dI' dircctor dos (·UI'.~O:ipara :t
e .-orouo l (h:i (li\'(,l'~as armas l' ';\'l'\,i-

<1(' Altos

Estuclos

~[ilit::1l'e~, pam

qUt'

foi n om e.ul o por portaria
(]r '2 dr Sl'tClll bro til t imo, inxetíu uu t t rtl cm do R.l'h'l'ito 11.° 14, :z.a HPl'ie, (lo eorrnnt«
ano, com o de inspector elas tropas {' ,;cnjço ele pioneiros.
Ol1el(, P (:olocallo por pot-ínrin
ele :20 ele Novembro
fiiulo.
inscrtu
lIa ]H'('spnie Ordem do R.I'i~l'cito, () hl'igruleir(l
ell' png'l'1lh'1l'ia
.I iilio César ele Carvalho
'I'o ixcirn.
1!1) Cheuou

Nove mlrro
r:íl'ill,
JlPJ.t

~t

altura

]1:11'a entrar

no quadro

P11l

I

(11)

o o aIre!'(':,; (le PlIg'Pllharia, SUprallU1l1l'F(,l'l1<lllllo
Oouwia
de :Jf01:ti" Brallquinho,
<lUI'
]>l'l'St'lltt'
O,.t!rlll do N,I'('I'('itn é promovido
no pti>;to
fill(]

cip j('1lrllh'.
:ZO) Silo ll!lJllP'Hlo.; jla!'n 11 {n'qü ~lIci:t elo ['ul'~() dr ('0lll:tnclaldp"
cip grupo
(la a 1'111a .cJp :1l'1'On:lut iea os ('apiji'ii~ (ll' :!p1'o]tô.lltica
a St'g-uit, c1esiglln(]()~:
,10:l() Bapti:it:1 I'l'l':t1 Fl'l'Il:tll(ll'~,
ral elo ~[illjstt~l'io
(la UUl'l'l':t.
,Toão Fall,;tino
Ilt' ,\lhnqnpl'qtll'
:tt:1'ea n." 1.

lla

;L" Dil't'C'\,:lO

(lt-

di' Fl't'i i a,.;, !l,t ha~l'

~1)

Ksi:í dt,,;] igado d(l ';t'l'\'i\,'(l dt'Stlt, ,1 d(l (·()tl'I'llit'
llth ll'1'lIl0s (lc! tÍltilll:t
pa!'tl' .do ,tl'lig'o ]:").0 do d\'('1'l'ltl-ll'i n." :2~: lO!, cip :;1 dl' Dpy't'lllill'o dt' Un7, n lll:tjlll'
ll!(~dit·o. rio JlthjliLtl
llliliLtI'
l't'g·iol1nl 1l.0 1, 1l:tltHt>1 dp

lllP';,

" 1'''11'

Ft'1'Il,llIelt'~

'l'êlJTt'~.

22) Passa a contar a anti~uida<lo do son actual pOsto
desde 1 do Novemhro do 19-13, sondo intorcalado na respectiva escala imediatamento
à osquereln do alforos miliciano
médico .10s6 ITonriquo uos Santos David, o alferes miliciano médico .T oão J osó Paredos Coca.
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23) Pertencia
ao centro de mobilização
do serviço de
saúde n.? 3 o alferes miliciano farmacêutico,
licenciado,
José Rodrigues Pontes Maceta, a quem se refere a portaria de 23 de Outubro último, inserta na Ordem do
Exército n.? 15, 2. a série, do corrente ano, que lhe deu
baixa do serviço.

:2-1-) ltl'g'l'e,;,;ou ~l uuí etiot ~i\un\,ão, lia ]<;';('oht Ccn irul
dl' Snl'g'l'llto,;,
('111 :jl rl e Uui ubro último, o cupitâo
do
~lni\()

til' udm iuistrução

urilii.u

XUllO

tlp

}rol'ai~

Beja,

quI' ~l' l'1l('ontranl
prvstu ndo serviço nn :l." Rcparticâc
da :2.a Dil'l'('(;ão (lPl':tl (10':1l' Xl in istério , para os efeitos
elo ~ :l." (lo artigo ·H.O <lo decreto n ." 17::)78, de 27 de
Sl'lelllbl'o
cil' lH:W, a11l'1'a(10 pelo art igo T." (10 decreto
11.° 1!):17.), dl' :27 dt, Dezembro
c1l' H):lO, cumulativnllll'llh'
com o "l'l'\'i(;u a seu l':ll'gO lia reft-ridu Escola .
•\ ]ll'e:;Plltt'
el(·clal'<!(;:'io suhst it ue a (l1Il' "oh o n ." 2;»)
foi pu hl ica dn 11a ()f'(I"'1I riu E.dr!'!lo 11." 1.">,2." ,;pl'ie,
do ('Ol'll'llte a110.

25) Está desligado do serviço desde 19 de Novembro
findo, nos termos da última parte do artigo 15.° do
decreto-lei
n.? 28:404, do 31 de Dezembro
de 1937,
o capitão do serviço de administração
militar, do roeimente de artilharia
de costa,
Joaquim
Teotónio
de
Aguiar Segurado.
26) Passam
a contar
a antiguidade
do seu actual
põsto , respectivamente,
desde 3 o 8 do Julho do corrente
ano, em substíturcão
da que lhes havia sido atribuída,
os capitãís do serviço do administrução
militar António
Baptista da Costa o Cuportino Alves Gomos.

27) Cun tam a antiguidade
do seu actual posto, respectivamente,
desde 1 do Julho o 8 de Outubro
do
corrente
ano, os capitãis do serviço do administra~ão
militar Estôvão de Jesus Caludc e J OSÓ Bduardo Co1'1'(\ia,
promo\'idos
n êste posto pela Ol'dem do E . !'ército 11.° 1õ,
~. & sórie,
do corrento ano.

:2") Continua (I( selllpenhtll~~O o cargo (!ll clll'fe do distrito de re 'rutanll'llto
l' 1ll01nlJz:lc;ão 11.° 103 () coront'l,
na
sitult~ão tIo n'sornl
"])a::,!iuo
)1:\ria (la ~·úhrega Pinto
Piznrro.
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39) Foi oxonorndo
do serviço elo comandante
militar
do aeroporto
do Lisboa o tenente-coronel,
na situação
de reserva,
Carlos Esteves Boja.
30) Está
findo, nos
decreto-Iei
o major, na

desligado do serviço desde 30 do Novembro
termos da última parte do artigo Lõ. o do
n.? :?8:40J, de 31 do Dezembro
de 1037,
situação de reserva,
Humberto da Cruz.

31) Passa a fazer serviço.
cvcn tun lmcntc,
uo rpgimeuto de cuvnlut-ia n ." ;), COllIO eucarrcgurlo
do matoria l

de guerra,
o major,
J osé de ~Ielo.
(2)

Passa

a fazer serviço,

udm inistrutivo
tesoureiro,
dos Santos

nu sit.uuçâo

do regimento

o capitão,
Fnrrnjotu.

d(· roservu , Alhino

evcutunluieutc,

de envn l.n-iu

lia situnção

de

no co nsel h o
11.°

1, e omo

],(,";P],YH •

.I O:Htlll PI

33) Deixa de prestar serviço no batalhão do metrudoras n.? 1 o capitão, na situução de reserva,
António
Celestino de Sousa Correia.
3.,1,) Passa a fazer serviço, eventualmente,
no batalhão
de caçadores n.? 1, como encarregado
da biblioteca e das
oficinas, o capitão, na situução de reserva, Manuel :\Iiranda Branco.
3D) Passa a fazer serviço, evontualmento, DO grup,o
do artilharia
contra aeronaves
D.O 3, o capitão,
na tiltuação de reserva, António Pinto da Silva.
nG) Passa a fazer serviço no centro do instrução do
infantaria
do Tavira, como chefe do secretaria,
o capitão,
na situução de reserva,
João Abrantes.
37) Deixou

do fazer serviço no distrito de recrutao mobilização
n.? .,1" por ter ido servir na polícia
de segurança pública, o capitão, na situa(:rtu do rp ·01"\":1,
Mário Lopo do Carmo.

mento

;38) Deixou do prestar serviço no regimento
taria 11.° lU o capitão, na situação
de reserva,
tino :\[oft'ira.

de infanDiaman-
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30) Passa ti. fazer serviço no 2.° grupo pesado do artilharia do defesa anti-aérea
de Lisboa o tenente, na situação do reserva, J osé Francisco
Barradas,
ficando
oxonorndo do serviço que presta no quartel general do
govõrno militar de Lisboa.

40) Passa a fazer . ervico no comando de artilharia de
defcea anti-uórou do Lisboa, agrupamento
n.? 2 de Almada, o tenente, na situação do reserva,
António
Cartaxo Júnior, deixando
de prestar serviço na
partição da La Direcção Geral dêste ilfinistório.

Maria

2. Re11

41) Está desligado do serviço desde 17 de Novembro
findo, nos termos da última. parto do artigo 15.° do decreto-lei n. o 28:40-1,. de 31 do Dezembro
de 1937, o tonente, na situação do reserva,
Jos6 de Mendonça Rita,
em serviço
no distrito
do recrutamento
e mobilização n." 4.
42) Passa
Coimbra

reserva,

a fazer
serviço no grupo eventual
de defesa anti-aérea
o tenente, na situação
An tónio da Cruz Cartaxo.

43) Deixou de estar suspen
nos termos do artigo 170.0 do
militar, desde 1:3 do Julho do
Da. situação
de reserva,
João
viço no centro tIe mobilização

de
de

'o das funções de serviço,
regulamento de disciplina
1940, o tenente miliciano,
Alves do Sousa, em serde infanturia 11.° 15.

4-1-) Por ter atingido o limite de idade para transitar
para 11 sitll<l<,'1todo reforma
deixou de prestar
serviço
no Arquivo Geral dêsto Ministério,
na comissão oncarregado da e 'colha de docnmcntos
pura classificução
c
inutilizução, o ulfor
Joaquim l,'arin.

lIlinistério

':3,

lia situação

de

da Guerra _La Direeção Geral-

reserva,

António

3.a Repartiçao

1·-,) L'h.unu- f' .\ mérico Lmicio Jh.dIO, t' lI.IO .\ lllél'it'll
l lrapo. ('IllIlCl foi publ ic.ulo. O so ldnrlo l"ld(.t".
11. :1·-,1 I?, do 1f'g'illl!'llto .l -' iufunt.uiu
11.' ,L qllt'. por
jlol't.ll'ia ti -' I!.! tIl' 'o\PllIltro filHlo. 1'1Ihliend"
lia U,.r!I'JII,
do j';,I'U','ifu 1)'° 1.\ :!.' ~rir. Ik :!() lh l'efprido 11[(. • flli
j'l:í,·io
0
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ro

promovido
a aspirante
a ofit-iu l nril iciuno«l«
l',nü o ]'l>gimellto a que pertenviu.

2.· Série
infanturiu

46) Foi abrangido
polo disposto nu artigo 46.0
creto n.? 22:169, de 2 de Fevereiro
de H)33,
lectivo de 1942-1943: o primeiro
sargento
do
quadro de sargentos do .secretariado militar, da
Prática de J níuntaria,
Jaime de Almeida.

do deno ano
extinto

Escola

47) Foi eliminado da matrícula
na Escola Central dl'
Sargentos
o primeiro sargento UO oxtiuto quadro do sargentos do secretariado
militar,
do distrito de recrutamento c mobilização
n.? 8, Adelino Martins Grilo, por
ter perdido a tolerância a que se refere o artigo :34-. U do
decreto n. o 22:16\), de 2 dr Fevereiro
elo 19:33.

-Ministério

da Guerra - 2.:1 Direcção

Geral-

3.:1 Repartição

48) Pensões anuais

que competem aos oficiais a seguir
do decreto-lei n. o 28:-10-1-,
de 31 de Dezembro
de Hl37, transitam
pela presente
Ordem do Exército para li situacão do r0S01'\'a:

moncionados, que, nos termos

Coronel de engenharia
J OSÓ Inácio de Oastolo Branco,
:3 7 .:WO;5. Tem 41 anos de serviço e 13 períodos.
:\Iajor de artilharia
Frederico
Cortês Marinho Falcão,
19.f)OG6. Tom 25 anos de S01'\'Í<;o o 20 períodos.
Major do extinto quadro auxiliar do artilharia
Albino
J osé do Melo, 25.800;5. Tem 37 anos de serviço.
Capitão do serviço de adminiatrnção
militar Artur Paiva
Garcia do Carvalho,
:?1.GOOb.

49) I'onsõoe anuais com q uo passaram à situação do
reforma
os oficiais ao diante nomeudos,
conformo despacho da Caixa Geral de Depósitos,
Urédito () Providõncia, publicado no Diário do (lovt'I'1W n." ~7;), 2. u. érie,
do ;3f> de N ovombro do 19tH:
:\Iajor

de cavalaria

Eurico

do Castre

(11'ac;a /'llzurt"

~2.320·5.
Capitão
militar

00 extinto quadro <lo oficiais do secrcturiado
.T oão Maria Loureiro,
17.G85:S40.
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50) Foi calculada, nos termos de § 2,° do artigo 16,°
do decreto-lei
n. o 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937,
a pensão do reserva atribuída ao capitão de aeronúutica,
actualmente
major, António Augusto David, constante
da declaração 65) da Ordem do EJ:éJ-cito n.? 5, 2.a série,
de 1942.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-J.a

Repartição

51) Foram alteradas,
em conformidade
do despacho
de S. Ex. R o Sub-Secretário
de Estado da Guerra,
do
18 de Novembro findo, as datas de início dos cursos a
realizar no actual ano lectivo no Instituto de Altos Estudos Militares,
que ao diante se mencionam,
ficando
assim modificado, na parte respectiva,
o disposto na doclarnção 55) da Ordem elo Exército n.? 11, :.?" série, do
corrente ano:
Curso para a promoçoo
do estado maior:
Início

13 de Fevereiro

em
C'lU'80

a coronel e a major do corpo
do

pal'a ({ promoçao

194J.

(( coronel elas armas:

Infantaria:
Início

cm

19 de Dezembro
Artilharia,

Inicio

em

1943.
engenharia

e aeronáutica:

de 1944.

a promoção

Cavalaria,
Início

cavalaria,

em 13 de Fevereiro
CUl ..so para

de

a major das anilas:

engenharia

1:? de Março de 1944.

e aeronáutica.

8;3G
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52) Publica- se O plano complementar dos cursos, estágios
1944, como aditamento ao publicado na declaração 36) da Ordem
Arma de

TirocInios,

estúgios

Durução

In lclo

ou cursos

011
Curso de oficial de informação

Curso de transmissões

Curso de sapadores,
defesa antigás.
Curso de instrutores
auto.

. . . . . .

camuflagem

e

de condução

Curso de instrutores
auxiliares
gimn:istica e desportos.

de

1.° turno
17-4-1944
2.° turno
21-8-1\)4.1
1.° turno
3-1-1944
2.° turno
22-5-1944
3.° turno
4-9-1944
1.0 turno
11-4.-1\)44
(c)
14-8-19H

3 (três)

meses

cada

turno.
13

(treze) semanas
cada turno.

10 (dez) semanas.

G (seis) semanas.
7 (sete) semanas.

Sargentos
Curso de informação

e transmissões

Curso de sapadores,
defesa antigás.

camuflagem e

17-4-1944

3 (três) meses . . . .

G (seis) semanas cada
1.' parte
(Sapadores)
turno.
No fim da escola de cabos de cada turno
de encorporação.
2.' parte
4 (qua tro) ~e ma na,
1.° turno
ca.la turno.
19-6-194-1
2.° turno
31-7-1941

e
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e tirocínios para oficiais, sargentos e praças de pró no ano de
do Exército n.? 14, ~.a série, de 21 de Outubro último:
infantaria

Freqüêuctn

Local

Disposição

ondo funciona

log at cm quo 50 basoí a

ciais
CinqUenta oapitãis
ou subalternos

Escola Prática
Infantaria.

ele

(o ).
Sessenta
capitãls
ou subalternos
(b).

Escola de Transmissões.

Quinze subalternos

Escola Prática
Engenharia.

de

Vinte c cinco subalternos.

(d)

(e)

Escola do Exército

Ordem do Kr;ército n.? 7,1.· sóríe, 1935 (portaria n.v 8;181).
Regulamento
de instrução das
tropas de infantaria, n.· 308.
Ordem do Exército n.O 13, 1.· série, 1930 (decreto n.v 18;775),
P, despacho
de 14 de Maio de
1942.
Ordem do Exército n.O 7, 1.' série, 1927 (decreto n.? 13;851,
artigo 88.°).
Ilegulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.·
Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 264.°

praças de pré
Trinta e dois sar- I Escola Prática
gentes 011 furInfantaria.
riéis.

de

Trinta o dois sargentos
ou furriéis (f).

Escola Prática
Infantaria.

de

T r i n ta sargentos

Escola Pd.ti,·a
Engenharia.

de

ou furrióis (y).

Regulamento
geral
para a
instrução
do exérci to, artigo 224.'
Regulamento
de instrução das
tropas de infantaria, n.s 308.
Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 224.°
Regulamento
de instrução das
tropas de infantaria, n.O 308.

ORnE~1

Tirocínios,

Curso

ostúgtos

de vaguemest
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Durncão

Inicio

ou cursos

1." turno

rcs .

auxi liares
Curso de monitores
g'irnnástica
c desportos.

~.o

<1e

8-5-1914
2.0 turno
12-G- H)J1
;~.o tUl'110
17-7-HlJ4
11-8-1\J11

se m a n a s
J (quatro)
cada turno.

7 (sete) semana.; .

(a) Exíg o fi pl'ec('dQl}(~!a do ClIl':,O do trnusmís
ü~s, vlnt» o cinco em c:ula turno,
~b) Vínto em cadn turno,
te) ..\ fixol' pe!n Dirol'~iio da Arma do lnfantnrla,
n ãu .levendo o sou ruuclonamnnro
co ncl
(ti) A propor opor tunaiuentu
po ln I )}roeçA.o dn .\ l'JlHL de J n tunt.u-ín,
te} 1'11\ s uunlt eruo do cada uutdndn da unun, us co la prúttcu o CtHltl'O d e in~trn.;io
do curso
(f) 1':111dois turnos, p ar a euqundrumeutu
UO"i sn pudoros
nvt ru ldo: no 2.° t uinc da oucorpo
(!7) DO\"l! SOl' rrcquonmdo
JII.)1' s ar-gen tus ou f'ur rlél s q ue obt vurcm
npr-o v ol tnmon tu na I."
(/.) Oito cm cada turno.
(i) Um s arg euto ou furriel C dUAS prac,'H de c:\lla uuírlade da. nrrua, CSl'OIA priulcn o centro
í

í

í

Arma de

Tirocínios,

os rág l os ou cursos

lniciu

11u" u;5u

Of!
Cur-o
Cur-o

11e iustrutorr's
de mecânicos

Curso de iustrutores
auto.

(n)

tell'fllutl'i"taô
electricistas.

de eOfll!tu::io

Curso de transmissôes

31-7-1üU

3 (trê~)

lIIe~CB

3-1-HHl

li (seis)

semunns

1.° turno
:~-1-lü·11
2.° turno
2:!-f>-HlH

1:3 (treze) semanas {':\(la

;\ o

Curso .le snpndorus, cnuiutlagcm e
defesa antigás.
Estágio para COIll:\1Il1allt,!~ Ilc grupo

f> (cinco) semanas cada
turno (b).

...

turno.

turno

·1-ü-l\JH
1.° turno
l1-t-l !)14
1:!-tJ-l !11·1

10 (IIl'z) s -muna

IG

(tiúÍ ) '(,fnallas

.
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I

FraljnêncJa

Vinte e quatro sar:;011 tos
ou furr iéis (").

onde funciona

E:;cola Prática
.\dlllillbtraçJ.o
:\[ilitar.

.

legnl .IU que se basoíu

ltegulamento
instrução
ti:;o 22.1.°

de

85\.1

1G

do

geral para a
exército,
ar"

Re g u l a m cn t o geral para a
instrução
du exerci to, art igo 2:!Lo

(lo recrutas.

do sargentos
mlttc lunos ,
I'~ç u de lU1:\ 01.° tur-nu de HH L
parto tio curso. (~tliHZO surgeruos ou furriub
do Illstru~lo

Di'Jlosl~ão

Escola do Exército

(I)

dir com as escolas

Local

x-

do curso <lu s argeutos

OUi

c.\tltt

turno.

mlilc1an·

artilharia

Proqüânctn

Local onde funclen a

Di poslç~o

logal orn

'lUO

80

basetn

-------,_._-----ciais

Vinte e um subulternos

(").

Dois

subalternos

Vinte

subalternos

Centro rle tcl,'OIc-!
tria de artilharia.
Batarin
de l'SJlOcinli.lnd«
do regimento de artilharia .le co ta.
Hegimouto
de artilharia

I

Regulamonto
ger?l 'para a
in trução
do esúrcito,
artigo 2GLo
Ordem do l~xàcít() n.O 13, L" ,ério, 1930 (derroto 11." 18:7ífi),
o despacho de 14 de ':\[aio do
lGI:!.

11.° 3.
Vinte e (lois uhalternos (li).

Escola di' 'I'ransmis õcs.

Deza oi suh Iternos.
:--ci' lIIajorc
ou te-

Escola Prática do
EIlg-enLaria.
Contro de instrução
110 artilllaria
cOlltraacrona\"c .

u C n tos-coronéi'.

ll o g u l a m c u (o g,~ral para a
iristruçâo
tio exército, artigo 261.°
geral para a
l{e"ulalllollto
ariIIstrll~':'io do exército,
tlgo 261.°

l

Ordem riu H.rércilo 11.° 7, L" sério, lG!!7 (d ereto II," 13:851).
J:egulamonto
geral para fi
iII ·trnção
110 'J,'éreito,
artigo 2Gl.0
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.
'I'Jroc in los, ostújrlos

ou cursos

Estágio
ria.

para comandantes

Estágio

para subalternos.

Inicio

rle bata-

Curso Ile tiro dos aspirantes a oficial.
Curso de instrutores
auxiliares de
g ímnasfíca e desportos.

l>uraçiío

1-5-1914

12 (doze) semanas

(e)

1~ (doze) semanas

G-3-19H
14-8-19U

·1 (quatro)

semanas.

7 (sete) semanas ..

Sargentos e
Curso de transmissões
• ligação.

e agentes

Curso de monitores
auto.

de condução

Curso de sapadores,
defesa antigás.
Curso

camuflagem

ac Yaguemestres.

de

(«)

1 -1-1911
e

1.° turno

19-6-1911
. . . . .

2.° turno
:11-7-1914
1." turno
8-5-19101
2.° turno

16 (IIr/asseis)

semanas

6 (seis) semanas .

4. (quatro)

semanas
cada turno.

·1 (quatro) semanas
cada turno.

12-6-1911

:1.0 turno
17-7-1011
Curso de monitores auxiliares
gimnástica e desportos.

de

")

!

b)

r)
lhnrtn
(ti)
(e)
(f)
((1)
(ii)
(í)
(j)

14-8-1944

7 (sete) semanas.

. .

A üxar poln IHrerçno .In ArJllIl do Artilharia.
Pod»
Sl'r reduz
ídn a trl's s emunus
, 1~10(liante pro~ustn
d a Dtrucção
da Ar-m n do .\rlt
Em três turnos. No 1.0 turno 11'0S otlcíuts das untdn.las
do nL'tilharlu de e ostu, no 2.0
do campanha e (lo artilharin nutl aércu.
Sntu, oito o seto subalteruos,
respeet vnmeuto lIO!'. 1.0, 2.° o a.o turnos.
A propor 1'01" Dtrocção do A rtua do Artilharia.
R1i.o O~ suba lrornos quo eunclu rrnm o curso da Escolu do l~xl'J1'dto r-in HH:\.
Um suhnlterno do enda unidade 011.arma o usculn prúth·a.
Oito om cada turno.
1.0 tur-no um, :!.o turno tun , 3.° tUI'1I0 doi
l"lIl sargento
ou furriel O duas pr açns 110 euda unldado <ln arma o escorn prntIca.
í
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Lccnl

Vinte capírâis
tenentes.

OU

Dez subalternos

(f)

oudc

DísposiçftlJ

f'unctouu

(!I)

legal

0111 11\10

se basotu

Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
a rtírro 261.0
HeguJamcnto
<i!l'ral para
a
instrução
do exército.
artigo 264.0
Despacho de 29 de ,\ gosto de
1943 .

Centro de instrução
de artilharia
con tra aeronavcs.
Centro de iustruç.io
de artilharia
con traaerona ves.
Escola Prática de
•\rtilharia.
Escola do Exército.

Dez aspirantes

861

N.o 16

Regulamento
iustruçâo
tigo 261.

~era[
do

para

a

,'x"'rcito,

ar-

0

praças de pré
('inco
por r e g imonto.
Quatro por grupo
independente.
Trinta
sargentos
ou furriúis,
Dezasseis
. argentos ou fur fiéis (h).

1\as unidades e Escola Prática
de
\ rti lh a ria.

[te~ulalllento

HegiOleutü de artilharia
ligeira
n." :t
Escola I'r.itica ,lo

Hep;u[amento

instrução
tigo 221.v

instruçâo

Escola

Prãtica

de

Ad~lIinistra.:ão
.:Il!htar.

E 'cola (10 E\:'rcito

(j)

geral
para a
exórc iro, ar-

geral para
a
.lo exército, ar-

tigo 221.0
Ordem do Exército n. o 7, 1.' série, 19:.!7 (decreto !l.O 13:851).

Engonh:uia.

Quatro
sargentos
ou furriéis (i).

do

II
j

Regulamentü
instrução
tigo 221.0

, Regulamento
instrução
tigo 2:!Lo

gcr:\1

para

.10 exé rei to.

do

a
ar-

geral
para
a
exército,
ar-

lb ula.
t

·:."0

(~.,;Z subnlt

eruo

o

110

3.0 turno oito

subalterno

I

respect

ívainente

d as

uní

dudcs

dll

nrt

l-
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Arma de

Tirocínios,

cs tágf os ou cursos

Início

Duração

Ofl
Curso de instrutores
auto.
Curso de sapadores,
defesa antigás,
Curso de transmissões
ternos de infantaria,
cavalaria.

de condução
camuflagem

(a)
e

6 (seis) semanas

2.° turno

,

10 (dez) semanas.

HI-G-19H
para subalartilharia
c

Curso de oficial de íuformação
Curso ele instr utorcs auxilinrcs
gimnüstica e desportos.

.>,

de

1.0 turno
:i-l-HJU
2.° turno
2 <!-;)-19H
3.° tnrno
1-9-HJJ4

13

17-1-1941

10 (dez) semanas .

H-8-19

7 (sete) seman as.

II

(treze)
se
cada turno.

III a

n :H

. .

Sargentos

Curso de transmissões,
e informação,
Curso

(10

sapadores,

I

observação
camuflagem

defesa antigás.

<l

monitort-s

Curso de vagucmestres

de
.

condução

16 (dez asaeie) semanas

L" parte

G (seis) semnnas cada
tu mo.

I (Sapadores)
I

Curso de
auto.

G-3-1!JJ.1

e

No Hill da es<!oIade cabos de cada turno
do encorpo ração.
~.• par te
1.° turno
10-6-191 I
2.° turno
31-7-1!J-1!
G (seis) "cm:lIlas.
(o)
1.° turno
8-5-1\111
2'0 turno
1:l-G
3," turno
17-7-1(111

iou

.

(quatro)
s('mana~
cada turno,

I
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cavalaria

J.oeal

FroqUl\ucin

onde fuuc íoun

I

Dtspcs lcão legal

cm que se basnla

--1-------ciais
Nove capitãis
subalternos.
~ O

ou

v e subal terno;

(li ).

Escola Prática
Cavalaria.

de

Escola Prática
Engenharia.

de

Doze capitãis
011 Escola
de
missões.
sub al t er n os (c).

N o v c capitãis
tenentes (d).

ou

Trans-

Escola Prática
Cavalaria.

de

Escoln do Exército

(e)

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 2!H.o
Ordem do Exército n.s 7,1." série, 1927 (decreto n. ° 13:851,
artigo 88.°).
Ordem do Exército n." 13, 1.- série, 1930 (decreto n.O 18:775).

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artizo 264.°
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.°

praças de pré
Doze sargentos
furriéis (f).

ou

Escola Prática
Cavalaria.

de

Nove sargr.lltos
furriéis (fi).

ou

Escola Prática
Cavalaria.

de

x ove

sargentos
furr iéis (h).

ou

Escola Prática
Cavalaria.

de

Nove anrguutos
furr iéi s.

ou

E cola Prát.icu
Cavalaria.

.10

:\0\'0

ou

Escola l'r:ai('a de
Arlm in i t r a a o
:\Iilitar.

Illlrgf'Jlto>

Iurriéí»

(i).

ç

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 221.°
Regularnento
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 221.°

Regulamento
gvrnl
par a a
inst ruçâo
do exército,
artigo :2:21.0
Hegulameuto
geral
para
a
in .trução
do px,:rci to, artigo 2~ LO

864
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.
Tirocínios,

estágios

cu cursos

auxiliares
Curso de monitores
gimn:18tiea e desportos .

Durnção

Inicio

de

1l-8-10H . 7 (sete) scmanas .

.

(a)
(/I)
(c)
(a)

Data a fixar pela Dtrecçãc
da Armu do Cavalaria,
não duvendo o sou íuuctoumuouto
Todos 110 2.· turoo.
Quatro cm cada turno.
Exige fi procodôncta
do CUf'O du trnnsmlssõus.
(e) Um subalterno
do cada uuídndo da nrma o osco ln prút íca.
(f) Inclue três sargentos
ou furriúls
habftltndoa
com üst o curso, m as som tol egrntla som
Instrução.
U) Em dois turnos corrospondontes
:'IS duas onccrporaçõcs.
h) Cinco no 1.0 turno, quatro no 2.°
i) 'I'rês cm cada turno.
j) Um sargeuto ou furriol o duas praças de cada unld ado da arina o nscol a prátlcn.

l

Arma de

Tirocínios,

cstúg los ou cursos

Durnç ão

Início

Ofl
Curso do sapadores, eamuflagcm o
defesa antíg:\s:
1.' parte (sapacloros); 2.' parto (camuflagem o dofosa antigá~).

1.0 turno
2.° turno
1.' parte
1()-()-1941
2.' parte

31-7-1!J14
Curso ele tr au smissões para oficiais
do infantaria,
artilharia
e cavalaria,

Curso tio instrutores
auto.
Curso dI' mecânicn
subalternos.

dr cOll(lução

Curso (II' iu: trutores auxiliare,
gim núst icu !' desport os.

1.° turno
3-1-1\.141
2.° turno
22-f>-1!) li
3.° turno
4-!)-]!)11

(c)
3-1 -I!)II

auto jlaraoticiais
de

10 (dcz) semanas

ll-1-1!J4t

ll-H-I!)I1

6 (seis) semanas.
1 (quatro)

.

semanas.

13 (treze semanas cada
turno.

G (seb) semanas
~7 (v in tn n soto)
manas (!I).

. . .

soo

OlWEJI

2.' Série

rreqnêncin

Local ondo tunc.cna

(j)

Dispo:o,içllo log:tl uJUque se ba-ol a

Escola do Exército

Re~ulal1lelltll
iust ruç.io
tigo 2:! L'

I
coluchl,r

com as esco las

üos, os fluais

..levem

lllJ

SG5

DO Exí~HClTO X.' to

do

geral para a
exército,
ar-

recrutas.

froq·\('utlU·

o

curso

apenas

d u runt e ns surunnus um quc s e m uíst re usti.1
í

engenharia

Local

}'coqn6nclll

1

onde fu;:clona

UISI,oslçrto

lognl

OlU

que so bnsel a

ciais
Trinta
c três SUhalternos (II).

Escola
Prática
Eugenbaria.

do

subalternos
(6).
(~uinzc uval ternos
(c).
Xovcnta e quatro
eapitãi'
011
11halteruos (d).

ESf;ula Prática
EngC'lIl!al'Ía.

.IB

{~Ilatro subalternos
(f).

Grupo do cornp nhias de trem automóvel.
Oficina
~l'r< i do
mater ia I do ettgcnhn ri .

XOV(J

Vinte o etc
trucudo s.

(It

ins-

E cola
mis

Ordem tio Exércit«
r ic, 1!.J27 (d'·en·to
artigo ~ .0).

.10
Õ!';.

Escola do L ército

11,°
11.'

7, 1,' ,,;13:;).,1,

Ord-m elo exército 11." 1:3. 1.' Sl'rio, 1~):3() (decreto a.O lH:77oi
c despacho rlu 11 de )laiu do
la I:!.

It c g u l a m cn to

geral par'
instrução
do exército,
artigo :!Gl,o
Hogularnt
u t o geral
pam
a
in t rução
do exército,
artigo 2G 1.°
Pegularncnto
goraI
para
a
in truçâo
do oxérci to, artigo 2111.°
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Duruçâo

IlIício

ou cursos

e

Sargentos
1.° turno

Curso de sapadores, camuflagem c
defesa anti-gás (2.' parte, camuflagem e defesa anti-gás, destinada a sargentos ou furrir-is de
todas as armas e serviços).
Curso de monitores de condução
auto.
Curso de vaguemcstres

1\:)-6-19404
2.° turno
31-7-H)14.
(c)

6 (seis) scmanaa

1.° turno

. . . . . .

4 (quatro)
semanas
cada turno.

4 (quatro)

H-5-194i
2." turno

12-6-19H
14-8-1944.

de

Curso

de monitores
auxiliares
. gimuásrica e desportos.

. . •

semanas

cada turno.
7 (sete) semanas ...

(a) Quinzo subnltornos
do lnfnntnrla,
rlcznssots do nrtilbnrln
o dois do orvlço do udmlnls
(b) 'I'orlos do cuvatarta,
frCIIUolltnm soguíd amen te a 2.n parto do curso,
(c)
dos 110VO
do cuvalnrí quo
a 1.,\ parto,
dois do
(rl) 1.0 turno
: vínto
du Inrauturí
a, sot e do art lh ar a c qu.ur
o dtl cavalaria;
2.0 turno: "iate do nfun tartu, oito do unilharIa o quatro do cnvnínrfn ,
:3.0 turno:
do infantaria,
do artilharia o
(e) Data n fixar pe ln Dl rcccüo da Arma do EUI{'whnriu, lião devendo o sou Inicio coincidir
tf) Inctuu dois <to ser-víçc do uII111111Istrn~l'i.o militar.
(g) Incluo O rompo do::,tluado aos exumes tlnuí s.
(II) Dots subal rernos do rug hnunto de cng ouhnrtn 11.° 21\ um do cada mnn dus rostun t as
(i) 1.° turno: quinze (10 lufuntur-Iu , elnco de cavnj nr-lu, oito du n.1"tilhlll'ill, um 41o t'ugonhl\
2.° turno: quinze 110 Iufuu rnuln, oito de artilhada,
quutro do cuvaturtu, Hill do l'lIgonlw
(.i) VIU cm cada turno.
(i) Do is sargentos ou furrléls l' quatro prnçus do rog ímouvc do ung onhnria 11,° 2 o um snr
Arôrn

subalternos

a

fvoqüeutum

í

mnt

s

ong

e

í

í

ví

n

to

soro

quatro

do

caval

artu.

Serviço de adml

'I'Iroclnf os, estágios

ou cursos

lnício

))uruç1í.o

011
Curso de sapadores,
Jefesa antigás.
Cnrsu de im'trtltore~
auto.

c:lmuJlagem

e

1." turno

10 (dez) sUlllan<\s..

11-1-1(")11

de

COl1dll~'1iO

Cur~o de instrutores auxiliares
gilllnástica e (lesJlortoô.

de

(a)

G (seis) . emanas ...

ll-R-1!l14

7 (sete') somana, ...
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o ndo funclon a
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legal

cm

qUQ

so baseia.

praças de pré
Cinq [lenta e nove
sar guntos OH furdóis (i).

Escola Prática
Engenharia.

de

Ordem do E.cército n.s 7, 1.' série, lfl27 (decreto n.s 13:,"51,
artigo 88.°).

Quatro
sargentos
ou furriéis U}

Grupo de companhias de trem automóvel.
Escola
Prática
de
.\<1 ministração
Militar.

Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 2:J.1.o
Regul amento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 224.°

Escola do Exército

Il e g u l a m e u to (l'eral para a
instrução
do exército,
artigu 224.°

Dois sargentos

ou

U).

furriúis

(l)

trnção

mí lttnr.

ntllrin,

0111

dois do scrvtço

us oscvlus

ue saúdo o do ls do

ot,·iC;J '·130' crtuárto

,

de r ecrutas ,

uuldndos do. nrma. t' escala prfltlca.
riu. o um do ndmlníst rnç âc mll lt nr ;
rja u um de adJUllli!'itra~ã() mí litur.
ou furriel

~llllto

e duns

pruças

do

e

adn uma. das

restn

n te

unld ados

un

.arllla

c

esc

o

la

prút

ic«.

nistração mllitar

Fro'l(j~llcla

1,00:>.1onde func lonn

1)1 poSlçno

Icgnl cm que 50 baseia

ciais
o
j

Dois

sub

alter nos

E cola I'rúticu
Engellharia.

DOi

S 11 b

alternos

Grupo de compauhia de trern autoraóvol,

(b)

de

Escola do Ex{orcito

Ordem tio E.L'él'eito

lI.O 7, 1.' .,érie, lfl27 (decreto n.? 13:ô:;1,
artig-o ~8.0).
Re sru l a m e.n t o geral para u
instrução
.10 (')(['orcito, ar-

tigo 261.0
Itl'gululllento
ger,al.para
instrtu-âo
uo exército,
tigo 2G1.~

a
:11'-

868

OHDE:\I

TirocInios,

DO EXÉROlTO

~.o

li;

2.' Série

Durnçã o

InícIo

os túg lo s ou cursos

Sargentos e
1.0 turno
H-;>-l()H
2.0 turno

Curso de vagucmestres
(para sargentos (] furr'iéi» (]p todas as arruas e serviço
,I .. udministração
m ilitar).

4 (quatro)
semanas
cada turno.

12-G-IUH
3." turno
17-7-1()U

Curso de sapadores, camuflagem e
defesa nntigás :
La parto (sapadores)
. . • .
2.' parte (camutlageru e defesa
untig'Ls)
. . . . . . . . .

(d)
1.° turno

1()-ô-l()t4
2." turno
31-7-1(),H
Curso

do monitores

(a)

de condução

ô (seis) senumns

I

.•.

4 (qua t r o) s e m a n n s
cada turno.

G (6ei,:;) suma nas ...

auto.

Curso (lo monitores auxiliares
girnnástica e desportos.

13-S-1()H

de

7 (sete) scmana~.

. .

(n) ,\ üxur oportuuanunuo
polu Difl'C~ii.O ela Anua do l:Jlgt1nharla.
(b) l~m !\uhaltorno
dl' cada. u u tdudu elo "'on'lço o r-scoru prútlca.
~c) 1.° t ur-no : oito du i ufnu tn rin , um do nrt lh at-l n , três di_)cuvnlntla,
um do f'ugl'uhurll\
2.° tu r-uo : oito 11\' IIIl'alllnrla,
UIII do nrví lhru-lu, três do cnvnlurtu
O um dtl \.\flJtollhartn
:1.0 turuc : o lt o flpo nfuu nu-ln, \lols do urt lh arlu, tr05 do euvulurl e o um do
lmíulstr
(ri) .\ fixar pula l>in'cçàu da Armu tio Infuururtu.
(t) CHI em cauu turno.
(i) E.\.J~t\ n III'UCl,ctOltt'ladu 1.:'1 pnrttl (to curso. Um sarl-{onto ou furrloL cm c.lda. turno.
(g) l'm sar:;0uto
uu furriel e dnas (Irfu;as tto cada unldaJu du ~or\'iço e t'scola prátJl!3.
í

í

Serviço

Tiru('!lIioS,

estágios

o
t

í

lnh'io

Oll CUI' 05

de

Iltll'D)lio

Otl
Curso d" ~ap:l(lflr(l~, c:llllullagt!m
,let'<Jsa antigás.

e

:!.O turno

:11-7 -1 !)41

II (quatro)

BOllluna

(It)

CurdO ,lo ili~trutores
all'ilinres
giJllu:'t tica c desporto.

,te

1·1-,-1!lU

7 (~ct(,) l'liluuas ..

OIWE~l

::!.' Série

Local

Fre'ln~J1cill

DO EXÉIWITO

Dtspostção

omlo funcIona

io

.'.0

8G\l

egnl em que

80

b

lsoi'1.

praças de pré
Qunrenta e l\Ul sar-'
gc n t o s ou f'urri "i: (1-).

Escola
Prát icn (lo I l{cgululIlputo
Ad m in is t raçâo I
instrução
Xl ilitar.
'tígo
2:11."

Doi> sargentos

E~cola I'rática
Infantaria.
E"coJa Prútica
Eug-cnharia.

ftlrn"·b (e).
Doiargento.
turriéis CO.
Doi' sargentos
furrié is.

ou
ou

011

(!I)

um do mhu lnl trnç[)

I
uu

,lc

G rllJlu ,I,' r-ompanhi as dl' t rcm :l1Itomév l.
Escola 110EXI'rcito

1: c g u I a

do

t!",'ral para a
exi"rl'ito,
ar-

o geral para a
do exéreiro,
ar-

III U 11 t

in trução
til!o ~:.!4.o

ltegnlal!lcllto
instrução
rio
tlgo 2:! l.0
lt o c u In m e n t o
in strução
do
tigo :.!:!lo

f!"!.!ruJ par a a
t·.·r'·n:ito, .Ir!!,üral

pnr

ex.' feito,

a

a

ar-

mili' rj

çlo mlhtur.

saúde militar

F'rcqüõncl

Local

do fue'l

I!a

ciais
Dui

uhalterno

..

E cole prútica

rio

( ugcnharia.
E col.l riu E ,:rcito

J)

I
I

I

fl4 JtüO lognt om 'I ue 50 ha eiu

Ordem do Exército n. 7, 1.' Slde, 1!127 (decreto 11.° l;;:S[)!,
O

artig-o ".0).
" til a Il.. ' II to
i'1 truç:io do
ti I!O 2() I o

HI

gl·r.tI

]':11"1 :1

l'x,:rcllo,

ar-
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Início

ou cursos

Sargentos e
Curso de monitores auxiliares
gimnástica e desportos.

de

11-8-1\)44

i 7 (sete)

(a) Só ü-eqüontam
a 2." pnrto (camuflagum
o defesa antigás),
(b) Um subalterno
<lo cada unidade.
(c) Um snrg ou to ou furrtul
e duns praças do cada unldado.

que

semanas ..

tem

Inicio

na

'1
data

Serviço vete ri

Tirocínios,

estágios

In ícl o

ou cursos

Duração

Of!
Curso de sa~adores,
defesa antí-gás.

camuflagem

e

2.° turno
31-7-1\:)44

14

(quatro)

semanas.

'1

(a)
(a) Só freqüontam

II 2." parto

(cl\Illtltlagom

o (101\'811 antl·gás),

que

tom InicIo

IUI .Iatn

2.' Série

ORDE~l DO Ex.í~RCITO N.O 16

F'rcqü êncln

I.o cal onde funciona.

DiSposição

Ieg

al

Síl

cm

que

so

hase

ln

praças de pré

(c)

Escola do Ex,:rcito

I

I
í

Re g u l a m e n t o geral para
instruç.In
do exército,

ti;:o

a
:11'-

2:!1.°

ndlradn.

nário militar

Preqüêncl

a

Local

onde runclonn

Disposição

leg al cm que so bnseia

cials

Doi~ subaltemos ,

tndtcada.

'1

Escola Prática
Engenharia.

d, 1

n.O 7,1.' série, 1927 (decreto n.s 13:851,
artigo 88.°).

Ordem do Exército

ORDEM DO EXERCITO

tl72

N.o 16

2.' Série

Obituário

1941
Dezembro

7-

Alferes miliciano
de artilharia,
licenciado, Fernando José da Gama Lemos e ::;ousa Castelo
Branco.

194.3
Outubro

31- 'I'enente,

na si tuaçílo de reserva, Joaquim Cavalhciro da Conceição.
~ overnbro 7 - Capitão milíciano médico de reserva Albano Bordalo Pinheiro 'I'ravassos Valdoz.
»
10- Tenente-coronel
médico, lia situação de reserva,
João Pedro Medeiros de Almeida.
»
JO - Capitâo reformado Augusto da Silva Soto Maior.
»
11- Major', na situação de reserva, António Manuel
Botelho.
"
11- Capitão do quadro dos serviços auxiliares do
exército,
no quadro, Augusto
Rodrigues
do
Sousa.
o
13- Capitão, na situnçâo de reserva, Hipólito João do
Oliveira Pinto.
))
~8 -Major,
na aituação do reserva, Albano Anselmo
Haia da Costa Lôbo.
»
28 - Capitão reformado Desidério José de Oliveira Pina.
Dezembro
4.- Capitão, na situação de reserva, Ca-imirc Alberto
Coelho dos Santos.

Rectlf'lcaçAo

Na Ordem do Exército 11.° 11, 2.' série, do corrente
I. 7.', onde se lê: «por terem sido julgados incapazes»,
"por ter sido julgado incapaz •.

ano, p. 4G ':
deve ler-se'

.António de Oliveira Salazar.
Está conforme.

o Ajudante

General, interino,

ercito

E
MINI5TÉf\1

Ordem

do Exército
2.-

N,O 17

Série

31 de Dezembro

Publica-se

de 1943

ao Exército o seguinte:

1-RECURSOS
Ministério
f

'01'

da Guerra _La Direcção

Geral-

2.a Repartição

decretos de 22 do corrente mês:

...Togado provimento
ao recurso
n.? ~:G12, interposto
perante o Conselho dI' Rccuraos pelo tenente miliciano
dó artilharia
Jorge Chumbcrs Pinto contra o despacho
ministerial
do 5 de Abril de 1943, quelho indeferiu um
requerimento
em que pedia pnru freqüentar
o curso do
comandantes
do batariu, no corrente ano lectivo, por
falta de> fundamento
legal.
Rejeitado
o r curso n." :'?:{jl:~, interpcsto
perante
O
Conselho do Recursos pelo tenente do extinto quadro
nuxiliar do s rvico de saúd. António :\farÍa do Almeida
contra o despacho mini torial do 5 dn :\Iaio 110 Hl43,
que lho indeferiu 11m rr-quorimr nto om que pl'(lia u rcctificação da sua antiguidade do alferes c da de tenente
PJ)} relução
no apitão do mesmo extinto quadro Ma.

nuel Robalo cio: Snntos, in devidumonr
colocado
sua
dir itn, por t 'r . ido interpo to fora do prazo legal.
à
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11- MUDANÇAS
Ministério

N.· 17

2.' St\rie

DE QUADRO

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2.a Repartição

Por portaria de 22 do corrente mês:
(ViRnda pelo Tribunal
dovtuos emotumontos,

do Contas, com 8 anotnção de não .orem
1108 rormos
do decreto n.o ~2:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente
de infantaria,
adido, em serviço na arma do
aeronáutica,
Rui Braz de Oliveira,
por ingressar
na
arma de aeronáutica,
nos termos do artigo 14.° do
decreto 11.° 24:849, de f> do Janeiro do 1935, devendo
considerar- se nesta situação desde 1 de Dezembro de
194:3.

Por portaria de 29 do corrente

mês:

(Visada polo Tribunlll dCl Contas, com II anotaçilo do n!io serem
dovidos emotumeutos,
008 termos
do decreto D.o 22,267).

Têm passagem a oficiais milicianos
veterinários,
110S
tormos do decreto 11.° 21:3G5, do 22 do Abril do 1932,
por se encontrarem
habilitados
com o curso do medicina
veterinária,
os seguin tos oficiais, ficando na situução do
licenciados:
Alferes milicianos de infantaria:
do regimento de infautaria n." 3, José Peres dos Santos, do rogimento
do
infantaria
n.? f>, Ilenriquo Arriaga Aragão e Fernando
Brusco Ferreira
da Silva, do regimento do infantaria
n.? 9, Sérgio Alves Poças, do regimento de infantaria
n.? 13, José Maria Gualdino, do regimento de infantaria n." 1D, Raúl Cordeiro de Oliveira Jacob, do batalhão de caçadores
11.0 8, Afonso
Augusto SOSUrl'8
Fernnndcs,
o, do butulhão do metralhudorus
n," :?,
Elísio Amílcar Coelho Mondes da Rocha ; e licenciados: do regimento de infantaria
2, .Joiio~Llliz Gonçalves, do regimento
(lo infantaria n." 3, José dos Santos
Nunes,
do regimento
do infantaria
n." ,1. António
Monteiro
do Amnrul,
Vorgilio José Lima Orvalho,
.Tosé Mendonça Caloiras c José de Almeida Vale J Í!.
níor, do regimento
do infantaria
11.° 14, Acácio do
Lemos c Gama Castelo Branco e Manuel Granja F0rnundes, do regimento
do infantaria n.? 15, Furnundo
J osó 'I'atá do Sousa G uorra, do regimento do infanta-

91
no

ORDEM
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ria no ° 16, Forno 11<10 ... ovais de Assunção
Bandarru
Branco o J 0110 António cio Oliveira,
do batalhão
de
cacadores
11.° 5, Múrio Júlio de Oliveira Teixeira, do
butalhão
de caçadores
n." (i, José António Carrilho
Ralo, do batalhão
do caçadores
n.? 7, Raúl Gomos
Dias 0, do batalhão de caçadores
u.? 10, Albino Lisboa Botelho.
T

Por portaria

de 30 do corrente mês :

('·Jsa.da pato 'I'rlbu nat do Couras,
vidos omotumeatos,
1l0~ termos

com II anoracão de serem
do decreto n.o 22:257).

de

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

do estado maior, (h 30 a Direcção
: de infantaria Jo~6 de Oliveira
Louro de Sousa, C do artilhaLeal. por darem ingresso no
corpo do estado maior. nos termos do artigo 24.° do
decroto-Ici n.? :? :402, do 31 de Dezembro
de 19:n,
devendo ser considerados
nostu situação desde 28 do
Dezeru oro do 10.,1,3.

Ca pitãis,

com o curso

Gerul dêste Ministério
Vitoriano
n Fernando
ria António
tk Faria

111- r~UDANçAS DE SITUAÇAO
Ministério da Guerra _I.a. Direcção Geral]>0/'

portarla

de :27 de ....
'·urelllbro findo:

l Vi lltln pelo Trlhnnnl
,hlyl(lul 01l101111110lltOl,

Consiuerado

2.3 Repartição

nprosentado

de Cont as, com n. ano tnçüo !lo não serem
nos terrnua do decreto n.o 22:2!H).

ao serviço

dõsto Ministório

O

alferes miliciano (10 infantaria,
adido, Francisco
da
Silva Fragoso.
por ter deixado de prestar serviço 110
Ministério do Interior, lIU guarda nacional repuhlicuna,
uO\,(\I1<1o eousidernr-se
nesta
ituação desde 15 do Novem oro de 1043.
o

Por portarias
.Nula e (113 nenhum
Outuhro
último,

de lt do corrente

1/11'S:

efeito a parte da portaria
publicada
na Ordem do

oe ~) de

Eo~'ército

87li

ORDEM

DO I~Xl~HCITO

2.' Série

N." 17

uno, que colocou na sin.? 14, 2.a série, do corrente
tuução de adido, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional rr-publicana,
o capitão,
de reservn, Ilídio Aires Esteves.
(Anotnctn

1'010 'I'rtbu nnl cio Coutus

om

~j

na situação

do 1)ozoIl1I>I'o da 1043).

Supranumerãrio

da 2." parte do artigo 58.0 dó decreto-lei
n.o ~8:401, substituído
pelo artigo
LOdo
decreto-lei
n. o 32:692, de 20 do Fevereiro de 19413:
Nos termos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
do 3.° batalhão do regimento do infantaria n." 18, Joaquim da Conceição Velez , devendo S{1l' considerado
nesta situação desde 18 de Dezembro
do 1943,
(N~o caroce

do visto

011

anotação

do Trlhunal

do Contas).

Adido

Capitão,
do batalhão
do pontonciros,
José do Sonsa
Fogaça,
por ter sido nomeado professor
efectivo <1,.
I':scola Central
de Sargentos
por portaria
do 113 de
Novembro
de 194:3, devendo ser considerado
nesta situução desde 1 (lo corrente mês.
(Anotadn

polo 'I'rtbuua)

tio Contas

om 2. <lo Dozurubro

de 19·IS).

Reserva

farmucôutíco,
da 1. Repartição
da :? Direcção
dôste Ministério, Mário Augusto do Azevedo da
Costa Santos, nos termos da nlíueu a) do artigo 1.0
do decreto-lei n." ~8:404, do 31 <ln Dczombro do 19:17,

Capitão

lL

fi

Geral

por tor atingido o limite de idade, devendo ser consiclorado nesta situação desde
do Outubro de 194:J.

ln

(VlsUlta

ilu,ldos

'I'rtbunnl do Contas, com l\ anotnção de não lerem
uuiotuunnuua,
nos termos 1.10 docroto u.u 2 ..:257).

1)010

Baixa do serviço

Aspirante
tl oficial
miliciuno médico, Iiconcinrlo , do regimento de artilharia
ligoira n.? 4, Luiz Augusto Gil,
nos termos da última parte do artigo H.o do doer to-Iei n." ~8:404, do :n do Dezombro do 19:n, por ter
sido julgudo incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspoccão , devendo sor considcrudo
nesta
:-litu:l<,':'todesde H do Dozombro do H)4:>.
(Anotl\lla

polo 1'rlhllll&1 de Contai

.tU 27 do

Do.ombro

d. 19~!I).

2_" Série

ortD~:l\f no
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Por portarias de 23 rio corrente

mês:

do serviço do exército, !lOS termos du alínea d)
do artigo 2_0 do decreto-lei
II.
28:40-!', de n 1 de
Dozr-mbro do 19:>7,
tenente miliciano do infantaria,
licenciado, do centro do mobilização ele infantaria n.? 2,
.J 0110 Lourenço
Ferreira,
devendo
ser considerado
nesta situação desde 1:3 do Novembro de 19.J.:~-

Demitido

U

°

(Auotudn

pelo T'rtbuu at do Cnutns

e ru 2:J de Dezombro

do lU(3).

Adidos
Capitãis : do l'tl;.;illlonto do infantaria
n.?
Boruardo
Feliciano Murques Pereira, e,
do cavalaria n." 8, António José Iiumulho
terem sido requisit.ulos,
o primeiro para
uma comissão de serviço dependente do

10, Celestino
do regimente

Xavier, por
desomponhur
ll1inistério da

J'~dllc:l(:ào Naciónnl, couro profe: so r efectivo cio Iustitu to ~ acional do Ed ucução Física e instrutor da Organizuç ão ~at:ional «:\focidndo Portuguesa»,
e o segundo
nomeado p rofossor ofcctivo da Etieolu Central de Sargontoil por portaria do lU de Agosto último, devendo
ser considerndos
nesta situação, respectivameute,
desde
;~O cIo Novetnhto
(' :311(lo Outubro de 19+3.
TC!WntA miliciano, do batalhão do caçadores n.? 5, Domingos de n usmão Correia .Ar.HIC:t, l' ul feros ruiliciuuos :
elo regimento de infantaria
n," 1, António Alexandre
Ualnzuns
Duarte (\ António Ramos Carrilho , o. do
regimento de infantaria 11_° a, José ~[(lstre Rodrigues,
por terem sido requisitados
para deHlImpenbar comissi'les (h\ serviço Jt'j)(llHlentes do Ministério das Colúuias,
nos termos elo artigo [)_O do deereto n_o 13:30U, do 2:3
de ?lIare'o dI' 1H27, c!ov('nclo fiel' c!onsiJerados
nesta
sitUfiQào (los do 11 Jl\ D('zembro de 19-!'~~.
(Anotada.

1'010 Tribuual

de Con,n.

I'm 2~ <I" Dez.mnro

do WI3)_

Disponibilidade

Ollpitãis, adido~: dl' infantaria Manuel do Sousa DUllrto
Borr-êgo, li do ('avalaria Cados Alberto de' Serpa SOllr(\~,
o prim -iro dll rpgre" () do Ministério do Intorior, por
ter deixado ~o prestar serviço na guarda n<lc·ionnl rppublicana,
(I o ~ogundo
por t<>r sido exonerado
do
)lroras,or
d, l~s('ol[L Central de Sargontos PO!' portaria (lo !fl cI' Ago to ítltirno. (!twrndo ser considora-
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respectivamcnto,
de 10-:1:3.

desde

2." Série

9 de De-

zem bro e 30 de Outubro

(Visada pelo T'rtbunul de Contas, com fi anctução de não serom
devidos emotumoutos,
nos termos do decreto n.? 2i:~57).

Reserva

Generais:
vogal do Conselho Superior
de Promoções,
Raúl Augusto Esteves, e, director da arma de cavalaria,
Manuel da CORta Latino; brigadeiro
de infantaria,
com
o curso do estado maior, da f>."" inspecção
da arma,
Alfredo Ernesto da Cunha, 0 capitão, supranumorúrio,
do regimento
de infantaria
n." 8 (batalhão de infantaria n." 68), Francisco Robalo, nos termos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? ::?8:404, de 31 do Dezembro de 1937, por terem atingido o limite de idade,
devendo SOl' considerados
nesta situação,
respectivamente, desde 8 de Dezembro, 29, 20 e 13 do Novembro
de 1943.
Major miliciano médico, do extinto quadro especial, da
repartição
do serviço de saúde do comando militar de
S. Xliguel, Alberto Filipe Sequeira,
o capitão do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
do regimento
de
cavalaria n. ° 5, Artur Gonçalves
da Silva, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto lei n.? 28:404,
do 31 do Dezembro de Hl37, por terem atingido o limite de idade, devendo :it']' cousidorados nesta situução ,
rospectivamenro,
desde 2f> de Julho e l G de Dozombro

do 1ü43.

(Visadas pojo Tribunal
do Contas, ~oTU .. nnot .. çllo <lo nâu serem
davldos omolumuntos,
nos tormos do decreto !l.o 2~:2(7)

Baixa do serviço

.

Alferes milicianos:
<10 regimento do infantaria
n.? 12,
Adolfo Augusto Tinoco do Almeida, .\.ngolo António
Mlrnndn Granada,
o, do 1.0 batalhão oxpcdicionário,
Fernundo
Arcanjo do Sá Marta, do batalhão do caçadores n." !), António de ~Llgalhtiis Rodrigues
Pu checo,
e uspirantes
fi oficial milicianos:
do l'ngimonto do cuvn lari a li. o f), Horácio :Ma 11 uol da Graça, o, do regimento do cavalaria TI.o 7, Luiz Diogo de Ahrou Coelho
Lopes, nos termos da última parto do artigo
do
decreto-lei 11.0 28:404. do :31 cio Dezomhro do HlHi,
pOI' torem sitio julgados incapazes dI). todo o serviço
pela junta hospitalar de inspeccão, duverulo sr1" considerados nos ta ::;ituuc:ão, rO!lpectivanwTI te, do~de 11, 22,
:?2, ~2. 18 (l 20 do Dozomuro (le 1n-~B.

a.o
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Alferes miliciano médico, licenciado, do regimento de infantaria n. o 6, Josó Jlaria Rodrigues de Carvalho, nos
termos
da última parto elo artigo :3.0 do decreto lei
n.? 28:4040, de 31 de Dezembro ele 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
do inspecção,
devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 18 de Dozomhro do 1043.
(Auotadns

POI'

pelo Tribunal

d. Coutas

em 20 de Dozernhro

poriartas de 27 rio corrente

de 1043),

mês:

Adido

Capitão, do regim~nto <1(\infantaria. n.? 11, Pedro Júdico
Bustorff Silva, por ter sido requieitado
para desempenhar uma comissão do serviço dependente
do Ministério das Colónias, nos termos da 2, a parte do artigo ~. o do decreto n. o 13:i309, <ln 2:3 de JIarço de 1927,
devendo SOl' considerado
nesta aituação desde 8 de
Novembro de 1D4:L
(Anotu,la

pulo Trlhunnl

<lo Oont as om 211do Duxnrubr o do 1943),

Disponibilidade

Jf,~jor

de artilharia,
adido, Munuel Tiago Pereira Jlunpor tor deixado de exercer as funcões do ong-enheiro do secção ela fábrica do pólvoras
físicas e
artificios,
devourlo ser considorado
nesta situação
desde 23 do Dezorn hro dI' U).J,:3.

jolinha,

(VIs:lltn pol o Trlhunal ele Contn , com IL anotação do não sernm
dcvido s olll(JlulllOlllOi,
nOI tormos
do decrete 11.° 22:257).

Reserva

Cn p itão

tia di recç:'o da. arma, Francisco
:\Iaria .:\Ielldrs Moreiru, nos tormos da. alíneu a) do artico 1.0 tio decreto-lei H,O ~8:40-!) do ;H de Dezembro
d~ lU:n, por ter atingido o limito de idade, devendo
ser considerudo
nesta situnção desde lG do Dezembro
de artilharia,

dI' 10-1:3.

(\'I arln pe!o Trlhunnl

rl" Cuuto,.,

.1 \"1<108 &molulnG~\O

,1I0S

com

tornlOlllo

1\ l\Ilotllçno
<lo uno "''''lO
docrt1to 11.° ~2:251)

Reforma
(no.p .110 do ~ L ,ln Dez

10 ',ro'do Ln t:l <Ia Cnl:<a Gorai <I<lDep6110 , Crt\tllto u Pn)\'ld~u..:Jtl, puhllcnciu no DiáriQ do OtJttr-uo
2.' .órJtl, l1ü 21 do meslJlo 1II~S).

n.0299,

TencntocorolIpl

m 'Dto

LI

de

Olohiliza~ün

infantaria,

do di trito

n." 10, HenriqllO

de recruta-

1<'nrJ't'iru; Illl\ior
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médico, do hospital militar regional n.? 1, :\1anllel de
Jesus
Fernandes
Tõrres ; e cupitãis : do serviço de
administração
militar, do regimento
de artilharia de
costa, Joaquim Teotónio de Aguiar Segurado,
e, miliciano de infantaria
0.0 extinto quadro espec ial, do batalhão de caçadores
n.? 1, Amadeu Casimiro Calejo,
DOS termos
da allnea b) do artigo 2.° 0.0 decroto-lr-i
28:404, de 31 do Dezembro do 1937, por terem sido
julgados incapazes do todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
devendo
SPI' considerudos
nesta
situação,
respectivamente,
dos do ~4 do Novembro,
4- de Dezembro, 10 do Xovouibro e 8 do Outubro do

1043.

(:>ono carece

Por portarias

do ví st o ou ano tnção do Trlhun,d

de 29 do corrente

do Conta s).

mês:

Adido

Capitão de cngcuhariu,
do gnlpo de «ornpauhias do trem
automóvel, José Galhardo
Ferreira, por tor sido rcquisitado para dosemponhar
uma comissão
de sorvieo
.lopendonto 0.0 Ministério das Colónias, DOS termos <ia
2.11 parte do artigo 2.° do decreto 11.° lB:H00, Ul\ :!:3
de 1\1ar<:0 do 19~7, devendo
ser considerado
111 stu
situação desde 27 do Dezembro do 194B.
(Anot"da

pero Trlhunal

de Cont as

010

:11 dOI n••• mb rc do lnl3).

Reserva

Brigadeiro
de artilharia, cornaudanto da defesa marítima
de Lisboa,
Albino
Penalva de Figueiredo
Oliveira
Rocha, nos termos
da alínea a) do artigo
].0 do
docreto-lei D.O 28:404, do 31 de Dezembro de 19:17,
por ter atingido o limite do idade, devendo ser considerado nesta situação desde 12 do Dezembro de Hl4;3.
(Visada polo Tr lhnnnl do Contas, com a auotaeão
(lo "no "urUIII
devidos

POI·

emulumenros,

nos termos

de .j() do corrente

portaria
(Anotada

pojo Trlhunal

do decroto

n.o ~~;~!}7).

mõs :

do CoutaR om 31 do D.'z

mbro do 11113).

Oficiais' milicianos de reserva

Capitão do on~onharia,
liconeindo, do centro de mobilização do ongcnharia
n.? 5, Ligório Canas Sil\'C'stl' da
Silva; tOllonto de artilharia,
do grupo de artilh. ria

2.' Série
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contra aeronave
n.? 1, .Torge Ch ambors Pinto, e alferes
de engenharia,
licenciado, do centro do mobiliznção do
ongenhuria
n." 4, António Joaquim
Simões Crõspo,
• todos milicianos, nos termos do § 3.0 du artigo 61.0
do decreto n.? 12:017, de ~ do Agosto de 19::?6, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser cousiderados nesta situação,
rsspoctivnmente,
desde U, H)
e 11 de Dezembro de Hl-i:J .
....

Iiil

-

Ministério da Guerra - Repartição Geral
Por portaria de 2.'] rio corrente
Separado

IIIP.~:

do serviço

(00 pnchu do su .Ia Outubro de 19t3 d a Caixa Gorai de 1)01'6,1.
tos, Cri .Ií to o Providência,
pub llcudc no Diário do (;()'l>~J'1l.f)
0.° 2:>8, ~.' sêrto,
do {; <t, ~ .ovcmbro do mesmo (\110).

Major de cavalaria,
reformado . José António ~rorai:,;,
nos torruos do artigo' 146.0 do regulamollto
do disciplina militar, com n-ferôncia ao preceito
(la nllnoa d)
do artigo 2.° (lo decrrvto-Ioi n." ~ ': ..W-i, de :H de Dezembro de 1937, e artigo 1.0 do decreto-lei n.? 3~::320,
de ln do Outubro de HH2. com 80 por conto da pensão
do reforma, nos termos do artigo !).o do referido d,,creto-loi n." :! :-iO-!, (IO\'OIHlo ser consi.lern.lo
nesta
situação desdo :~ de Setembro de HHB.
(:\.0

carece de vt to OU anolaçAo

rlo Tribunal

de Ccntns],

IV - PROMOÇOES
Ministério da Guerra _I.a Direcção GeralPO/'

portaria»

de 1fl rio corrente

2,'\

Repartição

?l/I'S:

(\'1 ada poto '1',,1)(,,".1 de Conll\l. com U lIuolaçiio do sorum dovítios 'JlUhluDlentO", unS h'rJUOI do deerrto n.o 1i12:~:11).

Regimento de infantaria

n.· 6

'I'enontos uiilir-iunos dI' infnntariu, os alfuros miliciunos do
infantaria
AC[I~io Pinto
Leio o Délío Tamegão , contando ambo II antiO'ui(lado
dl'sdo 1 (1(' Dl'zl'mhro do
194~.

ORDEM
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1.° batalhão expedicionário
Alferes miliciano do serviço do adruinistrnção
militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço, do rogimento de artilharia ligeira n.? :?, Heitor Lopes Nunes
Pantaleão,
contando a antiguidade desde 1 de N OVOUlbro de 1942.
Batalhão de caçadores

n. o 10

miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano módico, licenciado, José Albano Custódio
Mondcnçu o Cruz, contando a untigni.lado desde 1 do
XOH'mhro
do 194-2.

Alferes

Centro de mobilização

de infanta,·ia

n.O 5

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano do infantaria, licenciado, Fnusto Leito do Matos,
contando a amiguidudc desde 1 de Dezembro UI' 1941.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 4

Alferes milicianos médicos, licencindos, os aspiru ntes a
oficial milicianos módicos, ltcenciados,
Alvaro .JOSl'
Looto de Atnído o .Iosó Jullcs Ribeiro 'I'avares, contando ambos a antiguid ado desdo 1 do N OVl'1l1 oro
do 19-t~.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alfore« milicianos voterinários, licenciados, os aspirantos
:t oficial milicianos
veterinúrioa,
Iicenciudos, João Andró Senos, Leopoldo
do Almr-idu
Amaral, Afonso
Henriques Valontim .da Gama Braga do SÚ Teixoiru
e Fernando Vasco Rodrigues, contando a antiguitlad«
os dois primeiros desde 1 do Novomhro de 10-t.! o os
restantes desde 1 de Novembro do l\)-!iL

Contando
Ministério

a tllltigllidad!'

desde 1 <1(1 J)('zCIllhr·o de 1!l-!:\:

da Guerra - 2." Direcção

Geral-

3." Repartição

Tenentes miliciunos do serviço do udministrucão militar,
O~ alferes miliciauos
do mesmo !'('I·YÍ<:O Lourenço Au1-\'1I~to, Fruncisco
Aires da COHta e Aníbal
'illlões
I

I'orlro.
Regimento de infantaria

'I'ououto miliciano do infantaria,
inluntaria José (lo Na;:cim('nto

n. o 5

o alferes

AZOYl'<!n.

miliciano

de

2.' Série
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N.· 17

n.· 6

Tenentes milicianos de infuntaria, os alferes milicianos
de infantaria Luiz José Cosmelli do Abreu, António
Gil e Henrique Amaral Nunes.
n.O II

Regimento de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano
infantaria Acácio de Oliveira Dias Duque.

de

n.· 14

Regimento de infantaria

Tenentes milicianos do infantaria, os alferes milicianos
do infantaria Custódio José Lopes Carneiro, Manuel
Bismarck do Melo e Porfírio Afonso da Costa Paiva.
Batalhão independente

n. o 17

de infantaria

Tenente miliciano de infantaria, o alferes
infantariu Elísio Pinto de Oliveíru o Sá.
Centro de mobilização

Tcnonto

infantaria

Hélio

Guind

de

n.· 17

de infantaria

de infantaria,

miliciuno

miliciano

o alferes

miliciano

do

do Castro.

Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Tenente miliciano <lo sorvieo de adininistracão
militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, li('(\Ileia<!(), :\L'lrio Loureiro.
Regimento de cavalaria

Tenente

miliciano

eavaln riu Jucinto

n. o 3

de cavulariu, o alferes
Correia Perdigão,

miliciano

ele

n.O 4

Regimento de cavalaria

'I'onentes milicianos do cavalaria, os alferes milicianos
de cavalaria Hui
'ousa Uambeses e Fernuudo Júlio de Leite Antas.

ao

Base aérea n.' 3
(Comando do grupo de esquadrilhas

n,o 1-expedlclonário)

Tenente miliciano do serviço do urltninistrnçâo
militar,
O alferes
miliciano (lo mesmo serviço .Iosó 'I'oles Xlar<111<'"Ribeiro.
Adidos

'I'cuentes milicianos de infunturin, o. alfcros miliciano:'!
de infantarin,
adidos. em serviço no Ministério das

ORDEM
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Colónias, Alberto
Luiz Lopes.
Contando
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Pereira o José AU~'U8tO

Fernando

a antiguidade

N.· 17

desde 1 de ~ ovem bro de 10·4,;1:

Comando militar

de S. Miguel

Repartição do serviço veterinário

Alferes miliciano veteriuúrio,
o aspirante
a oficial miliciano veterinário
Manuel da Costa Campos Pinto.
Escola Prática

de lníantaria

(1.0 batalhão de infantaria

n.O20)

Alferes
miliciano do serviço de administrução
militar,
licenciado,
aspirnnte a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Fr-ancisco de ;\[I\ueiros Hr.uulão
Palha.

°

Regimento de infantaria

Alferes

11.0 I

miliciano
do serviço de administração
militar,
licenciado,
aspirante
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado,
Fruucisco Duro Contreiras.

°

Regimento

de infantaria

Alferes miliciano do infantaria,
liciano do infantaria
Oarlos
murãis.

Regimento de infantaria

Alferes
médico

n. o 5

o aspirn nto a oficia! miAlberto do Oliveira Guin.O 9

miliciano médico, o aspirante
a oficial miliciano
Fernando
Aleixo <1(' .A morim Pereira
Viuna

'I'eixeiru.
Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes milicianos
de iufuntnriu,
os aspirantes
a oticiul
milicianos de infantaria
Am6rieo Moreira Caetano ~ 11nos, Armando
Augusto dos Santos Forroirn , Augusto
Cósnr Homem de Melo, Juão Simõos Rodrigues.
António Carlos da Costa Marques,
Alvaro dos ~aIltos
Bernardo,
Manuel Joaquim
Nunes B:lIalha I' ..vlfrcdo
Augusto de Brito O Amaral.
1.° batalhão expedicionário

Alferes miliciano (lo serviço de nrlministracão
nrilitur, o
aspirunto ti oficial miliciano do mesmo serviço .\ lvaro
:\furnode Ramos Pereira

N.o 17
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Regimento de infantaria

n. ° 18

Alferes miliciano veterinário.
o aspirante
ciano veterinário
José Caldeira Areias.
Batalhão independente

885

de infantaria

a oficial mili-

n.O 17

Alferes

miliciano do infantaria,
o aspirante
a oficial mi.ficiano de infantaria Lopo Sobral Casanova.
Batalhão

independente de infantaria

n.O 18

Alferes

miliciano de infantaria,
o aspirante
a oficial miliciano de infantaria Américo António dos Santos Lima.
Batalhão

independente

de infantaria

n.O 19

Aliares

miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano módico, licenciado, Tito Francisco Cabral de
[orouha.

4

Batalhão

de caçadores

Alferes miliciano
liciano

de infantaria,
de infantaria Fernando
Grupo de artilharia

contra aeronaves

(Grupo de artilharia

contra aeronaves

.\Jf'l\rpS miliciano
médico

n. ° 5

o aspirante
a oficial miArtur Moreira Pcrrcira.

módico.

.J OSÓ Avelino

n. ° I

n.· 5)

a oficial miliciano

o aspirante

Gonçulves.

(Comando do grupo da defesa terrestre contra
ÓR base aérea n. 4-S.
Miguel)

aeronaves

9

Alferes

miliciano
módico Alvaro

módico,
Bordalo

o aspirante
Amado.

(Comando da defesa terrestre contra
do Her-orsmo)

..Alferes
médico

miliciano
:\fanuel

a oficial miliciano

aeronaves - Angra

médico, o aspirante
Gonçalves Góis.

a oficial miliciano

(Comando do grupo da defosa terrestre contra
da base aérea n.· 4-Terceira)

aeronaves

Alfero .. miliciano módico, o nspirunto a oficial miliciano
m!' dico António Baptista do Oliveira.
(Comando da defesa aérea contra

Alferes
médico

miliciuno
António

aeronaves-Horta)

~dico, O aspirnnto !L oficial miliciauo
~raria Baptista Fernandes.

III
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Regimento de cavalaria n. o I

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial
liciano de cavalaria José de Almeida Rijo.

IUl-

Regimento de cavalaria n. 3
O

Alferes miliciano de caval aria, o aspirante
liciano de cavalaria Antero Augusto
IIorta.

a oficial midos Santos

2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administruçíio
militar,
licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do mesmo
serviço, Iicenciados, Francisco J 0110 da Costa Farelo,
Armando Oscar Cândido Ferreira o José André da
Silva,
.

POI'

portarias

de 18 elo corrente mês:

(Visadas pelo Tribunal do Contas, com a anotnção
de ser-cm d,,·
vidas omolumontos,
nos termos do ducruto n.? 2~:2:'7).

Quadro de oflciais farmacêuticos

Capitão farmacêutico, o tenente farmacêutico, da 2. a companhia do saúde (depósito de reabastecimentos do serviço de saúde da Torceiru), Miguel de Barcelos da
Silva Maia.
I.° grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar, o alferos
do mosmo serviço Armando Gonçalves Pires. contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do 1943.

POI'

portarias

de 20 do corrente mês :
''''uro

(Visauns 1'010 'I'rtbunal do Contas, COIn 1\ a noIA~1i.o de
vtdos emotumouros, noS tormo" tio ducrnto n.o 9?·Q!.7).

Contando a antiguidade desde 1 do Dezom
Regimento de artilharia

1>1'0

de-

do lD4:\:

ligeira n.O 2

Tenente miliciano do artilharia, licenciado, o ulforos miliciano de artilharia, licenciado, Frnncisco Gon~[I,h'rs
Cego.
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Batalhão de telegraflstas

'I'onr-ntes milicianos
de engcuharia,
os alferos milicianos
de cngeuhuria
Henrique
Burnav l\1oralcs de los Rios
da Silva Leitão, Raúl Lopes Coelho Duarte, Manuel
Alfrodo Tito de Morais e Fernando
Lourenço Pereira.

Contando

a antiguidade

desde

Regimento de artilharia

1 de Novembro
ligeira

de 1943:

n. ° I

Alferes milicianos de artilharia,
licenciados,
os aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Joaquim
F:duardo Cabrita
e Silva da Graça, Munuel Viegas
Barreiros
e Raúl Apolónio de Freitas Rodrigues.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 5

Alferes miliciano de artilharia,
o aspirants a oficial miliciano do artilharia
~lanucl Pais Relvas.
Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspiruntos
a oficial milicianos
do artilharia,
licenciados,
Alfredo
Eduardo Lourenço Pinto, Isolino Ferreira da Azevedo,
.Iorge Nunes Lomba, Fernando José Pinto da Silva
X orton, Vorgílio David Pereira o Cruz, António da
Conceicão de 'ousa o Castro, Adriano
de Castro
Monteiro o Francisco J 086 Rcmísio de Castro Pereira

LOpl'8.
Regimento de artilharia

de costa

Alforcs miliciano de artilharia, () aspirante a oficial milidano do artilharia Paulo Ribeiro do Almeida Guerra.
Alferes miliciano cio artilharia,
licenciado,
o aspirunt«
a oficial miliciano
de Figueiredo.

de

artilharia,

Regimento de artilharia

licenciado,

Alvaro

pesada n.O 2

Alferes milicianos de artilharia,
licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos do artilharia, liconciudos, Cassiano
do •'ousa Gulvão e Francisco
Augusto
tia Fonsoca
Dia~.
Grupo independente

de artilharia

de montanha

Alferes milicianos
de artilharia.
os uspiruntcs
a oficial
milicianos
de artilharia
Sebastião António do Rosário
'auto!; Azevedo,
Domingos X azaré Pinheiro e César
Amadeu
sério da Costa Cabral.

888
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Alferes milicianos do artilharia, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos
de artilharia,
licenciados,
Almiro
Gomes Lopes, Camilo Rodrigues , Norbcrto
Cardoso
de Xloneses, Mário Augusto Soares Carrapatoso,
António César Ferreira, Manuel Iiamos Marieiro, António
Pais Lopes do Melo e Mário Piros Ferreira
Chaves.
2." divisão expedicionária

Alferes miliciano de artilharia,
o aspirante
a oficial miliciano do artilharia
Múrio Alves Fernandes.
Grupo independente de artilharia n.v 6 (automóvel)

Alferes milicianos
<lo artilharia,
os aspírnntos
a oficial
milicianos
de artilharia
Joaquim Rumos Telhada, Manuol Cândido Sirgado Maia, Gabriel Bastos, António
Lóbo da Silva Rosa, Américo Serôdio Inverno o JOSl!
Manuel Cura Resende Elvas.
Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano do artilharia,
licenciado, .T OSÚJordão
Costa Martins.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.o I

Alferes milicianos

de artilharia,
licenciados,
os aspirantes a oficial milicianos
de artilharia,
licenciados,
Ivo
Bravo Pinheiro e António Marquos Ponte de Abreu.
(Grupo de artilharia

contra aeronaves n." 5-Expediclonarlo)

Alferes miliciunos do artilharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de artilharia
Wilban da Conceição, a, do
regimento ele artilharia ligeira n.? 1, Guiseppe Cocco,
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

Alferes miliciano do artilharia,
licenciado,
o aspirnnto a
oficial miliciano
do artilharia,
licenciado,
J O:LO dos
Santos Baleizão.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O 3

Alferes milicianos do artilharia,
os nspiruntos
a oficial
milicianos
do artilharia
Armelim Almiro Viana, Fornundo Rio Mendes Guimurãis, Honriquo Forrciru da
Conceição Fontes e Américo Ferreira
Alvos.
Grupo de defesa submarina de costa

Alferes
miliciano
do artilharia,
liconeiado,
o aspirnnto
a oficial miliciano do artilharia,
licenciado,
Jouquim
António Cardoso Ribeiro Lopes de Lemos Salema.

2." Série
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"'='---- ------P01'

portarias

no

]~XÉRClTO N.' 17

de 2' do corrente

(Visadas polo Tr-Ihunnl
vidos omolumentos,

Contando

a antiguidade

889

mês,'

rle Couras, com a anotação do serem
BUS termos do decroto u.? 22d'57).

desdo 1 de Dezembro

Regimento de cavalaria

de 1942:

n. o 4

Tenente
miliciano
do cavalaria,
o alferes miliciano
cavalaria José Fernandes
de Figueiredo
Monteiro,
Regimento de cavalaria

a antiguidade desde 1 de Dezembro
Regimento de infantaria

de

n.O 8

'I'cneute miliciano de cavalaria,
o alferes miliciano
cavalariu .J oão Iiui Pestana 1Iondes de Almeida.

Contando

de-

de

de 1\)43:

n. u 2

Tenente
miliciano
do infantaria,
o alferes
infantaria
Aristino Tielas Fraga.

miliciano

de

Tenente
miliciano
de infantaria,
o alferes miliciano
infantaria
.loão )[I'n<1o;; Correia de Paiva.

de

Regimento de infantaria

Regimento de infantaria

'I'encnte
miliciano
(le infantaria,
infantaria
Abel Augusto Dias
Regimento

n.· 6

n.' 7

o alferos
~'e\'l\I:l.

de infantaria

de

miliciano

de

n. o 9

Tenente
miliciano de infantaria,
o alferes
infantaria .Toão Duarte (la Sílvu Júnior.
Regimento de infantaria

miliciano

n. o 12

Tenente miliciano dI' infantaria,
o alferes miliciano de infantaria Migue] António dl~ Sousa Soares da Mota.
Regimento de infantaria

Tunento milicia
infantaria
Rui

10
d(\

n. o 14

de infantaria,
O alferes
(Iusruão Nogueira.

Comando de artilharia

da defesa anti-aérea

miliciano
de Lisboa

Tenente
miliciano
do cnvulnrin , o alferes miliciano
cavalnriu
Miguel :\Iúrio Adrião
Uha vos.

":'t

<lo

do

ORDEM DO EX:€RCITO N.o 17
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Adido

Tenente
miliciano de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria,
adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Rafaol António
Jorge
da Uâmura do Bulhão

Pato.
P01'

portarias

de 22 rio corrente mês:

(VI,"da.
polo 'I'r íbuua] do Coutas, com a nllotn\~o do serum de·
vldos emotumoutoa,
nos tnrmos do docruto n.? 2~:2~7).

Contando

a antiguidade

desde 1 de Dezomhro de HH3:

Comando militar

de S. Miguel

Formação

o alferes

Tenente,

do infantaria

Manuel Soares

Regimento de infantaria
Batalhão

Tenente.
o alferes
Insta 1farr<,irofl.

n.· 6

de infantaria

n.o 66

Joaquim

do infantaria

Regimento de infantaria

'I'enentes, os alferes do infantaria
Josó Rodrigues de Oliveira.

Ferroirn.

n. o 8

Jcsó Moreira

Regimento de infantaria

independente

Otoro ()

n. o 9

Tenentes,
os alferes do infantaria
.I úlio Antúnio
lho da Silva o Reinaldo J08(, Duarte.
Bataíhãc

::\Iarn-

Luciano

de infantaria

Carva-

n. o 17

Tenoutes. os alferes do infantaria João António Ribeiro
do Albuquorquo
e Carlos .10:"é Vences O Costu.
Batalhão

o alferes

Tenente,

de metralhadoras

n. o I

Francisco

de iufauturia

Franco

do

On nuo.
Batalhão de metralhadoras

n,O 3

os alferes do inlantnrin AIJl(~rico António OSt',rio o Cruz, e, do regimento (lo infantaria 11." (), Her-

Touentos,
1Il!'8

do Araújo

Olivoiru.
Escola Prática

Tenente,
gio,

o alferes

de Cavalaria

do cuvulariu

.Iosé Afonso

Rodes.

\"'-

2.· Série
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Adidos

Tenente,
o alferes de infantaria,
adido, em servico na
arma de aeronáutica,
lIOS termos
do § único do artigo 14.° do decreto u." 24:849, de f) de Janeiro de
1935, da base aérea n.? ~, Rui Braz de Oliveira.
Tenentes,
os alferes (lu infantaria,
adidos, om serviço no
)[jnist(or'io das Colónias, David Gomes Martins Calado
e J OSÓ Frederico I'õrto de A sa Castelo Branco.

1>01"porta rlus de 23 do corrente
(Vlsaua
vidas

1,.10 Trlhunnl
emOlUJJ19UlOI,

mês:

do Contas, com a nnotacão <lo sururn do1I0S termos
do decreto n,? 22:257).

Graduados
nos postos a seguir indicados, nos termos
do decreto n." :31:4K>, de 1 de Setembro
de H)41, os
seguintes oficiais:

X O põsto de capitão miliciano

médico (I colocado ua 2. a
companhia
do saúdo (núcleo hospitalar n." 2-hospital
militar da 'I'ert-oiru), como ehofo dn equipe cirúrgica,
o tenente
miliciano módico, liconciu.lo, do regimento
do artilharia
ligeira n.? 1. João Rafael Casqueiro Belo

de Morais contando a antiguidade
zembro de Hl.t3 .

desde 11 de De-

..-o põsto de tenente miliciano médico, os alferes milicianos
médicos : grn.duu,lo, da :3.& companhia do saúdo (núcleo
hospitular n.? ~- hospital militar da 'I'orceiru), César
Gadanha Freire de Andrade, o. (lo centro de mohilizacão
do serviço de saúde
u. o :3. Ernesto
.J úlio Ramalho
Góis, contando a antiguidurle,
respectiva monte, desde
1:~ do Dezembro e ~9 de Outubro de Hl43.
Quadro de oflciais generais

Goneral , o brigudoiro de cavaln rin, da 2.a brigada
arma, Afonso 'I'aluia Lupa dI' ousa Botelho.

<la

2.· inspecção de infantaria

Brig:ukiro
d<1 infantaria,
inspector,
o coronel
taria, tirocinado.
in. pector interino, Miguel
da Coneoição 'anta:.
Regimento de cavalaria

do infanFruacisco

n. o 2

AIt"I'r{'~ miliciano médico, licencludo, o aspirante a oficial
miliciano
módico,
Iicenciado,
Luiz Artur 'I'amagnini

892
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desde 1 de N ovorubro

Regimento de cavalaria

n.· 3

Coronel,
comandante.
o tenente- coronel
de cavalaria,
da 2. a Direcção Geral dêste l\1inis
da 4.11 Repartição
tério, João Pinto de Almeida Ribeiro.
Tenente-coronel,
segundo comandante,
o major de cavalaria Alberto Faria de Morais.
Extinto

quadro auxiliar

de artilharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente
do mesmo extinto quadro, do depósito geral de material
de guerra, José Duarte Ferreira
Brito.

Contando

a antiguidade

desde 1 de Dezembro

Comando militar

de 1943:

dos Açõres

Serviço de contabilidade

Tenento miliciano do serviço de administração
o alferes miliciano do mesmo serviç o Luiz
Comando militar

militar,
Macedo.

da Madeira

Repartição do serviço de saúde

Tenente miliciano farmacêutico,
o alferes
macêutico Bartolomeu
Bana Martins.
Batalhão

independente de infantaria

Tenente miliciano ele infantaria,
infantaria Constâncio
Aurélio

miliciano

n. o 18

o alferes miliciano
Calado ele Oliveira.

Regimento de cavalaria

fur-

de

n.· 8

'I'enonte, miliciano do cavalaria,
o alferes
cavalaria José Vaaco Falcão Sacadura.

miliciano

de

2.· companhia de saúde

Tenente
miliciano
módico, o alferes
Alexandre
Leito da Silva.

miliciano

médico

3.· companhia de saúde
Hospital militar

Tenente
miliciano
Leopoldo Maior.

médico,

de Cabo Verde
O

alferes

miliciano

médico

2." Série
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Hospital militar

Tenente miliciano
do Gouveia.

Contando

N.· 17

da Madeira

médico, o alferes miliciano

a antiguidade

médico João

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria

Alferes miliciano de infantaria,
liciano de infantaria António
Ribeiro.

de 19-13:

n.· I

o aspirante a oficial miCarlos Vidal de Almeida

Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes milicianos de infan taria, os aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria
Avelino Mendonça Braga, António Eduardo
de Carvalho Ressano Garcia, Rui N amora do Azevedo e António Jorge da Silveira Peres
Fernandes.
Alferes
miliciano
do serviço de adrni nistracão militar.
licenciado,
o aspirante
11 oficial
miliciano do mesmo
serviço. licenciado, Brúulio Avelino do Morni« e Melo

Alves Bnrbosa.
Regimento de infantaria

n. o 8

1.° batalhão expedlclonârio

Alfl>reo;

miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço Leonel
Caldas Siln)rio.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes miliciano
do 801'\"i(,'0 de administração
militar,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Socun dino Afonso Alonso Estovos.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes milicianos do serviço do administração
militar,
licenciudos, os aspirantes a oficinl milicinnos do mesmo
serviço, licenciados.
.J oão 'I'ornaz F' rreira do Sousa
e Augusto Britos Mimoso.
Regimento de infantaria

n. o 13

Alferes miliciano do serviço do ndministmc:ão
militar,
licenciado,
o aspirante
a oficial miliciano do ruesmo
serviço, licenciado, Flávio da Cruz Marques da Silva.
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Batalhão de caçadores n." 4

Alferes
miliciano
do serviço de administração
militar,
licenciado,
o aspiraute
a oficial miliciano do mesmo
serviço, licenciado,
Caetano Léglise da Cruz Vidul.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a ofícial miliciano de infantaria
Autónio Marin da Silva.
Batalhão independentede infantaria n.· 18

Alferes miliciano de infantaria,
o aspiranto a oficial miliciano do infantaria Jaime Bento de Melo.
Comandode artilharia da defesa anti-aérea de Lisboa

Alferes
miliciano 00 serviço do udministrnçflo
militar,
licenciado,
o aspirante
fi oficial
miliciano do mesmo
serviço, licenciado, Jnimo Pereira da Fonseca.
Regimento de cavalarla n.' 6

Alferes miliciano

de cavalaria, o aspirante
ciano do cavalaria Abílio Brito. Cauhão.

]10/'

portarias

de

::7 do

a oficial mili-

corrente mês,'

(Visadas polo 'I'rtbunnt (lo Coutas, com a nnoto.~ão cio serem
v ldcs umotumouros,
uus termos elo dnercto D.o 22::.1;17).

de-

3.' região militar - Quartel general

'I'enente-coroucl
mesmo corpo

do corpo do estado
José Filipe lIa Silva

.

maior, o major
Neves .

do

Quadro da arma de infantaria

'I'enentecorouol,
O mujo!' dI' infantar-ia,
do batalhão
caçadores
l).o 7, Fernando
Inúcio OOllH'S.

ao

tlegimento de infantaria n.· I

Alferes milicianos de iufuntarin,
O' aspirurrtes
n oticiul
milicianos do infantaria MUllUC'] da Cruz '1'01'1'1\110. José
dos Anjos Marquee , .Jo~t\ de Albllllllllr«uo dll Almeidn,
Riboiro , Jacinto !lI Almeid« do Prado Coelho
Oscar
Botelho de Lima Barreto Xardoné,
contunde todo~ II
antiguidade
desde 1 do N ovoiubro do lH-!:~.

ORDEM 1)0 EXF:RCITO

N.· 17

n.v

Regimento d~ infantaria

9

Alferes miliciano de infantaria.
o aspirante a oficial miliciano de infantaria
'I'omaz Guimarãis de Calheiros e
Meneses, contando á~alltiguidade desde 1 de Novembro
de 19-i:~.
Regimento de infantaria

n.O II

1.· batalhão expedicionário

Xlajor ,

capitão

O

de infantaria

da Costa Virtuoso.

João

Regimento de infantaria

n.O 16

Major,

u capitão
de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guardo fiscal, Ilenriquo Lopes
Gonçalves.
Batalhão de caçadores

Capitâo

médico, o tenente

Extinto

n. o 5

médico Fernando

quadro especial de oflciais milicianos

do Mugalhãis.
de engenharia

Tenonte-cor onol miliciano do engenhnriu, do extinto quadro especial. o major miliciano de ongcubaria, do mesmo
extinto quadro, do centro de mobilização do engenharia
n.? a, Joaquim do Araújo Pereira.
Hospital militar

principal

:\fajor médico, O capitão médico António
sano Leite Perrv de ousa Gomes.

PUI'

portn ria de :.!8 cio corrente

Alberto

Bres-

11/Í'1!;

(Visada p.!IO Trfbu ual <lo Contai. com u anutllçAo do se.-sm devldus emo l ume utos, n08 turrnos do dccret e n,? ~2:257).

Governo militar

'l'oneuto-corouel
mesmo corpo

PUI'

de Li.sboa - Ouartel general

do corpo do estado maior,
António Augusto dI' Sousu.

portaria«

de :.!!) du

('OITPl/te

(\'isndn
pelo Tr-lbun al do Couto,
vidos emoIUllltmhH', 1101 turmu.

Regimento de infantaria

o major

do

mês:
com A Anolação do RUrt11l) ti
do decrero u.o 22:251).

p

n.O I

Tenente
milicinuo de infantaria,
() ulforos miliciano do
infantaria
FI mando Rosário Culdeira, contando a antiguidade desde 1 Dezembro aí) lU4:!.

8HG
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Quadro da arma de engenharia

Capitâo , o tenente de engonharia,
nharia D.O 2, António Augusto

Contando

a antiguidade

do rogimento
Areias.

do enge-

desde 1 de Dezembro

do 194:3:

Regimento de infantaria n. o 8

Tenentes
milicianos
do infantaria,
os alf('res milicianos
de infantaria JIanuel Dario Severo e Joaquim Ferreira.
Regimento de infantaria n.· II

Tenente miliciano
infantaria

de infantaria,
Sebastião Mondonça

o alferes
Garcia.

miliciano

(lo

miliciano

do

Regimento de cavalaria n. o I

Tenente

miliciano

do cuvalaris , o alforos
António Silvério.

cnvalnria

Manuel

Coutando

a antiguidude

desde 1 de Novembro

do 1943:

Regimento de infantaria n.· 8

_.\!ft'ro~ miliciano
de infun turin , o aspirnn to a oficial
miliciano (lo infantaria Fruncisco Almiro (:outinho de

:\1agalhãis,
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes miliciano de infantaria,
ciano (lo infantaria
~[anuol

o aspirauto a oficial miliJosé Nogueirn da Co. ta.

Batalhão do caçadores n.· 4

Alferes miliciano de infuntarin, o aspirante a oficial miliciano .le infantaria Francisco Subino Pegado Gonçalves.
Regimento de artilharia ligeira n. o 6

Alf<'rcs milicinuo (lo artilharia,
ciauo do urtilharia Fernando

o nspirnute a ofieial rniliCerquoirn <ln Silva.

Grupo independente de artilharia n." 6 (automóvel)

Altero

miliciunus

dl' nrf ilhurin,

miliciunos
de artilhnt-ia
'arlos ~Iartins da Silva

:\(Ullll(,j

í nsua.

os nspirunte»
do Mato.

a oficial
Ferreira
e

UJWE:\l
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Por porturias de .'30do corrente mês:
(Yísadas
polo T'rtbunul de Cout as , com a anotação d •• orem dovhlo8 OmOIUJl18utos, nos Lermos do docroto 0.° 22:257).

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

C'al'it:li" do corpo do estado maior, os tenentes, com o
curso do estado maior: do artilharia,
da 3.a Direcção
Geral dêstc Ministério, António Augusto dos Santos;
dl' engenhariu,
da Il10SJlia Direcção
Geral, Horácio
Jos« de S,í. Viana Rebêlo e Manuel Avelino Barreira
Antunes, P, do comando militar do S. Miguel, Henrique
Costa dos Santos Paiva.
Regimento de infantaria

n. ° 5

Tenente

miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infuntut ia, Iicenciado, Fernando
dos Anjos
~Iascaronhas,
contando
a antiguidade
desde 1 do Dezemhro de 1D4:.?
Batalhão de caçadores n.O 5

1\ nr IlH' miliciano

infnntnriu
taudo

de infantaria.

Afonsn

Henriques

a antiguidade

desde

o alferes miliciano do
Ferreira
dos Heis, COIl1 de Dezembro
de HJ42.

Centro de mobilização de infantaria

n.O 12

'1\ nentr miliciano do infantnrin, licenciado, o alferes miliciano do infantaria,
liconciudo, António J08é Henrique Abruutes
Frazão do Aglliar, contando a untiguidado desde 1 11(' Dezomliro de 194:3.
Batalhão de telegraflstas

Tenente
miliciano do !'ngenhuria,
licenciado,
o alferes
miliciano
de ! ngonharin,
llconciado , Vítor Mark Seruya, contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro

dI' 1!)·W.
Batalhão de pontoneiros

'I'onento

milicinno

miliciano

dI' engenharia,
licenciado,
o alferes
do ong! Ilhada, lioeneiado , Allou Pereira de

Alm ida. contando
1>1'0 de 1U4;3.

a autiguidudo

desde

1 de Dezem-

Centro de mobilização de engenharia n.O 5

'1' n

IIt0.
miliciano
do engenhnria,
liconciado, o alferes
miliciano di' eugcnhariu, licenciado, Feruando
Eduardo
I~ ipirlto ::-;,nto Silva ~lolliz Oal\'Fio, contando a anti"l1idndl' de-:dl 1 de 1)ezomhro de 1941.
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desde 1 do Novembro

Regimento de artilharia

de 1943:

pesada n. o I

Alferes milicianos
de artilharia, os aspirantes
a oficial
milicianos
de artilharia
António Alberto Baota, Jo,,6
Juliano da Rosa Cota, Rogério da Eucaruação
Mimoso
Corroía
e António Alves Ribeiro de Sena Cardoso
Relvas.
Grupo independente

de artilharia

n. u 6 (automóvel)

Alferes milicianos do nrtilhuriu, licenciados, os aspirantos
a oficial milicianos
de artilharia,
Iicenciados,
Pedro
Augusto Guerru Vidooira, Reinaldo .TOI·gO Vital Rodrigues, Ramiro Ferreira Líbano Monteiro, Fernando
Luiz de Sommer do Audrudo o Fernando
do Oliveira
Tavares da Silva.
Grupo de artilharia
(Grupo de artilharia

contra aeronaves

n. o I

contra aeronaves n.· 4-expedicion:irio)

Alferes

miliciano ele artilharia,
liciano de artilharia Henrique
dos Santos.
Grupo de artilharia

° aspirante

a oficial mi-

Avelino Napoleão

contra aeronaves

Blnsco

n. o 2

..\11'01'e" miliciano do artilharia,
o uspirunte a oficial nuliciano do artilharia
Florêncio
Josó de Almeida.
Grupo de artilharia

Alferes
liciano

contra aeronaves

n. o 3

miliciano do artilharia,
o aspirante
do artilharia João do Deus Maguo

Por portarias

de /J 1 do corrente

Il

JIIP.~:

polo 'I'r-lbunal de Contus, .'0111 a unlluH~l\o tio er
"idolJ eiuo lumeruos, nus termos do dCl~nl\O H.o 22:257).

(VtHndl\~

Quadro de oficiais

mi-

oficial

Miranda.

-]1\

do-

generais

(Ienorul,

o coronel do «orpo do estado maior, tirocinudo,
, chofo dos servicos cnrtográficos
do l'. .érci to, da ~\.I Dirocção Geral dõsto Ministério, José li'ilipn de Barros
Rodrigues.
Quadro da arma do artilharia

Brigadeiro
de artilhariu,
com o curso ÔO estado maior.
o coronel do corpo do estado maior', tirocinado, eh o
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da 3. ~ Repartição
da 3." Direcção Geral
tório, . \ lvaro Teles Ferreira de Passos.

Ministério da Guerra - La Direcção GeralPur portaria

de 16 do corrente

sm)

N.· 17

dêsto Minis-

3.a Repartição

mês:

Promovido
a aspirante a oficial miliciano do infantaria
para o regimento do infantarin n.? 7, nos termos do
artigo :3~).0 do decreto n." :!l::~G:), de ~~ de Abril de H):J:.!,
o soldado c<l(1t,te, do regimento de infantaria n." 11,
n." "2;)7/4'2, Durvnl Filipe do Passo Gomes Ribeiro,
contundo a antiguidade desde 1 de Novembro de 194:3.
Por portarias

de 17 do corrente

mês:

Promovido n aspirante <I oficial miliciano módico para a
:3,:1 companhia
de suúde, nos termos do artigo :35,° do
decreto n." 21:36,\ do "2~ do Abril de 193:3, o !:iegulldo
surgonto
miliciano,
licenciado, do «entro do mobilizução
do serviço de saúde 1\.0:!, Mauuel Bartolumeu, contundo
a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1U3G.
Promovido

a aspirante
a oficial miliciano furmacêutico,
companhia do saúdo, nos tornios UO artigo Bf).o
do decreto tI.O ~1 :i1ü5, de ~~ deI Abril de U:lH"2,o soldnrlo
cudetu, do butalhão independente
de Infuutaria II,O 17,
n." ~5~f40, Frunciseo
Jlouiz do Olivoiru, contando a
para a

a.:I

nntiguidn.le

de de 1 de ...T ovem bro de HJ43.

Por portaria de 20 do corrente

)J/(;'~:

oficial pilotus-uviadorcs
milicianos para. o centro do instrução c treino de pilotos-avindores mil icianos. nos torruos do artigo (i." do decreto
n. :!7 :():!i, de B do ~\bril de 1n:n, conti lIUUTU!O na situa(·rlO de lieonciudns
om q I1C se C'lH'ontram, os Holdatlos
l'ndl'tl' . da ba81' aérea n.O 1, !l.01 1:~"21-l~, FilolllClIO de
~Oll'fi
S{'rgio da • ilv!l. 1~:V-!~. FranciHI'O
;\lanuel do
:'IlHe('do C ll'aro .\ maclo da Cnnhn, 141J4:.!, Carlos
Alhprto d .J 811 , 147/4'2, António do CtlflllO Duarte'
Uno tolo, 1[>4 4~ • .1or"o ti!! Rocha Leão elo S/I Pinto <ln
Ahreu Sotto ~Illior, tõti/4:'?, Augusto NuncH Calado,

Promovidos

II

a aspirnntes

ti
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e 157/42, JOtLO Salvador
dos Santos Sá N ogucirn,
contando
todos a antiguidade desde 1 de Novembro
de lUJ3.
Por portaria de 22 do corrente mês:
Promovidos
a aspirantes
a oficial milicianos de trunsuiissões do engenharia
para a unidade a quo pertencem,
nos termos do artigo :3[).o do decreto u.? 21:3li5, do 22
dê Abril do 1932, os íurr+óis milicianos. do batalhão
de telegrafistas,
António Alves de Carvalho Fernandes,
Carlos Gozalo e Silva, João Lniz Ribeiro Leal de
Faria f\ João Travassos Portela, contando todos a antiguidn.do desde 1 do Novembro de 194:L

P01' portaria de 2{) do corrente mês:
Promovido
a aspirante a oficial miliciano do trunsmissões
do engenharia
para a unidade a que pertence, nos
termos do artigo 35.0 do docreto n.? 21::365, de 22 do
Abril do 1932, o furriel miliciano, do regimento
de
engenharia
n. o 1, António Alberto Carvalho Miguens,
coutando fi .mtiguidndo desde 1 do Novembro de 1943.
Por portaria de 30 do corrente mês:
Promovido
a uspirunto
a oficial milíciano
veterinário
para a secção de depósito do pessoal do serviço votorinário militar, nos termos do artigo :~fJ.o do decreto
n.? :H:365, de 22 do Abril de 1!);32, o furriol miliciano,
do regimento
do cavalaria
n.? 6, António do Sousu
Lima :\loroira,
contando
a antiguidade
dosde 1 de
Novembro
de HH3.

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERENCIAS

Ministério da Guerra -L" Direcção Geral1)01'

portaria«

18 do corrente

de

2." Repartição

lJU\~:

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços

cartográflcos

'Ilpitão do aeronáutica,
Brilhante Paiva.

do exército

no quadro

(la arma,

.Ioaquiru

2." Série
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1." região militar
Casa de reclusão

Capitão,

na situacão de reserva,

Carlos Augusto

~fartins.

2.· região militar - Quartel general

Major , do regimento de infantaria
Gonçalves Coruche.

n.? 12, Manuel Joaquim

3." região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, no mesmo extinto quadro, Ruúl Duarte de
Sousa.
Comandomilitar dos Açôl'es

2.a

Repartição, o alferes do quadro dos
Arquivista
da
serviços auxiliares do exército, do batalhão independente do infantaria n. o 18 (3.0 batalhão do regimento
de infuntaria n.? 18), Carlos Ferreira Cascais F:us('bio.
Regimento de infantaria n." 4

Alferes miliciano
goso.

de infantaria

Francisco

da Silva Fru-

Regimento de infantaria n.· 6

Capitão, do regimento de Infantarin n.? 8, .Ioão Miranda
de ~10rais.
Aspirante a oficial miliciano do serviço do administração
militar, licenciado, do rogimento de artilharia. de costa,
Munuel YenfLncio dos Santos Fonseca.
Regimento de infantaria n.· 12

:\lnjor de Infantaria, do quartel general da 2.n região
militar, Aníbal dos Heis Chaves Turrinho .•
Batalhão de caçadores n.· 5

'I'ononto de infantaria, no quadro da arma,
xandro Brum do Canto e Castro Serrano.

Pedro

Ale-

Batalhão independente de infantaria n.· 17
(Comando do regimento

de Infantaria

Aspirnnto u oficial miliciano veterinário
gos Borrõgo.

'1,' 17)
.louquim Domin-
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Batalhão independentede infantaria n. o 18
(3.· batalhão do regimento de Infantaria n.· 18)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Joaquim da Conceição Velez.

do exército,

Distrito de recrutamento e mobilização n." 4

Tenente,

na situação

de reserva,

Distrito de recrut!lmento e mobilização

Sub-chefe,

Casquinho,

João Duarte
II.o

toneuto-coronel
de infantaria,
ariuu, Artur Martins Diontsio.
O

7

!lO

quadro

da

Direcção da Arma de Artilharia

Capitão
ill('SIUO

do extinto
quadro
auxiliar
de artilharia
no
extinto quadro, João Germnno de Matos .Iúnior,
Escola Prática de Artilharia

Tenente de artilharia,
d.o CUIllH!Hlo militar
Luiz Esteves Ramires.

de ~. :\figuel,

Regimento de artilharia ligeira n.O 2

Cnp itão do extinto
mesmo

extinto

quadro

quadro,

do picadores
JOS{!

militaros,

no

<los Santos.

Regimento de artilharia ligeira n. o 3

'I'enentc,

da bataria independente
do defesa d(· costa
3, António dos Santos Gonçalves.
'I'eneute do quadro dos sorvicos auxiliares
do exército,
do l'l'oimcnto de urtilhariu de costa, Fruucisco António.

11.°

Regimento de artilharia de costa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exercito,
do comando militar dos Açõres, Alberto d a Silva Teixeirn Baptista.
Aspirllllto'a
oficial miliciano do serviço do administração
militar. licenciado, (lo J'OgillH'llto (lo infantaria n.? (i,
.Iorg: Lopo do Azovodo Coutinho.
Grupo independente de artilharia de montanha

. Comunduute,
o t monte-coronel
t!p urtilhurin , da direcçllo
da urmu, António de Ornelas e \T asconcolos.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Major. do regimento
.\ vides do Espírito

do urtilhur ia posada
Santo,

11.°

2, Nuno

01WE:\I DO EXÍ<:RCITO N.· 17
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Capitãis : do regimento de artilharia
ligeira n." 1, Francisco Carlos Roma Machado Cardoso Salgado,
do regimento de artilharia ligeira n.? 3 . .TOS!' António Santos
:\fontC'iro, e, do regimento do artilharia
de costa, António Ribeiro 'I'asso do Figueirodo.
.
Grupo de defesa submarina de costa

Major

do artilharia,
adido, professor
cutodrútico da Escola do Exército,
Francisco
Luiz Supico, para os efeitos da alínea n) do § único do artigo 45.° do decreto
H.O
17:378, dI' :27 <1(, Setembro
dB 1929. modificado
pelo decreto n." 19:17;), de 27 de Dezembro de 1930.
Escola Prática de Cavalaria

Tenente do extinto quadro do picadores militares, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 2. Emídio Augusto de
Oliveira Stott'el.
Regimento de cavalaria n.· 3

Capitão elo extinto quadro
gilllpnto do engenhuria
Toscano.

ele picadores

militares,

n.? 2, José Marcelino

do 1'0Ramos

Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão do quadro dos serviços
110 quadro,
JO!'10. Dias Hosendo

auxiliares
do exército,
de Carvalho.

Regimento de cavalaria n. o

Cupitílo
grupo

a

do extinto quadro <Il' picadores
militares,
do
independente
do artilharia
11.° () (automóvel),

:\fanul·l dos Heis Cardoso.
Direcção da Arma de Engenharia

de engenharia
11.° :2 (batalhão de
truusmiesí os expedicionário),
Márlo Melo do Oliveira
Costa, e, miliciuuo do extinto quadro especial, <lo 1'0gimonto de 1'1lgl'llhnria u." 1, Teodoro AIVl's Fernandes.

:\1 ajorcs : do regimento

Regimento de engenharia n.· I

:\fajlll',

UO rogimento

trunsmi:

Santos

de ongonhurin

~1'Ie~- expedicionúr
Cnruvuna.

n.? :3 (butalhão

io}, Francisco

Filipe

'apiWis, do regilJ\l'llto de engnnhuria
n." 2 (batalhão
transmissões
- expedicionário},
Angelo 'I'avaros
Silva o António da Silva Leitão.

de
dos
de
da
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Tenentes, do regimento do engenharia n." .) (batalhão
de transmissões-expedicionário),
Artur Vieira, Armando Mesquita Pore ira Cosme o Aloxandre Guedes
de Magalhãis.
Regimento de engenharia n. o 2

)Iajor miliciano do engenharia, do extinto quadro oSlh'cial, da direcção da urma, Rodrigo Barradas" para os
efeitos da alínea a) do § único do artigo 45 do decreto
n.? 17:B78, do 27 do Setembro de 19~9, modificado
])(-'10 decroto n." 1\):175, do 27 de Dezembro do lm~O.
Batalhão de telegraflstas

Capitão de engenharia, da escola prútica da arma, Fernando Sales Lougares.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenente, do regimento de engenharia n." 2, António
Ferreira Molarinho Carmo, por pedir.
Base aérea n.· I

Capitãis

do aeronáutica,

Calado, Eurtpedcs
tou Brandão.
\'OS

no quadro da arma, Nuno .\1·
::)OIlS<\
da Silva o Munucl ,'01'-

Base aérea n.O 2

Capitão de aerouáu ticu, no quadro da armu, :\litrio 'I'vlo
Poleri.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

'I'enento médico, da Escola Prática
Airos Leal do Matos.

do Eugcnhnriu,

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinárle

'I'enente miliciano

n."

17 (comando

Joaquim Artur
Por

votorinúrio , do batalhão
do regimento
Dias.

de 27

j)()rfIlJ'/rf

(/0

corrente

Lino

militar

de infantaria

(lo infantaria

11.°

17),

mê«:

(VInda pnlo Trlbuoal !l8 ContA', COIU 1\ I\notl\~ao do • .,rOUI rtavtdos euic lurueutcs, no. tt'rmO!t do ,Io"'1"otc) u.o ~~:2b1).

Oficinas gerais de material aeronáutico

Sub-director,
serviços

O

capitão <1(1 uoronúutica, adido, chefe do.
Bernardo Tiago Mim Delgado.

técnicos,
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Por portaria

17

~.o

905

de 2fJ do corrente mês:

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitão do corpo do estado
do Faial; Alberto Audrndo

niaíor, .lo comando
o Silva.

Centro de mobilização de infantaria

militar

n.« 17

Tenente miliciano módico, licenciado, da 2.n companhia
de saúdo (núcleo hospitalar
n." :? - hospital militar
da 'I'erceira), Viriato .lachado
da Costa Garrott.
Comando de artilharia

da defesa anti-aêrla

de Lisboa

dos serviços auxiliares
do exército,
da 3. n R'\partic;l'!o da 1. a Direcção neral désto JIinistério,

Tenento

do quadro

:.'IrArio Lcoto Veloso.
do quadro dos sorviços auxiliares do exército,
da base néreu n. ° :3, J oão O nrção .
Aspirante
a oficial miliciano de cavalarin, do regimento
do cnvala tin n." :3, .JOl'Ó Pedro ;-;U550ti Elston Dias.
Alferes

Regimento de artilharia

Tenente, tia hataria Independente
António Ribeiro.

ligeira n. 3
O

lIa defesa de' costa n.? 1,

Depósito geral de material de guerra

Capitão do extinto (1I1n<1ro auxiliar
de artilharia,
no
mesmo extinto quadro, Jo é Duarte Ferreir-a Brito.
Regimento de engenharia n. o I

Capitão do regimento cio engouharin n.? 2 (batalhão do
tran: missões - expedicionário],
Vergllio Serafim Cardoso Pereira.
Regimento de engenharia n.O 2
Batalhão de sapadores

mineiros

- expediclonârlo

Alferes do quadro dos serviços uuxiliaros
no quadro, Mnuuel Domingos Júnior.
Companhia

mlxta expédlclonárla

Tl'nento, do hatnlhâo
I'as

00;

rlo telegrafista

do exército,

de transmissões

,Abp! du Vasconcelos

Silva Cardoso.
Base aérea n. o 2

'I'cnento do aeronúuticn,
do O]h·cira.

no quadro

du nrmn, Rui I3raz

2,'" ,,'árie
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Aspirantes
a oficial de neronáuticu,
Oarlos Gaivão de Melo, Ilildo
Carlos Burnay.

da base uóroa n.? 1,
de Faria Queiroz e

Base aérea n," 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, Octávio Ferreira
Martins.

do exército,

Por portaria de 30 do corrente mês:
Comando militar dos Açôres
Reparlição do serviço de saúde

Tenente
do extinto quadro <10 oficiais
militar Aristides
Césur dos Santos.

do secretariado

Comando militar da Terceira

Alferes miliciano, 60 regimento
talhão do sapudo res mineiros
FIgueira, por pedir.

do engonharia
n.? 2 (baexpedicionário),
Amuro

Comando militar de S. Miguel

Alferes,

do regimento

0.°

1 (1.11 ba-

: Tário .Augusto Barbosa

dos San-

de artilharia

taria oxpodiciouárin},
tOE! Lt\ite.

IJl'sada

Regimento do Infantaria n.O 16

Alft,l'C"l miliciano,

do cr'1tro do mobilizucão

n." Iti, Horácio Hermínio (la Gama

do infantaria

1'O\,H1'(l8.

Comando da defesa marítima do Lisboa

°

Comandante,
brlgadeiro
do artilharia,
arrua, Abel de Abreu Soto Maior.
Comando de artilharia

d:l dírccçt o (la

da defesa antl-aêrea de Lisboa

AI feres mil iriuno ': do !'I'gim n to <tonrtilhnri: li;.!;l'ira n, ~ 2,
António Pedro de> Mntos, Abilino Viceute, Le-opoldo
de Faria Gouvola e Fr.mcisco
da Sil 'U Curdoso : do
1 gim nto UI' artillunin
III ('o. ta, Lili? Foruand
• Leito
~lartills do Rio, António, Boleto Forro.
Iur+ir-s, V~rgilio ~\p;lIas do Limn (} uorroiro Calado (I .A 1\'[11'0 dr
Figuoiredo ; do gl'lll'o lndopendonte
do ar tilhm-ia 11,° li

(outornóvol),

António

Rosu, .Ioüo :\fnullPl

~'~t\"ll OOIlH'

, !1'l'l1n('ÍSI'O

da lloeJtn Cn8can~o,

Augusto

\n 6nio

2." Sério

OROE

N.o 17
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Guerreiro do Sonsa o Silva, Manuel José da Veiga SarDH'Hto, Pedro Augusto Guerra Vídoeira, J08ó Jordão
Costa Martin, Américo ....erodio Inverno e José Manuel
Nogueira

Caldeira

Castel-Branco

Regimento de artilbaria

Cary.
ligeira n." 3

a oficial miliciano, licenciado, da baturia indeP udente do defesa <lo costa. n. o ::l, Renato António
Correia do Gouveia.

Aspirnnto

Regimento de artilharia

pesada n.O I

Aspir.uuo a oflc'al miliciano, licenciado, do regimento
artilharia
ligeira n.? 4, Augusto 'rOIllUZ Afonso
Barros

Sautos,

por motivo

Grupo de artilharia

tra neronuv e
di ·-l'lium·.

1..0

ui ciplinar.

contra aeronaves

Alfc I e. mil"ciano, Iiconcinrlo,
2, Vasco

de
do

.0

3

do grupo dA artilharia
Arez

da Silva,

con-

por motivo

Batarta independente de defesa de costa n.O I

.Alfores 110 quadro do 'o;vil,"J nuxiliares do e'( rcíto,
do l' gim nto ti ongou!! \ri o.o::! C italh ..o do upado r«
mineiro - X') -diciouúrio).
Óscnr do. Silva
Condoo
•
Rellimento

de engenharla n.O I

AlfM'
m'Iici-ino, do rrginH nto d(' cnge bnrin n.? 2, ...\utónio do Nuscimcnto Louro.ro,
egimento de engenharia

11.0

2

.t~ltor('

n ilieinnos. lo r ~im nto tlp enA' nharia D.O 1,
elo Oli. ('rt Pinto, o 10 bat'llnao dp llpadolOs mi1l(>I!(J . .1 c< riOIl:I.io), Hui Aho (la Silva Sarchl'S.
('iI')

rI'.

. ir

p dir.
Batalj, -o de te, IIrafl tas

Ir r
Yflnt·
Alrnl'id,l

, ti) r t-im ti
Albtrto.
'1\·ixE.'ira."
l"UH\

('11'" nbarin
n.O 2,
[olJten erro >into de
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3.· companhia de saúde

Tenente miliciano médico, da L." companhia
(núcleo hospitalar
n.? B do hospital militar
Jorgo Augusto da Silva Horta.

de saúde
do Faial),

1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço di' admiuistração
militar, do
comando militar dos A~õros, José Fernando do Souba
Teixeira.
2.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço do administrncâo militar, da
Escola Prática tio J nfantariu r hatalhão do infantaria
n.? 20)) Manuol :!\Taria Alua Simas,
de 31 do corrente mês :

Por portarias

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

Capitão, na situação
Moreira,

do reserva,

Francisco

Muriu Mondes

Comando militar do Faial

Adjunto do estado maior, o capitão do corpo do estado
maior, do comando militar de S, Miguol, João António
da Sil va.
Direcção da Arma de Cavalaria

Director, o general,
Sousa Botelho.

no quud roo, ;\ lvaro Tulnin Lapa do

Centro de mobilização de engenharia n.O 3

Chefe, o tenente-coronel miliciano do engenharia, do extinto
quadro especial, no mesmo extinto quadro, Joaquim
de Araújo Pereira.

---

Ministério

da Guerra - 3.~ Direcção Geral-I.a

Por portaria

Repartição

de 11 de Xoremuro findo:

(Ylsuda polo Trlhul1al <lo Contas um n de Dozembro do In13. sno
de vIdos emo lumontus , IIOS tarIT10I do docrero u." 22:267).

N omcado profossor CVl~lI tunl do curso para promoção a
major do nrtilhurin, durunto o ano lectivo do ln.i:3-1~..lA,
o major do urtil haria An tón io Ci mo Ilod riguos Pacheco, sondo e~ta nomoucão considerada
(ln urgente
convoniõncia
do serviço público, reconhecida puro dospacho de 11 do Novembro do 194:L

2.' Série

OJWEM

['UI' })O/,((I/'III, ,

no

gXERCITO

.',0

17

de. Il de .Yot'embl'o findo:

Nomeado professor
eventual do curso para promoção a
coronel de infantaria,
durante o ano lectivo de H)431944, o coronel do infantaria
António Luiz • algueiro
Frugo o, sendo esta nomeação considorada
do urgente
conveniência
de serviço público, reconhocida
por despacho do 18 de ...- ovembro de 1043.
(\'Isnda
pejo Tribunal
do Coutas 001 10 de !Iezembro
do lD13.
Silo devidos emolurnontos,
nos tormo: do decreto Il,O 22:2:)7) .

...
T

omeado profe SOl' efectivo do 1.0 gru po \10 matérias do
cur o do stado maior, no t rrnos dos nrtlgos 19.°,
~o.o ( ~1.0 do decreto-lei n." 30:~()4, de 10 de Janeiro
de 1940, o capitão do corpo do estado maior Afonso
Magalhãis do Almeida Fernande
.
(VI.llda
pelo Tribunal de CoutaA <1II 10 do Duzutuhtc ,Ie 19~3.
:;1I0 dcvídos oDlvluUlollto , nos tormos do doeret o n.· 22:257).

Nomeado professor interino do 1.° gru po de matérias do
curso do estado maior, nos termos do § 3.° do artigo H),O o do § único do artigo ~l.0 do decreto-lei
11.0 30::?64, de lU de Juneiro
do 1940, o do artigo :?ij
do dr crr to 11.° :?6:341, do 7 de Fevnrolro d« H)3G, o
capitão do corpo do estado maior Augusto Xlauuvl das
... Te\,
,para
ubstitutção do tonente-corouol
do mesmo

corpo Aníbul de Furo Yi na, que o stá do crupenbando
iutcrinuuientc
as fun '(~l·. de eh ,11) da Repartição do
Gabinete d . te ~[jni tório, sondo e ta nomeação considerada do urO'('11t con\'eni{\ncia
de l'l'\'i'o público,
reconhccida
por de p cho de 1 de.' o\'(~mbro do 1943,
(VI ada p lo 'l'rl nn"l do ('oula
om H dd Iletembro d. lD43.
S10 duvidos oJllulumontu', DOS tormol
do ductu~o D.o 22:257).

-

Ministério
Por portaria

de

(Visada!,
dO"ldo,

da Guerra - Reparti;ão

23 de Xot'embru

Geral
findu:

lo Tdboo 1 do I'outa
mI do Dor.ombro ~o Inu.
N ,olum Dt06, n05 turmos do docreto n.· 2~;251).

São

Nome do por urgl.lnt (,oll\'l'nillilciu di en'iço, r0conlHtida }lor dI' 'p:tl'ho mini 'teri:tl d t;~ d • 0\' 'mbro II
19-!3, prof
or Ill'O\'i ório do ln titnto Profis ionnl
do Pupilo do. I....-{·rcito dl~'I erra o ){nr, no tl1rlllOS
do . úIlico do nrti_;o 9.1.1
artigo 141.° do d crcto
n.O 18: 76, de 23 d .. 'lembro de 1\)3U, o artigo :!,ú

no

N.· 17

2." Série

do decreto n. o 26:341, de 7 do Fevcroiro
capitão do quadro dos serviços nuxiliures
J 036 Maria de Lemos.

do 1036, o
do c. .ército

ORDEM

910

VI-

EximCITO

AUMENTOS St'lBRE O SOLDO, DIUTURNIDADES
E MELHORIAS DE PENSAo
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Concedidas
as vautagcus
de quo trata o decreto
n." 20:247, de 24 de Agosto do 1931, desde as datas que
lhes vão indicadas,
aos oficiais cm seguida menciouados :
Por terem completado
o tempo de permanência
no oüclalato,
desde as datas em que são considerados
tenentes,
nos termos
do decreto
n,o 17:378, de 27 de
Setembro
de 1929, necessario
para o primeiro
aumento de 10 por cento sObre o sOldo:

Por portaria de 4 do corrente mês:
(Visada pelo 'I'cf uunnl da Contas, com a nnoln~fto do serem
Thlos emolumou t~s, 1105tl'rlD." 4~ decruto D. 2!:2õ7)

de-

Quadro dos serviços auxiliares
do exército - tononte Alvaro Lopes do Olivoirn, adido, em serviço 1111. fábrica
de munições do artilh.uia,
armamento
o vinturns, nos
termos do artigo 19.0 do decreto-lei 11.8 28:403, do 31
de Dezembro
de 10:37, des dc 1 de Dezembro do 1043.
]>01'

portaria de 8 do corrente mês:
(Vlsndn pnlo Tribunal
vidos emo lumuntcs,

do Contas, com a anot ação de serem
nos termos do doen-te n," 2::!:2fl7)

de-

Quadro dos serviços auxiliares
do exércíto-e-touonte
António Augusto
Serra, em serviço lias oficinas gerais
de material de engenharia, nos termos do artigo 10.0
do decreto-lei n.? ~H:40:3, do 31 do Dozomhro 'do Hli37,
e regra lO;).· das in: trucõos para a oxecueão do mesmo
deer to, publier dus no Códi!Jo dr. Vencimeuto« do 1
de Janeiro
de 19-11, desde 1 do Dezembro
do 1943.

Por portaria ele () do corrente mês:
(Vlsadll polo 'I'rtbunal
.,.Mos umoluraouros,

111\ConlnS, com a llIIota(ftO do .orem. denos turmus do decrete uoQ 22:~7).

Quadro dos serviços auxiliares do exércíto-c-tonent:
.10:'[0
Luiz do Sousa o Luiz Iglósias Gnimarãis
adidos, em

2,* Série

ORDEM

no
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N.o 11

serviço n
Mnnutenção
Iilitar, nos termos do antigo 1 \l, o do d ereto-Iei n. o 28:403, de B1 do Dezembro
do 1937, desde 1 de Dezembro de 1043,

Idem para o segundo
sOldo:

aumento

de 10 por cento sObre o

Por portaria. de 4 do corr'ente 1I/R8:
(VI~"rtú 1'010 'l'rlbuuaJ
vldtwelUo[umonto.,

Artilliaria-tollontc'coronQl
em ~ rviço nu fábrica de
cas, I10r termos do al'ligo
de 31 de Dezembro
de

,'o Coutas, com a allQtnçno do ,orem
nOI ("MOO. do II ereto n,olll!.257'),

da-

Paulo gmllio d:.4Sih'l\, adido,
cartuchame
o pólvora
qutmíl~I,Q do decreto-lei n." 28:403,
1937. desde 1 do Dezembro

do HWL

'

Extinto quadro de ofiei is do ecretariado
militar - tenento Vorgílio -Camiller
Dias, adido , em serviço na
f'áhrica dt~ cartuchame
e PÓh'Ol'H químicas, nos termos
do artigo H).o (lo docroto-loi n." 28:403, do :31 de Dozembro do 1937, de de 1 de D 'Z mbro do 1943.

Por portarias de O do corrente mês:
(

; adaG 11lo Tribunal
vldcs
molumonrcs,

do COllins, eom II IInot~11) de sOfem denos termos do decreto 11. 22:2.'l7).

Artilharia - tenente-coronel
Augusto Luciano Alv s,
adido, em secvíço na fúbr' a do cantuehumo G pólvoras
quimicas, no' termos do • rtigo 1\).0 do ti er to-lei
28:403,

11,0

de 31 do Dezembro

do 1837,

desde

1 do

Dezembro do 1943.
Extinto quadro auxiliar de artilharia

- 111 jOl' Carlos A ugu to do A lmeida, adido, em servieo na fáhrlca do
equipamentos
e arreio
no termos do artigo LO,o do
decreto-lei n, o 28:403, de 3 L do Dezum hro de 1037,

des

1 de D zomhro do 1$:143.

Por portarias de O do

COr1'ente

(\'1 adas pojo Tribunal
do Ccntua,
...leI
emolIUllOUlIQ., nO' tormol

mês:
WIIl a anotaçâo do serem
.10 d.acrok> .. ,. 221~61).

do •

Artilharia - coronol
om sor\'Ít:o

\:ntónio Bapti. ta de ClIrvalho, ndido,
na fábrica do póh'oras físicas o artiflcios,

n08

do urtigo

tflrmo

1D.o do clecr to·lei

H,O

28:403,

do 31 do Dez mUro do 1 37, de d· 1 du ~Rlembro
de 1943.

912
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Extinto quadro de oficiais do secretariado militar -- capitão J osé Murq uos .:\lartins, adido, C'1lI serviço na Farmácia Contral do Exército, nos termos do artigo 1~1.')
do decreto-lei H.O 28:40:3, de 31 do Dezembro de 1937,
dosde 1 do Dezembro do Hl·t3.
Por portaria

de 10 do corrente mês :

(VIH4<la pelo Tr-lhunul d" Coutas,
ví dos emolumontos:,
nos termos

com a anolação do serem dotio decreto n.o 22;257).

Serviço de administração militar - tenente Altlemiro da
Encarnação
Pire", adido, om serviço na .:\lanlltençAo
Militar, nos termos do artigo 19.° do decreto-lei
D.O 28:403, do 31 de Dezembro de 19:n, desde 1 do
Dezembro do 1\")43.
Idem para o terceiro
sOldo:

aumento de 10 por cento sObre o

Por portaria <le 2 do corrente mis:
(VISada 1'010 Tr lbunn! do Coutas, cum a nuotnçã o do sorcm do\"1(10$ cmol mneutus , nos termos tio decreto
11.(10
22:257).

Serviço de administração militar - majores Alberto Silvano do Andrado e João dos Santos Tôrres. e capitãls Rodrigo José Correia Raposo C JOS(l Bcnviudo
Corrvia Raposo, adidos, cm serviço nn :\r:lIJlltcn~:lt)
Milita J', nos termos do urtigo 19.0 do decreto-lei
n.? 28:40:3, do 31 do Dezembro d( 1937, todos de do
1 do Dezembro de l~)-t·:L
Por portaria

de

,j

do corrente mês:
no

(\"isada pelo 'I'r-lhunal do Cont ns, com 4 nuo tnçã o
sorezi dol'.·
dos omo lumoutos,
uOS to, 1110& do Ilccreto
n.o 2~;2~7).

Serviço de administração militar
cupitão Manuel José
:\fondoll<;a Perciru, adido, em 'en'iço lias oficinas
g(\rai::; do fardumento
c enleado, 110S termo
do artigo 19.0 do dccroto-Ioi 11.° 28:40:3, do :31 do Dezembro do 19:n, desde 1 do J)PZOlll hro do 1\14:3.
e=

Por portarias r!f? 8 do corrente lIIPS:
(Viudus
pulo Tribunal
,illo8 olllu)umouloK,

de Contas, com Il "otnç~o du lel'em ,:e
lermos do docroto u.o 2:!:257).

tlOI

Artilharia - capitltis Hui do ~orolIhll Cabral da 1fLmurn
o António do ~\r:tÍljo do Almeida Campos, adido, cm
S(lf\:Í\:o no ln tituto Ueogrúlico e Cada tm], nos terlllO

2." Sér ie
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do artigo 19.0 do decreto lei n." 28:40;}, de 31 do Dt'zernbro de 1\)37, desde 1 de Dozembro do Ul43.
Cavalaria - capitão Elluurdo Augusto Mnscaronhas Mimoso Sorrn, adido, t m serviço 110 Instituto Goográfíco
O Cadustral,
nos termos do artigo 19.0 do decreto-lei
n, o 28:403, elo 31 de Dezembro de 1037, desde 1 de
Dezembro do 10J3.
Serviço de administração militar
capitão 'I'olémnco Jos6
Garcia, adido, em serviço na Fnrmácia
Central do
g_ éreito, nos termos do urti 'o 1!). o do docroto-Ieí
n. o 28:.103, de 31 de Dezembro do 1U37, desde 1 de
Dezembro do 1043.
Por portaria de 9 do corrente mês:
(Visada pelo TrIbunal
vidos omoJumontos,

do Coutns, com a 1l0011l~ão de serem
tormo do ducrot o n.o 12;~57).

de-

nOI

Serviço de administração militar - capitâis Arulró Policano Fernandes e Alfredo César de Brito, adidos, em
5 rviço
na Manutenç'lo
Militar, nos termos do artigo 19.° (lo decreto-lei n." 2t$:403, de B1 do Dezembro
Q( Hl;);, do do 1 do Doz -mbro de 1\)43.
Por portaria de 10 do corrente mês:
(\'lInda pel o Trlhunal
vidos emotamontcs,

de Contas, com a nnot ação do serem
nos termos do decreto n.o 2~:~57).

de-

Serviço de administração militar - capitãis .T oão Lúcio
da 'ih'a Pereira e Joaquim Boavidu ..salvndo, adidos,
om serviço na Manutenção Militar, no tormos do artigo W.o do II preto lei n.? ~8:4OJ, do :H .lo Dozornbro do 1937, desde 1 de Dezembro do 1\)43.
P -nsõe anuais, roctlficndn ,no t rmos do § 3,0 do artigo ti,O do .lecreto-loi n.O!! :40-1, de :31 de Dezembro de
J H37, qu pn sam fi vencer O~ oficiais na situação de
rosorvu ao diante nomeado :
Desde as datas a seguir mencionadas, por terem completado o número de anoS de serviço que, respectivamente, lhes vai indicado:

/'01' portal1'a de 2.) de NOL'embrofindo:
( I "da p 10 'I r(bon I do 'onta,
,·Ido. omylu,n., 10 .110 termo.

T

com a anotnçAo elo .erom dodo decreto 11.· 22:257).

I Rnúl l' rrilo, 31.200::-, de (le 4- (lo No'ombro do 1\H:~ -:~ ) IIDU do 801'\ i(~o.

'll(\uÍlH'OrOIJ
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Capitão miliciano Rogério Marques de Almeida Russo,
1fJ.032;S40, desde 3 do Setembro de 194,3 -:.!G anos
de serviço.
Capitão José Martins Barbosa, 8.G94,t5\GO,desdo-f de Sovombro de 194:3 - j2 anos de servico.
Alferes António Jorge, 0.m4J·!O, desde 11 de Outubro
de 194;) - 29 anos do senviço,
P01'

portaria de 20 do corrente mês:
(Visada. polo TrihulJal
vídos amolumoutos,

do Coutas
termos

1I0S

com a IInolaçrl() da S6l"lIW dodo doceoro D.· 22:2,,7),

Tenonte-coronel Alberto Herculano de Morai, HO.OOO:>,
desde 1 do Dezembro de 10-13 - 3t> anos de serviço,
Capitão Luiz de Gonzaga e Sonsa, 15.800$, desde 19 de
N ovem bro de 19-13 - 26 unos de serviço.
Capitão Armando Alberto de Morais da Costa Flórido,
21.60015, desde 28 de ovembro de 194:3 - 3f> anos
de serviço.
.
Tenente José António do Lima, 13.330$80, desde ln de
Novembro de 1943-:36
unos do serviço.
.I. T

VII-

Ministério

Por portarias
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do

Gabinete

ele 31 do corrente mês:

Louvado o tenente-coronel
do corpo do estado maior
Júlio Carlos Alvos Dias Botelho 1I10niz, porque, no
desempeuho
das delicadas funções que lhe têm .i.lo
confiadas em ligação com o plano de rearmamento do
exército, quer no Pais qu~r no estrangeiro, e COIU n
mobilizução e manutenção
uas fórças expedicionárias.
se tom revelado um oficial elo estado maior do nssinalados móritos, com qualidades cio iniciativa, do decisão
e do sólida proparação profissional
dignas do maior
apreço o porquo, tendo recentemente sido encarregado
do dirigir o serviço da guarda e urrumução (Jus importantes dotações do materiul 110 guerra chcgudus ao
Pais num curto espaço do tempo, soubo, com a sun
extrema dedicação pelo serviço e não obstante 9" sérias
dificuldades oncontrad as, tomar providências adequadas

2."S~rie
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à boa solucão dos problemas
que teve de enfrentar,
prestando
assim serviços que pelo seu relüvo não podem deixar de sor considerados
extruor dinárioa e importantes.
o tenente miliciano médic,0: graduado, J 010 Cid
Soutos, porquo, estan lo em consciência convencido
de q 110 lhe pertencia ser mobilizado para faznn parte
dos sorvicos do saúde das tropas oxpedicionárius
dostacadas nos AçOri·g O verificando que a nomeação rocaíra iudevidamoute
num S011 colega, não obstante a
mobilização
causar il sua vida profissionu.l (I particular
0<; mais
sérios transtornos.
oh .tinudamente
(I durante
o tem pu noeossário puta se fazer ou vi 1', insisti u por
que fõsso roparudo
o ngrnvo, pois não desejaria que
sobre si rceuí s a susp itu de que por qualquer
forma Na seu propósito
oximir-se, ao cumprimento
dos seus deveres de portuguüs ou que se aproveitava
de' um êrro dos erviços para, com sacriftcio e ]11'ejuízo do outrem. cobrir os. seu!'! interesses
matoriais,
DO que tudo evidenciou
qunlidados de carúcter,
de dignidade e; de ..abuegnção merecedoras
de serem apontadas como exemplo li consideração
pública.

1.011\"11<10

do

DECLARAÇOES
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2.~ Repartição

1) Contam a antiguidude dos seus actuais postos desde
as datas que rt sp ctivamente
lhes vão indicadas os oficiai
ao diante nomeados,
promovidos
pela presente

Ordem do Exército :
Corpo

de generais

Afonso 'I'alaia Lapa do ousa Botelho, desde 21 de Dezoinbro de 10+:3.
.Iosé }j ilipo de Barros Rodrigues, desde 28 de Dezembro
de 1943.
Corpo do estado maior

Tenente-coronel
José Pilipo da Silva Neves, desde 7 de
Agosto de 1\143.
Capirãi: Horácio José do Si iana Rebêlo, Manuel Avolino Barreira
Antune , António Augusto dos Santos

ORIJEM

016

no

EXÉRCITO

o Henrique
Costa dos Santos
de Dezembro de 19-13.

~.o
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Paiva,

todos

dosda 28

Infantaria

Brigadeiro
~li~uel Fruncisco da Conceição Santos, desde
21 de Dezembro
do 10-13
'I'enonte-coroncl
Fernando
Jnúcio Gomes, desde :20 do
Novembro de 1043.
Artilharia

Brigadeiro,

Ferreira

com o curso

do

do estado maior, Alnlro Teles
~>i de Dezembro de H).Jj.

1\18S0:;, desde

Cavalaria

Coronel João Pinto do Almeida
Ribeiro,
Dezembro do 1043
'I'enentc-coroncl
Alberto Faria de Morais,
Dezembro de 10-13.

desde

21 de

desde

21 de

Engenharia

Tenente-coronel
miliciano,
do extinto quadro especial,
Joaquim
do Araújo I'ereiru,
desde 2~ de Novembro
de 1U43.
Oapitão António Augusto Areias, desde 2i de Dezembro
de 194:3.
Médicos

Major António Alberto Bressauo
Leite I'orry do Sousa
Gomos , dosdo 4 d(, Dezombro !III 10413.
Capitão Fornnndo
do ~Iaga\hilis, dosdo 4 de l iozombro
do 19-1-3.
Farmacêutico

Capitão Miguel de Barcelos
Outubro do 194:3.
Extinto

Capitão JOl:'(; Duarte
bro do 19-113.

da Silva Xlnia, desde 10 (le

quadro auxiliar

Forroir«

de artilharia

Brito,

desde lG de Dezem-

2) Ficam inscritos o intorculam na esculu (lo corpo do
estado maior pela ordom do antiguidud»
que Iii s vai
indicada os cUl'itl is ao diante moncionados,
que, por portarins de :30 do corrente mês, insortas na presento Ordem
do 8,rérciluJ deram ingresso
no referido
COl'}lO,
nos
termos do artigo 21.0 do decreto-lei
n.? ~8:40~, de :n
do Dezembro do l\l:n:
António

de Furin

Leal,

MIo, ?!fanuel Avelino

Horúcio
Barrciru

.Iosé de • á Viana lleAntunes, .José do Oli-

2.- Sério
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voira Vitoriano, António Augusto dos Santos e Henriquo Costa dos Santos Paiva, imcdiutumonte à, direita
do capitão Augusto Casimiro Ferreira
Gomes;
F 'mando Louro de 'SOllSU, imediatamente
à esquerda do
capitão Augusto Casimiro Ferreira Gomes.
3) Chegou à altura para ontrar no qua-lro, em 24 de
....ovcmbro finde, o tenente-coronel
de infantaria, em dispou ibilidude, Artur Mnrtins Dionísio.
4,) Conta a antiguidade
do nctual põ to desde S de Julho
de 1\)-13 e niío de 1\);34, como por lapso foi publicado,
o tenente coronel <lo infantariu Francisco José da Silva
....,antos .J únior, a q 11 m so refor: a dccl arnção 8) tia
Ordem do Exército
n.? lG, 2./1 série do corrente ano.

j) O portuuumeuto será detcrurinad a a ali tieu idade
atribuir no s II actual posto ao n.ajurr-s do infantaria
.Iuão da Costa Virtuoso
e Henrique
Lopes Gonçalves,
promovidos pela presente Ordem do Eoército.
Il

6) Chegou fi altura
Outubro
do eorrente
disponibilidude,

para

ntrur no qu ad ro, ('1l1 28 do
de infantaria,
cm
Luiz Joaquim ~lolltinlro.
ano,

t

o capitão

7) Conta a antiguidade do posto dr. alferes dosdo 1 do
Novembro til H)~ ,cn o desd 1 di Novoruhro <lo 1940,
como foi publicado, o tononto miliciano, do regimento do
iufuntnriu n.? I, I,'t'rilun<!o Rosririo Caldoirn , promovido
11<111,I, pô. to por portaria do 11 do .' ovem hro do H140,
inserta ua Ordem do Ecército n. :?~, :!.' série, <lo mesmo
ano, devendo ficar colocado na escala imorliatnmonto
tL
diroita tio ulfl'r ' miliciano 4\mílear Coimbr:t Loitao.
Q

) Chnma'~l' .Albino Luil. d J\ raújo Jlonclo, e nl10
Lnir. Albillo do Araújo ~rl'nd(), colllO foi pnblicnclo,
ulfl'r('
lllilicinllo tio infantaria,
promo\'ido para o bata111.0 ti c.c:adorcs ll.o ~~ por portaria de 20 tio ~·o\·ombro findo, in C'rtu na Ordem do L.{·érrito !l.O !li, :!.' sério,
do COITC'llto ano.

°

0) ( onta a nntiguidad
do p to til' alferes dC!-l<]n 1 do
.. o\'('m b 1'0 til' 1n:1 ,1\ nã d sd \ 1 <I\) ~"O\"('1I1 ],1'0 tio 1\) il,
('omo foi Jlllbli(,ll<lo, o tcnt'ntc mili('i:\no, tio batalhão
<lo
ca~ador<,· n. o ;"), \fonso I !Plll'iqu ~ !,'crreira dos Hois,
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promovido
àq nele pôs to por portaria do fJ de ~otonrbro
de l~,H, iuserta na Ordem do E;nirr:lto n.? lG, :2:' série,

do mesmo uno, devendo ser colocado
tameute ii. direita do alferes miliciano

na escula irnediaAntónio Marquos

de Sousa.

10) Nula () do nenhum eleito a transferônein
para o
batalhão do carros n.? 1 <lo alf res miliciano, licenciado,
do centro ele mohilizução do infuntari« 11.° ~O, .Ioão 1'('dro de ISt']legardc Belo, constante da portaria de 11 do
corrente ruês, ínscrta na Ordem do l~rrército n." Iti, ~.a sério, do lG.
11) l;~ para o regimento do infantariu n. o 1!!, (3 não p rn
o regimento do infuntarin n.? U, como fui publicado, n
transferência
do alferes miliciano. do centro GO mob.Iizução do infnnturia 11.0 1:.l, Jo é Guilherme Rato de Molo
Castro, constante da porturin til' ti de Novembro rindn,
insérta na Urdem do B.J:érdto 11.° l~), :.!.Il. série, do
corrente

uno.

ntravu- 'e QlU serviço no 1 nt lhâo de motrn11.0 3, o não nn ' ituu '110 til: lic ncia 1 ,() ulf TC
miliciano do infantaria,
cio centro dp mobilízucão
do :r
funtnria n." (i, .JOI'p-O I';\"elino O!ivI'irn dn Cu.ihn , que, por
lJortaria do U do Outuoro último, imertn nu. OI'dt'll! do
fi:wércitu o_° U, :?ol óri, do COl'rC'uto ahO, t \' 3 pa. ,
gpm r. oficial m: icinr ,- terinúriJ.
lj)

Enc

lhadorns

I

la) D(\:xoll 11, rstLf Hl~ren"o dlls funçoos dt <,rviço
dt'l!llo 1.1 do COI'l'('llto mO" o n8p;['a~tt\ a uti('ial do nLn~
tUl'ia .10 Ó A tÓ'1io .Mol.túir\l d Olh0iru I :t0,
li) C'1.0[ilJu h nltmll parll lntr: r [O quadl I, (lU 4 lo (I
Outuhro ú,timü, o (,Il[,i~l(l ti lrtilharia .I0,LO (iI ri. s II
SOIl '1, suprallllnwrúrlU
11 S tl'rmOH da ~.'1 !'art
do ar
ligo f)~.o do J( C 1'1' to lpi n,O 2 : W 1, I; lstituldo 10!0 :lI
ti;.,o 1.0 Jo decroto n.o 3:!:GU~, do !!U cio 1" , [ 'ro
HH3.
15) São nOIlH'aJo' p<Ha []. fl'C'qlWnc:1 do "Ul' o de (0manclolllns <10 b, tm'ia, UOlll (lrindpio em 7 cl FI' ('1' ,ir
de 1041, os tenl'n t(, tio urti I lúnia a eg-uil' l11('D PloIl!ulo
devolldo ,pre!'lt'ut:p'_ tJ n;\ K 'Qla P .ti ':1. ri" Al'tilh ri!
!lU vé pera do inicio
do me mo curso, bem omo os qu

-.1

'Irie

OIWEl\I

DO r:XÉHC1'1'O

,'.0

17

foram iomeados pela declaração 13 da Ordem do E.7:ército n," 10, 2.a série, do corrente ano:
ntóuio J.. ugusto I·'erre ira, lJ.O grupo independente ri"
.lrtilh. 1"11. de montanha.
António Pedro .. araivn Júnior, no grupo independente
de artilharia de montanha.
Vítor . Laria Santos de f0111'a Coutinho de Almeida de
Eça. Da Escola Prática do Artilharia.
Antero F:il'Jle 1"1'10,'0 Ramo, no grupo de defesa suhmarina de costa.
João Ped ro Correia de Mntos, no tregimento ele artilharia de CD ra .
.Alberto En s Brandão, no regimento de artilharia pesada. n." 1.
.
Paulo Parroir , [LI) rcs,..-imE:;lto de artilharia do costa.
Edu' filo Luiz de ousa Gentil Ileça , noregimento di
ertilharin Iieeira n.' 3,
TOlll:lZ Esmer.ildo
~ obre, no regimentJ de artilhuria de
costa.
,T úIio de Almeida Eernande , no regimento de artilha'ria ligEira n.°.3.
,
Ant<Íll'o J ugu to Lopes, na f(br~l'a de material de
avtilh. riu, armamento e viaturns.
~ÍIlrio cl, S"'U'l.1 Portela Ribeiro, adido, no Miniqtériv
ela Colõn iis.
Tl'i ·tão d 1 .Cunha Caldeira Carvalhuis, no g-rupo índeP(' Hl('nh' de artilharia
de rcontanha.
-Ios Inácio Rodrip:u
Ferroira, no grupo de artilharia
contrr aeronaves n." 1.
Jo p AIn) Barbo a Be a, adido, no Mini tério das

C 1'611h~,

:llá i lo • a to , adido, no Iini stério da Colónias .
•TOI quii 1, Ave! r
ntos, na ;3,& Dir cção G '1':11deste
ini
1'10.
E r',o d ()liv-ira Pinte, Xl. fú1 it'1t. cl p6hol'U fí:;ica
e rfi "ia.
Lui rI I () n. ('am

1f
.('0

t'lfu

tI il1, ( rlio
l'l "

J"' a,

[:lI'

I ,) dll r 1'1'0

fin lo, in

020
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serta na Ordem do E.cército n.? lG, 2.a sério, do <o Tonto
ano, foi promovido ao sou actual pôsto.
17) Choguruin
à altura para entrar no quadre, respcctivumcnto
em :3 do Setembro
e :10 de Outubro do
corrente ano, os capitãis de cuvalaria, cm disponibilidade, Amândio :\f:lIluol Pascoal Rodrigues
o Fernando
António Ccrquoira (la Silva Pais.
18) Pertencem
n. arma, de cavularia, o não à arma (lo
infantaria, C0ll10 foi publicado , os alferes milicianos. ndidos, no Xlinistório do Interior) na guarda nacional ropublicana, José Pedro Queiroz; ue Brugauçn, Domingos de
Morai» :\fonteiro, Josó Freire tio Vasconcelos
Carneiro
(I :'Ilenesps,
José :'IIaria Barroso Coelho da Silva, Aurélio
Gomes Seara o Francisco .Iosó T'oixoira do Aguiar, que,
por portaria do ô do corrente mês, publicada na Ordem
do Eo-ército n.? lG, :?" sério, do 16, foram promovidos
a tenentes milicianos.

ln) Deixa de exercer o comando do regimento (lo (lngonllllria n.? ~ o coronel do engenharia,' director do Cológio Militur, Luiz da Costa do Sousn do Macedo.
A presente declarução devo considornr-so como publicada na Ordem do E.l'él'cito 11.° 1G, :.!.n sór io, do corrente
ano.
:!O) Chegou 1.t altura para ontrur no quadro, cm 1 do
corrente mês, o capitão do ongouharia,
em disponibilidade, .Alvaro Morciru de Almeida.
21) Devo SOl' inscrito na oscala dos alferes milicianos
de engenharia
com a an tiguid.ulc do 1 de l' ovem 1>1'0
de lH ~~ o colocado imodiuuunento :\ (lirt'ita (lo alferes
.Jos6 dos Santos l\fartin~ o t('r\(lllto miliciano do hatalhão
. (lo tt\li'grlltistas, Franklin Júlio (lom('~, quP, por portarin
do 27 de l' on'lll 1>1'0 liltilllO, inS(lrta na O I'dem rio f,';rhcilo
11.° 16, ~.a série, do COI' 1'(1 Il ttl ano, Í<lVü passagolll à arma
do oUg't'uharia, cO!lsr!'\'all(lo, P()J'l'll1, I\. sua actual patente.

2~) l;~ nomeado chef(l intprillo do pôsto rnetpoJ'oJógico
<lo fo'intl'a, t'tll snbstitu!(:i\o do capitão do aeron:ílltica Venftnl'io Augusto Doslandns, o .capitão da me ma arlua,
tia. ba.80 nór 'a !l.o 1, Tito 1.1\'io FMix PIl\'ia.

2.' Série
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23) Ter ia passagem à situação de reserva desde 2G
de Julho último, !lOS termos da alínea b) do artigo 1.0
do decreto-lei n.? ~8:40J, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta
hospitalar do inspecção, se não tivesse sido considerado
na referida situação desde 25 do aludido mês, nos termos
da nllnoa a) do citado artigo, por ter atingido o limito
do idade, o major miliciano módico, do extinto quadro
especial, Alberto Filipe
oqucira, quo, por portaria de
23 do corrente m08, insortu na presento Ordem do E.1'éI·rito, transita para a referida situação.
24:) Chegou à altura para entrar no quadro, em 4- do
corronto mês, o tenente médico, supranumerário,
José
da Co 'ta Mudeirn.
2.")) Chogou à altura para entrar no quadro, cm 19 do
Outubro último, o tenente farmacêutico, supranumerário,
Josó Carlos Gomes.
2G) Conta a antiguidade
do
do ...[ovombro do HH:3 O alferes
quim Trindade,

eu actual posto desde 1
veterinário
Xlanuel Joa-

27) Chegou à altura 'Para entrar no qun.lro, em la do
N ovembro findo. o capitt o do servi '0 do udministrucão
militar, om disponibilidad
, António Múrio Freire Tuvares 131310,
28) PII. a a fazer serviço nu ~.:I Repartição da 2, a Direcção (Iera.l dêsto Ministério, para os efeitos do ~ 3.°
do artigo 4:4:,0 do decrete n." 17:378, de 27 de Setembro
do H):!U, modificado pelo artigo 1. o 00 decreto 11.° H): 17:>,
do :!,7 tio Dezembro
do Hl:30, cumulativamente
com o •
serviço quo prcstn no depósito 00 matorial do uquurtoIamento, o ('apitão do serviço til) administrução
militar,
J osé HOla Pereira tIo .: ascimento.

~\l) Eucontravu-: e na ofoctividade do serviço, o não na
situação (lo licenciado, o alferes miliciano do serviço do
admini trução militar, do regimonto til) infantaria n.? 8,
Orlando Parente llaia ~larql}e~, que, por portaria de 29
de Novembro findo, insortu na Ordem do Eirército n." Ifi,
2.& série, do corrente ano, foi promovido àquele poeto.

922
30) Chegou
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para

entrar
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no quadro,

em 18 do
auxiliares
do exército Carlos Ferreira
Cuscaís Eusébio,
supranumerário nos termos da 2.:l parto do artigo 58.0 do U('_
ereto-lei n. o 28:401, substituído pelo artigo LOdo decreto-lei 11..0 32:692, de 20 de iFovo1"oiro de 1943.

corrente mês, o alferes tio quadro dos serviços

31) Passou. a fazer serviço nn comissão nomeada por
portaria
de 12 do Maio do 1938, quo funciona junto do
Arquivo
Geral dêste Ministério, o capitão, na situuçiio
de reserva, Avelino Ferreira
Barbosa, ficando exonerudo
do serviço que prestava
no contra de mobilização
do
artilharia n.? 3.
32) Passa a desempenhar
serviço como chofo do secretaria,
do grupo de artilharia
COIl tra aeronaves
n. o .~,
constituído
em Coimbra a título eventual,
o capitão, na
situação de reserva, Fraucisco
A volino da F'onsoeu.
33) Continua prestando
sorvjço no regimento do cavalaria n.? [) o capitão
<lo extinto
quadro
auxiliar
do
artilharia
Artur Gcncalves
da Silva, flue, por portaria
de 23 do corrento mês, inserta na presente Ordem elo
Exército, transita para a situação do rOSN\'II.
34) Passa a fazer serviço, eventualmente,
110 batalhão
de caçadores n.? 9, como chefe da aecretar in, o capitão,
na situação de reserva, Camilo Dias ele Lima.

35) Estão desligados do serviço desde 10 do corrente
mês, nos termos da última parte do artigo 15.° do elecreto-lei
n ," 28:404, de 31 do Dezembro
elo 19;37, 0<;
capitãie ,Eliseu José Pinto Vilas Boas (' Alfredo José
.Correia Martins,
e_ os tenentes
Bernardino
Eemnnrlos
Pereira
e miliciano Fmncisco Elísio Pranoo Mamede.
todos na situação ele reserva.
3G) Deixa de prestar
serviço no haiathão
de Cfil,lldores n,? 8 o tenente, na situucíío de reserva, .Iülio RIrc1rigues (la. Palma, continuando
110 scrvicoflc
adjunto
da. carreira. de tiro da gual'nição
de Eh, s.

37) Passam a exercer lI:S funções do secrotério e adjunto
do consolbo admiuistrutivo
do hospital militar principal,
respectivamente
os t aentes, na situação
do reserva,
Jesus de Deus Calado o António Boato da. Silvo.

2.' Série
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38) Passa a fazer serviço, eventualmente,
no regimento
do engenharia
n. o 1, como encarregado
do muterial do
guerra, o tenente, na situncão do reserva, José Peroira
Rebêlo.
39) E tá deslieudo do serviço desde 1:> do corrente mês,
nos termos da última pnrtc do artigo 15.0 do decreto-lei
n." 28:404, d 31 de D('zembro de 1U:>7: o tononte, na
ituação de reserva, Alvaro PirOH Mirandn.
40) Passa a fazer erviço, cventunlmeute,
como chefe
da. secretaria. L10 batalhão de c:\',;adore n.? 8, o tenente,
na. itu: çuo de reserva,
:Manuel Murciano.
111) Pns a a fazer

serviço,

como adjunto,
o tenente,

nu carre ir.i
na sit nação

'(10 tiro ela guaru:iç'ão de Chaves,
de reserva, Joaquim Botelho.

4-2) I'a ":1 a {fiZ r erviço na canell':t eh, tiro de Angr«
do Herní roo, como adjunto,
o t{'n{,l1tr,!l:l
iLnar;fio de
xeSCl'ya,
igucl Cri tó"-O ele .J.\l\.'11ÍjO.
43) Pn,

s

.n,

fazer

rviço,

eventualmente,

m n+o ele nl'til)la:l'ia. Iiz ira n ." 5,
natcrinl

Eduardo

1(' gu rrn, o tenente,
3?l'anci o.

na

C01ll0

no regi-

oncarrogudo

ituuçâo

do

de re crvn ,

44) Pn sou [I fazer
do "'ruro de artilharia

l'Y'ÇO 11a e('çJo (1 mobil ização
contra aeronave
n .? ~ o tenente,
de 1'CS(>fn1, Acácio Antõn ic Prior.

nu. . itunção

4'-)) Presta serviço,
mn lmen to, na def'e ao contra
aeronnve
territoria l do Pôrto, o tenente, na situação 1\1)
rc. ('1'\':1, António ~\_ugu~to da. ilva ,
('\'('11

4G) 1 n' n n fazer ..;en'lço, eQ'ntnnl111ente, no hospital
re",iollnl 11.° 2, o tenente, nn. itnnção de reSe,Tva, João
)fnria
imõl' Pereira ele Brito.
47) 1)1·j 'ou r1" p]'(~~taJ' erviço no ln titn[o Profis::;iqPnpil(l~ U()~ E -ér0it06 ell' 'I' Ta e )fnf () trnente,
na ,itllaçuo de re e1'\"'1., \ ltólIio 1<'lll11(·i,,('o.

'TIaI do

48)

g .[:( (11-,Iig-nllo

mês, no
creio-lei
t lICJl.tc,
)fOl'l'il'a.

11.°

II

do ...ervi"o

r\e'de

~ do COfrente

ültim.\ pal'lt· elo artig-o 1: .. do <1e~8:4()·t, dI' =lI dn ])pzl'lIlbl'O rlt· a.!)01, II
'tnaf'ão
de l't: n"n .. J OltO (rpl'Il. udp' Pin's

tpl'llHh

Iln.
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5Q) Foi, por despache de 23 do corrente mês, mandado incluir Q1l. lista dos SII rgento aj udantos e primeiros
sargentos qno concluírom o referido curso no ano lectivo
de 1941-1U·U, do que trata a declaração 29) da Ordem
do Eirércit» n, o 9, 2. a séri , do H)-!:2, entro os actuais
alferes do <j uaaró do' serviços auxiliares
do exército
Aurélio Augusto do Azevedo e Jouquim da Conceição
Vele»,

o

urgente

ajudante,

do batalhão

de metralhado-

ras n.? 21 Ar-mundo Lopes, inscrito sob o u." :3~ na. rolação dos sargentoe ajudantes e primeiros sargeutos que
concluíram o curso da Escola. Central de Sarueutos no
ano lectivo de 19-12-104:3, de quo trata a declaração 49)
da presente. O,.d1J11l do E.rérdto .

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

3.3 Repartição

51) I'CIT õe~ anuais que competem nos oficiais a seguir
mencionados,
quo, nos termos do decroto-lei n. o 28:404,
de :31 de Dezembro de 1~l:37, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação do reservu :
General ltu'il Augusto g tO\'6S, 5-1-.000;5. 'rem 48 anos
do serviço II 2 períodos.
Gencraí Manuel na CONta Latino, 54.000".
Hrigadeiro do infantaria,
tom o curso do estudo maior,
Alfredo Ernesto da Cunha, 48.000:.).
Brigadeiro
do artilharia
Albino Penalvn do Figueiredo
Oliveira Hocha, 4- .0006.
:Major miliciano médico, do extinto quadro especial, Alh~rto F'ilipo Soqueirn, 27 .OOO~. Tem 3G UIlOS de serYIt:O.

Capitão
B

do infantaria

anos do serviço

Capitão

Fr-ancisco

Robalo,

:!l.GOO.t5. Tem

e fH períodos.

(lo artilharia

Fruncisco ~Iaria :'\[I'ndos Moreira,
ano de erviço o 11 períodos.
II pitão
farmacêutico
:\Iá rio Augusto do A zovodo da
UOI'tu Santos. 1:3."001.·. Tem ~:~ anos do serviço.
Capitão do extinto quadro auxiliar do nrtilhuriu Artur
Gonçalves da Silva, ~0.400· . Tem 39 anos do serviço
17 .1:12t~4n. Tom 2'

(>

40 P rlodos.

5~) Pon õos llOuais com que pa aram 11 situação do
r ,forma os oliciai no dinntt' nomeado',
conformo dos-

923
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pacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito o Providência; publicado no Diário do Gorêrno n.? 209, 2.:\ série,
de 24 do corrente mõs : ,
Tenente-coronel de infantaria Henrique Ferreira, 28.800$.
Major módico Manuel de Jesus Fernandes
TOrres,
23.430M5.
Capitão miliciano do infantaria, do extinto quadro especial, Amadeu Casimiro Calejo, 17.487,$80.
Capitão do serviço de administração
militar J oaquim
Teotónio de Aguiar Segurado, 14.9766.
53) Para os devidos efeitos se publica que a pensão
anual de reforma concedida ao major de cavalaria José
António Morais foi alterada para 20.7366, de harmonia
com o despacho' de S. Ex. a O Sub-Secretário de Estado
da Guerra, do 3 do Setembro de 1043 o conforme o da
Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providência, de 29
de Outubro último, puhlica do no Diário do Oorêrno
n.? 258, 2." série, de 5 de Novembro findo.

2." Série
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Obituário

1943
Novembro
»
»

Dezembro

"
»

"

u
"
»
»

))

7-

Capitão miliciano
do serviço de administração
rni li t ar Ilor.icio de Oliveira Marques.
li-Tenente
miliciano, na situaç ão de reserva, José
dos Santos Borrega.
30 - Alferes reformado Augusto de Almeida.
1- Alferes mi liei auo do infantaria
.Iosé (ion\ah·os.
2 =--Tuncute miliciauo do reserva de engcnharia José
de Jesus Pi I es.
7 - Major de infantaria, no quadre, .Iosé dos Santos
Donato.
12 - Teueu te-co rouel reformado
Domingos José Ferreira Júnior.
13 - Tenente, lia si tuaçâo de reserva, Jnaquim Baptista.
1ti - Capitão, na situução
de reserva, Ar tur Ribcíro.
17 - Major r cfo nuado A bel Augusto d(' Sousa Peualvn,
lH - General reforu.ado
Adul fo César Pina.
19 - General reformado Júlio Lopes de Oliveira.
19 - Tenente reformado Manuel Pi rcs.

RectlflcaçOes

li." 11, 2.· série, elo corrente ano, (l. 6G:!,
dev« ler-se: «Raúl».
Na Ordem. do Ex,'rrilo II." lH, 2.' série, do corrente ano, ]l, 792,
1. 33,', 011111' se lê: ,,29 dn Março», deve ler-se: ,,~U de • 'on'lIlbro»i
P: 7ml, 1. 21.', onde se I(~: «, Vu tóuio», deve ler-se : «.\lIguctoui
p 801,1.11.·, onde SI' lê: «Pinho .., deve ler-se: (<I>('"I.,">;]l. 8:n,1.3.·,
onde se lê: «l<'j<rul'iredo», dev o ler-se: «Proença»;
p nHo, 1. 30, onde
se lê: «Colllall~lo da clcfl'sa nnti-aérea
de Li~ho:l», <leve ler-.e:
«Coroando de artilharia
da defesa antj-aérca de Li~hoau.
Na Ordem do Exército

1. 37,', ollde se ln: «Hui

»,

António ele Oliveira Salazar.
Estú conforme.

o Ajudante

General, interino,

