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MINISTÉRIO DF\ GIJERRF\

do Exército

Ordem

2.& Série

N,O 1

o

4 de Março de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:
l-DECRETOS
Presidência

E PORTARIAS

da República -

Decreto

Secretaria

n.O 36:126

. Usando da faculdade que me confere o n." 1.0 do artIgo 81.° da Constituição: hei por bem, sob proposta do
Presidente do Conselho, conceder ao tenente-coronel do
estado maior Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz,
Doutor António de Oliveira Salazar, engenheiro Augusto
Cancella de Abreu, Doutor Marcello José das Neves
Alves Caetano, Doutor José Caeiro da Matta e Dr. CIotário Luiz Supico Ribeiro Pinto a exoneração que me
pediram, rospectivamente, de Ministros do Interior, interino dos Negócios Estrangeiros, Obras Públicas e Comunicações, Colónias, Educação Nacional e Economia,
lugares que me apraz declarar exerceram com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 4 de Fevereiro de
1947. - ANTÓNIO ÓSCAR DE ~"lUGOSO CAI~MONA - Antó'
nio de Ollvpira Salazar.
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Decreto n.O 36:127

Usando da faculdade que me confere o n. o LOdo artigo 107.° da Constituição: hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, conceder ao Dr. Joaquim
Trigo de Negreiros, coronel do estado maior Manuel
Gomes de Araújo, Dr. António Pedro Pinto de Mesquita,
engenheiro José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, engenheiro Roberto de Espregueira Mendes, engenheiro
Ruy de Sá Carneiro, Dr. Luís Filipe Leite Pinto, engenheiro' agrónomo Albano da Câmara Pímentel Homem
de :\felIo e Dr. Francisco Teixeira de Queiroz de Castro
Caldas a exoneração que me pediram de Subsecretários
de Estado da Assistência Social, da Guerra, dos Negócios Estrangeiros, das Obras Públicas. das Comunicações, das Colónias, da Educação Nacional, da Agricultura e do Comércio e Indústria, lugares que me apraz
declarar exerceram com zelo, inteligência e acendrado
patriotismo.
Publiq ue-se.
Paços do Governo
1947. -

da República, 4, de Fevereiro de
ANTÓNIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA- Antó-

nio de Oliveira Salozar,
Decreto n.s 36:128

Usando da faculdade que me confere o n. o LOdo artigo 81.0 da Constituição: hei por bem, sob proposta do
Presidente do Conselho, nomear o engenheiro Augusto
Cancella de Abreu, Doutor José Caeiro da Matta, engenheiro José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, capitão
de cavalaria Teófilo Duarte, Doutor Fernando Andrade
Pires de Lima, engenheiro Daniel Maria Vieira Barbosa
e coronel do estado maior Manuel Gomes de Araújo,
respectivamente, Ministros do Interior, Negócios Estrangeiros, Obras Públicas, Colónias, Educação Nacional,
Economia e Comunicações.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 4 de Fevereiro de
1947.-AN'l'ÓNIO

ÓSCAR DE FUAGOSO CAUMONA-Antó.

nio de Oliueira Salazar.

2,- Série
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Decreto n.O 36:129

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artigo 107.° da Constituição: hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, nos termos dos decretos
D.O. 23:459 e 30:692, respectivamente de 17 de Janeiro
de 1934 e 27 de Agosto de 1940, reconduzir nos cargos
de Subsecretários de Estado da Assistência Social, das
Colónias, da Educação Nacional e da Agricultura o
Dr. Joaquim Trigo de Negreiros, engenheiro Ruy de Sá
Carneiro, Dr. Luis Filipe Leite Pinto e engenheiro agrónomo Albano da Câmara Pimentel Homem de Mello.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 4 de Fevereiro de
1947. - ANTÓNIOOSCARDE FRAGOSOCAR1tfONA
-- António de Oliveira Salazar.
Decreto n.O 36:130

, Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artigo 107.° da Constituição: hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, nomear, nos termos dos decretos n.OS 30:692 e 33:546, respectivamente de 27 de
Agosto de 1940 e 23 de Fevereiro de 1944, o capitão
de engenharia Luís José le Avelar Machado Veiga da
Cunha e o Dr. José Augusto Correia de Barros Subsecretários de Estado das Obras Públicas e do Comércio
e Indústria.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 4 de Fevereiro de
1947.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSOCARMONA-António de Oliveira Salazar.
Decreto n.O 36;159

. Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artIgo 107.0 da Constituição: hei por bem, sob proposta do
Presidente do Conselho, nomear, nos termos do artigo 1.0
do decreto-lei n." 34:434, de 7 de Março de 1945, Subsecretário de Estado da Guerra o coronel do corpo do
estado maior Frederico da Costa Lopes da Silva.
Publiq ue-se.
Paços do Governo da República, 19 de Fevereiro de
1\147.-ANTÓ~lO ÓSCARDE FRAGOSOCARMONA-António
de Oliveira Salazar.
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Nos termos dos artigos 2.° e 3.° do decreto D.O 36:066,
do 28 do Dezembro de 1946: manda o Governo da Hppública Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, que os
corpos dirigentes da Cruz Vermelha Portuguesa sejam
constituídos como segue:
Comissão administrativa

Presidente:
Vice-almirante, na situação de reforma, Guilherme
Ivens Ferraz.
Secretário geral:
Major de infantaria António Manuel Baptista.
Vogais:
Dr. José Maria da Costa Pereira Pacheco de Sacadura Bote, major médico, e engenheiros Manuel
Aboim Ascensão de Sande Lemos (I António
Sobral Mendes de Magalhães Ramalho.
V ogais assistentes:
Coronel do corpo do estado maior, na situação do
reserva, Carlos de Azevedo Carvalho e coronel
de artilharia, na situação de reserva, José do
Carmo da Silva Dias.
Secção auxiliar feminina

Presidente:
D. Maria Emília Cardoso Ferreira dos Santos de
Noronha Campos.
Secretária geral:
D. Maria Emília Moreira do Sena Martins, médica
e professora do Instituto de Odivelas.
Vogal:
D. Maria Helena Antunes Santos Moreira.
Vogais assistentes:
Viscondessa de Botelho, D. Maria da Piedade de
Castelo Branco Gago de Medeiros e D. Maria
Teresa Pereira da Cunha.
Ministério da Guerra, 18 de Janeiro de 1947. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Publicado

,l.1n17).

no Diário

do Governo n.? 19, 2." série, do

2a do

.Ianelro

2.· Série
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.~anda O Governo da República Portuguesa, pe~os
Ministros das Finanças e da Guerra, nomear o major
de aeronáutica João Baptista Peral Fernandes para ir
ao estrangeiro em missão de serviço relacionada com o
plano de rearmamento do exército.
Além das despesas de transporte, será abonado ao
referido oficial, a titulo de ajuda de custo e nos termos
do artigo 10.° do decreto n.? 34:336, de 3 de Janeiro
de 1945, o subsidio diário de 4401$, o que tudo será pago
pela verba constante do artigo 570.°, capitulo 27.°, do
orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano
económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 22 de Janeiro
de 1947. O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Manuel
Gomes de Araújo.
(Nilo carece de visto ou anotaç~o do Tribunal

de Contas) •

. Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear os seguintes
?ficiais para, em comissão urgente de serviço público,
nem à República Argentini remontar cavalos para o
Exército:
Presidente:
Coronel do cavalaria,
do Camões.

na situação de reserva, L ui:,;

Vogais:
Major do cavalaria, comandante do Depósito de Remonta, Manuel da Fonseca Salvação.
Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n,° 2,
Luis Valentim Deslandes.
Tenente veterinário, da 4.· Repartição da 2.· Direcção Geral do Ministério da Guerra, José Joaquim
Correia Monteiro Júnior.
Além das despesas de transporte, será abonado a cada
um dos referidos oficiais, a titulo de ajuda de custo e
nos termos do artigo 10.0 do decreto n. o 34:336, de 3
de Janeiro de 1945} o subsidio diário de 440,~, o mais
3.3006 ao primeiro, para despesas de representação, tudo
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pago pela verba con tanta do artigo 570.°, capitulo 27.°,
do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente
ano económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 1 de Fevereiro
de 1947. O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Manuel
Gomes de A1·a1Vo.
(Não careca de visto ou anotaçAo do Tribunal

Ministério da Guerra - 1.& Direcção Geral-

de Contas).

2.a RepartiçAo

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, por proposta do major general do
exército e nos termos do disposto na alínea d) do artigo 2.° da lei n." 1:906, de 22 de Maio de 1935, nomear,
para durante o corrente ano de 1947 fazerem parte do
Conselho Superior do Exército, os seguintes oficiais
generais:
António Gorjão Couceiro de Albuquerque.
Luís Sampaio.
Carlos Maria Ramires.
Joaquim Maria Neto.
Augusto Martins Nogueira Soares.
Ministério da Guerra, 7 de Janeiro de 1947. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Manuel Gomes de Aratíjo.
(Anotada pelo Tribunal ii. Contas em 15 de Juneíro do 1947 o publtcada no Diá7-lo do Gov.,.,.o
17, a.' série, de 21 do mesmo
mês e ano).

11.·

~-II-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra - I.a Direcção GeralPor portarias de

2" RepartiçAo

3i de Dezembro de 1946:

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n." 5, onde continua colocado, Alfredo
Ratnos Paz, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Dezembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 9 de Janoiro de 1947. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

2." Série
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Oficial miliciano de reserva

Tonente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, Francisco Mendos de Brito,
nos termos do § 3.° do artigo 61.° do decreto n." 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Dezembro de 1946.
(Anotada polo 'I'ríbunal

do Contas om 7 de Janeiro

da 1947).

Baixa do serviço

Capitães: médico José Maria Barbosa Tamagnini Matos
Encarnação, e farmacêuticos Álvaro Alves de Araújo
Pinto Leite e José Cândido Monteiro, tenente veterinário Agostinho José Freire de Lacerda Pizarro, e
aspirante a oficial médico, da 3. a companhia de saúde,
Aníbal da Costa Cabral Salter Cid, nos termos do
§ 5.0 do artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, o quinto por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção
o os restantes por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, clesde 25, 31, 20, 16 e 20 de Dezembro de 1946.
(Anotada

..

pelo Tribunal

de Contns em 7 de J nneiro do 1947) •

Por' portarias de 3 de Janeiro de 1947:
Adido

Capitão de infantaria, na situação de reserva, João Lopes,
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior,
como presidente da Câmara Municipal do concelho de
Mafra, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Janeiro de 19-17.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 11 de Janoíro

de 1947).

Reserva

Brigadeiro de artilharia, José Augusto Beja Neves, inspector da La inspecção de artilharia, nos termos da
última parte da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
n," 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Dezembro de
1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Fevereiro de 1947, Não
são

devidos emolumentos,

nos tG"JU08 do decreto D,· 22:267),
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Por portarias de 7 de Janeiro de 1947:
Adidos

Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 2,
Manuel Machado e, do regimento de infantaria n," 15,
Fernando de Magalhães Abreu Marques e Oliveira,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço civil dependentes do Ministério do
Interior, como presidentes das Câmaras Municipais
dos concelhos de Abrantes e Tomar, respectivamente,
devendo ser considerados nesta situação desde 4 de
Janeiro de 1947.
Capitão de artilharia, do comando geral de aeronáutica
militar, Miguel da Silva Amorim, por ter sido nomeado
meteorologista do serviço meteorológico nacional por
portaria publicada no Diário do Governo, 2. a série,
de 11 de Novembro de 1946, devendo ser considerado
nesta situação desde 4 de Janeiro de 1947.
Capitão de engenharia, supranumerário, da base aérea
n.? 2, Gabriel Constante Júnior, por ter sido nomeado
professor adjunto da Escola do Exército por portaria
de 31 de Outubro do 1946, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Janeiro de 1947.
(Anotadas pelo Tribunal

de Contas em 11 de Janeiro

de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Francisco Maria Ramos e
Silva, que, de regresso do Ministério do Interior, por
ter deixado de prestar serviço na guarda nacional
republicana, se apresentou em 1 de Janeiro de 1947,
preenchendo vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Janeiro de 1947. Nlio
são devidos emolumentos, DOS termos do decreto D. o 22:2117).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, adido, António José de Araújo
Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira, que, do regresso
do Ministério do Interior, por ter deixado de prestar
serviço na guarda nacional republicana, se apresentou em 1 de Janeiro de 1947, preenchendo vaga
no quadro.
(Vísadn pelo Trihunal de Contas em 16 do .Junel rc d. 1947. Nllo
são dovluos emolumentos,
nos termos do decreto u.v 22:257).

2." Série
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Quadro da arma da aeronáutica

Capitão de aeronáutica, adido, Marciano Bonnuci Veiga,
que, de regresso do Secretariado de Aeronáutica Civil,
se apresentou em 2 de Janeiro de 1947, preenchendo
vaga no quadro.
.
(Visada polo Tribunal de Contas em 16 do Janeiro do 1947. Não silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Disponibilidade

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adidos, José Luis Gomes e Manuel Gedeão, que, de
regresso do Ministério das Colónias, de comissão militar
na colónia de Macau, se apresentaram em 3 de Janeiro
de 1947. (Visada pelo Tribunal do Contas em 16 de Janeiro de 1947. Não são
devidos omolumentos,

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

Reserva

Tenente-coronel de engenharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, Paulino Celestino da Silva,
nos termos da alínea c) do artigo LOdo decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerado nesta situação desde 13 de Dezembro de
1946, sem direito a pensão por este Ministério enquanto
se encontrar em serviço no
~ Ministério do Interior.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Janeiro de 1947. Nilo
ono dovldos emolumentos, nos termos do docreto n.· 22:251).

Por portarias de 10 de Janeiro de 1947:
Adido

Capitão médico, do hospital militar regional n. o 2, em
disponibilidade, José Baptista de Sousa, por ter sido
requisitado para desempenhar uma comissão de serviço civil dependente do Ministério das Colónias, como
lente efectivo do 7.° grupo do curso médico-cirúrgico
da Escola Médico-Cirúrgica de Goa, para que foi
nomeado por portaria de 30 de Agosto de 1946, publicada no Diário do Governo n. o 285, 2. a série, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Dezembro
de 1946.
(Anotada pelo Tribunal de Coutas em 15 de Janeiro de 1941).
Reserva

Capitão médico, adido, Augusto Lopes de Andrade,
nos termos da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser

10
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considerado nesta situação desde 20 de Dezembro de
1946, não recebendo vencimentos por este Ministério
enquanto se encontrar em serviço no Ministério da
Educação Nacional.
(Visada polo Tribunal de Contas em 20 de Janeiro do 1947. Não
são devlt.los emolumentos,
nos tormos do decreto no· 22:257).

Por portaria de 14 de Janeiro de 1947:
Adido

Alferes de infantaria, do batalhão de engenhos, José
Rodrigues Maria da Mata, 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 11 de Janeiro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 18 de J nneh-o do 19(7).

Por portarias de 17 de Janeiro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, o capitão de artilharia, na situação de reserva, Manuel Francisco Goulart de Medeiros, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Janeiro de
1947.
(Visada pojo Tribunal de Contas em 28 de Janeiro de 19{7. Nilo
8110devidos omolumentos,

n08 termos do decroto

11.0

22:257).

Disponibilidade

Capitão de engenharia, adido, João António dos Santos
Guardiola, que, de regresso do Ministério das Colónias e de comissão civil, se apresentou em 16 de Janeiro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Janeiro de 1947. Nilo
sao devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22.251).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, do 2.0 grupo de companhias de subsístên; cias, Fernando Augusto Pestana Machado, nos termos
do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n.? 12j017, de 2 de
~, Agosto 'de 1926, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Janeiro de 1947.

r

t

(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas om 22 de Janeiro

de 1941).

2." Série
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Por portarias de 21 de Janeiro de 1947:
Demitido do serviço do exército, nos termos e para
os efeitos da alinea d) do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:4:04:, de 31 de Dezembro de 1937, disposição
interpretada pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:329,
de 19 de Outubro de 194,2, o aspirante a oficial do
serviço de administração militar José Cirne Duarte
Urais, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Janeiro de 194:7.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 2' de Janeiro

de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Alberto Adeodato Rodrigo,
quo, de regresso do Ministério das Colónias e do
comissão militar, se apresentou em 18 de Janeiro de
1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 29 de Janoiro de 1947. Não
0110devIdos emolumentos, n08 termo I do decreto n.· 22:1157).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão, do centro de mobilização de infantaria n." 12,
António Ribeiro; tenente, do contro de mobilízaçâo
de infantaria n," 1, José Francisco da Silva, e alferes:
do centro de mobilização de infantaria n. o 13, Luis
Inácio Rodrigues e Carlos Eduardo Cardoso dos Santos,
do centro de mobilização de infantaria n." 14, Alfredo
Marques e, do centro do mobilização
de infantaria
n." 20, Leonol Ribeiro e Fernando dos Santos Pinto,
todos milicianos de infantaria, nos termos do § 3.0 do
artigo 61.0 do decreto 12:017, de 2 de Agosto de 1926,
por terem atingido
limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 18
de Agosto, 1 de Novembro, 2 de Outubro, 4 de N 0vembro, 30 de Abril, 21 de Março e 1 de Setembro
de 1946.
(Anotada pelo 'I'rlbunal de Contao em 24 dll JaneIro de 19(7).

°

Por portarias de 24 de Janeiro de 1947:
Adido

Oapitão de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Manuel Joaquim
da Silva Júnior, por ter sido nomeado subalterno das
eompanhius do mesmo Instituto, nos termos da ali-
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nea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 36:059, de 24
de Dezembro de 1946, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Janeiro de 1947.
(Anotada polo Tribunal

de Coutas em 17 de Fevereiro

de 1947).

Quadro da arma de aeronáutica

Alferes de aeronáutica, supranumerários nos termos da
2. a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n. o 28:401, 8Ubstituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:692, de
20 de Fevereiro de 1943, da esquadrilha independente
de aviação de caça, onde continuam colocados, Carlos
Galvão de Melo e Hildo de Faria Queirós, preenchendo
vaga no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde a data desta portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 12 do Fevereiro de 1941. Nilo
são devidos omotumoutos, 110S termos do decreto n.? 22:257).

Por portartas de 28 de Janeiro de 1947:
Disponibilidade

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Manuel Arisberto Lopes, que, de regresso do
Ministério das Colónias e de comissão civil na colónia
de Macau, se apresentou em 18 de Janeiro de 1947.
(Visada pelo Trlbuual de Contas em 12 de Fevereiro de 1941. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Major miliciano de engenharia do extinto quadro especial, adido, em serviço no Ministério das Obras Públicas, João Pedro da Costa, nos termos do artigo 4. o
do decreto-lei n," 28:402, de 31 de Dezembro de 1937,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de
Janeiro de 1947 e sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar adido no Ministério das
Obras Públicas.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 12 de FevereIro

de 1941).

Reforma
(Despacho de 24 de JaneIro de 1941 da Calxa Geral de Depôsí tos,
Crédito e Pravídêncía, publicado no Diário do Governo u.o 21,
2.' sério, de 25 do mesmo mês e ano).

Tenente-coronel, segundo-comandante do regimento de
infantaria n.? 15, Ilidio João Cabral Feliz Campeão,
nos termos da alinea b) do artigo 2.0 do decreto-lei
11.° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido

2." Série
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julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Novembro de 1946.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do hospital militar regional n." 2, Aurélio Granada de
Albuquerque Pinheiro, nos termos da alinea d) do artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por ter sido punido com a pena de reforma
nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:329, de
19 de Outubro de 1942, devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Novembro de 1946.
(Nilo carece de visto ou anotação

.do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 30 de Janeiro de 1947:
Adido

Capitão de infantaria, da Escola Prática de Infantaria,
António Amaro Romão, 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 26 de
Janeiro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 10 de Fevereiro

de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Clodomir Sá Viana de Alvarenga, que, de regresso do Ministério do Interior,
por ter deixado de prestar serviço na guarda nacional
republicana, se apresentou em 28 de Janeiro de 1947,
para preenchimeuto de vaga no quadro.
(VI. ada pelo Tribunal de Contas em 12 de Fevereiro de 1947. Não
são devidos emolumentos, no! termos do decreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel do corpo do estado maior, tirocinado, do comando
militar da Madeira, José Guerreiro de Oliveira Duarte,
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 28 de Dezembro de 1946.
(Visada

polo Tribunal de Contas em 28 de Fevorolro de 1947. Nilo
emolumentes, nOI termos do deerelo D.· 112:167).

1110 devidos

Oficiais milicianos de reserva

Alferes milicianos de artilharia: do centro de mobilização de artilharia n. ° 4, Joaquim Luis Marta e, do
centro do mobilização de artilharia n. o 5, Júlio de

Oít.t>EM: DO ÉX~RctTO

:N,o i

2.· Sêde

Meneses Correia Acciaiuoli, nos termos do § 3.0 do
artigo 61.0 do decreto n. ° 12:017, do 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
sor considerados nesta situação, respectivamente, desde
29 e 7 de Dezembro de 1946.
(Auotada

poro Tribunal de Contas em 10 do F'ovorotro de lG47).

Reforma
(Despacho de 24 de Janeiro de 1947 da Caixa Gorai de Depósitos,
Crédito e Providência, publicado no Diário do Governo D.o 21,
2.8 série, do 25 do mesmo ID~S e &110).

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2,
João Isidoro da Silva Alencastre, DOS termos da alinea b) do artigo 2.° do decreto-lei n." 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
de todo o serviço pela junta. hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Julho de 1946.
(Não carece de visto ou anotação

do Tribunal

do Contas).

Por portarias de 3 de Fevereiro de 1947 :
•

Adidos

Capitão de cavalaria, do depósito de remonta, Homero
do Oliveira Matos; tenente de infantaria, na situação
de reserva, Manuel do Nascimento Costa, e alferes do
quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimento de infantaria n." 15, José Trindade Durão, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes dos Ministérios do Interior, na
guarda nacional republicana e na polícia de segurança
pública, e no das Finanças, na guarda fiscal, respectivamente, devendo ser considerados nesta situação
desde 29, 27 e 15 de Janeiro de 1947.
(Anol,,,la pejo Tribunal

do Contas om 10 do Feveroiro

do 1947).

Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, da base aérea H.O 2, onde continua colocado,
Rogério Gonçalves Prata, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Fevoreiro de 1947. Não
são devidos orno lumentos, nos termos do decreto n.? 22:!!!i7).

2.- Série
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Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, da 4." Repartição da 2. a Direcção
Geral deste Ministério, onde continua colocado, António Joaquim Manuelito, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 15 de Janeiro de 1947.

..

(Visada polo Tribunal de Contas em 12 do F'overelr o de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257) .

Reserva

Brigadeiro de artilharia, da direcção da arma, inspector
da 3.a inspecção do artilharia, José Cortês dos Santos,
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 30 de Janeiro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 17 do Janeiro de 1947. NAo
81\0 devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

'}'enente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, em serviço no Ministério das Colónias,
Aníbal Rafael da Silva, nos termos da alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei R.O 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Dezembro
de 1946, sem direito a pensão por este Ministério
enquanto se encontrar na situação do adido em serviço no Ministério das Colónias.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 12 de Fevereiro de 1947. Não
são devidos emolumentos, DOS termos do decreto n,· 1!2:21i7).

Oliciais milicianos de reserva

'I'enentcs : médicos, da 3. a companhia de saúde, Mário
Dias da Rosa e Fernando Gustavo Moreia, do centro
de mobilização do serviço de saúde n." 2, Ismael Gamboa Pimentel e, do centro do mobilização do serviço
de saúde n. o 3, Guterre Vasco da Cunha de Eça Costa
Almeida e Joaquim Gil de Almeida Rebelo; veterinário, da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, Artur da Assunção Martins e, do serviço de administração militar, do centro de mobilização
de administração militar 11.° 2, Adelino Augusto do Cais
Esteves e, alferes do mesmo serviço, do centro de mobilização do ndrniniatração militar n. o 1, Albino Gomes

1G
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de Almeida, todos milicianos, nos termos do § 3.° do
artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 20
de Abril e 19 de Maio de 1946, 1 de Janeiro de 1947,
23 de Março, 14 de Maio e 22 de Fevereiro do 194:6, o
31 o :3 de Janeiro de 1947.
(Anoladll

pelo Tribunal

do Contas em 10 de Fevoreiro

do 19(7).

Por portarias de 7 de Fevereiro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, o tenente
miliciano de infantaria, adido, Ferry Correia Gomes,
ficando na situação de licenciado, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 17 do Fevereiro

de 19(7).

Adidos

, Capitão do serviço de administração militar, da 3. aRe·
partição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, João
Duarte Perry de Almeida e Brito, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerado nesta si·
tuação desde 1 de Fevereiro de 1947.
Tenente de infantaria, do Colégio Militar, Lúcio da
Cunha Serra, por ter sido nomeado adjunto do instrutor militar do referido Colégio, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Janeiro de 1947.
(Anotadas

peJo Tribunal

do Contas em 17 de Feverolro

de 19(7).

Tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 1 (forças expedicionárias em Cabo Verde),
Joaquim Francisco de Matos Gomes, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, na colónia de
Cabo Verde, nos termos do artigo 3.°, alínea b), do decreto n." 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

polo 'l'rfhuu ..1 de Conta. em 1 do Março de 1947).

2." Série
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Disponibilidade

Tenente-coronel
de infantaria,
adido, Ricardo
de Andrade, que, de regresso
do Ministério das Colónias
e de comissão militar, se apresentou em 30 de Janeiro

de 1947.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de F'e veretro de 1947. Não
são devido. emolumentos,
nos termos do decreto n.o 211:257).

Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do Arquivo Geral deste Ministério, José Luis
dos Santos Romão, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei 11.° 28:404, de 31 de Dezembro
(10 1937, por ter atingido
o limite de idade, devendo
ser considerado
nesta situação desde 12 de .Taneiro
de 1947. (Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Foverolro de 1947. Não
são devtdos emolumentos,

PaI' portarias

nos termos do decreto

de 13 de Fecereiro

n.o 22:257).

de 1947:

Adidos

:\LajOl"l'l:>:Eduardo António Garção e Alípio da Silva Vicente e, miliciano do exi'into quadro especial, Hugo
1Iendcs
Calado;
capitão Frnneisco
~faria Ramos e
Silva: e tenente José 1Ianuel Alves Ribeiro, todos de
infantaria
e do Instituto Profissional
dos Pupilos dos
Exércitos de Terra e 1IaJ', por terem sido nomeados,
re spectivnmente,
chefe de secção, secretário
e presidouto do conselho udministrativo,
instrutor
militar e
subalterno
das companhias
do referido Instituto,
nos
termos
da alínea a) do artigo 1.0 <lo decreto-lei
n," 36:069. ele 24 de Dezembro de 194G. devendo Rei'
considerados
nesta situação. o quarto' deste 10 de
Janeiro e os restantes desde 1 ele Janeiro ele 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 17 de F'o verol ro do 1V47).

Quadro dos serviços auxiliares

do exército

Tenente do quadro dos serviço- auxiliares
do exército,
em disponibilidade.
do regimento de infantaria n, o 11,
onde continua colocado. António Pavia Guerra, para
preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser eonsiderndo nesta situação desde ~4 de Janeiro do 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 19l7. Não
~!io devidos emolumentos,
nos tormos do decreto n.o 22:251).
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Disponibilidade

Major de aerouáutioa,
em inactividade, Edgar Pereira
da Costa Cardoso, que, por ter terminado a pena que
lhe foi imposta, se apresentou em 10 de Fevereiro de
1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Fe,-eroiro de 1941. ::\úo
são devidos emolumento!',

Por portarias

de

nos termos do decreto

fi,O

22:257).

20 de Feoereiro de 194i,'

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério d~ Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, o tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva, Francisco
Xavier Pavão de Morais Pinto, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1947.
(Visada pelo 1'rlbunal de Contas em 4 de Março de 1947. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22.267)_

Adidos

Major do corpo do estado maior, da 3. a Direcção Geral
deste Ministério, João José Xavier Banazol; capitães:
de infantaria, do batalhão de engenhos, Mauuel Afonso
Anta e, de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, José António Nunes de Andrade, e do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 1, Carlos Pereira, e,
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria D.O 5, José António Gonçalves Bragança, o primeiro e terceiro, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
militar no Ministério das Colónias, nos termos do § único
do artigo 5.0 do decreto n.? 13:309, de 23 de ~Iarço
de 1927; o segundo e quinto, por terem sido requisitados pelo ~[injstério do Interior para prestar serviço
na polícia de segurança pública e na guarda nacional
republicana, e o quarto, por lhe ter sido concedida
licença ilimitada, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 12, 14, 12 e 13 de
Fevereiro e 24 de Janeiro de 1947.
(Anotada

pejo Tribunal

de Contao em 28 do Fevereiro

de 1~4i).

2.· lSérie
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Quadro da arma de infantaria

Mnjor de infantaria, em disponibilidade, da 4.8 Repartição
do quartel general da 4. a região militar, onde continua
colocado, José António da Silva, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Vl8Ilda pelo Tribunal
de Contas em 3 de Março de 1947. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:267).

Alferes de infantaria, adido, Aldorindo Alexis Filinto
Ilídio Ferreira Pinto da Cunha, que, de regresso do
Ministério das Colónias e de comissão militar, se apresentou em 13 de Fevereiro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 4 de Março de 1947. Náo
omolumentus, nos termos do decreto n,? 22:267).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, em disponibilidade, do Depósito
Geral de ~Iaterial de Guerra, onde continua colocado,
João da Costa Laje, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
13 do Fevereiro de 1947.
(Vi.nda pelo Tribunal
de Conta. em 3 de Março de 1947. Nilo
são devidos emolume&tos, nos termos do doereto n.· 22:257).

Reserva

Capitão de infantaria, do batalhão independente de infantaria n. o 17, Manuel Xavier Pereira Simões, 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
12 de Janeiro de 1947.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Cout as em 4 de Março do 1947. Não
~molumentos, nos termos do decreto 11.0 22:257).

Por portarias de 2õ de

Feoereiro

de 1947:

Consil1erado apresentado ao serviço deste ~1inistério, por
t~r deixado de prestar serviço no Ministério das ColóDias, na colónia de Cabo Verde, o tenente miliciano
de infantaria, adido, Armando Bonucci Veiga, ficando
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na. situação de Iiconciado com doruicíl io na referida
colónia, devendo bel' considerado
nesta situação desde
11 de Dezembro ([0 1946.
(Anotada

pelo 'I'r-Ibunul

do Coutas

om 3 do Mar,:o do l~11).

Adidos

Uapitã~ .du serviço <lo administração
militar,
SUpl'<tllUmerario,
da Manutenção
:..\Iilital', ::\Ianuel Gomes da
f-;il"a Vera Cruz, por ter sido nouioado, por portaria
desta data, para prestar serviço na referida ::\lanutcnçâo ::\Iilitar, devendo ser considerado
nesta situação
desde 20 rio Fevereiro
do 1947.
(Anotada

polo Tribunal

da Coutns

om :l do ~[al'ço do 1~J1).

Tenente
do serviço do administração
militar, lia situação de reserva,
João :x unes Branco Pardal,
por ter
sido requisitado
para dosempenhar
uma comissão (lo
serviço dependente
do Ministério <lo Interior, na guarda
nacional republicana,
devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Fevereiro do 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas

em 28 do F'cvurcl eo do l~H).

Quadro da arma de aeronáutica

Cupitães : Foruando ::\Iachadu Soares do Oliveira e Sousa
e Carlos de Pinho Canalhas, o tenentes: José António
Murtins Rosa Rodrigues,
Feliciano Gomos U Fiorcano
Lopes Gugoan, todos de aeronáutica
e supruuumerários nos termos da 2.a parte do artigo 58.0 do doereto-lei n.? 28:401, substituído pelo decrete-lei n.? 32:692,
de 20 de Fe ....ereiro de 1943, da hase aérea n.? 2, onde
continuam
coloeado::;, para preenchimento
do vaga no
qllatlro, devendo ser considerado:; neRta sitllação (losde
a data desta portaria.
(Visada
polo Trihuual
do COll!'" om I du ~r,""O do lD17. :\ão
silo devidos

omolumontos

DOS

termos do docl'oto a.o 22:257).

Oficial miliciano de reserva

'l't'I10ute miliciano mé(lil'u, do centro tio 1ll0bilizl1(:ãu do
serviç;u de saúdll n.O H, ::\[anuol Nazan'· ('onlüiro
Ferrei 1'<1, nos tormos do S B. o do artigo 61.0 do docroto
n. o 12:017, de 2 de _\go:;to de 1926, [lor tor atingido
o lilllite de idado. devendo ser considrrado
nesta sitlla(':10 desde 21 do ]<'o"el'eiro do H)47.
(AlIotada

pejo TrilJUual

do COJlta. om 28 do FOI or('iro do 1~17)'

2." Série
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III - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _ I.a Direcção

Por portaria

Geral - 2.

a

Repartição

de 1 de Dezembro de jlJ46:
Adido

Tenente,
o alferes de artilharia,
adido, em serviço no
Ministério das Colónias, na colónia do Angola, Jorge
da Glória Dores Costa.
(Visada pejo Tribunal de Contas em 13 de Dozombro do 1946. S~o
<1oddos emolumentos,
nos termos do deerelo n,? 22:2õ7).

Por portaria

de 2.1 de Dezembro de J.f)46:
Adido

Major, o capitão de aeronáutica,
Secretariado
de Aeronáutica
deschi Bettencourt.

adido, em serviç o no
Civil, Luís César Te-

[Yl snd n pule 'lr+bun al do Contos em 7 de Janeiro
d.a 1947. Silo
dov idos r-mulumo nt os , nos tei-mes do decr-eto 11,° 22:2(7).

Por portaria de 31 (J.e Dezembro de 1946:
Regimento de infantaria

11.0

3

do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
Alfrres
o sargento-ajudante
de infantaria,
do batalhão de caça~ores n." 4, José da Cruz, sem prejuízo do antiguidade. (Visada 1'010 'I'rlbunal de Contas em 17 do Jnnaí ro do 1947. Sâo
do\'idos

emolumentos,

IIOS

termos

Por portaria de 3 ele Janeiro

do docreto n.? 22:257).

de 1947:

Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes elo quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento-ajudante
de artilharia,
do grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Francisco António Forreirn Rodrigues,
sem prejuízo de antiguidade.
(VI.ada pero Trll.l1nal
rlovldo s f molUlOentol,

de Ccntns

em 16 d~ .lltl}(,iro cio 1947. R~o
do dorrnto
11.° 22:2!í7).

IIOS t{\rnlO~
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2.' f; ~rie

Por portaria de 10 de Janeiro de H)4i:
Base aérea n. o I

Alferes, o aspirante a oficial de aeronáutica ..\lvaro António Rego da Silva Lima, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1946.
(Visada 1'010 Trihunal do Conta. em 20 do Janeiro de 1911. São
devidos omolomontos, uos termo. do decreto n.? 22:257).

Por portaria de 1J de Janeiro de lfJ4i:
Grupo independente de artilharia

de montanha

Capitão, o tenente de artilharia Augusto Gomes Pastor
Fernandes.
(ViRada.pelo Tribunal
devidos omolumontos,

do Contas 010 21 de Janeiro do 1~17. Silo
nos tormos do decreto n.? 22:257).

Por parlaria de 21 de Janeiro de 194i:
n.v 3
Tenente, o alferes de infantaria Júlio .Jorgo Bernardo,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 19.16.
Regimento de infantaria

(Vi.ada pelo Tribunal <lo Contns cm 2~ do Janoiro do 1917. São
de~ido. emolumentos,
DOS termos do decreto
o.· 22.267).

Por portarias de 28 de Janeiro de 1947:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria. em disponibilidade, do regimento de infantaria 11.° 14, Daniel Fernandes Aguiar.
(Visada pelo Trlhunal de Contas em ;j do Fevoroí ro do 1917.
S'lO devidos emolumentos,
1108 termos
do decroto o.· 22:257).

Adido

Tenente-coronel,
viço

() ma.ior do infantaria. adido, em fiardo Interior,
na guarda nacional
Aníbal Augusto Ferreira Vaz.

no Ministério

republicana,

(Vloada peJo Trlbuoal de ContaI em 12 do Favel'odro d9 1~47. S o
devidos e motumentoa,
008 termOR do decreto
o.· 22:251).

2.' Série
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Por portarias de 30 de Janeiro de llJ47:
Ministério da Guerra-3.'

rrenente-coronel,
o major
Adelino Alves Verlssimo.

Direcção Geral

do corpo

do estado

maior

3.' Região Militar

General.
dante,

comandante,
o brigadeiro
interino, Carlos Augusto

de infantaria,
Dias Costa.

coman-

(Visadns pelo Tribunal de Contas em 20 de Fevoroiro do 19j7. São
dovldos emolumentos, 001 termos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Brigadeiro
de artilharia,
o coronel do corpo do estado
maior, tirocinado,
do Conselho Superior do Exército,
Francisco
Aires (lo Abreu.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Pevoretro do 1947. sr.o
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Quadro da arma de engenharia

Brigadeiro.
gimento
Júnior.

o coronel de engenharia,
tirocinado, do rede engenharia n. o 1, J 0::;6 Fernandes
de Barros
(Visada pelo Tribunal do Contas em 20 de Fevereiro do 1917. SiIe
devidos emolumantos, nos termos do docreto n.o 22:257).

P01' portarias de 3 de Fecereiro de 1947:
Quadro da arma de artilharia

Brígadcíro,
O coronel
de artilharia,
tirocinado,
supranumorário, do comando de artilharia
da defesa antiaérea
,1e Lisboa. ::\lig-uel Pereira Coutinho.
Adido

Brigadeiro,
o coronel de artilharia, tirocinado, adido, em
serviço no Ministério das Colónias, João José Soares
Zilhão.
(Visada, polo Tribunal do Contas em 17 do Fevereiro de 1917. Silo
devidos emolumentos,

nos termos do decreto

n.O 22:257).

Por portarias de I de Fereretro de 1947:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.· Repartição
Delegação na 4," região militar

Capitão do serviço de administração
do mesmo serviço, supranumerário,
::\[arque~ do Sá.

militar, o tenente
Manuel da Silva
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3.' Região Militar - Quartel general

Coronel, chefe do estado maior, o tenente-coronel do
corpo do estado maior, chefe do estado maior: João
Cândido Figueiredo Valente.
(Vís adas polo Trlbunnl do Contas em 20 do Fevereiru .h. 104í. SrLO
devidos omolumentos,
nos termos do docroto n,? 2~:2~7).

Base aérea 11. o 2

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro, Henrique
Augusto Tomé.
(Vfaada pelo 'I'rtbun al de Contas em 21 de l'overoiro do 1941. São
devidos emolumentos,
nos termos do decreto 0.° 22:257).

Regimento de infantaria

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado: António "Maltês Bcnevides, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1944.
Regimento de infantaria

n. o 7

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, José Guilherme
Barreto Pereira (los Heis (\ Horácio Lourenço .:\Iartins,
contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 (le
Dezembro de 1944 e 1 ele Dezembro de 194.-).
Regimento de infantaria

n,O 9

Tenente miliciuno de infantaria, Iicenciado, o ulfere. miliciano de infantaria) licenciado, César Augusto Peres,
contando a antiguidade desde 1 cll' Dezemhro ,1e l!"l-!i).
Regimento de infantaria

n,· II

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano do infantaria, licenciado. Arnaldo 'I'oixeira,
contando a antiguidade dosde 1 (lo Dezembro do 19-!5.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenentes milicianos do infantaria. licenciados, os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, Fernando Elias
Pimenta de Sousa e António Marcos Correia Sykes,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de lH43.

I
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Regimento de infantaria

n.O 14

Tenentes milicianos de infantaria. licenciados, os alferes
milicianos do infantaria. licenciados, Alberto Maria
Raio de Oarvalho Félix (la Costa e Abílio Silva Pimentel Martins, contando a antiguidade, respectivumente, desde 1 de Dezembro ele 1944 e 1 (lo Dezembro rle 1945.
Batalhão independente

de infantaria

n.· 17

'ronellte miliciano de infantaria. licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Gui elo Melo Correia,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1\)45.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Tenente miliciano de infantaria. licenciado, o alferes miliciano de infantaria: licenciado, João Baptista Xlendes,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro do 194-5.
Batalhão de caçadores

n. o 6

Tenentes milicianos de infantaria. licenciados. os alferes
milicianos do infantaria. licenciados, João COIT('ia
Morgado de Araújo, Fernando de Oliveira Mar ques,
António Afonso e J osé Garcês Palha Leitão, contundo
os dois primeiros a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1944 e os restantes desde 1 de Dezembro do 1945.
Batalhão

de caçadores

n. o 7

Tenente miliciano rle infantaria, licenciado, o alferes miliciano (le infantaria. licenciado, José Bento dos Santos. contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de
19-:1:4.
Batalhão de caçadores n.v 8

°

Tenente lllili('iano de infantaria, licenciado,
alferes
miliciano de infantaria, licenciado, João Barata Uagliardini Gruçu, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1045.
Batalhão

de caçadores

n.· 9

Tenente miliciano de infuntaria, licenciado: o alferes miliciano de' infantaria licenciado. José da Costa Moreira,
contnndo a antiguidade desde 1 do Dezembro dp lfH5.

26

ORDEM DO EXERCITO
Batalhão

de metralhadoras
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n.O 3

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
António Luís Vieira
de Castro, contando a antiguidade
desde 1 de Dezombro de 1944.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, Alberto Norte da Silva,
contando 11 antiguidade desde 1 de Dezembro de 1941.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 10

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano do infantaria, licenciado, Rui Alberto Ramos Rio
de Carvalho
Garcia, contando a antiguidade
desde 1
de Dezembro dr 19-15.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 12

Tenente miliciano de infantaria,
licenciado, o alferes miliciano elo infantaria,
licenciado,
António André Ferreira de Carvalho, contando a antiguidade
desde 1 do
Dezembro de 1045.
Centro de mobilização

de Infantaria

n.·

18

'I'enente miliciano do infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, João César de Medeiros, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de

194;).

Regimento de artilharia

ligeira

n. o 4

'I'ononto miliciano de artilharia,
licenciado,
o alferes miliciano de artilharia,
licenciado, .Tosé Cristóvão IIenriques, contando
a antiguidade
desde 1 do Dezembro
de 19-14.
Regimento de artilharia

de costa

'I'encntos milicianos de artilharia,
licenciados,
os alferes
milicianos
de artilharia,
licenciados,
Eugénio Martins
:\[ondes (1 António ~Ianuol Correia Botelho, contando
a antiguidade
desde 1 dezembro de 19-1:).
(\'Jsadas pelo Trtbunnl dt\ Cuntns orn 20 110 FUVt retro do HH7. S;\o
duvklos ümo l um c n tüs , nos termos (lo docroto 11.° 22:251).

2.- Série
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Regimento de cavalaria
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n." I

Tenentes milicianos de cavalaria,
licenciados,
os alferes
milicianos de cavalaria,
licenciados, Francisco
Xavier
Barreto
Caldeira
Castel-Branco
e .J oão António
de
~Iêlgalhães Coutinho
Mota, contando
a antiguidade,
re~pectivamentc,
desde 1 do Dezembro
de 1943 e 1
de Dezembro de 194.).
Regimento de cavalaria n.O 2

Tonentes milicianos de cavalaria, licenciados,
os alferes
milicianos
de cavalaria.
licenciados,
Luis de Sousa
da Costa o Oliveira. João Benard da Costa Pereira,
J,rmando
Augusto Barreiros
da Costa, Antero António 'I'rinrlado ela Velha, Emanuel Gaspar (la Nilveira
e Lorena e Décio Vítor Bcntes de Freitas, contando
a antiguidade.
os dois primeiros desde 1 de Dezembro
de 1944 e os restantes
desde 1 de Dezembro de 1945.
Regimento de cavalaria n.O 6

Tenente miliciano de cavaluriu. Iiceuciado.
o alferes miliviano (10 cavalaria. licenciado, Fernando Bentos Prata
1)iat>. contuudo a antiguidade
desde 1 de Dezembro

de 1V44.
Regimento de cavalaria n.O 8

Tenentes milicianos de eavalaria, licenciados,
os alferes
milicianos do cavn luriu, Itcenciados.
Francisco Xavier
du (,ama Sopúlvoda c Carlos Josó Vasconcelos
BorJ.!:('s. contando a antiguidude
(l('~de 1 de Dezembro
de

] 94;-).

<Visada polo Trihunal
de Cout a-, em 20 de Feveref ro do 1~17. 8110
duvidos omolumoutos,
nos t(\rUlO:"l du decreto n.? 2~:257).

Regimento de infantaria

n,O 10

'rencntes

milicianos médicos, licenciados, 0'1 alferes milicianos llló.Iicos, licenciados, Jaime (la Mota Tavares e
J..ntero António Andrade Silva, contando a antiguidade
,lesdo 1 dp Dezembro de 194;).
Regimento de infantaria n,O 14

1\\llcntc miliciano médico. Iicenciado. o alferos miliciano
médico licenciado .• \ntónio Esteves Correia, contando
a nntiguidarlo desde 1 do Dezembro de H14;).
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Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3

Tenentes milicianos médicos. licenciados. os alferes milicianos médicos, licenciados,
João de Sousa Gomes 0
Teotónio
do Carmo Lança, contando
a antiguidade.
respectivamente, desde 1 de Dezembro de 1944 e 1 de
Dezembro de 1945.
(Vlsúda pelo Trlbunal
do Contas em 20 do Fuverotro
do lüH.
devidos emotumcutos,
nos tormos do decr-eto n.o ~2:2~7).

ão

3.- companhia de saúde

Tenente miliciano farmacêutico.
licenciado. o alferes miliciano farmacêutico,
licenciado,
Gerardo
Rodrigues
da Mata, contando a antiguiclnde desde 1 de Dezembro

de 1945.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Tenente miliciano farmncõutico,
licenciado, o alferes miliciano farmacêutico,
licenciudo. .Iunuário (lo Oliveira
Júnior. contando a antiguidade
d0~de 1 de Dezemhro
de 1944.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Tenente miliciano veterinário,
licenciado, o alferes miliciano veterinário,
licenciado .• Iosé Cal(loira Areias,
contando a autiguidude
desde 1 de Dezembro de 1945.
(Visada polo 'I'rIbun al do Contas f\1ll 20 de Fevereiro
de 1917.
ão devidos omolumentos,
nos termos do decreto D.o 22:251).

Contando

a antiguidade

desde 1 de Dezembro

Regimento de infantaria

de 19-i(i:

n. o 8

Tenente miliciano de infantaria,
o alferes miliciano
infantaria. António Alberto Araújo Macedo,
Regimento de infantaria

de

n. o 14

Tenente miliciano de infantaria.
o alferes
infantaria
Carlos do Amaral. .

rnilicinnn

({(,

Batalhão de metralhadoras n." I

'I'enento miliciano UH infantaria,
() alferes miliciano do
infantaria
José Pereira Coutinho Correia do Freitas.

ln"7.

(VisuIlas pelo Tr-lbunal do Cont as 11m ·1do :.\ft1l'<:o110
r,idus emolumnnrus,
JjO~ termo" ('O dprroto JI.II 2i:2.j7).

~!\l)

.10..
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Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Tcnen te miliciano de artilharia,
artilharia Aureliano Guterres
Bateria

independente

o alferes
Jorge.

miliciano

de

de defesa de costa n.· 3

Tenen te miliciano de artilharia,
9 alteres
artilharia
Juveual Cardoso do Ávila.

miliciano

de

(Ytsudas pulo 'I'ríbuual
<lo Contas 0111 I do )Iar~o do 1317. São dov idus cmouuuouros,
nus termos du decrctu 11.° :.!2:257).

Colégio Militar

Tl'llente miliciano
infantaria Jaime

de infantaria,
o alferes
Pinto da Silva 1Iota.

miliciano

de

(Vf sada pelo Trlbunnl
do Contas um 2~ de 1 uverotro do 1~17. São
devidos euioluuieutos, nos termOI do docret o n.o 2~:257).

Adidos

Tenentes
milicianos de infantaria,
os alferes milicianos
de infantaria,
adidos, em serviço no Ministério das
Colúnias , na colónia de Angola, Sebastião Artur Ribeiro GaIvão,
na colónia, de Moçambique,
Alvaro
Augusto das Neves Pereira de Carvalho e, no Estado
da India, 1Iallucl Eduardo
Gonçalves Costa.
'reBentes
milicianos
de artilharia.
os alferes milicianos
\10 artilbaria,
adidos, em serviço llO Ministério
das
Colónias. na colónia de :Uoçambique, António Ruivo
Ramos, .Iosc da Costa Nunes, IIorúcio Martins Ferros
e José ':'Iraria Duque da Cunha e, na colónia. de An::ola, Estêvão .Iosé Botelho Heis.
(VIsadas pc lu Tribunal
de v iuo:, emutunieutos,

do Contas um 20 110I,'evorolro dlJ HUi. S:to
nos lOr1l1QI'.J(Lo ducretu n.? ::!2:2.,)7).

Tenente miliciano
de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria,
adido, cm serviço no Ministério das Colónias, na colónia do Cabo Verde, Joaquim Francisco
do Matos Gome::;.
(Visada pelo 'I'rlbuuat do Contas om:J do :llar~o de IVli,
dos ernolumeutos,
nos tormos do decreto D.o t~:2j1).

Contall<lo a antiguidade

desde 1 de Dezembro

Regimento de infantaria

Sáo devi-

de 104ô:

n.· I

Tonl'llte~ milicianos do infantaria, licenciudos, os alferes
milicinnos
do infantaria,
licenciados,
Afonso
Diogo
.larchueta,
Francisco Amadeu Pesca c Carlos ~fanuel
J ordào Poreiru,
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n.· 3

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado, António de Mesquita
Canas da Sil vu.
Regimento de infantaria

n. o 9

Tenentes milicianos de infantaria,
licenciados.
os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, J OSt' Teixeiru da
Silva, Alpoim de Resende e Sousa e Claudino vau 8richen Bellew.
Regimento de infantaria

n. o II

Tenentes
milicianos de infantaria, Iiceuciados, os alferes
milicianos
de' infantaria,
licenciados,
Armando do
Moura Teixeira
o Silva, Vítor Hayes \~olho de Melo
Cabral e Fernando
Mai a IIenriq ue.
Regimento de infantaria

n. 12
O

milicianos de infantaria, liceuciados, os alteres
Tenentes
milicianos de infantaria,
licenciados, José Avila Martins, Artur Dias da Silva Nogueira, Alexandre Ferreira
Cabral do Barbosa Campelo de Lesada, António GOIIçalves Dias o Manuel Martins Ribeiro Gomes Loho ,
Regimento de infantaria

n. o 14

de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Luis Diogo de Almeida
Campos.

Tenente miliciano

Regimento de Infantaria n. o 15

Tenente miliciano de iníautaria, licenciado. o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Manuel de Morais Cal'
valho.
Batalhão de caçadores n. o I

Tenentes
milicianos de infantaria, licenciados,
os alferes
milicianos
de infantaria,
licenciados,
Luís Vasques
Correia Mendes ti Eduardo Dias Lopes Mourato.
Batalhão de caçadores n.O 2

Tenente miliciano do infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José Vazão de Almeida.
Batalhão de caçadores n.O 6

Tenentes
milicianos de infantaria, Iiceuciudos, os alferes
milicianos
de infuntaria,
Iicenciudos,
José Henriques
Monteiro, Augusto 'I'iuoco de Almeida, Artur de Campos Guerra, António Diogo Ribeiro e Fernando
Martins do Jesus.

2." Série
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Batalhão de caçadores n. o 8

Tenentes
milicianos de infantaria, licenciados. os alferes
milicianos de infantaria, licenciados. Francisco
Cru ces
Fernandez
e Manuel Zeferino Rodrigues.
Batalhão de caçadores n. o 9

Tenente miliciano de iní'anturiu, licenciado. o alferes miliciano de infantaria.
licenciado,
Hermínio
Alberto
Ef'tc\ es.
Batalhão de caçadores n.· 10

Tenente
miliciano
de infantaria,
licenciado,
o alferes
miliciano de infantaria,
licenciado,
Jorge Maia Veiga

'I'orres.
Batalhão de metralh adoras n. o 2

Tenente miliciano de infantaria. licenciado, o alferes miliciano de infantaria,
licenciado,
José ~Iarques Lopes.
Regimento de artilharia

ligeira n. 4
O

licenciado. o alferes miliTenente miliciano do artilharia,
ciano de artilharia,
licenciado,
Augusto José de Oliveir a.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Teneute

miliciano
de artilharia,
licenciado,
o alferes
miliciano de artilharia,
licenciado,
Júlio de Carvalho
Vasques.
Regimento de artilharia

de costa

'I'eneute
miliciano
de artilharia,
licenciado,
o alferes
miliciano de artilharia,
licenciado, Pedro Lopes Paradela,
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Tenente

miliciano
de artilharia,
licenciado,
miliciano do artilharia,
licenciado,
Fernando
Vieira Campos.

O

alferes
Afonso

(Vls.da pelo 'I'rlbunal
do Con tas .111 :0 do Poveroíro do 19H. !:iiio
devidos omotumentos,
DOS tormos
do decreto 11.° 22:257).

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado, o alferes miliciano de artilharia,
licenciado, Guilherme José Caetano.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 3 do Mar~o do 1917. Silo devidos emolumentos,

nos termos

Grupo de artilharia

Tenente miliciano

u.o 22:2ó7).

contra aeronaves n. o 2

de artilharia,

liciano de artilharia,
gueira Alve .

do decreto

licenciado,
o alferes milicenciado,
José Albertino
No-
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Comando de artilharia

N.· 1

da defesa antiaérea

2,· Série

de Lisboa

Tenente miliciano àe cavalaria, licenciado, o alferes
miliciano do cavalaria, licenciado, Vasco Fernando
Correia da Cruz,
Regimento de cavalaria

n,O 6

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, os alferes
milicianos de cavalaria, licenciado:", António Sooiro
da Costa o Josó Álv!1roS de Sousa Soares Júnior,
Regimento de cavalaria

n,O 8

°

Tenente milic-iano de cavalaria, licenciado,
alferes
miliciano de cavalaria, licenciado, António Lalanda.
3.' companhia de saúde

°

'I'ononto miliciuno médico, licenciado , alferes miliciano
módico, licenciado, Arlindo Sidónio Rodrigues Mendes.
2,° grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do serviço de admíuistrução
militar,
licenciado,
alferes miliciano do mosmo serviço, licenciado, Fernando António Nunes de Carvalho,

°

(Visadas pelo Tribunal
dovldos emolumentos,

de Contas em 20 de Fevereiro
do 1917, São
nos termos do decreto n,o 22:251),

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 194,):
Distrito

de recrutamento e mobilização
da colónia de Angola

n,O I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Ramiro
Afonso Reimão do Morais e Castro,
Distrito

de recrutamento e mobilização
da colónia de Angola

n. o 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Alípio Pinheiro da Silva,
Distrito

de recrutamento e mobilização
da colónia de Angola

n. o 10

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Rui Manuel
de Lemos Branco,
(VIsada poto Tribunal
devidos emolumentos,

do Contns em 20'de Fevarelr-o rle 1917. S"o>
nos termos do decreto n,? 22:2.37).

2.· Série
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N.o 1

Oontando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral-I."

Repartição

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Albino
Martins Reais Pinto.
Regimento de infantaria n.· I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Eurico Anselmo da Paixão,
Jaime Raul de Aquino Ferrão Ferreira e António
José Franco Vinha.
Regimento de infantaria n.· 4

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José Rodrigues Marinho.
Regimento de infantaria n.· 5

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria José Maria Newton Parreira
e Octávio Duarte dos Santos.
Regimento de infantaria n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Julião Modesto Osório Ferreira
do Vale, Manuel Maria Martins Arantes Lopes e António de Sena Figueiredo.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Abeilard IIenriques Vilela.
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Domingos da Silva de Matos
e Fernando Amil Moreira de Sá.
Regimento de infantaria n.· II

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Jorge Oourq uim Soares da
Cruz e Gilberto da Silva Oampos.
Regimonto de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Arnaldo Freitas de Castro.
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n.O 13

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Luís Maria Baptista da Costa
e Alfredo Amílcar Barbosa Coelho.
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Francisco José Galopim de
Carvalho e António Moreira da Costa.
Batalhão

de caçadores

n. o I

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João Correia Boaventura.
Batalhão

de caçadores n.· 2

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João José Monteiro Louro e
António Bizarro Castro.
Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Carlos Albano Pinheiro de
Carvalho, Manuel Nunes de Sousa, Eleutérío Alberto
Faria Ferreira e Jaime Manuel de Sousa Pires Faisca.
Batalhão

de caçadores n. o 6

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Raul Rodrigues Gomes.
Batalhão

de caçadores

n. o 7

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Fausto Bruno Lopes Ferreira.
Batalhão de caçadores

n.O 8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Gordo Mendes, José
Geraldo Amaro Carmelo e António dos Santos de
Almeida.
Batalhão de caçadores

n.O

9

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Rui Osvaldo de Melo Castilho.
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Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria Mário Pereira dos Santos.
lVlsad8s pelo Tribunal de Contas em 1 do Março do 1947. São
devidos emolumentos, nOi termos do decreto n.· 22:257).

Grupo de companhias

de caçadores do Norte em Macau

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Renato Adolfo Vieira da Ounha
e Sá.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1947. São devídos emolumentos,

nos termos do decreto n.o 22:2õ7).

Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Oarlos de Sousa Marques e
António Luis Jasmins de Freitas.
Batalhão de metralhadoras

n.O 2

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Alves Pinto.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria José Augusto Lourenço Oaseiro.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Nuno Luis "de Oarvalho Daun
e Lorena, José Estêvão Miranda de Oliveira e Silva,
Alvaro Dinis e João Lobo Mondinhos.
Regimento de artilharia ligeira n. ° I
Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia José Arsénio Brito Pereira.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Igeménio Eduardo Gomes Névoa Tadeu, Rogério Augusto Viana Pereira, Joaquim
Humberto da Silva Porto Oneto, Henrique Barata
Salgueiro Gaspar, J osé Jerónimo Morte, Evaristo
José dos Santos Caseiro e Luís Aires Câmara Sá
Nogueira.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Manuel Coimbra.
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pesada n.· 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia José de Lemos Sampaio, João
Lourenço Abrantes da Fonseca, Joaquim Morais Carreira, António Augusto Cardona Teixeira, Eduardo
Vicent de Araújo e Rogério de Castro Loureiro
Pinto dos Santos.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Alfredo Adelino Fernandes
Conde e António Geraldo Cassola de Sousa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Saul José Beltran Simões.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Artur Francisco Braga Torres
Caldinhas.
Grupo independente de artilharia

n.· 6 (automóvel)

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Armando Machado do Carmo
Campeão, Acrisólio Gil Rodrigues, Caetano Maria
Manuel Queirós de Andrade Pinto e Humberto Henrique Quintas Ribeiro Soares.
Bataria independente de defesa de costa n.O 2

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia João Manuel Lino Sales Fernandes.
Regimento de cavalaria n.O 2

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria António Augusto Martins Contreíras e Júlio Abel Amaral de Paiva Simões.
Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria José Gomes Palmeiro da Costa,
João Maria Calado Branco e Meira e Mário Arez.

2.1 Série
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Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Júlio Ferreira Estudante e
Francisco José de Sousa Nogueira de Oliveira Lima.
Regimento de cavalaria n.O7

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Luciano José Vieira Marquos
da Cunha, João dos Santos e Silva, Aristides Júlio
Nascimento de Meneses Costa e Silva, José Manuel
Inglês Gancho Pereira de Carvalho e Francisco António Vidal Abreu Alçada Padez.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos de engenharia, os aspirantes a oficial
milicianos de engenharia Mário Júlio Machado das
Neves, José António Lopes Soares Flores, Eduardo
Correia de Barros Antunes e José Salvador Dias Guedes da Silva.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Anacleto Figueira.
3. companhia de saúde
1

Alferes miliciano farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico José Rafael dos Santos Nunes.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 1 de Março de 1941. São devi·
dos emotumentcs,
nos termos do decreto n.o 221251).

Regimento de cavalaria n,· 2

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, Rodrigo Carlos Faria de Carvalho, Pedro José Pereira da
Silva e Cunha, Carlos Alberto Vitorino Vieira Borges,
Vasco António Gaspar Miguens, Rui Vasco Machado
Real de Valleré Olmo e Manuel Fernando Miranda
Árias, contando o último a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1946 e os restantes desde 1 de Novembro de 1945.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Feveretro de 1947. Silo
devidos emolumentos, nos termos do doereto n.? 22:257).
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3." companhia de saúde

Alferes milicianos farmacêuticos, licenciados, os aspirantos a oficial milicianos farmacêuticos, liconciados, Alberto José Nunes Correia Ralha e António Afonso
Palha Carreira, contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 de Novembro de 1945 e 1 de Novembro de 1946.
I.o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar, licenciado, o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço, licenciado, Gilberto Teles Cabral Sacadura, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1945.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, os aspirantes a oficial milicianos do mesmo
serviço, licenciados, J osé Ribeiro de Andrade e António Amaral Botelho, contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 de Novembro de 1945 e 1 de Novembro de 1946.
(Visadas pejo Tribunal de Contas em 20 de Fevereiro de 1941. SAo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.' 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados,
José Roque Abrantes Prata, Carlos Soares Brandão
Krus, Vicente da Costa Ribeiro Rodrigues, Amílcar
Magro Saraiva, João Henrique da Rocha Melo, J osefino dos Santos Fernandes e Rui Otelo Garção de
Magalhães.
Regimento de infantaria

n.O 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António
de Pina Manique Mausil de Faria e Mário Margarido
e Silva Falcão.
Regimento de infantaria

n.O 5

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Fernando Lourenço Mota e Fernando Manuel Franco
Bebiano Correia.
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n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Alves Coelho de Azevedo e António Ferreira da Costa.
Regimento de infantaria

n,· 9

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Manuel de Jesus de Almeida e Silva, Luis José Valentim
Metelo e Acúrcio Vasco Salgado Andrade Silvano.
Regimento de infantaria

n.' 10

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António da Silva Simões Raposo, José Pinheiro Paixão,
Hui Jorge de Freitas Protásio Santiago, Mário Eduardo
da Costa Gomes Martins e Carlos Ribas.
Regimento de infantaria

n. ° II

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Armando de
Figueiredo Lopes.
Regimento de Infantaria

n.O 12

Alferes milicianos ele infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António Joaquim Paulino, João Esteves Simões e Altino
dos Santos Monteiro.
Regimento de infantaria

n,O 13

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Joaquim Rosado Piteira, Artur Domingos dos Santos
e Mário Pinto Bacelar.
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, António Pinto Borges de Brito, Artur Manuel de Quina
Domingues Ferreira, Carlos Alberto David da Cruz
Péreira, Carlos Marques Mendes Ribeiro e Antero
Martins de Lima Barroco.

40

ORDEM DO EXERCITO N.• 1
Regimento de infantaria

2.' Série

n.· 15

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Pedro da Costa Martinez Calas Teixeira Lopes, João
Augusto Pereira de Almeida, Manuel Mineiro Lopes
de Oliveira, António Vicente Rosa de Oliveira e José
Carlos Eugénio Martins.
Batalhão de caçadores

n.· I

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Armando Ribeiro Messias e Eduardo dos Santos Garcia
de Lemos.
Batalhão de caçadores

n.· 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, José
Henriques e Silva e António Leitão.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Armando
Eduardo de Carvalho Sepúlveda.
Batalhão de caçadores

n.· 4

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Manuel José Sancho Nobre, Mário Correia Madureira,
Manuel Amaro e Pedro dos Anjos Pereira de Castro.
Batalhão

de caçadores

n.s

5

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Rui
Alberto de Melo de Campos Vieira Neves, Augusto
Júlio Pereira Cabral e Manuel João Cardoso de Meneses de Morais.
Batalhão

de caçadores n. o 6

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, João Antunes Pinheiro.
Batalhão de caçadores

n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, OH aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Fernando dos Santos Oliveira e Costa e Manuel Luís Macedo Farinha dos Santos.
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Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Júlio Augusto Meireles Guerra.
Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Fernando
Pereira Marques de Castro.
Batalhão de metralhadoras n. ° I

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Pedro
Mário Ledo Maia e Silva, Manuel Dâmaso de Andrade
e Freitas, João Manuel de Almeida Lopes, José Bernardo Barata, José Esteves Geraldes Freire, Filipe
Rogério Bensaúde, Armando Henrique Coelho Correia,
Armando Guilherme Mendes Freire e António Chaves
de Faro Viana.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Mário Teixeira, Armando Rodrigues Pedroso e Celso
Estevens.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Alferes milicianos de infantaria, liceneiados. os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Ilídio
Joaquim Nunes de Oliveira, Joaquim José Pinto Abrunhosa de Morais Vaz, Fernando Alves Figueiredo da
Mota, Joaquim de Oliveira Lopes e Manuel Monteiro
Cavaco.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O I
da colónia de Angola

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Augusto Marciano Fernandes e Viriato de Araújo Tomé.
Distrito de recrutamento e mobilização 11.° 3
da colónia de Angola

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Eugénio Garcõs Saldanha de Miranda e Fernando Luís de
Melo.
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n. ° 10

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Jorge Pinto
Alves Fernandes.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea

de Lisboa

Alferes miliciano de artilharia, licenciado) o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Pedro Mariares de Vasconcelos.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Vítor
Manuel Palha e Carmo, Osvaldo Baptista Bagarrão,
Eduardo 'I'eófilo Braga e José Carlos Martins Gomes
de Sousa.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Vitor
Manuel de Alcobia Ferreira, Eduardo António Alves
Bento, António José da Costa Leme, Eduardo Alfredo
Arrington Sena e Emídio Matias Pinto.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Luis
Maria dos Santos Colares Vieira, Adelino Gouveia
GaIvão, João Garcia Bentes e Rui do Carmo Caeiro.
Regimento de artilharia

ligeira

11.° 5

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Américo João Andrade Ferreira, Fernando António de
Sousa Chaves, Wilson de Sá Viana Ribeiro Macário,
Eduardo Francisco de Sousa Campos, Emidio Manuel
Peixoto Rodrigues, Nuno 1Ianuel de Araújo e Castro,
Jacinto da Câmara Soares de Albergaria e Pedro Fontes Sarmento.
Regimento de artilharia

pesada n.O I

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Faustino
António Franco Pedroso.
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pesada n.O 2

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, António José de Sousa Nogueira de Oliveira Lima, Fernando Ribeiro de Barros Lima, José Dias "daFonseca,
Alcides Campos de Faria, Francisco Guedes de Carvalho, José Carlos Ferreira Peneda, João Fernandes
Rebelo, Manuel José Monteiro Couto Santos, Manuel
Dias da Fonseca e João Inácio de Oliveira Ribeiro de
Mesquita.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Jorge Carlos
Lopes Gonçalves Dias.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° I

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Eduardo António Perestrelo de Vasconcelos.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° 3

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Luís
Gonçalves da Silva e José Pinto de Paiva.
Grupo Independente de artilharia

n.O 6 (automóvel)

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos ele artilharia, licenciados, Henrique von Bonhorst Silva, João de Matos, António
Agostinho Oliveira Martins, Alfredo Henrique Rodrigues Ribeiro e Viriato Cordeiro Simões.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 20 de Fevereiro de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do deereto n.o 22:2/i7).

Regimento de cavalaria n.O I

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, Alexandre ~Ianuel de Zea Bermudes, 1IIanuel da Silva
Saldanha e Luís de Matos Telo da Gama.
Regimento de cavalaria n.O 2

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, João Neves Raposo de Magalhães, ~fanuel Carlos Teixeira da
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Costa Amaral, Rui Emídio
Rodrigues Prata, Fernando
Cascais, Vasco Emanuel de
Alberto de Deus Baptista
mos, António Cardoso de
Santos Manso Toscano.
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Guedes Salgado, Salvador
Xavier Vidigal da Costa
Noronha e Avila Madruga,
de Abreu, Geraldo de LeOrev e Paulo Manuel dos
v

Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, Joaquim de
Mira Nunes Mexia.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, João Gomes de Abreu Lima, José de Assis Mafra, Roque
Paim Betâmio de Almeida, Gustavo Eduardo Mora da
Silva Oliveira Campos e João da Silva Rocha Pinto.
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, Fernando
Correia Sousa Graça.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, João de
Freitas Branco, João Maria de Sousa Chaves, José
Manuel da Silveira Sousa, José Francisco Garcia Soares, Manuel Correia Robalo Gouveia, Alberto Nuno
Carlos Rita Folque de Mendonça Rolim Moura Barreto, Luis António de Matos Figueira, Gustavo Wíborg
Pietra Torres, José Manuel Gomes da Silva Coentro
e Mário Guimarães de Negrão Buíssel.
Regimento de cavalaria n. o 8

Alferes milicianos de cavalaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, licenciados, Francisco
da Silva Caio Falcão, António Lúcio de Sousa Dias,
Joaquim António Delgado Crespo de Carvalho e João
do Carmo Medeiros de Almeida.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
Francisco de Napoles Ferraz de Almeida e Sousa,
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Rodrigo José dos Santos Sousa Félix, Licínio Gomes
da Cunha, Francisco José de Lemos e Matos, José
Júlio Ferreira Pinto Coelho Afonso, Gustavo Adolfo
Roberto Cudell, Armando dos Santos Paupério, António Paulo Tavares, Filipe de Paiva de Castelbranco
Leite Brandão, António José Pereira Pinto de Araújo
e Azevedo, Jorge Emílio Correia Mendes, João Baptista Madeira da Silva, )lanuel Ramos Aires Pereira
e José Amorim Lopes Coelho.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
José de Lucena, Duarte Manuel de Almeida Belo,
Fernando José da Silva Ribeiro, José Cândido Sirga do
de Azevedo Mendee, José Luis Abecassis e Adelino da
Bela )lorais.
Grupo de companhias de trem autom6vel

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
Rui Manuel Anes Caro de Sousa, João Carlos de
Sequeira Varejão, Luciano Luís de Oliveira Faria e
Leonel Vogado Franco.
Centro de instrução e treino de pilotos-aviadores milicianos

Alferes miliciano piloto-aviador, licenciado, o aspirante
• a oficial miliciano piloto-aviador, Ilcenciado, Arnaldo
Xavier de Moura.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, com a patonte de alferes,
licenciados, José Maria Pereira Morais Seixas e J oaquim Rosa Madeira de Carvalho.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, com a patente de alferes, licenciado,
Fernando Piteira Vaz de Barros.
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, com a patente de alferes. licenciado,
César Levy Marq ues Guimarães.
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n.O 16

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, com a patente de alferes, licenciado,
Arquiminio Rogério Simões Eliseu.
Batalhão de caçadores

n. o I

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, António Júlio Pinheiro
Carneiro Leão Cardoso Correia de Miranda.
Batalhão

de caçadores

n. o 9

Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, com a patente de alferes, licenciado,
José Gomes dos Reis Carneiro.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, com a patente de alferes,
licenciados, Diamantino de Oliveira Carvalho e José
Adelino de Almeida Cardoso Ribeiro.
I." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, .licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, liconciados, Vitorino Vieira
Dinis dos Santos, Miguel Monteiro Martins de Matos,
Fernando Ribeiro da Silva, Francisco de Sousa Lé,
Simão Carlos Silva, Alcino José Godinho Pereira da
Fonseca, Carlos Sampaio Pinto de Lima e Luís Augusto de Brito Lhamas,
2." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Jaime Barbosa
da Cruz Vaz Portugal, José Henriques Claro, Amândio
Marques Murta, António Lebre Bragança Moreira de
Figueiredo, José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores,
Manuel Nunes de Freitas, João Esteves Perdigoto,
Manuel Miranda Ramos Lopes, Pompeu Osório dos
Santos Carvalheira, Manuel de Sousa Serôdio, Jorge
Nelson Simões Míeaelo e Albano Simões de Melo.
3." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, José António
Neiva Vieira, Manuel António da Costa de Matos,
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João António de Amorim Ferreira, Orlando Gomes
da Silva, Nuno Álvaro Barata de Oliveira e Carmo
Botelho de Medeiros, Rui da Câmara Pestana, José
Maria Martins, Rolando Espinho Moisão, Carlos Alberto Fernandes da Costa, José Eduardo David de
Paiva, José Conde, José Ricardo Catela Gomes, Manuel Júlio de Castro Rodrigues Felgueiras Soares,
Horácio da Silva Louro. Eurico Alves Pereira. Pedro
Augusto Cortesão Casimiro, Augusto da Silva Correia,
Rui Albuquerque Ribeiro da Costa Pinhão. José do
Carmo Marques, Hélder Prista Monteiro, João José
Mendes Fagundes e Augusto Eugénio da Veiga Brás
das Neves Carneiro.
(Vislldas pelo Tj-lbun a.l de Cont •• em 20 de Fevereiro de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:257).

pQ1' portarias de 20 de Fevereiro de 1947:
Ministério da Guena - 3.' Direcção Geral

Capitão, o tenente de infantaria,
Ernesto Sérgio Jaime Leal.

no quadro da arma,

(Visada pelo Tribunal do Contas em i de Março de 1917). São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria,
Mário Teles Pamplona.

da direcção da arma,

Extinto quadro especial de oficiais milicianos de infantaria

Major, ~ capitão miliciano de infantaria do extinto quadro
especial, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Filipe Gomes Gonçalves,
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão, o tenente de artilharia Heitor Ramalheira Carrapichano.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitã~ do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
António Maria de Almeida.
(Visadas pelo Tribunal de Contu em S de Março de 1947. Silo devidas emolumentos, nos termal de decreto n.· 22:267).
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Batalhão de caçadores n.· 6

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Fernando Martins
de Medeiros, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1045.
Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, o alferes
miliciano de engenharia, licenciado, João Travassos
Portela, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1946.
(Ylsada pelo Tribunal de Contas em S de Março de 1947. São de"Idos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2~7).

Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-<\judante, do distrito de recrutamento o mobiIização n." 4, Joaquim José Bernardo, sem prejuizo
da antiguidade.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-aj udante, do distrito de recrutamento e
mobilização
n." 6, José Albino, sem prejuízo da antiguidade.
Quadro de oficiais médicos

Sem prejuízo de antiguidade:
Alferes médico, com a patente de tenente, o tenente
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria
n." 12, António :Monteiro Roque Ferreira.
Alferes médico, com a patente de tenente, o tenente
miliciano de infantaria, do batalhão de caçadores n." 1,
Altino Baptista Pereira.
Alferes médico, com a patente de tenente, o tenente
miliciano médico da 3.a companhia de saúde, António
Salvador Alves Ferrão.
Alferes médico, com a patente de tenente, o tenente
miliciano médico graduado, da 3. a companhia de saúde,
César Gadanha Freire de Andrade.
Alferes médico, o alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 6, Amílcar Aristides Lopes
Pereira Caseiro.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, da 1. a companhia de saúde, Joaquim Gonçalves.
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Alferes médico, o alferes miliciano médico, da 2.a companhia de saúde, Francisco de Castro e Sousa.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, da 3.a companhia de saúde, Herculano Biscaia da Silva.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, da 3.a companhia de saúde, Fernando Lourenço de Sousa Pereira.
Alferes médico, o alferes miliciano médico, da 3.a companhia de saúde, Américo de Assunção Godinho.
Alferes médico, o aspirante a oficial miliciano médico,
da 3. a companhia de saúde, Vasco António Pereira
Horta Correia Martins.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em " de :Março de 1941. São devldos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).

Por portarias de 25 de Fevereiro de 1947:
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria António Vasconcelos Galvão Tinoco
Tovim, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Março de 1947. São devidos emolumentos, nOI termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 4

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Virgílio Martins Soares, José Marques Leonardo e António
Leal Telo, contando a antiguidade desde 1 de N ovembro de 1946.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Pedro Maria
da Piedade Lencastre Laboreiro Fiúza, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
3.' companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos, médicos, licenciados, Teófilo Nunes
da França, Hernâni Alberto da Guerra Júdice e Manuel dos Santos Cruz, contando o último a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1945 e os restantes desde 1
de Novembro de 1946.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 3 de Março de 1947. S10 dovídos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:2117).
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Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral- 3. a Repartiçao
Por portaria

de 3 de Janeiro de 1947:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos telegrafistas de engenharia, nos termos do artigo 35.0 do decreto n," 21:365. de 22 de Abril de 1932, continuandona situação de licenciados em que se encontram e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:

.

Para o regimento de engenharia n. o 1, o soldado cadete
do regimento de infantaria n. o 6, n.08 488/33, AlbertoPinto de Resende.
Para o regimento de engenharia n. o 2, o primeiro-sargento miliciano do centro de mobilização de infantaria
n.? 1, Fernando Oarlos Ferreira Lamas.

Por portaria

de 4 de Janeiro de 1947:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos telegrafistas de engenharia, nos termos do artigo 35.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuandona situação de licenciados em que se encontram e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946, os
seguintes soldados cadetes do regimento de infantaria
n.? 6:
Para o regimento de engenharia n.? 1, n.O 524/44, George
José Quintanilha de Meneses.
Para o regimento de engenharia n." 2, n.os 606/41, José
Francisco Quinteiro Fernandes da Silva, e, 631145,
João Tavares Gomes.
Para o batalhão de telegrafistas, n.OS 589142, Armando
Luís Tavares de Almeida Pinto Monteiro, 546/43,
Mário Jorge Azevedo Vaz, 527/44, J osé António de
Almeida, e, 630/45, José Martinho da Oosta Guimarães.
S

Por portaria de 6 de Janeiro de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos sapadores
de engenharia, nos termos do artigo 35.0 do decreton.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando na si.
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N.o 1

tuação de licenciados em que se encontram e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946, os seguintes soldados cadetes do regimento de infantaria n. ° 6:
Para o regimento de engenharia n." 1, n.O 1:071/42,
António Rodrigues Machado e Moura, e, 537/44, Alberto de Figueiredo Carvalho e Melo.
Para o regimento de engenharia n. ° 2, n. o. 376/45, Jorge
Barreto Machado Maciel Faria.
Para o batalhão de pontoneiros, n.os 443/45, João José
Lourenço de Azevedo.
S

Por portarias de 7 de Janeiro de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos sapadores
de engenharia, nos termos do artigo 35.° do decreto
n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando na situação de licenciados em que se encontra, e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Para o regimento de engenharia n." 1, o soldado cadete
do regimento de infantaria n." 6, n.O 444/45, António
Martins Correia.
Para o regimento de engenharia n.? 2, o soldado cadete
do regimento de infantaria n." 4, n.OS 780/45, Rui Maria Palermo Ferreira.
Para o batalhão de pontoneiros, os s~ldados cadetes: do
regimento de infantaria n." 5, n.O 912/45, Manuel António Rego Lains; do regimento de infantaria n." 6,
n.OS 475/45, António Rodrigo de Araújo Pinheiro, e do
regimento de infantaria n.? 11, n." 760/45, José Neves
da Conceição Teixeira.
Para o batalhão de sapadores de caminhos de ferro, o
soldado cadete do regimento de infantaria n. ° 11,
n.O' 644/40, João Pimentel Freixo.
I

I

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos médicos,
para a 3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.° do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de
1932, os soldados cadetes do regimento de infantaria
n.? 11, n.OS 264/42, João Francisco Romão Chedas
Fernandes, e, 766/45, José Manuel de Sousa Galvão
Lucas, continuando na situação de licenciados em que
se encontram, e contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1946.
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de 9 de Janeiro de 1947:

Promovido a aspirante a oficial miliciano sapador de
engenharia, para o batalhão de sapadores de caminhos
de ferro, nos termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365,
de 22 de Abril de 1932, o soldado cadete do regimento de infantaria n,° 1, n. os 456/44, Luis da Silva
Matos, continuando na situação de licenciado em que
se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1945.
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos telegrafistas de engenharia, nos termos do artigo 35. ° do decreto
n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando na
situação de licenciados em que se encontram e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro do ano findo:
Para o regimento de engenharia n." 1, o soldado cadete
do regimento de infantaria n." 6, n.O 530/43, Carlos
Domingos Dantas da Cunha.
Para o regimento de engenharia n. ° 2, o soldado cadete
do regimento de infantaria n.? 1, n.OS 70/43, Orlando
Firmino Ferreira.
Para o batalhão de telegrafístas, os soldados cadetes do
regimendo de infantaria n." 1, n.OS 15/42, José Jorge
Azevedo Coelho Virgílio, 23/42, José Valérío Vicente
Júnior, e 8/43, Delfim Pereira da Costa da Silva Mendes.
S

Promovido a aspirante a oficial miliciano sapador de
engenharia, para o batalhão de pontoneiros, nos termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 da
Abril de 1932, o soldado cadete do regimento de infantaria n.? 4, n.08 779/45, Bento José Viegas Louro,
continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro
do ano findo.
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos médicos,
nos termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22
de Abril de 1932, continuando na situação de licenciados
em que se encontram e contando a antiguidade desde 1
de Novembro do ano findo:
Para a 2. a companhia de saúde, o soldado cadete do
regimento de infantaria n, ° 12, n.OI 188/44 Carlos Alberto Madeira Lopes.
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Para a 3. & companhia de saúde, os soldados cadetes: do
regimento de infantaria n.? 11, n." 1772/45, António
Maria de Castro Ferreira, e, do regimento de infantaria n." 16, n. ° 1731/45, Luís Félix da Costa Silveira.

Por portaria de 10 de Janeiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, continuando na situação de licenciado em que se encontra,
e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1946, o soldado cadete do regimento de infantaria
n.? 11, n.? 1765/45, António de Brito Correia Anacleto.

Por portaria de 13 de Janeiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano telegrafista de
engenharia, para o regimento de engenharia n. ° 1, nos
termos do artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 de
Abril de 1932, o soldado cadete do regimento de infantaria n." 14, n.? 1782/42, Hereulano de Almeida
Fernandes de Campos, continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 17 de Janeiro de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos médicos,
para a 3.& companhia de saúde, nos termos do artigo 35.0 do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, continuando na situação de licenciados em que
se encontram e contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1946, os soldados cadetes: do regimento
de infantaria n." 1, n." 1587/45, Luís Carneiro Lopes
Alpoim; do regimento de infantaria n." 11, n." 1471/45,
Mannel Joaquim Gonçalves Ribeiro, n.? 1759/45,
Eduardo Armando Gonçalves dos Santos, e, n. ° 1763/45,
Artur Manuel Lino Ferreira.
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Por portarias de 23 de Janeiro de 1946:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 12 de
Novembro de 1946, publicada na Ordem do Exército
n.? 10, 2.& série, de 31 de Dezembro do mesmo ano,
que promoveu a aspirante a oficial piloto-aviador miliciano, para o centro de instrução e treino de pilotos-aviadores milicianos da base aérea 0.° 1, o soldado
cadete da mesma base aérea, D. 211/45, João Miguel
Castro Correia do Amaral, por ter sido alistado no
corpo de alunos da Escola do Exército, como cadete,
em 15 de Outubro de 1946.
OS

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 1.11 companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o sol.
dado cadete do regimento de infantaria n. ° 6, n. o. 531/43,
António Júlio da Silva Monteiro, continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portarias de 25 de Fevereiro de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3.11 companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1032, o soldado cadete do regimento de infantaria n." 1, n.OS 360/43,
Manuel Joaquim Lopes Ferreira, continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 3 de
Dezembro de 1946, publicada na Ordem do Exército
n." 10, 2.11 série, de 31 do mesmo mês e ano, que promoveu a aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
para o regimento de infantaria n." 5 e para o batalhão
de caçadores n.? 10, respectivamente,
os soldados
cadetes, <lo regimento de infantaria n.? 1, n.O 933/45,
Adão Antunes Baptista e do regimento de infantaria
n.? 6, n.O 627/45, Viriato Amílcar Pires da Silva, por
se ter verificado que, em data anterior à da referida
portaria, haviam sido alistados como cadetes na Escola
do Exército.
S

I
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Por portaria de 27 de Janeiro de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
para a 3. a companhia de saúde, nos termos do
artigo 35.° do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, o soldado cadete do regimento de infantaria
n. o 1, n,o. 46/43, Brás Barreiros Maymone, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 29 de Janeiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para a
3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.° do
decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado
cadete do regimento de infantaria n.? 1, n.ol 446/44,
Eugénio José de Ascensão Ribeiro Rosa, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial millciano de artilharia
de campanha, para o regimento de artilharia ligeira
n.? 4, nos termos do artigo 35.° do decreto n." 21:365,
de 22 de Ahril de 1932, o soldado cadete do regimento
de artilharia ligeira n. ° 3, n. os 244/45, Jorge António
A~a de Matos, continuando na situação de licenciado
em que se encontra e contando a antiguidade desde 1
de Novembro de 194:6.

Por portaria de 6 de Fevereiro de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1932,
o soldado cadete do regimento de infantaria n." 11,
n.OS 769/45, Joaquim Luis da Silva Santos, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
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Por portaria de 7 de Fevereiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano veterinário,
para a secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, nos termos do artigo 35.0 do decreto
n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado cadete
do regimento de cavalaria n. o 2, n. os 440/45, José
Freire da Cruz Sobrinho, continuando na situação de
licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 8 de Fevereiro de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.0
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado cadete n. os 149/42 do regimento de artilharia
pesada n.? 1, Gabriel de Sousa Morais, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946_

IV - COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra _I.a

E TRANSFERÉNCIAS

Direcção Geral-I.a,

Repartição

Por portarias de 26 de Dezembro de 1946:
Nomeado juiz auditor do Tribunal Militar Territorial do
Porto o juiz de La classe José Pinto de Vasconcelos,
em substituição do juiz de 2. a classe Alfredo José da
Fonseca, que foi exonerado deste cargo.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Janeiro de 1947. SI.
devido. emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Nomeado promotor de justiça junto do Supremo Tribunal Militar o coronel de infantaria Francisco José da
Silva Santos Júnior, em substituição do tenente-coronel da mesma arma Henrique Augusto Perestrelo da
Silva, que é exonerado deste cargo.
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Por portaria de 6 de Fevereiro de 1947:
Nomeado vogal do Conselho Superior de Disciplina do
Exército, nos termos do artigo 160.0 do regulamento
de disciplina militar, o general Gaudêncio José da
Trindade, em substituição do general José Garcia
Marques Godinho, que passou à situação de reserva.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 11 de Fevereiro de 1941. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:251).

Por portaria de 13 de Feoereiro de 1947:
Supremo Tribunal Militar

Vice-almirante, na situação de reserva, Alfredo Botelho
de Sousa, em substituição do general, também na situação de reserva, Tasso de Miranda Cabral, que em 19
de Fevereiro findo atinge o limite de idade.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Fevereiro de 1947. Nilo
alio devidos omolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Ministério da Guerra -I.

a

Direcção Geral- 2. a Repartição

Por portaria de 3 de Janeiro de 1947:
Regimento de infantaria

n.O 6

Major de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n." 6, António Pinto das Neves Ferreira.
Batalhão de caçadores n. ° 5
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n." 8, Carlos Albano Pinheiro de Carvalho, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 6

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n. ° 6, Norberto Albano
Múrias.
Por portarias de 7 de Janeiro de 1947:
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Francisco
Maria Ramos e Silva, para preenchimento do lugar de
instrutor militar, criado pela alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei n," 36:059, de 24 de Dezembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em SO de Janeiro de 1947. Sio
deTidos emolumen tos, nos termos do decreto n.· 22:261).

58

ORDEM DO EX~RCITO N.o 1
Ministério da Guerra -I.'

2,' Série

Direcção Geral- 3.' Repartição

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do comando militar dos Açores, Belmiro dos Santos Carvalho, sem dispêndio para
a FAzenda Nacional.
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 3.' Repartiçlo

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do comando militar dos Açores, Rui Pinheiro
de Lemos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
2.' região militar - Ouartel general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Manuel Gedeão, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional,
Governo Militar de Elvas

Capitão, do batalhão de caçadores
de Santa Clara Barbas.

n.? 8, José Joaquim

Regimento de infantaria n.O 5
Capitão médico, supranumerário,
do batalhão independente de infantaria n, o 17 (comando do regimento de
infantaria n. o 17), António de Deus Mouga Rodrigues,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 13

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general do comando militar dos Açores,
José Ferreira Gomes e, em disponibilidade, José Luís
Gomes, ambos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 2
Alferes miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n." 16, Afonso Antunes Garcia, por pedir.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Alferes miliciano, do batalhão de metralhadoras
José Alves Pacheco, por pedir.

n. o 3,

Batalhão de caçadores n.O 6
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa (grupo misto de artilharia de S. Miguel); João
Nunes Catana, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

2." Série
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Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Alferes miliciano, licenciado, da 4.a bateria expedicionária do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2,
António Ribeiro da Cunha.
Regimento de artilharia de costa

Capitão, do grupo independente de artilharia n.? 6 (automóvel), Mário Emílio Azinhais de Melo, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António José
de Araújo Leite de Castro Sampaio Vaz Vieira, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando militar dos Açores, Augusto Marques,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Por portaria de 10 de Janeiro de 1947 :
Batalhão Independente de infantaria n.· 17

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de metralhadoras n." 2, Cassiano Fernandes Carranca.
Batalhão de caçadores n.O2

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de metralhadoras n." 2, Augusto Martins Inácio, por pedir.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Capitão, da bateria independente
n, o 2, João Carlos de Sousa.

de defesa de costa

Inspecção do serviço automóvel do exército

Inspector, interino, o coronel, tirocinado, do regimento
de engenharia n," 1, José F'ernandes de Barros Júnior.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Escola do Exército, Manuel Amaral da Silva.
Base aérea n.O 2

Capitão de aeronáutica,
Bonnuci Veiga.

no quadro da arma, Marciano
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Por portarias de 14 de Janeiro de 1947:
Colégio Militar

Alferes de cavalaria, da Escola Prática da Arma, João
de Mouta Domingos e Araújo, nos termos do artigo 1.0
do decreto-lei n,? 33:473, de 29 de Dezembro de 1943,
para o lugar de adj unto do mestre de educação física,
interino, na vaga do tenente miliciano Fernando Carlos Loureiro, que, por portaria desta data, é exonerado
daquelas funções e transita para a situação de licenciado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Janeiro de 1941. São
devidos emolumentos,

DOS

termos do decreto n,o 22:251).

Direcção da Arma de Artilharia

Major de artilharia, supranumerário, do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, José Teles da.
Silva Palhinha, sem dispêndio para a Fazenda NaeionaI.
Base aérea n.O 4

Alferes milicianos de aeronáutica, do centro de instrução e treino de pilotos-aviadores milicianos, Vítor Maria
Peile da Costa Maia e Vítor Manuel Marques Arede
Soveral.
1,0 grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do Colégio Militar, Fernando Carlos Loureiro Ferreira.

Por portaria de 17 de Janeiro de 1947:
Distrito de recrutamento e mobilização n. o

"

Major de infantaria, regente, interino, da La secção do
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, Fernando Augusto da Câmara Lomelino, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n,? 13, António Augusto
Andrade Alves Assis, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

2.' Série
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Por portaria de 21 de Janeiro de 1947:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitão de aeronáutica, da base aérea n. o 2, Raul Patrocínio Almeida Cabral.
Base aérea n. o 2

Major de aeronáutica, no quadro da arma, José António
de Almeida Oosta Franco.
Por portarias de 24 de Janeiro de 1947:
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Oapitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 11,
Manuel Joaquim da Silva Júnior, nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei n. ° 36:059, de 24:
de Dezembro de 1946, por ter sido nomeado subalterno
das companhias do referido Instituto, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional, na vaga do tenente de infantaria, na situação de reserva, António Costa, que
deixou de exercer as funções de oficial de serviço daquele estabelecimento, pelo que fica exonerado do
serviço que ali desempenhava.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 12 de Fevereiro de 194.7. sno
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22.267) •

..

Regimento de infantaria n. o 6

Major de infantaria, do distrito de recrutamento
lização n.? 6, José da Rocha Soeiro.
Batalhão de metralhadoras

e mobi-

n.O I

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento de
infantaria n." 2, Henrique José Gonzalez Costa Jardim, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de engenhos

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de companhias de trem automóvel, Adelino
Jorge Pimenteira.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4, António das Dores Gonçalves Pincarilho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Bateria independente de defesa de costa n. ° 2
Comandante, o capitão de artilharia, supranumerário,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, Aníbal
Scipião Formosinho e Silva.
Alferes, do extinto grupo misto de artilharia da Madeira,
António Esteves.
Bateria independente de artilharia

antiaérea do Funchal

Comandante, o capitão de artilharia, supranumerário,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1, Mário
de Sousa Portela Ribeiro.
Tenente, da bateria independente de defesa de costa
n. o 2, Manuel Marques Peralta.
Regimento de cavalaria n.O 2

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento de
cavalaria n. ° 8, João António da Cunha Vale e Azevedo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia n.O I

Major de engenharia, no quadro da arma, Armando Néri
'Peixeira.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Alferes, supranumerários,
da extinta esquadrilha independente de aviação de caça n." 2, Carlos Galvão de
Melo e Hildo de Faria Queirós.

Por portarias de 28 de Janeiro de 1.947:
Colégio Militar

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8,
Lúcio da Cunha Serra, para o lugar de adjunto do
instrutor militar, nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 33:473, de 29 de Dezembro de 1943.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Fevereiro de 1947. Slto
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Director, o major de engenharia, adido, Artur Quintino
Rogado, ficando exonerado das funções de professor
ordinário efectivo.

2." Série
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Chefes de secção, os majores de infantaria, Alipio da
Silva Vicente e, regente da 2. a secção, Eduardo António Garção, ficando este exonerado das funções que
exercia no referido Instituto.
Secretário e presidente do conselho administrativo, o
major miliciano de infantaria do extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro, Hugo Mendes Calado.
Subalterno das companhias, o tenente de infantaria, oficial de serviço, José Manuel Alves Ribeiro, ficando
exonerado das funções que desempenhava naquelo
Instituto.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 12 de Fevereiro de 1947. Silo
devidos emolnmentos, nos termos do decreto n.o 22:2~7).

Ministério da Guerra _1.8 Direcção Geral-

3.& RepartiçAo

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do quartel general da 4.8 região militar, José
Carvalho Pereira, por pedir.
Regimento de infantaria

n. ° 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da extinta La companhia de trem hipomóvel, José
Maria Simões, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes veterinário, da extinta La companhia de trem
hipomóvel, António Guapo Garção.
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro dos mesmos serviços, Fernando dos Santos
Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Alberto Adeodato Rodrigo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 7

Tenente veterinário, do regimento de infantaria n.? 12,
Virgílio José de Lima Orvalho, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.

..
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Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de metralhadoras n. o 3 (batalhão de caçadores do Norte, expedicionário a Macau), António Maria Rodrigues de
Vasconcelos.
Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão de
caçadores n. o 10 (batalhão de caçadores do Norte, expedicionário a Macau), Inácio Duarte Trindade.
Batalhão de metralhadoras n.O I

Tenente miliciano médico, licenciado, da 3. a companhia
de saúde (destacamento sanitário, expedicionário às
colónias), António da Silva Ramos de Magalhães.
Grupo independente djl artilharia pesada n. ° 3
Capitães do extinto quadro auxiliar de artilharia, da extinta La companhia de trem hipomóvel, José Duarte
Ferreira Brito e José Antunes Mendes.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da extinta La companhia de trem hípomóvel, José
Octávio do Carmo Gonçalves Oosta, José Gomes Barraqueiro, Pompeu Martins e Ernâni Pinto de Almeida.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O I

Comandante, interino, o major
-comandante, Augusto Dantas
ria Pereira.
Segundo-comandante,
o major
mento de artilharia ligeira n. o
Silveira Machado.

de artilharia, segundoPimenta Serrão de Fade artilharia, do regi1, Aníbal Frederico da

Regimento de cavalaria n. ° 2

Alferes miliciano médico, licenciado, da 3.:1 companhia
de saúde (destacamento sanitário, expedicionário às
colónias), Luis Artur Tamagnini Barbosa.
Regimento de engenharia n.O I

Aspirante a oficial miliciano de engenharia, com a patente de alferes, José Almeida de Miranda.
Base aérea n.O 4

Alferes miliciano de aeronáutica, do centro de instrução
e treino de pilotos-aviadores milicianos, António dos
Reis Trincão.

2.' Série
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Esquadrilha independente de aviação de caça

Comandante, o capitão de aeronáutica, da extinta esquadrilha independente de aviação de caça n. o 1, Manuel
Pinto Machado de Barros.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da extinta esquadrilha independente de aviação de
caça n. o 2, Armando dos Santos Pinto.
I.· companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado, do regimento de
mfantaria n. o 6, António Leitão Pereira Marques.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano médico, licenciado, do regimento de
infantaria n.? 10, Antero António Andrade Silva.
3.' companhia de saúde

Tenente médico graduado, licenciado, do destacamento
sanitário expedicionário às colónias, José Hermilo
Meira e Cruz.
I.o grupo de companhias de subsistências

. Alferes milicianos do serviço de administração militar,
licenciados, da extinta 2. a companhia de trem hípomóvel, Henrique de Aragão Pinto e António Miguel de
Vasconcelos Horta de Andrade Velez.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da casa da reclusão do governo militar de Lisboa,
Matias Mourato Chambel.

Por portaria de 3 de Fevereiro de 1947:
Ministério da Guerra -

2." Direcção GeraJ-4."

Repartiçlo

Tenente-coronel de cavalaria, da direcção da arma, Manuel Venâncio Deslandes.
Comando militar da Madeira

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1 (grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 5), José Fernandes.
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da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Daniel Fernandes Aguiar, sem dispêndio para a Fazeuda
Nacional.
.
Quadro da arma de infantaria

Oapitães: do batalhão de caçadores n,o 9 (batalhão de
caçadores do Norte, expedicionário a Macau), António
Gonçalo 'I'orgal e, do batalhão de metralhadoras n. o 3
(batalhão de caçadores do Norte, expedicionário a Macau), Ernesto Monteiro Góis Pinto.
Alferes, do batalhão de caçadores n." 9 (batalhão de
caçadores do Norte, expedicionário a Macau), Manuel
Sidónio dos Santos Nunes.
Regimento de, infantaria

n.· 14

Tenente miliciano, licenciado, do regimento de infantaria
n. o 2 (batalhão expedicionário às colónias, desmobilizado), Carlos Eduardo Macedo da Silva.
Batalhão independente

de infantaria

n.- 19

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da bateria independente de defesa de costa n." 2, João
Freire Pestana de Barros.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando militar da Madeira, João António da Silva.
Regimento de cavalaria

n.· 2

Segundo-comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da
4.:l Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério,
Luis da Costa Ivens Ferraz.
I nspecçãe do serviço automóvel do exército

Inspector, o brigadeiro de engenharia, no quadro da arma,
José Fernandes de Barros Júnior.
Base aérea n. o 4

Aspirante a oficial miliciano de aeronáutica, do centro
de instrução e treino de pilotos-aviadores milicianos,
João Gregório Oraveiro Lopes.
2.0 grupo de companhias

de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, da La Repartição da 2. a Direcção Geral
deste Ministério, António Júlio Rodrigues dos Santos.
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67

do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito do recrutamento e mobilização D.O 1, Mário
Augusto de Carvalho.
.

Por portaria de 7 de Fevereiro de 1947:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, da base
aérea n.? 1, José Filipe Taborda de Morais, por pedir.
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Serviços cartográficos

do exército

Chefe, o coronel de artilharia, da direcção da arma, Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
Escola Prática

de Infantaria

Alferes, do batalhão de caçadares
Silveira Costa.

n.? 3, Joaquim Lima

Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes, do regimento de infantaria n." 8, Armando Ernesto Malheiro Veloso, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
..
Regimento de infantaria

n. o 13

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão de
caçadores n. ° 10 (batalhão de caçadores do Norte,
expedicionário a Macau), Mário Pinto Bacelar.
Regimento de infantaria

n.O 14

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da L." companhia de trem hipomóvel, extinta, Delfim
Fernandes.
Batalhão de caçadores n. ° 9
Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão de
caçadores D.O 3 (batalhão de caçadores do Norte, expedicionário a Macau), Manuel Raimundo Ferreira dos
Santos Pires de Morais.
Centro de mobilização

de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
reia Gomes.

n.O 12

licenciado, Ferry

Cor-
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Centro de mobilização de infantaria n. 19
O

Alferes miliciano médico, licenciado, do batalhão independente de infantaria n.? 19, Jorge Luís Nóbrega
Araújo.
Direcção da Arma de Artilharia

Major, supranumerário, do grupo de artilharia contra.
aeronaves n. o 1, Aníbal Afra Nozes, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia

pesada n. o 3

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, da direcção
da arma, Carlos Luis Pereira de Almeida.
Segundo-comandante,
o major, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 3, António Cirne Rodrigues Pacheco.
Regimento de cavalaria n. o 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n." 4, José Caio Loureiro da Cunha Mota, sem dispêndio par~ a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado.
militar, supranumerário, do comando militar dos Açores, José Pires, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia n.O I

Comandante, interino, o tenente- coronel de engenharia,.
segundo-comandante, Francisco Filipe dos Santos Caravana.
Segundo-comandante,
interino, o major de engenharia,
Luís Gonzaga dos Santos Moura.
Regimento de engenharia n.O 2

Major de engenharia, professor do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Manuel
da Conceição Gomes, para os efeitos da alínea a) do
artigo 45.0 do decreto n. ° 17 :378, substituído pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:17C>, de 27 de Dezembro de
1U30.
Base aérea n. o I

Capitão miliciano do serviço de administração militar, do
extinto quadro especial, da 3. ~ Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, Júlio Duarte Costa.

~.' Série
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Base aérea n.O 2

Tenente de aeronáutica, da base aérea n." 3, Artur Manuel Acciauoli Tamagnini Barbosa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· I

Alferes milicianos, médicos, licenciados, do regimento
de artilharia de costa, Fernando Sabido da Costa e
José Pinto Simões.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

'Tenentes milicianos: médico, da 3. a companhia de saúde,
Custódio Antero Pereira Oamacho e, farmacêutico, do
destacamento sanitário expedicionário às colónias,
Augusto Goulart Branco, ambos licenciados.
Secção 1Ie depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Tenente miliciano veterinário, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? 18, José Tavares Silva.
Escola Prática de Administração Militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão independente de infantaria n." 19, António
de Almeida Moura, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Quadro dos serviços auxiliares do e~xército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
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 ~O de 'Fevereiro de 1943,
do batalhão de caçadores n,? 9 (extinto batalhão de
caçadores do norte, expedicionário a Macau), António
Inácio Subtil.
Assistência aos Tuberculosos do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando militar da Madeira, Casimiro Dias, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.

P01'

portaria de 13 de Fevereiro de 1947:
Regimento de infantaria

n. ° II

Capitão miliciano, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n." 7, Manuel Pedro Rodrigues
Pardal, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Tenente de infantaria, no quadro da arma, CIodomir Sá
Viana de Alvarenga, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 4

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 4, Ezequiel Maria Laranjinha Cabrita, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão do caçadores
n.? 8, Armindo Júlio Correia da Silva Louro, por
pedir.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 17

Alferes milicianos, licenciados, do batalhão independente
de infantaria n. o 17 (2.0 batalhão do regimento de
infantaria n. o 17), Mário Jorge e Alfredo. Malheiros
de Serpa.
Defesa antiaérea de Lisboa

Aspiranto a oficial miliciano, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 2, José de Sousa Brasão Antunes, por pedir.
Grupo independente de artilharia

pesada n.O 3

Capitães: do regimento de artilharia ligeira n. o 4, J oaquim Antunes da Fonseca e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 2, Almor Branco Baptista.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes: do regimento de cavalaria n.? 6, Domingos de
Vilas Boas de Sonsa Magalhães e, do regimento de
cavalaria n. o 8, Pedro Alexandre Gomes Cardoso.
Regimento de cavalaria n.· 2

Alferes, do regimento de cavalaria n. o 3, .Juvenal Aníbal
Semedo de Albuquerque, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Alferes miliciano médico, licenciado, do grupo independente de artilharia de montanha, Serafim Teixeira dos
Santos.
2.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Francisco Emídio Cabral Pinto Teixeira de Sousa
Pimentel, por motivo disciplinar.
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Carreira de tiro "Vergueiro·Ducla Soares»

Capitão, do regimento de infantaria n." 11, António
Júlio Borges Gouveia, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Por portaria de 20 de Fevereiro de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Majot do corpo do estado maior, chefe do estado maior
do comando militar dos Açores, Carolino Eduardo
Ferreira do Nascimento, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Infantaria

Majores de infantaria, no quadro da arma, Mário Teles
Pamplona e José Maria Ribeiro da Silva.
Regimento de infantaria n.· 6

Segundo-comandante,
o tenente-coronel de infantaria,
em disponibilidade, Ricardo de Andrade, sem dispêndio
para a F'azenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 10

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
l supr anumerário,
do comando de artilharia da defesa
antiaérea de Lisboa, Manuel Mendes Soares, sem dispêndio pam a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 14

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial.
no mesmo extinto quadro, Filipe Gomes Gonçalves.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Capitão do regimento de infantaria n. o 3, Mário Gustavo
de Araújo Barata da Cruz.
1." Inspecção de Artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, no quadro da arma,
Miguel Pereira Coutinho.
3.' Inspecção de Artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior, no quadro da arma, Francisco Aires de
Abreu.
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pesada n.O 3

Capitães: do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Joaquim Antunes da Fonseca e, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. ° 2, Almor Branco Baptista.
Grupo independente de artilharia

R.O

6 (automóvel)

Aspirante' a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de artilharia ligeira n.? 4, Romeu Fortes Pina, por
pedir.
Escola Prática de Engenharia

Capitão, supranumerário,
do batalhão de telegrafi tas,
Armando José Marques Girão.
Tenentes: do regimento de engenharia n." 1, Armando
Luis Rebelo da Silva e, do batalhão de telegrafistas,
Francisco Aires de Oliveira Júnior.
RegImento de engenharIa n.· 2

Aspirante a oficial miliciano. do regimento de engenharia
n." 1, Fernando Manuel Martins Carqueija Gonçalves,
por pedir.
Base aérea n.O 4

Alferes do serviço de administração militar, do batalhão
independente de infantaria n. o 17, Fernando de Deus
Ferreira de Matos.
2.' companhia de saúde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, Américo Pereira Gabriel, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Depósito de Remonta

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, António
Augusto de Sampaio o Melo Pereira de Almeida.
Depósito geral de material de guerra

Capitão, supranumerário, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 2, João Soares Vítor de Sousa Vairinho,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Instituto Profissional dOI Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Capitão de engenharia, do grupo de companhias de trem
automóvel, Domingos Cabral de Melo, por ter sido
nomeado professor provisório do referido Instituto por
portaria de 18 de Janeiro de 1947.
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Por por·tarias de 25 de Eecereiro de 1947 :
Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, da 3." Repartição da 2.a Direcção Geral
deste Ministério (delegação na 1." região militar),
Manuel Gomes da Silva Vera Cruz, nos termos do
artigo 110.0 do regulamento da Manutenção Militar,
aprovado por decreto n," 16:696, de 9 de Abril de
1929, por ter sido nomeado para o lugar de adjunto
do chefe da sucursal do Porto, de que trata o quadro
anexo ao decreto n." 18:074, de 11 de Março de 1930.
(Visada pelo Tribunal de Cont..
em 4 de Março de 1941.
S!o devldol emolnmentol, nOI termo. do decreto n.· 22:267).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 5, José Joaquim Pinto Monteiro.
Regimento de Infantaria n. o 2

Tenente miliciano, licenciado, do batalhão independente
de infantaria n. ° 17, Pedro Brito do Rio.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de caçadores
n. o 4, .Tosé do Nascimento Costa, por pedir.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Aspirante a oficial de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 8, Francisco Eduardo Laranjeira, por pedir.
Batalhlo Independente de infantaria n.· 18

Tenente miliciano de infantaria, do serviço postal e censura do comando militar dos Açores, Armando Brito
Martins Coelho.
Batalhão independente de infantaria n.O 19

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 7, Pedro Abraão de Vasconcelos Ornelas, por_
pedir.
Batalhão de caçadores n. o 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 5, Alberto Gil Fernandes Pereira, por pedir.
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Batalhão de engenhos

Alferes do serviço de administração militar, do 2.0 grupo
de companhias de subsistências, Ludgero França de
Carvalho.
Centro de mobilização

de infantaria

Tenente miliciano de infantaria,
Bonucci Veiga.
Distrito

de recrutamento

n.O 12

licenciado, Armando

e mobilização

n.O 15

Chefe, o coronel de infantaria, no quadro da arma, Jaime
Martinho Ferreira Leal.
Direcção da Arma de Artilharia

Major miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, do comando da defesa marítima de Lisboa, Daniel Fernandes de Barros Queirós.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 3

Segundo-comandante, o major de artilharia, da 1.n delegação da direcção da arma, Manuel Pereira de Bastos
Valença.
Grupo independente de artilharia pesada n. ° 3
Capitão, do regimento de artilharia ligeira n." 4, Tomás
Esmeraldo Nobre, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Aspirantes a oficial milicianos, licenciados: do regimento
de artilharia ligeira n. o 2, Gonçalo Manuel Camacho
de Sena Faria de Vasconcelos, Francisco Manuel Barata de Tovar Pereira Coutinho Furtado de Melo e
Alberto Seabra da Costa e, do regimento de artilharia
ligeira n. o 4, Ruben José de Oliveira Cunha, Arménio
Tavares Rocha e António de Jesus Raio Júnior, todos
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Defesa antiaérea

de Lisboa

Aspirantes a oficial milicianos: do grupo de artilharia
contra aeronaves n." 2, Joaquim Tomás Brito Pires
e, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, António Ferreira Alves, ambos sem dispêndio para a
Fazenda Nacional e ficando o último na situação de
licenciado.
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n.· 2

Aspirantes a oficial milicianos: do regimento de cavalaria
n.? 4, Oarlos Oardoso Gouveia Franco e, do regimento
de cavalaria n. o 5, João Galante da Silva Veiga, o primeiro sem dispêndio para a Fazenda Nacional e osegundo por pedir.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército r
da extinta esquadrilha independente de aviação de caça
n.? 2, Manuel da Silva Monteiro, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimentode cavalaria 11.° 5, Jorge de Melo Gomes, por pedir.
Comando geral de aeronáutica

militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército;
da base aérea n.? 3, Joaquim Dias Ribeiro.
Base aérea n,o 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
batalhão de engenhos António Nunes.
Centro de instrução

e treino de plletns-aviaderes

milicianos

Aspirante a oficial miliciano do aeronáutica, licenciado r
da base aérea n.? 1, Mário Augusto Condessa Falcão.
Direcção do Serviço de Saúde Milita,'

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro, António Maria de Almeida.
2.a companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, licenciados: da 2.a companhia de saúde (forças expedicionárias em Oabo Verde),
António Francisco Madeira Ascensão, e, da La companhia de trem hípomóvel, extinta, António Gonçalves
Martins Leitão, Porfirio Henriques de Almeida Carneiro e Francisco Manuel Santos de Ibérico Nogueira.
Escola Prática

de Administração

Militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de pontoneiros, Octávio Fernandes Martim.
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2,· grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, da extinta 1.a companhia de trem hipomóvel,
João Augusto Dias Rosa,
Hospital Militar

Principal

Chefe da secretaria, o capitão do extinto quadro de
oficiais do secretariado militar, supranumerário,
do
comando militar dos Açores, José Coelho de Moura,

P01' portaria de 26 de Fevereiro de 1947:
Comando militar

da Madeira

Chefe do estado maior, o major, comandante, interino,
do batalhão independente de infantaria n," 19, Armando Amaro de Freitas.
Regimento de infantaria

n.· I

Tenente chefe de banda de música, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, Vasco Silvério da Rocha,
por pedir,
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 2, Henrique José Gonzalez Costa Jardim, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática

de Artilharia

Segundo-comandante,
o tenente-coronel de artilharia,
director do Depósito Geral de Material de Guerra,
José Luciano da Silva Cravo.
Majores de artilharia, da direcção da arma, João Lopes
da Fonseca Guedes e, supranumerário, Armando José
de Matos.
Regimento de artilharia

ligeira

n.a I

o tenente-coronel de artilharia,
Segundo-comandante,
supranumerário,
da direcção da arma, António Augusto de Sousa Oliveira.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Segundo-comandante, o tenente-coronel de artilharia, da
direcção da arma, J oão Vasco de Meneses.
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Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, comandante, do regimento de cavalaria n." 8,
Carlos Tavares Afonso dos Santos.
Hospital

Militar

Principal

Chefe da contabilidade, o capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2.3 Direcção
Geral deste Ministério, Daniel Neves Sales Grade.
Tesoureiro, o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército, da 3: a Repartição da La Direcção Geral
deste Ministério, Alvaro Franco Neto.
Regimento de cavalaria

n.· I

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n.v 7, Júlio António Jacobetty Santos Vieira, sem disPêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.· 2

Comandante, interino, o tenente- coronel, segundo-comandante do regimento de cavalaria n." 3, Luciano Ernesto
da Silva Granate.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão chefe de banda de música, do regimento de infantaria n. o L Armando Fernandes, por pedir.
Direcção do serviço de saúde militar

Tenentes-coronéis médicos, da 3.a Inspecção do Serviço
de Saúde Militar, José de Moura Neves e, miliciano do
extinto quadro especial, da 2. a Inspecção do Serviço
de Saúde Militar, Júlio Coutinho de Sousa Refóios.
Major médico, comandante, da 2.a companhia de saúde,
Francisco Bicudo de "Medeiros.
I.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, director do Hospital Militar
Principal! Gilberto Carrilho Xavier.
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2.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o tenente-coronel médico, director do hospitaL
militar regional n. o 2, Virgilio J oaquim de Aguiar.
3.' inspecção do serviço de saúde militai'

Inspector, o tenente-coronel miLiciano médico do extinto
quadro especial, da Direcção do Serviço de Saúde
Militar, Alfredo Pereira de Sousa.
2.· companhia de saúde

Comandante, o major médico, supranumerário da Direcção do Serviço de Saúde Militar, António Júlio
Ribeiro.
Hospital Militar

Principal

Director, o tenente-coronel médico, da Direcção do Serviço de Saúde Militar, Manuel António Enes Ferreira.
Subdirector, o major médico Guilherme Frederico Bastos
Gonçalves.
Hospital militar

regional n,O 2

Director, o major médico, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar, Francisco Ribeiro Coutinho.
Escola do Exército

Comandante, O general, vogal
Militar, Alvaro Teles Ferreira

do Supremo
de Passos.

Tribunal

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1947 :
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n." 15, Agostinho do Nascimento Crisó tomo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de infantaria

}tIajor de infantaria, do distrito de recrutamento
lização n. o 6, Manuel Celestino Cruz.

e mobi-
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Batalhão de caçadores n.· 4

Comandante, o tenente- coronel de infantaria, do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 16, José da Encarnação Alves de Sousa.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes de infantaria, no quadro da arma, Aldorindo
Alexis Filinto Ilidio Ferreira Pinto da Cunha, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização de infantaria n.· 6

Tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, do distrito de recrutamento e mobilização
. n. o 6, Gustavo Adolfo de Gouveia.
Major de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 6, Manuel Gonçalves da Silva,
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 4

Subchefe, interino, o major, comandante, interino, do
batalhão de caçadores n.? 4, José António Guerreiro
Rebeca Júnior.
Distrito de recrutamento e mobilizaçílo~n.· 6

Chefe, interino, o tenente-coronel, segundo-comandante
do regimento de infantaria n. o 6, Manuel Luis Rodrigues Junqueira.
Distrito de recrutamento e mobilizaçílo n. o 16

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, do distrito de
recrutamento e mobilização n.? 4, Amadeu Viegas do
Olival.
Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Aspirantes milicianos: do regimento de artilharia pesada
n." 2, João Carlos Pinto Coelho Afonso, Avelino Lavrador dos Reis, Ângelo de Bastos Peres e Júlio
Augusto de Oliveira Afonso, e do regimento de artilharia de costa, José Joaquim Dionísio, Henrique João
Luís Lerwim Marques Pereira e, licenciado, Manuel
Felicio Duarte, todos sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 7

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de cavalaria n." 3, Jorge de Serpa Pimentel, por
pedir.
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Batalhão de pontoneiros

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de engenharia n." 2, José Ernesto Brigham da Silva.
Grupo de companhias de trem automóvel

Capitão de engenharia, no quadro da arma, Albino Augusto de Macedo Vendeirinho, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, da 3. a companhia de saúde (destacamento
sanitário colonial), Francisco Guinapo Moreira.
Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de pontoneiros,
Alberto Coelho Bártolo, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Tribunal Militar Territorial

do Porto

Promotor de justiça, o major do regimento de infantaria
n.? 6, António da Silva Pinheiro.

Por portaria de -J de Jlarço de 1947:
Regimento de infantaria n.O 12

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n, o 10, Fernando Celso Almeida de Miranda, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores

n.· 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, das forças
do exército da colónia de Angola (4. a companhia índigena de caçadores), Amadeu Rossan e Costa.
Batalhão de metralhadoras n.· I

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 15, Vasco da Rocha Cardoso, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Grupo de companhias de trem automóvel

Tenente, do regimento de engenharia n." 2, Fernando
de Figueiredo Cunha Pacheco, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
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Base aêrea n.· 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, da base aérea n." 3 (base aérea n.? 4),
José Fernandes Laça.
Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel do corpo do estado maior, chefe do estado maior
do quartel general da 4.&Região Militar, Celso Mendes
de Magalhães.

Ministério

da Guerra - 3.a Direcção

Geral-t.a

Repartição

Por portaria de 6 de Dezembro de 1946:
Nomeado professor eventual dos cursos para promoção
a major e coronel, nos termos do § único do artigo 5.°
do decreto-lei n.? 30:288, de 2 de Fevereiro de 1940,
e do artigo 2.0 do decreto n. o 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, o tenente- coronel de engenharia Francisco Filipe dos Santos Caravana.
Esta nomeação é considerada de urge~te conveniência
de serviço público, reconhecida por despacho ministerial
de 5 do corrente.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Dezembro de 1946. Slo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:2:;7).

Por portaria de 23 de Janeiro de 1947:
Exonerado de professor catedrático da 11. a cadeira da
Escola do Exército desde 16 de Janeiro de 1947,
por ter passado à situação de reserva, o major de
artilharia Ernesto Florêncio da Cunha.
(Anotada

Ministério

pelo Tribunal

de Contas em 28 de Janeiro

da Guerra - RepartiçAo

de 1941).

Geral

Por portaria de 17 de Janeiro de 1947:
Exonerado, a seu pedido, desde 11 de Outubro de 1946,
do cargo de professor efectivo do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, o major de
engenharia, na situação de reserva, Eduardo Evangelista do Carvalhal.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 20 de Janeiro

do 19(7).
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Por portaria de 18 de Janeiro de 1947:
Nomeado, por urgente conveniência do serviço, professor
provisório do Instituto Profissional dos Pupilos dos.
Exércitos de Terra e Mar, o capitão de engenharia
Domingos Cabral de Melo, nos termos do artigo 141.<>
do decreto 18:876, de 23 de Setembro de 1930.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Foverelro de 1947. Sl<>
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:267).

Por portaria de 22 de Fevereiro de 1947:
Cllntro de Mobilização do seniço

de saúde n.O I

Capelão graduado em capitão, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 11 (forças expedicionárias em Cabo
Verde), José da Costa Parente.

Por portarias de '25 de Fevereiro de 1947:
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O I

Capelão graduado em alferes, licenciado, das forças expedicionárias a Moçambique, Ernesto Domingues da
Silva.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 2

Capelão graduado em capitão, licenciado, das forças expedicionárias a Moçambique, João dos Santos Cabral.
Abatido ao efectivo do corpo de capelães militares, nos
termos do artigo 13.0 da portaria n.? 11:022, de 12 de
Julho de 1945, o capelão graduado em tenente, do batalhão de caçadores n.? 9, António Lopes da Cruz,
sendo considerado nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1947.

v-

COMISSOES

Ministério da Guerra -I.a Direcçao Geral- 2. a Repartiçlo
P07' portaria de 21 de Janeiro de 1947:
Nomeada a comissão composta dos oficiais a seguir
mencionados para proceder à liquidação e encerramento
das contas do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exér-
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citos de Terra e Mar, extinto por decreto n. o 36:056,
de 21 de Dezembro próximo passado, e referente ao ano
de 1946:
Tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva"
José Miguel Coelho Godinho.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Álvaro de
La Cruz Quezada Mendes.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
na situação de reserva, Joaquim Fernandes.

VI- CONDECORAÇOES
Presidência

da República -

Chancelaria

E LOUVORES
das Ordens Portuguesas

Usando da faculdade que me confere o decreto
16:449, de 30 de Janeiro de 1929: hei por bem, sob
proposta do Ministro da Guerra, conferir o grau de
grande-oficial da Ordem Militar da Torre e Espada ao
general Anibal César Valdês de Pessoa e Sousa pelos
altos e muito importantes serviços prestados ao Pais e
ao exército durante a segunda guerra mundial, no exercicio do alto cargo de comandante militar dos Açores e
responsável pela defesa do arquipélago, quer organizando a defesa e imprimindo às tropas do seu comando
o verdadeiro sentido dos seus deveres militares e de
portugueses, quer conduzindo negociações com representantes e autoridades militares de paises aliados envolYidos no conflito, sem nunca esquecer e seguir com
extraordinária solicitude e inteligência a orientação do
Governo nem perder de vista os superiores interesses
de Portugal em tão melindrosa conjuntura, conseguindo
assim, com O seu fino tacto, a sua esclarecida perspicácia e a sua inquebrantável vontade de servir o Pais em
todas as circunstâncias, levar brilhantemente a bom termo
uma das mais difíceis e delicadas missões que a um chefe
militar pode competir, em tudo se revelando um oficial
general de marcado valor, inexcedível lealdade e comprovado mérito.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 25 de Fevereiro de
1947.-ANTÓNlo ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Fel''lIando dos Santos Costa.
O
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Geral _ I.a Repartição

Por portarias de 2 de Janeiro de 1947:
Louvado o coronel de artilharia, tirocinado, João José
Soares Zilhão, porque, tendo desempenhado no ano
lectivo findo as funções de director dos cursos de
promoção, a esse serviço dispensou toda a sua boa
vontade, mostrando sempre inteligência, saber, bom
critério, raro aprumo militar e esmerada educação,
qualidades estas que muito contribuiram para o marcado aperfeiçoamento e boa orientação pedagógica dos
mesmos cursos.
Louvado o major do corpo do estado maior Francisco
António Pires Barata pelo saber e entusiasmo vibrante
e comunicativo com que, durante dois anos, exerceu
as funções de professor interino do curso do estado
maior, o que, a par da natural modéstia que o caracteriza, contribuin para lhe granjear a consideração e
estima de professores e discipulos, que nele reconhecem um oficial muito distinto do corpo do estado
maior.
Por portarias

de 9 de Janeiro de 1947:

Louvado o coronel do corpo do estado maior Manuel
Francisco Marques Valente, porque, desempenhando
as funções de instrutor da Escola Central de Oficiais
e as de professor e director do curso do estado maior,
no Instituto, durante catorze anos, manifestou sempre
competência, saber, bom-senso e interesse, a par de
notável espirito prático e bom método de trabalho.
Louvado o coronel do corpo do estado maior Anibal
de Faro Viana, porque, desempenhando as funções de
professor do curso do estado maior, durante doze
anos, manifestou sempre saber, competência e a maior
dedicação não só pelos trabalhos escolares como, em
regra, por todos os serviços de que foi iacumbido,
1Jor vezes até, com prejuizo da própria saúde.
Louvado o coronel do corpo do estado maior José Viana
Correia Guedes, porque, desempenhando as funções
de professor e director do curso do estado maior e
as de professor dos cursos de promoção
durante

2.~Série

ORDEM DO EXÉRCITO

N." 1

85

quinze anos, se revelou oficial inteligente, estudioso,
muito desembaraçado e competente, tendo conseguido
com aturado trabalho realizar uma importante produção bibliográfica. de útil e proveitosa consulta.
Louvado O major do corpo do estado maior Luís Maria
da Câmara Pina pelo saber, inteligência e notável
brilho com que tem desempenhando as funções de
professor efectivo do curso do estado maior, qualidades estas que, aliadas ao fino trato e apreciável
cultura humanística que possui, muito contribuem para
fundamentar o alto conceito em que é geralmente tido
como professor e como oficial do estado maior.
Louvado o capitão do corpo do estado maior Horácio
José de Sá Viana Rebelo pelo saber e muita competência com que, durante três anos exerceu as funções
de professor interino do curso do estado maior, qualidades estas que, ao serviço de uma inteligência lúcida,
o confirmaram inteiramente como um oficial muito
distinto do corpo do estado maior.

..

Por portaria ds 13 de Fevereiro de 1947:
Louvado o capitão de artilharia Carlos Vidal de Campos
Andrada pela muita competência profissional, exemplar zelo e inexcedível interesse manifestado com a
elaboração das Bases de Esqrima Moderna, obra que
veio preencher uma importante lacuna na bibliografia
deste esplêndido desporto e manifestar; mais uma vez,
dedicação inexcedível à causa da educação, já comprovada com publicações de outros importantes trabalhos e ainda com proficiente colaboração que prestou
durante alguns anos, sem qualquer remuneração, nos
cursos para instrutores de esgrima, serviços estes que,
pela sua grande influência na preparação física do
exército, devem ser considerados importantes e distintos.
Por portarias de 24 de Fevereiro de 1947:
Condecorado com a 1.11. classe da medalha de Mérito
Militar, nos termos do artigo 52.0 do regulamento da
medalha militar, de 28 de Maio de 1946, e por se
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encontrar ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento, o general, na situação de reserva, António
Maria de Freitas Soares.
Louvado o primeiro cabo n.OS 49/46-E. P. do regimento
de infantaria n," 4, David Glória, porque, durante a recente visita do Ministro da Guerra à sua unidade, teve
ocasião de ser notado como exemplo de disciplina,
aprumo e inexcedível dedicação pelo serviço, extraordinàriamente zeloso em tudo o que respeita à arrumação, guarda e conservação do material de toda a
natureza. distribui do ao seu regimento, mantendo as
arrecadaçêaa que lhe estão confiadas em irrepreensível
estado de ordenação e asseio apesar das suas notórias
deficiências de instalação, em tudo se evidenciando
como um militar humilde mas digno, obediente sem
constrangimento, mas altivo da consideração que merece aos seus chefes, constituindo assim um exemplo
e seguro g ia.. dos militares mais n0VOS e prestando
na humildade e na modéstia do sen posto. serviços que
devem ser considerados distintos e extraordinâeios,
Condecorado com a medalha de cobre de serviços distintos, nos termos do artigo 50.° e § 2.° do artigo 51.°
do regulamento da medalha militar, de 28 de Maio
de 194G. por se encontrar ao abrigo da alínea cr) do
lUtlgOo i3." do mesmo regulamento, o primeire-cabo
lli.o..I.4a/'4.~-.E. P. do regimento de infaataria D.O 4, David
Glória.

Por pol'tanu de 26 de F~vf!i'eiro de 1!}4'l:
Condeeorado com a medalha mi'litar &e prata de serviços distintos por, segundo deliberação do Conselho
Superior ck Discipíírra do Exércíto, ter sido jI'lPgado
~wabrigo do artigo H.o do regulamento dá rrredalha
militar e n. «' V', alínea ~) do n:· 9.1Il do artígo 22'.0 do
mesmo regulamento, o coronel do serviço de admínístração militar José Gomes Ferreira Soares de }llesquita.
Condecorado com a medalha militar de prata de serviços: distintos por, segundo deliberaçâo do (iJ~nse}hÜ'
Superior de Disciplina do Exéreito, ter sido julgado
ao abrigo do artig0 17.0 do l'egolamenoo. da medalha
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militar e n. ° 1.0, alínea b) do n, o 9.0 do artigo 22.°
do mesmo regulamento, o tenente-coronel do serviço
de administração militar Eduardo Rodrigues Neto de
Almeida.
Condecorado com a medalha militar de prata de serviços distintos por ter sido considerado ao abrigo da
alínea a) do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do
artigo 51.0 do regulamento da medalha militar, de 28
de Maio de 1946, o capitão de artilharia Carlos Vidal
de Campos Andrada.
Por portaria de 27 de Fevereiro de 1947:
Condecorado com a medalha militar de prata de serviços
distintos por, segundo deliberação do Conselho Supe- .
rior de Disciplina do Exército, ter sido julgado ao
abrigo do artigo 17.0 do regulamento da medalha
militar, alíneas a) e c) do § único do artigo 22.0 do
mesmo regulamento, o major de cavalaria Ricardo
José Alves Porto.

VII-

MELHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra -I.·

Diracçio Geral- 2. a Repartiçlo

Pensões anuais, rectificadas, nos termos do § 3.0 do
artigo 6.° do decreto-lei n." 28:404, de 31 do Dezembro
de 1937, que passam a vencer os oficiais na situação de
reserva, ao diante nomeados, desde as datas a seguir
mencionadas, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado:
Por portoriae de 21) de Fevereiro de 1947:
Capitão de infantaria Artur António da Conceição,
18.332640, desde 10 de Fevereiro de 1947 - 30 anos
de serviço,
Capitão de infantaria Virgilio de Abreu Pessoa, 20.4008,
desde 12 de Janeiro de 1947 - 34 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Eduardo Augusto Mascarenhas
Mimoso Serra, 19.411620, desde 15 de Janeiro de
1947 - 32 anos de serviço.
Oapitão de cavalaria Salvador Oatão Fernandes, 19.2008,
desde 12 de Janeiro de 1947 - 32 anos de serviço.
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Capitão miliciano de engenharia, do extinto quadro especial, Raul Alfredo da Silva Gomes, 18.756t$, desde 16
de Janeiro de 1947 - 30 anos de serviço.
Tenente de infantaria João Lopes, 15.399860, desde
14 de Janeiro de 1947 - 33 anos de serviço.
Tenente de artilharia Júlio Manuel de Oliveira Montalvão e Silva, 11.666MO, desde 9 de Janeiro de 194725 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
Belarmino Matos de Almeida, 13.112640, desde 30 de
Janeiro de 1947 - 29 anos de serviço.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
João Fialho, 12.833840, desde 1 de Fevereiro de
1947 - 35 anos de serviço.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em li de Março de 19'7. Slo devidos omolumentos, nos termos do decreto n.· 22:267).

Pensão que passa a vencer o oficial ao diante nomeado, nos termos do decreto-lei n." 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, por ter transitado para a situação
de reserva por portaria de 17 de Dezembro de 1938, nos
termos do artigo 4.° do decreto-lei n.? 28:402, também
de 31 de Dezembro de 1937:
Capitão de engenharia, Manuel Alexandre de Castro
Prata Dias, 22.8006, desde 7 de Janeiro de 1947 30 anos de serviço e 151 periodos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em li de Mar~o de 1941. Silo de.,.Idos emolumentos, nos termol do decreto n. 22:257).

VIII-DECLARAÇOES
Ministério da Guerra _I.a

Direcçlo Geral-I.a

Repartiçlo

1) Tendo sido agraciado pelo Governo do Brasil com
o grau de cavaleiro da Ordem Nacional do Cruzeiro do
Sul o capitão de infantaria Afonso Eurico Ribeiro
Casais, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
2) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
a cruz de L" classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, o tenente de engenharia Mário Correia de Sousa,
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é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
3) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n." 2, 2.& série, de 3 de Janeiro
findo, foram agraciados com os graus da Ordem Militar
de Avis, que vão indicados, os oficiais ao diante nomeados:
Comendador

Tenente-coronel de cavalaria Mário Guimarães Pala e
major de infantaria Cândido Pinto de Figueiredo.
Oflcial

Capitães: de artilharia Alberto Coriolano Miranda da
Costa j de cavalaria José Maria Guedes Cabral de
Campos; de engenharia Vasco de Paiva Baltasar Brites; do quadro dos serviços auxiliares do exército
José Ramalho; do extinto quadro auxiliar de engenharia Henrique Duarte, e de cavalaria, na situação
de reserva, Emídio Jacinto da Silva Coelho.
Cavàleiro

Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Aristides César dos Santos.
4) Por decreto de 17 de Dezembro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? 3, 2.& série, de 3 de Janeiro
findo, foi nomeado vogal do Conselho da Ordem de Benemerência o major de engenharia Jorge César Oom.
5) Por decreto de 18 de Dezembro de 1946, publicado no Diário do Governo n.? 8, 2.& série, de 10 de
Janeiro findo, foi agraciado com O grau de grã-cruz
da Ordem Militar de Cristo o brigadeiro de engenharia.
Júlio César de Carvalho Teixeira.
6) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? 9, 2.& série, de 11 de Janeiro
findo, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem
Militar de Avis o major de cavalaria Hélder Eduardo
de Sousa Martins.
7) Tendo sido agraciado pelo Governo do Brasil
o grau de grande oficial da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul o general Fernando Pereira Coutinho,

COm
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é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
8) 'rendo sido agraciado pelo Governo Inglês com
o grau de oficial da Ordem do Império Britânico o
tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
José Agostinho, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do regulamonto das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
9) Tendo sido' agraciado pelo Governo Inglês com o
grau de oficial da Ordem do Império Britânico o capitão
médico José Nevill de Ascensão Pinto da Cunha Saavedra, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições
do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
10) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n. o 21, 2. a série, de 25 de Janeiro
do corrente ano, foram agraciados com os graus da
Ordem Militar de Avis, que vão indicados, os oficiais ao
diante nomeados:
Grande oficiai

Coronel de cavalaria Carlos Tavares Afonso dos Santos.
Oficiai

Capitão médico António Alexandre

Júdice Pargana.

11) Por decreto de 23 de Janeiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n. o 24, 2. série, de 29 do referido
mês e ano, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem
Militar de Sant'Iago da Espada o major de cavalaria
Raul Martinho.
li

12) Concedidos pela Revista Militar os prémios de
colaboração aos oficiais e sargento ao diante nomeados:
General Joaquim dos Santos Correia, prémio «Almirante
Augusto Osório s pelo artigo: «Elaboração de temas
tácticos» .
Coronel do corpo do estado maior Adolfo do Amaral
Abr&.nches Pinto, «Prémio de Moçambique pelo artigo: «O campo de instrução de Boane nas comunicações entre Lourenço Marques e Fronteira».
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Capitão do regimento de infantaria n. ° 15, Humberto
Passos, pela. palestra: «As colónias portuguesae prolongamento de Portugal: Angola» -1. o classificado
no concurso ([Semana Militar das Colónias».
Tenente de infantaria, da 3.:L Direcção Geral deste Ministério, Hermes de Araújo Oliveira, prémio «Brigadeiro
Barreto de Oliveira» pelo artigo: «Golpe de mão».
Segundo-sargento do batalhão de caçadores n. o 2, António Alves Rodrigues pela palestra: «Acção do batalhão de caçadores n.? 2 na campanha da Airica
Oriental, em 1895&, classificado no coneurso : «Semana
das Colónias» - 3.° classificado.
13) Por decreto de 18 de Novembro de 194:6, publicado no Diário do Governo n. o 302, 2. a série, de 28 de
Dezembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau de
comendador da Ordem de Mérito A.gricola e Industrial
(classe de mérito agrícola) o major de engenharia Emircio Leão Maria Magno Teixeira Pinto.
14) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? ~29,2.· série, de 5 de Fevereiro de 1947, foi agraciado com o grau de grande oficial da Ordem Militar de Avis o coronel de engenharia
Hermínio José de Sonsa Serrano.
15) Por
publicado
do mesmo
da Ordem
410 estado

decreto de 3 de Fevereiro do- corrente anal
no Diário do Governo n.? 29, 2.a série, de [)
mês, foi agraciado com o grau de grã-erna
Militar de Cristo o tenente-coronel do corpo
maior Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.

16) Por decreto de 16 de Outubro ds 1946, publicado
no Diário do Governo n.? 33, 2.· série, de 10 de Fevereiro de 1947, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Militar de Avis o major de infantaria Armando Amaro de Freitas.
17) Tendo sido agraciados com as mercês da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, que lhes vão indicadas, os oficiais e praças ao diante nomeados, é-lhes
permitido usar as respectivas insignias e
Cruz Vermelha de Benemerênola

Tenente miliciano médico Artur
Santos.

de Andrade

Assis e
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Cruz Vermelha de Mérito

Major miliciano médico, na situação de reserva, Alberto
Baeta da Veiga e capitão médico Fernando Jaime Machado Faria.
Cruz Vermelha de Dedicação

Major do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Eduardo dos Reis Rebelo e primeiro-cabo
n.OS 18/46 E. P. da S. D. R. adstrito ao D. R. M. do
Estado da índia, António Aníbal João de Deus 1\10nteiro.
Medalha de Louvor

Capitão de artilharia José Joaquim da Silva e Costa.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
Manuel Gedeão.
Soldado estafeta-motorista n." 140/46, da 1.a bateria do
3. o grupo da defesa antiaérea de Lisboa, Agostinho
Silvestre de Almeida e ajudante de mecânico electricista n.O' 64/45, da formação do comando do mesmo
grupo, António Ferreira de Paiva.
18) Tendo sido agraciado pelo Governo Inglês com o
grau de comendador da Ordem do Império Britânico
o major de infantaria Domingos António Bastos Carrapeto Calado Branco, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Militares
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
19) Tendo sido agraciado pelo Governo dos Estados
Unidos do Brasil com o grau de cavaleiro da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul o major de infantaria José
Vítor Mateus Cabral, é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do regulamento das Ordens Militares
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
20) Por decreto de 9 de Janeiro de 1947, publicado
no Diério do Governo n.? 46, 2.& série, de 26 de Fevereiro do mesmo ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel do
corpo do estado maior J osé António da Rocha Beleza
Ferraz.
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21) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n." 46, 2.& série, de 26 de Fevereiro de 1947, foram agraciados com os graus da Ordem
Militar de Avis que vão indicados, os oficiais ao diante
nomeados:
Comendador

Major de infantaria Álvaro Duarte da Silva Sanches.
Cavaleiro

Tenentes: de engenharia, Mário Correia de Sousa e do
quadro dos serviços auxiliares do exército Francisco
Alves.
22) Por decreto de 18 de Janeiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n. 046, 2. a série, de 26 de Fevereiro
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de grã-cruz
da Ordem do Império Colonial, por concessão póstuma,
o major João Teixeira Pinto.
23) Por decreto de 11 de Janeiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n.? ~7, 2.a série, de 27 de Fevereiro do mesmo ano, foram condecorados com a medalha
de Mérito Militar de V' classe, nos termos do decreto
n.o 3b:667; de 28 de Maio de 1946, os oficiais ao diante
nomeados:
Generais: Afonso 'I'alaia Lapa de Sousa Botelho, Álvaro
Teles Ferreira de Passos, Augusto Martins Nogueira
Soares, Fernando Pereira Coutinho, Joaquim Maria
Neto, José Filipe de Barros Rodrigues, Luís Pinto
Lelo e Sérgio de Assunção de Morais e Castro.
Brigadeiros:
de infantaria Álvaro de Pinho Monteiro
Ferreira e :Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior, de
artilharia Roque de Sequeira Varejão e de aeronáutica Alfredo Delesque dos Santos Sintra.
Coronéis: do corpo do estado maior Adolfo do Amaral
Abranches Pinto, Frederico da Costa Lopes da Silva
e Manuel Gomes de Araújo, e de artilharia actualmente brigadeiro, Miguel Pereira Coutinho.
'Tenente-coronel do corpo do estado maior J úlio Carlos
Alves Dias Botelho Moniz.
24) Em harmonia com o disposto no artigo 182.° do
regulamento de disciplina militar, se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo
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julgamento foi submetido o coronel de infantaria, na situação de reserva, Luís Augusto Blanqai Teixeira, por
assim D ter requerido nos termos do n, o 3. do migo 168.
do mesmo rsgulamento i
Q

()o

Aos seis dias do mêJ'lde Fevereiro de 1947, nesta:
cidade de Lisboa e sala das sessões do ConselhoSuperior de Disciplina do Exército, reuniu este
Conselho para julgar o coronel de infantaria do
quadro de reserva Luis Augusto Blanqui Teixeira,.
a seu requerimento, por considerar que poderiam
ser lesivas para a sna honra de oficial algumas
expressões constantes de despachos lançados na sua.
queixa de 4 de Fevereiro de 1945 e na sua reclamação de 11 de Maio de 1945, da matéria e termos
do despacho anterior, expressões, em seu entender,
extensivas à matéria da sua reclamação de 27 de
Dezembro de 1944, sobre uma questão de vencimentos.
Estudada a matéria produzida acerca dos assuntos
referidos, o Conselho Superior de Disciplina do
Exército reconheceu, por unanimidade, que o coronel Luis Augusto Blanqui Teixeira se houve Com
boa fé e nada resulta do proces,o que afecte a sua
honra de oficial do exército, como) aliás, já fora
admitido por S, Eic:" o Mtnistro da Guerra, em sen
despacho de 28 de Fevereiro de 1946, e por este
Conselho, em seu parecer de 13 do mesmo mês e
ano. E para que devidamente conste esta decisão
final e produza os efeitos legais, eu, relator deste
processo, o lavro e assino com o Ex,mo presidente
e demais vogais. O Presidente, Carlos Maria Pereira dos Santos, general. - Os vogais: José VitO?"
Franco, general, José Garcia lIfarques Godimho, general, Joaquim dos Santos Correia, general relator,
Sérgio da AS8unçdo de Moraie e Castro, general •
.,

..

Ministério da Guerra -I. a DirecçAo Geral-

2. a Repartiçlo

25) Fica sem efeito o funcionamento do curso pa.ra
promoção a coronel do corpo do estado maior, no ano
lectivo de 1946-1947, e consequentemente a nomeação
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aos tenentes-coronéis
do mesmo corpo constantes da
declaração 7), inserta na Ordem do Ezcército n. o 8, 2. a série,
de 30 de Setembro de 1946.
26) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas
os oficiais ao diante nomeados promovidos pela presente
Ordem do Exército:
Corpo de generais

General Carlos Augusto Dias Costa, desde 30 de Janeiro
de 1947.
Corpo do estado maior

Coronel João Cândido Figueiredo Valente, desde '1 do
Fevereiro de 1947.
Tenente-coronel Adelino Alves Verissimo, desde 11 de
Dezembro de 1946.
Infantaria

Tenentes-coronéis Aníbal Augusto Ferreira Vaz e Daniel
Fernandes Aguiar, ambos desde 16 de Dezembro de
1946.
Majores Mário Teles Pamplona e miliciano do extinto
quadro especial, Filipe Gomes Gonçalves, ambos desde
1 de Janeiro de 1947.
Capitão Ernesto Sérgio Jaime Leal, desde 1 de Dezembro de 1946.
Artilbaria

Brigadeiros:
Francisco Aires de Abreu, com o curso do estado
maior, desde 30 de Janeiro de 1947.
João J osé Soares Zilhão e Miguel Pereira Coutinho,
ambos desde 3 de Fevereiro de 1947.
Capitães:
Augusto Gomes Pastor Fernandes, desde 4 de Janeiro de 1947.
.
Heitor Ramalheira Carrapichano, desde 12 de Fevereiro de 1947.
Engenharia

Brigadeiro José Fernandes de Barros Júnior, desde 30 de
Janeiro de 1947.
Aeronãutlca

Major Luís César Tedeschi Bettencourt,
Novembro de 1946.

desde 12 de
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militar

Capitão Manuel da Silva Marques de Sá, desde 25 de
Setembro de 1946.
Extinto quadro de oftciais do secretariado

militar

Capitão Henrique Augusto Tomé, desde 12 de Janeiro
de 1947.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão António Maria de Almeida,
vembro de 1946.

desde 28 de N 0-

27) Completou no regimento de infantaria n. ° 5, onde
foi colocado pela Ordem do Exército n.? 11, 2.a série,
de 1945, o tempo de serviço a que se refere a alínea a)
do artigo 46.° do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1929, alterado pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175,
de 27 de Dezembro de H130, o coronel de infantaria
Agostinho do Nascimento Crisóstomo, pelo que deve ser
mandado apresentar na Direcção da Arma de Infantaria,
onde é colocado pela presente Ordem do Exército.
28) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas,
e não desde as datas que constam da declaração 26),
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2." série, de 31 de
Dezembro de 1946, os seguintes oficiais de infantaria:
Tenentes-coronéis:
Francisco Fernandes Pereira da Costa, desde 18
de Novembro de 1946.
Abílio Augusto Teles Grilo, desde 14 de Dezembro
de 1946.
Major Frederico
de 1946.

Peixoto Chedas, desde 14 de Dezembro

29) Esteve na situação de disponibilidade desde 15 de
Outubro a 26 de Dezembro do ano findo, por ter regressado a este Ministério na situação de adido no Ministério das Colónias, o tenente-coronel de infantaria,
segundo-comandante do regimento de infantaria n. o 15,
José Ribeiro da Fonseca Mendonça.
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30) Presta serviço na carreira de tiro « Vergueiro-Ducla Soares», para os efeitos da alínea a) do artigo 4õ.o
do decreto n." 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo artigo 1.0 do decreto n." 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, desde 3 de Fevereiro de 1947, o
major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do
Interior, como enfermeiro-mór dos Hospitais Civis do
Li.sboa, Carlos Alberto Garcia Alves Roçadas.
31) Completou o tempo de serviço a que alude a
alínea a) do § único do artigo 45.° do decreto n. ° 17 :378,
de 27 de Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0
do decreto n. ° 19:175, de 27 de Dezembro de 1930,
prestado no regimento de infantaria n.? 1, onde foi colocado por portaria de 22 de Fevereiro de 1946, inserta
na Ordem do Exército n." 2, 2.& série, do mesmo ano, o
major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Basilio Esteves, pelo que regressou iL sua anterior
situação, na Direcção da Arma de Infantaria, em 16 de
Janeiro do corrente ano.
32) São nomeados parà a frequência do curso de
comandantes de batalhão, que tem início em 16 de Junho
de 1947, devendo ser mandados apresentar na Escola
Prática de Infantaria na véspera do inicio do mesmo
curso, os seguintes capitães de infantaria: António Teixeira Monteiro, Miguel da Conceição Uota Carmo, Aniceto António dos Santos Júnior, Luis do Carmo dos
Inocentes, Henrique Guilherme Bastos Horta, Baldomero Pavão Barbosa, Acácio Borges da Silva, Manuel
Maria Ramos Lopes, José Joaquim de Almeida, António Eduardo de Oliveira Faria, Rui Padrão ressoa de
Amorim, João Duarte Marques, Gastão do Melo Furtado, António José da Costa Cunhal, Eurico da Silva
Ataide Malafaia, Nicolau da Costa Pavão, Ruben Gomes,
Francisco Lima Ferreira de Carvalho, António Rodrigues
de Moura, Joaquim dos Santos Marcelino Coelho, António Clemente de Sousa Gomes, Alfredo da Silva Cardoso, José Tavares Netu Vaz do Rego, Alfredo Newton
Franco e Homero Augusto Lopes das Neves.
Reserva
Francisco Pedro Simões Silva, Abílio Gonçalves
Santos e Manuel Machado.

dos
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. 33) Foi autorizado a frequentar o curso para promoção
a major, por pedir, e sem dispêndio para a Fazenda Nacional, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria
n." 15, Viriato Lopes das Neves, o qual deve fazer a
sua apresentação no Instituto de Altos Estudos Militares
em 20 de Abril de 1947.
Esta declaração substitui a declaração 35), insertu na
Ordem do Eicércuo n.? 10, 2.a série, de 31 de Dezembro
de 1937.
34) Pertencia como tenente à Escola Prática de Infantaria o capitão da infantaria Abel. Barroso Hipólito,
promovido ao seu actual posto para o batalhão de engenhos por portaria de 6 de Dezembro do ano findo, ínserta
na Ordem do Exércdo n." 10, 2.a série, de 31 do mesmo
mês e ano.
35) Foi autorizado a frequentar o curso de comandantes de companhia, por pedir, o sem dispêndio para
a Fazenda Nacional, o tenente do batalhão 00 caçadores n.? 5, Mário Miguel Martins Macedo, o qual deve
fazer a sua apresentação na Escola Prática de Infantaria, em 1 de Junho do corrente ano.
36) Deixou de estar suspenso das funções de serviço
nos termos do artigo 170.° do regulamento de disciplina
militar, desde 13 de Fevereiro do corrente ano, o tenente
de infantaria Ernesto Sérgio Jaime Leal.
37) Deve ser considerado como promovido para a
sua unidade, e não pára o batalhão de metralhadoras
n. o 3, como consta da portaria de 1 de Dezembro de
1946, inserta na Ordem do Exército n. ° 10, 2.11 série,
de 31 do mesmo mês o ano, o tenente de infantaria, do
batalhão de metralhadoras n." 2, José António Rodrigues.
38) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de companhia, que tem inicio em 2 de Junho
do corrente ano, devendo sor mandados apresentar na
Escola Prática de Infantaria na véspera do inicio do
mesmo curso, os seguintes tenentes de infantaria:
Luis Augusto de Matos Paletti, adido no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana.
João António Ribeiro de Albuquerque, adido na Escola
do Exército.

..
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Américo António Osório e Cruz, adido no Míuistésío: do
Interior, na guarda nacional republicana.
".,-.
José Rodrigues de Oliveira, do batalhão de metralhadoras n.? 1.
Reinaldo José Duarte, adido no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal.
José Manuel Alves Ribeiro, do regimento de infantaria
n." 1.
Francisco Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré,
adido no Ministério do Interior, na policia de segurança pública.
Abílio de Matos Pacheco, do batalhão de metralhadoras

n.O 2.
José Maria Henriques da Silva, do regimento de infantaria n.? 1.
Jaime Artur Chagas Lopes, adido na Escola do Exército.
José Eugénio Borges, do batalhão de metralhadoras
n.O 2.
Francisco Antero Gomes Furtado dos Santos, do batalhão de metralhadoras n. ° 1.
Basilio Pina de Oliveira Seguro, do batalhão de metralhadoras n. ° 2.
~
Fernando Maria Vízeto Guerreiro e Narchial Franco,
do batalhão de engenhos.
Joaquim. Duarte Miranda, do regimento de infantaria
n.?

1.

Luis Franco Nogueira, adido no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana.
Carlos Armando da Mota Cerveira, do batalhão de engenhos.
José Francisco dos Santos, adido no Ministério das
Colónias.

Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, do batalhão de
metralhadoras n,o 1.
Orlando da Conceição Miranda Cardoso, adido no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Manuel Maria Castelo Branco Vieira, do regimento de
infantaria n. o 5.
Joaquim Correia Ventura Lopes, do regimento de infantaria n. o 16.
Mário de Jesus Ferreira, do batalhão de caçadores n. o 5.
José Albano Proença de Oliveira Oid, adido no Ministério das Colónias.
Seri\nm Ioutinho Neves, adido no Ministério das Colõnias.
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Reserva

Alexandre Bento, adido na Escola do Exército.
Mário Miguel Martins Macedo, do batalhão de caçadores

n." 5.

Ilídio de Sousa Pereira, adido no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana.
José Manuel Castanha, do batalhão de metralhadoras
n.? 1.
39) Foram nomeados para frequentar, na Escola Prática de Infantaria, o curso de oficial de informação, com
principio em 3 de Março do corrente ano, os subalternos
de infantaria a seguir mencionados, que devem fazer a
sua apresentação na referida Escola na véspera do início do curso:
Tenentes:
Eduardo Maria Pacheco Pinto, do batalhão de caçadores n." 4.
Júlio Augusto da Cruz, do batalhão de caçadores
n.? 5.
Orlando José de Campos Marques Pinto, do batalhão independente de infantaria n." 17.
Cesário Santos Miguel, do batalhão independente de
infantaria n.? 18.
Alferes:
António José Ribeiro, do regimento de infantaria
n.? 12.
António Manuel Dias Falagueiro de Sousa Teles, do
regimento de infantaria n. ° 13.
Carlos Loureiro Palmela, do regimento de infantaria n." 14.
Vasco Artur Mariano Martins, do batalhão de caçadores n.? 7.
João Polidoro Monteiro, do batalhão de metralhadoras n." 2.
António Joaquim Correia, do batalhão de caçadores

n." 2.
Joaquim Ramos de Freitas, do batalhão de metralhadoras n." 3.
Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde, da Escola.
Prática de Infantaria.

2.· Série
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40) Foram nomeados para frequentar, na Escola Prática de Engenharia, o curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigás, com principio em 10 de Fevereiro do
corrente ano, os subalternos de infantaria a seguir mencionados, que devem fazer a sua apresentação na referida
Escola na véspera do inicio do curso:
Tenente José de Albuquerque, do regimento de infantaria
n,?

12.

Alferes:
Octávio Hugo de Almeida Vasconcelos Pimentel, do
regimento de infantaria n. o 1.
João Damas Vicente, do regimento de infantaria
n.? 2.
Amadeu da Silva Carvalho, do regimento de infantaria n." 6.
António Maria Vieira Gonçalves Soares, do regimento de infantaria n. o 8.
Domingos José Cravo, do regimento de infantaria
n.? 11.
José Augusto Mendes, do regimento de infantaria
n." 13.
..
António Seara Bento, do regimento de infantaria
n.? 15.
Carlos Alberto Gomes Saraiva, do batalhão de caçadores n. ° 1.
Guilhermino Nogueira Rocha, do batalhão de caçadores n.? 2.
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, do batalhão
de caçadores n,° 8.
Joaquim João Gil Júdice, do batalhão de metralhadoras n.? 1.
41) Foi autorizado a ser desmobilizado na colónia de
Timor, ficando ausente com licença na mesma colónia,
o tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 2, Carlos Eduardo Macedo da Silva, que se encontrava mobilizado e destacado na referida colónia por
ter feito parte do batalhão expedicionário às colónias
()rganizado naquele regimento, devendo ser considerado
-desmobilizado e na situação de licenciado desde 23 de
Novembro de 1946.
42) Deve ser considerado promovido a tenente miliciano~ sem prejulzo de antiguidade, o alferes miliciano
de infantaria, na situação de licenciado, do regimento
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de infantaria n,? 9, Artur Guilherme Trigo Vaz, promovido ao actual posto por portaria de 6 de Agosto do
ano findo, inserta na Ordem da Exe,·cito 11. 7, 2. li sério,
do mesmo ano.
Este oficial conta a antiguidade de 1 de Dezembro
de 1946, e não de 1 de Dezembro de 1945, como foi publicado na referida portaria.
Q

43) Por ter sido nomeado para servir em comissao
militar, voluntária, na colónia de Cabo Verde, o alferes
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Joaquim Francisco de Matos Gomes, que se encontrava
mobilizado, fazendo parte das forças expedicionárias na
referida. colónia e que, por portaria de 7 de Fevereiro de
1947, foi promovido a tenente miliciano, conforme portaria inserta na presente Ordem do Exércit», deve ser
considerado desmobilizado desde aquela data, desde
quando iniciou a comissão, pelo que transita para a situação de adido no Ministério das Colónias por portaria
publicada na presente Ordem.
44) Foram nomeados para a frequência do 2.° turno do
curso de transmissões, na Escola de Transmissões, com
inicio em 10 de Fevereiro de 1947 l os subalternos de
infantaria a seguir mencionados, que devem fazer a sua
apresentação na referida Escola na véspera do começo
do mesmo curso:
Alferes:
César Gomes Saraiva,
n.?

3.

do regimento

de infantaria

Fernando dos Reis Fernandes Caldeira, do regimento de infantaria n, ° 5.
José Carlos Rodrigues Coelho, do regimento de infantaría D.O 6.
Fernando da FQnSeC81 do regimento de infantaria
n.? 7.
Armando Ernesto Malheiro Veloso, do regimento
de infantaria n." 8.
Manuel João, do regimento de infantaria n." 14.
António Soares Tavares da Costa, do batalhão de
ca.çadores n. o 1.
Migu~l ÂngelQ Cambraia Duarte, do batalhão do
caçadores n. o 2.
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Joaquim Lima Silveira Costa, do batalhão do caçadores n. o 3.
José- Maria. de Castro a Lemos, do batalhão de caçadoras n. o 10.

45) Deixou de estar suspenso das funções de serviço
desde 8 de Novembro do ano findo, nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina militar, Q alferes
de infantaria Segismundo Gonçalves da Conceição Revés.
4ô) Chama-se Luís ;\.lberto Monteiro de Oliveira Leite,

e não Luis Alberto Martins de Oliveira Leite, como foi
publicado, o aspirante a ofieial de infantaria, promovido
para a Escola Prática de Infantaria por portaria de 30
de Setembro de 1946, inserta aa Ordem do Exército
D.O 8, 2.a série, dQ) mamo
ano.
Esta declaraçâo substitui a 53), publíeada na Ordem
do E~é'I'cito n. o 10, 2.~ série, de 31 de Dezembro do
ano findo.
47) Fo:i; autorizado o alíeres miliciano de infantaria
Alexandre Augusto Barata Gaivão a usar o nome de
Alexandre Augusto Barata Lopes Gaivão, devendo ser
inscrito nos respectivos registos com este nome .
. (Es1a d larlliçio ubstitui 81 51). ínsorta na Ordem dQ
E;réj'cito n," 10r 2.&·série, dfJ 1946).
48) Chama.-se: José Alme-idta de> ~Ii:rallldar 0 não José
de Almeida. Miranda, o. alferes miliciano de infantaria
que, por portaria de 20 de Dezembro do ano. findo,
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 31 do
mesmo mês. e ano, passou a oficial miliciano pioaeiro
de engenharia.
49) Foi autorizado o alferes miliciano de infantaria.
Francisco David Preto a usar o. nome de Francisco David Preto. Rodrigues, devendo ser inscrito nos respectivos
registos com este nome.
50) Chama-se José Luis Albuquerque do Amaral de
Reis e Maia Seco, e nOOJosé <la Silva Albuquerque 00 Amaral de Sousa Reis e Maia Seco, o aspirante
a oficial miliciano de- infantaria, promovido para. o batalhão de metralhadoras n," 2 pela Ordem do Exercito
n.O 10, 2.a série, de 1946.
SOUS&
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51) Chama-se Fernando António de Lima Moreira,
e não Fernando António de Lima Vieira, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, promovido ao seu actual
posto para o regimento de infantaria n." 6 por portaria
de 3 de Dezembro do ano findo, inserta na Ordem do
Exército n, o 10, 2. a série, de 31 do mesmo mês e ano,
52) Chama-se Manuel Cerveira de Almeida Baptista,
e não Manuel Cerqueira de Almeida Baptista, o aspirante a oficial miliciano de infantaria que, pela Ordem
do Exército n. ° 10, 2. a série, de 1946, foi promovido ao
seu actual posto para o regimento de infantaria n. ° 7.
53) Entraram no quadro da arma de artilharia respectivamente em 29 e 7 de Outubro de 1946, e não em
7 e 29 do referido mês e ano, como foi publicado na Ordem do Exército n." 10, 2.0 série, de 31 de Dezembro
findo, o tenente-coronel de artilharia, supranumerário,
José Luciano da Silva Cravo e capitão de artilharia, em
disponibilidade, llidio Marinho Aires Trindade.
54) Frequentaram, com aproveitamento, no ano lectivo de 1945-1946, o 2.° turno do curso de mecânicos
electricistas, que funcionou no regimento de artilharia
de costa, os seguintes oficiais de artilharia: major Belarmino Raul de Barros Vasconcelos; capitães Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra e António Ribeiro Tasso
de Figueiredo e tenente Eduardo José Teixeira Barbosa
de Abreu.
55) Chama-se Eduardo Hubert Dias da Fonseca e Almeida, e não Eduardo Humberto Dias da Fonseca e Almeida, o capitão de artilharia, adido, em serviço na fábrica de munições de artilharia, armamento e viaturas,
a quem se refere a portaria de 15 de Novembro de 1946
e declaração 26), insertas na Ordem do Exército n.? 10,
2. a série, de 31 de Dezembro do ano findo.
56) Foi autorizado a frequentar o curso de comandantes de bateria, com inicio em 2 de Junho do corrente
ano, na Escola Prática de Artilharia, por antecipação e
sem dispêndio para a Fazenda Nacional, o tenente de
artilharia da mesma Escola, Mário de Carvalho Andrea.
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57) Foram nomeados para frequentar o 2.° turno do
curso de transmissões, com inicio em 10 de Fevereiro do
corrente ano, na Escola de Transmissões, onde se devem
apresentar na véspera do começo do mesmo curso, os
seguintes subalternos de artilharia:
Tenente João das Neves Cardoso.
Alferes Carlos Mário Pessoa Vaz e Adriano Vítor Hugo
Landercet Cadima.
58) Foi autorizado o tenente miliciano de artilharia
Manuel Carlos Correia Ferreira Torres a usar o nome
de Manuel Carlos Correia Manitto Torres.
. Esta declaração substitui a 48), inserta na Ordem do
Ea:ército n." 10, 2.a série, de 1946.
59) Devem ser considerados como colocados no centro
de mobilização de artilharia n." 6, e não no centro de
mobilização de artilharia n." 3, como consta da portaria
de 31 de Dezembro de 1946, inserta na Ordem do Exército n." 10, 2.a série, de 31 do mesmo mês e ano, os
tenentes milicianos, licencia aos, do regimento de artilharia
de costa, António Maria Burnay de Almeida Belo, António de Campos Andrada e Manuel Fonseca Alexandre
e alferes miliciano da mesma unidade Manuel Fernandes
Pereira da Cruz.
60) Nasceu em 1 de Janeiro de 1913, e não em 1 de
Maio do referido ano, o alferes miliciano de artilharia
António Jorge de Oliveira e Maia, pelo que deve de ser
feita a devida rectificação nos seus registos de matricula.
61) Chama-se Tito Jerónimo da Silva Lagos, e não
Tito Jerónimo da Silva Lopes, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, promovido para o grupo de artilharia contra aeronaves n." 2 pela Ordem do Exército
n." 10, 2.· série, de 31 de Dezembro do ano findo.
62) Chama-se Fernando Manuel Burean Hogan, e não
Fernando Manuel Boreau Vagon, o aspirante a oficial
miliciano de artilharia, promovido ao seu actual posto
para o regimento de artilharia pesada n.? 1 por portaria
de 4 de Dezembro do ano findo, inserta na Ordem do
Exércuo n." 10, 2.3 série, de 31 do mesmo mês e ano.
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63) Chama-se Fernando Luis do Couto da Purificação
e Silva, e mio Fernando Luís do Couto e SilTa, o aspirant a oficial miliciano. de artilharia que, sendo soldado
cadete, foi promovido ao seu actual posto para o regímen to de artilharia pesada n, o 2 por portaria de 28 de
Novembro de 19·14, inserta na Ordem du Exército n." 14,
2.3 série, de 30 do referido mês e ano.
64) Chama-se Fernando Trindade Antelin Hourmat,
e não Fernando 'I'rindade Antolin IIourret, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, promovido ao seu actual
posto para o grupo independente de artilharia n.? 6 por
portaria de 4 de Dezembro do ano findo, inserta na
Ordem do Exérctio n.? 10, 2." série, de 31 do mesmo
mês e ano.
65) Chama-se Francisco José da Silveira Saragoça, e
não Francisco J osé da Silva Saragoça, o aspirante a.
oficial miliciano de artilharia, promovido ao seu actual
posto para O regimento de artilharia de costa por portaria de 26 de Dezembro do ano findo, inserta na Or-·
dem do Exército n. 10, 2.3. série, de 31 do mesmo mês
e ano.
Q

66) Chamam-se António Jardine Neto, e não Ântóni~
Jardin Neto, e João de Almeida e Noronha de Azevedo
Coutinho e não João de Almeida Noronha de Azevedo
Coutinho, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia promovidos ao seu actual posto para o regimento de
actilharia ligeira n." 3 por portaria de 4 de Dezembro
do ano findo, ínserta na Ordem do Exército n,? 10,
2.a série, de 31 do mesmo mês e ano.
67) Chama-se Manuel Maria Ponty Oliva, e não Manuel
Maria Ponty Silva, o aspirante a oficial miliciano, promovido para o grupo independente de artilharia de montanha pela Ordem do Exército n." 10, 2.a série, de 1~46.
68) Completou em lõ de Setembro do ano findo, no
regimento do cavalaria n. o 2, onde foi colocado pela
Ordem do Exército. n, o 6, 2.11 série, do mesmo ano, o
tempo de serviço a que se refere a allues a) do artigo 46.°
110 decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo artigo 1. do decreto n. o 19:175, de 27 de
Dezembro de 1930, o tenente-coronel de cnvslar] Manuel
Venâncio Deslandes.
Q

2.- Série

107

ORDEi! DO EX~;RCITO N." 1

69) Chama-se Antonino Fernandes Pereira da Cruz, e
não António Fernandes Pereira da Cruz,
capitão de
eavnlarja que, por portaria de 24 de Dezembro do ano
findo, inserta na Ordem do Exército n, o 10, 2.a série, do
mesmo ano, passou à. situação de adido no Ministério do
Interior, por ir prestar serviço na polícia de segurança
pública.

°

70) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 22
de Maio de 1944, e não desde 20 do mesmo mês, como
consta da. declaração 31), inserta na Ordem do Exército
n.? 16, 2.& série, de 30 de Dezembro de 1944, Q capitão
de cavalaria António de Oliveira Cascais.
71) São nomeados para a frequência do' curso de
comandantes de grupo, que tem inicio em 5 de Maio de
1947, devendo ser mandados apresentar na Escola Prática de Cavalaria na véspera do início do mesmo curso,
os egnintes capitães de cavalaria: António da Cunha.
Viana, João Josó de Figueiredo Gaspar, Autóuio Augusto de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, Fernando
Dias Pires Monteiro, Joa~uim Rodrigues Gomes Júnior,
Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses e Eduardo
Sousa de Almeida.
Reserva
Albertino
arlo Montenegro Ferreira Margarido ti Alberto Jóice Cardoso dos Santos.
72) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de esquadrão, que tem início em 5 de Maio
de 1947, devendo ser mandados apresentar na Escola
Prática de Cavalaria na véspera do inicio da mesmo
curso, os seguintes tenentes de cavalaria :
Joaquim dos Santos Alves Pereira, do regimento de
cavalaria n.? 2.
José Afonso Rodes Sérgio, do depósito de remonta.
Reserva

J osé Luis de Pinho Canelhas,
Cavalaria.

da Escola Prática

de

73) Nula e de nenhum efeito a declaração 65), inserta
na Ordem do E:e8reito n, o 10, 2.a sério, de 31 de Dezembro do ano findo, na parte que diz respeito ao tenente
de cavalaria, do regimento de cavalaria, n,? 7, Emanuel
Xavior Ferreira Coelho.
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74) Foram nomeados para a frequência do 2.° turno do
curso de transmissões, na Escola de Transmissões, com
início em 10 de Fevereiro de 1947, os subalternos de
cavalaria a seguir mencionados, que devem fazer a sua
apresentação na referida Escola na véspera do começo
do mesmo curso:
.Alferes:
António Malta Leuschner Fernandes, do regimento
de cavalaria n, o L
António Octávio Dias Machado, do regimento do
cavalaria n." 3
António Teixeira da Rocha Pinto, do regimento de
cs valaria n." 6.
Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne, do
regimento de cavalaria n,o 8.
75) É com dispêndio para a Fazenda Nacional a colo-cação na Escola Prática de Cavalaria do alferes do
regimento de cavalaria n." 7, Jesofeth Monteiro de Figueiredo, a que se refere a portaria de 6 de Dezembro do
ano findo, inserta na Ordem do Exército n. o 10, 2. a série,
de 31 do mesmo mês e ano.
76) Chama-se Vitor Manuel Loureiro Camoesas, e não
Vítor Manuel Lourenço Camoesas, o aspirante a oficial
miliciano, promovido para o regimento de cavalaria n. o 1
pela Ordem do Exército n." 10, 2.& série, de 1946.
77) Não se realiza, no corrente ano, na Escola Prática de Engenharia, o curso de sapadores, camuflagem e
defes-a antigás, previsto no plano dos cursos, estágios e
tirocínios para o ano lectivo de 1946-1947, publicado
na Ordem do Exército n.? 8, 2.& série, de 30 de Setembro de 194:6.
78) Continua na situação de adido, mas como director do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, o major de engenharia Artur Quintino
Rogado, nomeado para este cargo pela presente Ordem
do Exército.
79) Frequentaram no ano escolar de 1946-1947, com
:aproveitamento, na Escola Prática de Engenharia, o curso
de chefes de serviço os capitães de engenharia Raul
Fernandes Martins, Albino Augusto de Macedo Ven-

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 1

109

deirinho, José Mexia Heitor Júnior, António dos Santos
Guardíola, Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau de
Meireles Teixeira da Mota, Cesário Marques Pereira
Montês, Angelo Tavares da Silva, António da Silva
Leitão, António Maria Ferreira Bastos e Anastácio
Guerreiro de Brito.
80) Frequentaram,
com aproveitamento, na Escola
Prática de Engenharia, em 1945, o curso de sapadores
de assalto, sendo então aspirantes a oficial, os tenentes
de engenharia Francisco Maria Rocha Simões, José Augusto Fernandes, Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, Bernardino Pires Pombo, Manuel José Baptista, Aristides Marques de Meneses e Vale e Octávio Mendes Silva.
81) Contam a antiguidade desde 1 de Novembro de
1945 e 1 de Dezembro do mesmo ano, respectivamente,
os alferes e tenentes de engenharia promovidos a estes
postos por portarias de 1 de Novembro e 1 de Dezembro de 1946, insertas na Ordem do Exéreita n. o 10,
·2.& série, de 31 de Dezembro do ano findo.
82) Chama-se Francisco •.Maria Rocha Simões, e não
Francisco Mariz Rocha Simões, o alferes de engenharia,
do regimento de engenharia n." 2, a quem se refere a
portaria de 1 de Novembro de 1946, inserta na Ordem
do Exército n.? 10, 2.& série, de 31 de Dezembro do
ano findo.
83) Frequentaram
com aproveitamento, na Escola
Prática de Engenharia, o curso de sapadores de assalto
para oficiais, no ano escolar de 1945-1946, os aspirantes
a oficial miliciano: do regimento de engenharia n. ° 1,
António José Pereira Pinto de Araújo e Azevedo e João
Baptista Madeira da Silva, e, do regimento de engenharia n.? 2, José Pedro Duarte Ferreira.
84) Chama-se Alberto Coelho Bártolo, e não Alberto
Coelho Bértolo, o aspirante a oficial miliciano de engenharia, promovido para o batalhão de pontoneiros pela
Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 1946.
85) O pessoal pertencente à base aérea n.? 4 tem por
unidade mobilizadora a base aérea n." 2, para onde devem
ser remetidos todos os documentos de matrícula respeitantes ao mesmo pessoal.
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86) Frequentaram, com aproveitamento, no ano lectivo
de 1946-1947, na Escolu Prática de Aeronáutica, o curso
de comandantes de esquadrilha, os seguintes tenentes de
aeronáutica: João António Brandão Calhau, Rui Brás de
Oliveira, Álvaro Augusto Pereira de Figueiredo Cardoso,
João de Deus Mendes Quintela e Henrique Dantas Maia.

87) Foram nomeados para frequentar, na Escola Prática de Aeronáutica, o curso de oficial de informação,
com inicio em 6 de Janeiro do corrente ano, os seguintes
tenentes de aeronáutica:
Manuel Chitas de Brito, da base aérea 11.o 1.
Floriano Lopes Gagean, da base aérea n." 2.
AI varo Figueiredo Cardoso, da base aérea n. o 3.
88) Continuam na situação de supranumerários
os
tenentes de aeronáutica da base aérea n." 2, grupo de
caça, Feliciano Gomes e Floriano Lopes Gagean, promovidos ao seu actual posto por portaria de 1 de Dezembro de 1946, inserta na Ordem do Ea:ército n," 10,
2. a série, de 31 do mesmo mês e ano.

89) É rectificada para 9 de Agosto de 1936 a data
do assentamento de praça do tenente de aeronáutica, da
base aérea n. o 2, Artur Manuel Acciauoli 'I'amagníni Barbosa, pelo que este oficial passa a ocupar na escala do!'
tenentes da sua arma o lugar imediatamente à esquerda
do tenente Pedro José Maria Avilez.
90) Nasceu em 18 de Fevereiro de 1903, e não em 1)
de Julho do mesmo ano, o tenente médico Luis Filipe
Colaço, pelo que deve ser feita a respectiva rectificação
nos seus registos.
91) Pertencia ao centro de mobilização do serviço de
saúde n. o 2, e não à 3. a companhia de saúde, o tenente
miliciano médico A dórito Jaime Madeira, que, por portaria de 17 de Dezembro de 1946, inserta na Ordem do
Exército n.? 10, 2.a série, de 31 do mesmo mês e ano,
transitou para a situação de oficial miliciano de reserva.

a

92) Pertencia à brigada n,?
de caminhos de ferro, e
não à
companhia de saúde, o tenente miliciano médico João Alberto de Morais Cardoso, que, por portaria

a.a
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de 8 de Outubro de 1946, inserta na Ordem do Exército
n.? 9, 2. a série, do mesmo ano, foi colocado na situação
de oficial miliciano de reserva.
93) Deva ser considerado como colocado no centro
de mobilização do serviço de saúde n. o 3, e não no centro de mobiliza ão de infantaria n.? 3. como consta da
portaria de 3 de Dezembro de 1946, ínserta na Ordem
elo Exército n.? 10, 2.& série, de 31 do mesmo mês é
ano, o tenente miliciano médico, licenciado, da brigada
n.? 1 de caminhos de ferro, Baltasar Moreira de Brito
Bivar Velho da Costa Branco.
9-:1:)Ohama-se Joaquim José Delgado, o não Joaquim
Delgado, o tenente miliciano médico colocado no centro
de mobilização do serviço de saúde n.? 2 por portaria
de 27 de Dezembro do ano findo, inserta na Ordem do
Exército n. ° 10, 2. a série, de 31 do mesmo mês e ano.
95) Pertencia à extinta 2.11.companhia de trem hipomóvel, e não à 3. a companhia de saúde, o alferes miliciano médico, licenciado, Artur de Oliveira, que, por
portaria de 27 de Dezembro do ano findo, ioserta na
Ordem do Exército n." 10, 2.& série, do mesmo mês e
ano, foi colocado no centro de mobilização do serviço
de saúde n.? 3.
96) Devem ser colocados na respectiva escala, imediatamente à direita do alferes miliciano médico Arquimínio
Rogério Simões Eliseu, os alferes milicianos médicos: do
regimento de infantaria n. ° 1, Carlos Alberto da Costa
Pereira, Ataíde Ferreira e José dos Anjos Marques e,
do regimento de infantaria n. c 12, Rui Lopes da Silva
Pereira, que, por portaria inserta na. Ordem do Exército
n.? 10, 2.a série, do ano :findo, tiveram passagem ao
serviço de saúde militar.
97) Nos termos do artigo 73.0 da portaria n.? 11:332,
de 6 de Maio de 1946, publica-se, por ordem de classificação, a relação dos candidatos aprovados nos concursos, ordinário e extraordinário, realizados para provimento do vagas no quadro permanente de oficiais
médicos:
N.o 1- Amílcar Aristides Lopes Pereira Caseiro, alferes miliciano médico, da VI companhia de
saúde, 16,1 valores.
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2 - António Salvador Alves Ferrão, tenente miliciano médico, da 3.a companhia de saúde,
15,7 valores.
3 - Joaquim Gonçalves, alferes miliciano médico,
da La companhia de saúde, 15,5 valores.
4 - Francisco de Castro e Sousa, alferes miliciano
médico, da 2.&companhia de saúde, 15,3 valores.
5 - César Gadanha Freire de Andrade, tenente
miliciano médico, da 3. a companhia de saúde,
15,1 valores.
6 - Altino Baptista Pereira, tenente miliciano de
infantaria, do batalhão de caçadores n." 1,
15 valores.
7 - António Monteiro Roque Ferreira, tenonte miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. o 12, 14,7 valores.
8 - Fernando Lourenço de Sousa Pereira, alferes
miliciano médico, da 3.a companhia de saúde,
14,6 valores.
9 - Herculano Biscaia da Silva, alferes miliciano
médico, da 3.a companhia de saúde, 14,5(5)
valores.
10 - Américo de Assunção Godinho, alferes miliciano médico, da 3. a companhia de saúde,
14,5 valores.
11- Vasco António Pereira Horta Correia Martins,
aspirante a oficial miliciano médico, da 3.:L
companhia. de saúde, 14,2 valores.
12 - Manuel dos Santos Cruz, alferes miliciano médico, da 3.· companhia de saúde, 14 valores.
13 - António Pessanha de Oliveira, alferes miliciano médico, da 3. a companhia de saúde,
13,9 valores.
1-1- Teófilo Nunes da Franca, aspirante a oficial
miliciano médico, da 3.11 companhia de saúde,
12,9 valores.

É considerado como tendo tomado parte no concurso
de 1945 o 8.° classificado, alferes miliciano médico, da
3.- companhia de saúde, Fernando Lourenço de Sousa
Pereira, o qual, findo o estágio a que se refere o artigo 75.0 da portaria n." 11:332, de 6 de Maio de 1946,
deve ser intercalado com os oficiais médicos ingressados
no quadro no referido ano.
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98) É provisória a colocação na respectiva escala,
nos termos do artigo 73.° do regulamento para o provimento das vaoaturas no quadro permanente dos oficiais
médicos, aprovado por portaria n." 11:332, de 6 de Maio
de 1946, dos oficiais promovidos a alferes médicos pela
presente Ordem do Exército.
90) Era farmacêutico, e não médico, o capitão miliciano
José Bento de Almeida, que, por portaria de 29 de Outubro de 1946, inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2. a série, do mesmo mês e ano, teve baixa do serviço.
100) É tenente miliciano farmacêutico, e não alferes
miliciano médico, o tenente Bartolomeu Bana Martins,
colocado no centro de mobilização do serviço de saúde
n. o 3 por portaria de 27 de Dezembro de 1946, inserta
na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de 31 do mesmo
mês e ano.
101) Chama-se Artur Armando de Magalhães Correia,
e não Armando de Magalhães Correia, o coronel do
serviço de administração n~ilitar, agraciado com o grau
de grande oficial da Ordem Militar de Avis, a que se
refere a declaração 10), inserta na Ordem do Exército
n.? 10, 2.:1 série, do ano findo.
102) Continua na situação de adido, mas em serviço
na Escola do Exército, por ter sido nomeado professor
adjunto desta Escola por portaria de 31 de Outubro de
1946, sendo considerado nesta situação desde 5 de Novembro do ano findo, o capitão do serviço de administração militar Serafim Jacinto dos Santos, que se encontrava na mesma situação de adido no Ministério do
Interior, prestando serviço na guarda nacional republicana.
103) Deve ser inscrito na respectiva escala imediatamente à direita do tenente do serviço de administração
militar José Dias dos Santos Nobre o tenente do mesmo
serviço Gil de Medeiros Melo, que, por portaria de 26 de
Setembro de 1946, inserta na Ordem do Exército n.? 9,
2.& série, também de 1946, ingressou no quadro permanente do exército. A presente declaração anula a que foi
publicada sob o n. o 31) na referida Ordem do Exército.
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104) Chama-se Amílcar Álvaro Ferreira Monteiro, e
não Amílcar Alves Ferreira Monteiro, o alferes do serviço de administraçüo militar, que, pela Ordem do Exército n. o 10, 2. a série, de 31 de Dezembro do ano findo,
foi promovido para o regimento de cavalaria D.O1.
105) Deve ser considerado na situação de adido desde

28 de Novembro de 1946, e não desde 30 do mesmo mês
e ano, como consta, da Ordem do Exército n. o 10, 2. a sé·
rie, de 31 de Dezembro de 1946, o alferes do serviço de
administração militar Rog6rio Andrade Chermont Bandeira.
106) Devem ser considerados promovidos ao posto de
alferes miliciano do serviço de administração militar,
sem prejuízo de antiguidade, os aspirantes a oficial milidanos do mesmo serviço, na situação de licenciados, do
2.0 grupo de companhias de subsistências, Joaquim da
Mota Correia Pires. Alvaro Mendonça Narciso da Silva
e Flávio Pinheiro' de Azevedo, promovidos ao actual
posto por portaria de 16 de Julho de 1946, inserta Da
Ordem do Exército n." 7, 2.a série, devendo contar a
referida antiguidade desde 1 de Novembro de 1946, e
não desde 1 de Dezembro de 1945, como foi publicado.
107) Chama-se José Nelson do Nascimento Fernandes
Rosa, e não José Nelson do Nascimento Fernando Rosa,
o aspirante a oficial miliciano do serviço de administraçFto militar, promovido para o 2.° grupo de companhias
de subsistências pela Ordem do Exército n.? 10, 2.<1série, de 1946.
108) Chama-se Honorato Ferreira Fernandes dos Santos, e não Honorato Pereira Fernandes dos Santos, o
aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, promovido para o 1.0 grupo de companhias de
subsistências pela Ordem do Exército n." 10, 2.' série,
do ano findo.
109) Fica prestando serviço no destacamento do forte
do Alto do Duque o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do exército Matias Duarte Chambel, que, pela
presente Ordem do Exército, é colocado no quadro dos
serviços auxiliares do exército.
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110) Continua na situação de adido, desde 23 de Janeiro
de 1947, mas em serviço no Ministério das Finanças,
na guarda fiscal, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, José Martins, que se encontrava na
mesma situação de adido em serviço na Escola do Exército.
111) Está desligado do serviço, nos termos da última
parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, desde 22 de Fevereiro do corrente
ano, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
exército Manuel Arisberto Lopes.
112) Deixou de estar suspenso das funções do serviço
nos termos do artigo 170.0 do regulamento de disciplina
militar, desde 13 de Fevereiro do corrente ano, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
Américo Pereira Gabriel.
113) Fica prestando serviço no destacamento misto do
forte de Almada o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército Mário Augusto de Carvalho, que, pela
presente Ordem do ExHcito, é colocado no quadro dos
serviços auxiliares do exército.
114) Foi promovido para o regimento de cavalaria
n.? 6, e não para o regimento de cavalaria n." 5, como
consta da portaria de 1 de Dezembro de 1946, inserta
na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, do mesmo mês e
ano, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
exército Henrique Fernandes Nogueira.
115) Chama-se José Joaquim Pereira GaIvão, e não
José Joaquim Galvão, como foi publicado na Ordem do
Exército n.? 10, 2.& série, ele 31 de Dezembro do ano
findo, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do
exército, promovido a este posto para o comando de
artilharia da defesa antiaérea de Lisboa.
116) Continuam na situação de supranumerários os
tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Secundino Gonçalves de Araújo, João Rodrigues Catanas
e José Joaquim Pereira Galvão, promovidos ao seu actual
posto para o comando de artilharia da defesa antiaérea
de Lisboa pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série, de
31 de Dezembro do ano findo.
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117) São considerados desligados do serviço desde as
datas que, respectivamente, lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais na
situação de reserva que ao diante se mencionam e que
nas datas referidas atingiram o limite de idade para
transitar para a situação de reforma:
General Tasso de Miranda Cabral, desde 19 de Fevereiro
de 1947.
General António Maria de Freitas Soares. desde 25 de
Fevereiro de 1947.
'
Coronol de infantaria, com o curso do estado maior,
Eduardo Augusto Azambuja Martins, desde 24 de Fevereiro de 1947 ..
Coronel de cavalaria António Pereira da Cunha e Costa,
desde 25 de Fevereiro de 1947.
Major do extinto quadro especial de artilharia Júlio
Inácio Vieira, desde 7 de Fevereiro de 1947.
Capitão de infantaria Júlio da Silva Bento, desde 1 do
Fevereiro de 1947.
Capitão de infantaria Vítor Gonçalves da Silveira, desde
11 de Fevereiro de 1947.
Capitão de infantaria Alberto Janos Garcia Fialho, desde
14 de Fevereiro de 1947.
Capitão chefe de banda de música Joaquim Fernandes
Fão, desde 15 de Fevereiro de 1947.
Tenente do infantaria Adão Coelho, desde 27 de Fevereiro de 1947.
118) Continua desempenhando as funções de governador militar da Madeira o coronel do corpo do estado
maior, tirocinado, José Guerreiro de Oliveira Duarte,
que, pela presente Ordem do Exército, transita para ao
situação de reserva.
119) Exerce as funções de governador militar de Elvas
desde 1 de Janeiro do corrente ano o coronel do corpo
do estado maior, na situação de reserva, Abilio Augusto
VaI dês de Passos e Sousa.
120) Presta serviço na Direcr;ão da Arma de Infantaria,
desde 24 de Janeiro do corrente ano, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Adelino Delduque da
Costa.
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121) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 13, desde 18 de Janeiro do corrente ~no, o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Angelo
David Oosta.
122) Deixaram de prestar serviço no Conselho Superior
de Disciplina Oolonial, desde 18 de Janeiro do corrente
ano, os coronéis de infantaria, na situação de reserva,
José Martins Carneira e Oiriaco José da Cunha Júnior.
123) Presta serviço no centro de mobilização de cavalaria n. ° 2, desde 29 de Janeiro de lj)47, o maj 01' de
infantaria, na situação de reserva, Eduardo da Cunha
Oliveira.
124) Deixou de prestar serviço no quartel general da
2.& região militar, desde 7 de Janeiro do corrente ano,
o major de infantaria, na situação de reserva, Amâncio
Velez Corado.
125) Presta serviço no Oofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano, desde 9 de Janeiro do
corrente ano, o major miliciano de infantaria do extinto
quadro especial, na situação de reserva, Luis Filipe de
Albuquerque Rebelo.
126) Passou a fazer parte do conselho de administração do Oofre de Previdência dos Oficiais do Exército
Metropolitano o major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Artur da
Cunha Azinhais, que já prestava serviço no referido
Oofre de Previdência.
127) São considerados desligados do serviço desde as
datas que, respectivamente, lhes vão indicadas, nos termos
da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais na situação de
reserva que, ao diante se mencionam e que nas datas re·
feridas atingiram o limite de idade para transitar para a
situação de reforma:
Oapitão de infantaria António José Marques, desde 17
de Janeiro de 1947.
Capitão de infantaria, inválido da guerra, Francisco António Marcos, desde 27 de Janeiro de 1947.
Tenente de infantaria José Miguel Pires, desde 20 de
Janeiro de 1947.
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128) Presta serviço na La Repartição da 2. a Direcção
Geral deste Ministério, desde 21 de Fevereiro de 1947,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Maria Varela, deixando de o prestar no Intituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar.
129) Embarcou como oxpedici,onário, com destino à
colónia de Cabo Verde, em 3 de Setembro do ano findo,
tendo desembarcado em Lisboa, em 15 do Fevereiro
do corrente ano, por ter terminado a comissão de serviço, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Álvaro Aníbal Borges.
130) Deixou de prestar serviço na Agência Militar,
desde 8 de Fevereiro de 1947, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, José Lucas.
131) Está desligado do serviço desde 12 de Fevereiro
do corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
José João da Câmara Lomelino.
132) Deixon de prestar serviço no Colégio Militar,
desde 1 de Fevereiro do corrente ano, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Henrique Ernesto
Teixeira Moniz.
133) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 14, desde 18 de Janeiro do corrente ano, o
capitão de infantaria, na situação de reserva, Carlos
Baptista.
134) Deixou de prestar serviço no Quartel General da
1.a Região Militar, desde 1 de Fevereiro do corrente
ano, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Walter Santos da Cruz Antunes.

135) Presta serviço nó regimento de infa~taria n. o 13'
desde 4 de Dezembro de 1946, o capitão de infantaria
na situação de reserva, Bernardino Artur de Magalhites
136) Presta serviço no quartel general da 1. a região
militar, desde 1 de Janeiro do corrente ano, O capitão
de infantaria, na situação de reserva, António Vieira
Lopes de Meneses, deixando de o prestar no Tribunal
Militar Territorial do' Porto.
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137) Presta serviço no batalhão de caçadores n." 8,
desde 1 de Janeiro do corrente ano, o capitão de infantaria, na situação de reserva, Manuel Joaquim da Trindade Rijo.
138) Nasceu em 6 de Maio de 1891, e não
Novembro de 1891, o capitão de infantaria, na
de reserva, José João da Câmara Lomelino,
deve ser feita a respectiva rectificação nos seus

em 3 de
situação
pelo que
registos.

139) Deixou de prestar serviço na Assistência aos Tuberculosos do Exército, desde 15 de Janeiro do corrente
ano, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim de Góis Nogueira.
140) Presta serviço no Tribunal Militar Territorial do
Porto, desde 16 de Janeiro do corrente ano, o capitão
de infantaria, na situação de reserva, António Vieira
Teles de Meneses, deixando de o prestar no quartel
general da La região militar.
141) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 9, desde 1 de Fevereiro do corrente ano, o tenente de infantaria, na situação de reserva, Francisco
dos Santos Gabão, passando a prestá-lo na Legião Portuguesa.
142) Presta serviço na companhia de adidos do governo
militar de Lisboa, desde 25 de Janeiro do corrente ano,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Alfredo
de Oliveira Guimarães, deixando de o prestar no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e Mar.
143) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 15, desde 12 de Fevereiro de 1947, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Francisco José de
Almeida, deixando de o prestar no batalhão de caçadores n." 6.
144) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 15, desde 1 de Março de 1947,
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Paulo
Folgado Dias.
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145) Presta serviço no Tribunal Militar Territorial do
Porto, desde 1 de Janeiro do corrente ano, o tenente de
infantaria, na situação de reserva, Francisco de Oliveira
Charneira, deixando de o prestar no batalhão independente de infantaria n.? 19.
146) Presta serviço no quartel general da 1.& região
militar, desde 16 de Janeiro do corrente ano, o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Francisco de Oliveira Charneira, deixando de o prestar no Tribunal
Militar Territorial do Porto.
147) Deixou de prestar serviço no quartel general da
V, região militar, desde 10 de Julho de 1946, o capitão
de artilharia, na situação de reserva, António Joaquim
Miranda.
148) Presta serviço como delegado distrital da Intendência Geral dos Abastecimentos, em Setúbal, o capitão
de artilharia, na situação de reserva, João dos Santos
Marques.
149) Presta serviço na casa de reclusão do governo
militar de Lisboa, desde 11 de Janeiro de 1947, o tenente
miliciano de reserva de artilharia Luis Cota Falcão Aranha, deixando de o prestar no destacamento do forte do
Alto do Duque.

..

150) Está desligado do serviço desde 9 de Janeiro do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.°
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 19~7,
o capitão de cavalaria, na situação de reserva, Zarco
Gomes Pereira da Câmara .
151) Presta serviço no governo militar de Elvas, desde
1 de Janeiro do corrente ano, o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, Manuel Rodrigues Carpinteiro.
152) Presta serviço na Direcção da Arma de Engenharia, desde 1 de Fevereiro de 1947, o coronel de engenharia, na situação de reserva, Casimiro Artur da
Costa Santos, deixando de o prestar na Repartição do
Gabinete, onde se encontrava desde 3 de Janeiro do
corrente ano.
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153) Deixou de prestar serviço na secção de mobilização industrial deste Ministério, como delegado junto das
Companhias Reunidas Gás e Electricidade. desde 1 de
Janeiro de 1947, por terem sido extintos estes serviços
em 31 de Dezembro de 1946, o tenente-coronel de engenharia, na situação de reserva, José Luis Supico ,
154) Presta serviço na guarnição militar de Chaves,
desde 30 de Dezembro de 1946, o major médico, na.
situação de reserva, António José Félix Alves Júnior.
, 155) Chama-se Álvaro Gomes Ferreira Pimenta, e não
Alvaro Gomes Pereira Pimenta, o capitão médico de
reserva, que, por portaria de 17 de Dezembro do ano
findo, inserta na Ordem do Exército n.? lO, 2.a série, de
31 do mesmo mês e ano, teve baixa do serviço.
156) Está desligado do serviço desde 10 de Fevereiro
do corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n." 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937,
o capitão miliciano médico do extinto quadro especial,
na situação de reserva, João Baptista Leitão Pimenta,
em serviço no regimento" de artilharia de costa.
157) Presta serviço no regimento de artilharia de costa,
desde 27 de Dezembro de 1946, o tenente do serviço de
administração militar, na situação de reserva, João Nuues
Branco Pardal.
158) Presta serviço na Direcção de Serviço de Saúde
Militar como chefe da secção do depósito geral do material sanitário e de hospitalização, no Entroncamento, o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
na situação de reserva, José Belo Vieira, deixando de
o prestar na Direcção da Arma de Engenharia.
159) Prestam serviço no grupo independente de artilharia pesada n." 3, desde 1 de Fevereiro do corrente
ano, o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia
António Maria Mendes o tenente do mesmo extinto quadro
Henrique Tavares de Almeida, ambos na situação de
reserva.
160)
nharia,
extinto
reserva,

Prestam serviço na Direcção da Arma de Engedesde 1 de Fevereiro do 1947, os majores do
quadro auxiliar de engenharia, na situação do
António Arsénio Rosa Bastos e Samuel Bruto.
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161) Contam a antiguidade desde 1 de Novembro do
ano findo, e não de Dezembro, como foi publicado, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia de campanha,
promovidos por portaria de 4 de Dezembro último, publicada na Ordem do Exército n. ° 10, 2. a série, de 31
daquele mês.
162) Pertencia ao regimento de infantaria n. ° 12, e não
ao regimento de infantaria n.? 2, como foi publicado,
o furriel miliciano Joaquim de Jesus Santos, promovido
a aspirante a oficial miliciano de infantaria, para o batalhão de metralhadoras n.? 2, por portaria de 3 de Dezembro de 1946, publicada na Ordem do Exército n." 10,
2. a série, de 31 do referido mês.
163) Pertencia ao regimento de infantaria n. ° 12, e não
ao regimento de infantaria n." 6, como foi publicado, o
aspirante Il. oficial miliciano de infantaria António de
Jesus Pereira, promovido, para o regimento de infantaria
0.° 9, por portaria de 3 de Dezembro do ano findo,
inserta na Ordem do Exército 0.° 10, 2.& sério, de 31 do
referido mês.
164) Era primeiro-cabo miliciano do regimento de infantaria n.? 5, e não do regimento de infantaria n.? 15,
como foi publicado, o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Samuel de Oliveira José Bensimon, promovido,
para o batalhão de metralhadoras n,° 2, por portaria de
3 de Dezembro do ano findo, inserta na Ordem do Exército n." 10, 2.& série, de 31 do referido mês.
Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral - 3" Repartiçlo
165) Por despacho do administrador geral do exército,
de 6 de Janeiro de 1947, o distrito de recrutamento e
mobilização n." 5 fica adstrito, para efeitos administrativos, ao regimento de cavalaria n,? 4.
166) Pensões anuais que competem aos oficiais a.seguir
mencionados, que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitam pela. presente
Ordem do Exército para a situação de reserva:
Brigadeiro de artilharia, com o curso do estado maior,
José Cortês dos Santos, 48.0008.
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Augusto

Beja. Neves,

48.000t$.

Coronel do corpo do ostado maior José Guerreiro de
Oliveira Duarte, 39.000:$.
Tenente-coronel de engenharia Paulino Celestino da Silva,
31.2005. Tem 36 anos de serviço. (Vence pelo Ministério do Interior).
Major miliciano de engenharia do extinto quadro especial João Pedro da Costa, 22.1765. Tem 26 de serviço
e 26 períodos. (Vence pelo Ministério das Obras PÚblicas.
Capitão de infantaria Manuel Xavier Pereira Simões,
21.6005.
Capitão médico Augusto Lopes de Andrade, 15.0005.
Tem 25 anos de serviço. (Vence pelo Ministério da
Educação Nacional).
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Luis dos Santos Romão, 15.866640. Tom
28 anos de serviço.
Tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Aníbal Rafael tia Silva, 14.780$40. Tem 33
anos de serviço e 22 períodos. (Vence pelo Ministério
das Colónias).
167) Rectificada se publica a pensão de reserva a que
tem direito, desde 5 de Novembro de 1946, o oficial ao
diante nomeado, em substituição da que lhe foi atribuída
pela Ordem do Exército n.? 10, 2.:1série, de 31 de Dezembro do ano findo:
Tenente-coronel de artilharia
Dias, 31.2005.

Óscar da Silva Pereira

168) Rectificadas se publicam as pensões a que têm
direito, nos termos da alínea a) do artigo 1.o do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais ao
diante nomeados, em substituição das que lhes foram
a.tribuídas pela Ordem do Ewército n.? 10, 2.' série, de 31
de Dezembro de 1946:
Tenente-coronel

de engenharia

José

Luis

Supico,

19.721t$40.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Silvestre António Carneiro Duarte, 17 .827 ~80.
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Ministério da Guerra - 3.a Direcção Geral-

2." Série

La Repartição

169) Publicam-se as seguintes alterações ao curso de
oficial de informação constante do Plano de «ursos,
estágios e tirocínios para o ano de 1947, inserto na
Ordem do Exército n.? 8,2.& série, do ano findo, na parte
referente à arma de aeronáutica:
Duração, seis semanas em vez de dez.
Frequência, um capitão ou tenente de cada base
aérea em vez de dois.
170) Passa a ser constituida pelos oficiais a seguir indicados a Comissão Superior de Educação Física do Exército, a que se refere o § 1.0 do artigo 85.° do decreto
n." 22:436, de 10 de Abril de 1933:
Presidente, brigadeiro
Prança Dória.

de artilharia

Alberto Xavier da

Vogais:
O director do serviço de saúde militar.
O chefe da 1.& Repartição da 3.a Direcção Geral
deste Ministério.
Técnicos de educação física:
Coronéis de infantaria, na situacâo de reserva, Viriato da Fonseca Rodrigues e Óscar da Silva Mota.
Capitães: de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso e de artilharia Guilherme Virgilio de Almeida
Pires Monteiro.
Técnicos de esgrima:
Coronéis de infantaria, na situação de reserva, J oaquim Gonçalves Mendes Júnior e Raul Silvão
Loureiro.
Oficiais agregados:
Capitães: de infantaria Raul Pereira de Castro e de
artilharia Carlos Vida] de Campos Andrada.
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Geral

171) É capitão, e não tenente, o capitão de engenharia
Miguel Rodrigues da Costa Paiva, nomeado professor
provisório do Colégio Militar por portaria de 9 de
Outubro do ano findo, inserta na Ordem do Exército
n. o 10, 2.11 série, de 31 do mesmo mês e ano.
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IX - BALAN
A) Cofre de Previdência dos 011

Nos termos do artigo 45.0 do decreto n." 22:199, de 15 de
ao 4.0 trimestre de 1946:
Receita
Saldo do antecedente:
Titulos de divida pública (valor de compra) ••••
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Ferro
do Norte de Portugal
••
Imóveis (valor de compra).
Depósitos à ordem
••••
Fundo de maneio.
Dinheiro em caixa.

22:151.96i810
894.519806
1:090.000!$00
2:807.008/)00
20.000/)00
/)31

26:463.483847

Quotas:
Recebidas

durante

o trimestre

355.598850

Juros:
De titulos em carteira.
. . • • • • • • • • . • •
Nos termos do artigo 5.· do decreto n.? 22:199, de
~6 de Fevereiro de 1933 • • • • • • • • • • • •

Receitas

1~0.742I1G9
4._7_07...;/):...0_0

155.149/)69

eventuais:

Nos termos do artigo 23.' do decreto n.o 22:199, de
16 de Fevereiro de 1933 • • • • • • . • • . . •
Lucro do reembolso de 2:743 obrigações consol ldado de 3 ,/. por cento de 1936 ••••••••.

Fundo de despesas
Adicionais

Rendimento

958b85
I_I_9._8_GO..:.íJ:...O_0
120.818íJ85

de funcionamento:

recebidos

durante

o trlmestro

16.568/)00

dos Imóveis:

Rendas recebidas durante o trimestre
•
Jmportâncía restituída pelos vendedores de Imóveis adquiridos (rendas venoldas)
• • . • • • •

24.700fiOO
8_5_.
7_5_"b::..2_6.

~6~0~.4~54~íJI!.:2~6
27:172.872/)77
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CETES
c1ais do Exército
Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete do Cofre, referente

Despesa

Subsldlos:
PagOS durante

o trlmestro

IInbaldJo. em prestaçêes t
Prestações

pagas durante

o trimestro

Rendas vitalícias':
Pagas durante

o trimestre

Fundo de despesas
Gratificações

•

3.600800

................

2.611660

de funcionamento:

e diversas

despesas

liquidadas

..

no trlmostro

U.68281l0

Quotas:
Restituídas,

por Jndovidamento

pagas.

786#85

Imóveis:
Várias desposas liquidadas

Saldo que passa parti Janeiro

no trimostro

8.073860

de 1947:

Õítulos de dIvida pública (valor de compra).
• ••
brigaçlle. da Companhia dos Caminhos de Ferro
I do Norte de Portugal (valor de compra)
nIDõvels (valor do compra)
"
•••••
epÓsitos à ordem
Fundo de maneio •
Dinheiro em caixa.

19:528.821110
394.5191)06
5:71'0.000#00
1:133.129858
20.0001100
11)38

26:866.471b12
27:172.8721)77
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B) Cofre 'de Previdência dos
Balancete relativo ao 2.° semestre de 104ô, a que se refere
Sargentos de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior •
Quotas •••••••••.
Juros de papéis de crédito.
Contas a regularizar.
• ••
Reoeitas eventuais.
• • • •

9:489.545805
424.481855
160.502850
124835
13.846810
------

__

.:159:8::.:.9~54~8~150
10:088.499855

Caixa Económica:
Saldo do semestre anterior
Juros de empréstimos.
•
Juros de mora • • • • •
Juros de papéis de crédito
Contas a regularIzar
. .
Prémio de rtsco , • • • •

••
•
•
•
•

1:677.289825
28.952840
776860
16.607825
1.079800
19.171850

G6.58~875

1:H3.879600

11:832.378655
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o u.o 20.° do artigo 41.° dos estatutos do extinto Montepio dos

Cofre de Previdência:

Despesa

~"b.ldlos a liquidar
• • • •
T e.tituição de quotas ••••
J ransfer~ncia de quotas ..
euros de quotas trausforldas
aotas a regularizar
..•••••
eservn para flutuaçâo do valores.

320.500,100
85.931';50
9.'157 ii05
4.703805
795,120
500,~OO

n

371.887 ~30

Caixa Económica:
~6vels e utensílios.
• • • • •
C espesas gerais
. . . . ...•.
P O~ltas a regularizar •••••.•
r romio de riSCO •••••••••
LlUpostosobre sucessões o doações.
ucros em papéis de crédito

1501$00
82.440,$05
1.054{jOO
2.040620
833iJ70
62,)1,0

Saldos para o semostre soguinte:

Cofre de Previdência:

~

~m dinheiro • • • • • • • . . • '. • • • • • • • • • .'.
~os"ado
na Caixa Geral do Deposltos, Crédito e Provinela ••...••••...•....•.•.•.•

3.612625
113.000nOO

Em papéIs de crédito:
100 obrigações do empr6stlmo consoo
lidado de 4 por cento (Centouários1910). • • • • • • • . . . . • • •
100 obrigaçõos do empréstimo consoo
lidado de 3 'I. por cento de 1941. •
8:400 obrigações do empréstimo consolidado do 3 por cento de 1912 "
5:800 ohrigações do empróstimo consolidado de 2 'I. por cento de 1943
100 obrigações do Tesouro de 2 'I, por
cento do 19t2

200.000",00
100.000",00
8:400.000600
5:800.000600

----~~

Caixa Económica:

100.000600

~m dinheiro • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • ••
':lô08itado na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e PreviE
ncla •••••••.••••••••
mprestado
•....••...••.•..••••••
Em Papéis de cródlto:
liO Ohrlgações do ompróstlmo consolidado de 4 por couto (Ceoten:irlos1940). . . • . . • . • . • . . • •
200 obrigações do ompréstimo consoo
lidado de 3 'I, por cento rte 1911. •
250 ohrlgaçõos do empróstimo consoo
lidado de 3 por conto de 1912 • • •
350 Obrigações do empréstimo consoo
lidado de 2 'I. por conto do 1943 • •
100 OhrlgaçÕo8 do Tesouro de 2 'I. por
Conto de 1912. • • • • • • • • • •

9:600.000,$00
9:716.612~25

,
72.380815

634.918r~40

100.000100
200.000~00

2~0.000I00
3liO.000nOO
100.000nOO

--------~-

1:000.000ijOO

~~~~~_~1~:7~0~7:.2:98~n~55
11:832.378"55
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ANÜNCIOS

Escola do Exército
Decfaração de vacaturas do magIstérIo

N OS termos do artigo 20.0 do decreto-lei n. o 30~8741
de 13 de N ovenihro do 1940, e para efeitos do respectivo provimento, faz se público que se encontra a concurso o lugar de professor catedrático da 11. a cadeira
(Balística Geral).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 19 de Fevereiro de 1947, as suas deelarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com 08 documentos a que
se referem o artigo 3. o e seu § único do decreto n.? 13:784,
de 13 de Junho de 1927.
(Pubttcado no Díório do Governo n,'
de 194~).

n,

2." série, de 21 de JlIno!>.,.

Obltuár-Io

1946
Agosto.
Setembro

14 14 -

»

1522 -

Novembro

15 -

»

18 -

»

25 -

Dezembro
»

20 21-

»
»

24 28 -

»

29 -

»

29 29 -

»

"

29 -

Capitão reformado João Maria Loureiro.
Alferes reformado José Ferreira.
Capitão reformado Joaquim Simões da Silva Túgneiros.
Tenente miliciano médico Augusto Xavier Valente,
Coronel reformado António Gonçalves da Silva e
Cunha.
Coronel reformado José Roma Machado de Faria
e Maia.
Tenente-coronel
médico reformado
Abílio Augusto Coxito Granado.
Major reformado Aurélio Gomes J'iéné.
Alferes miliciano de infantaria
Alvaro José Manuel Meireles.
Capitão reformado Joaquim Matias.
Coronel reformado
Francisco
Augusto
Garcês
Teixeira.
Co ronel de infantaria,
na situação de reserva,
Francisco de Passos.
Coronel reformado Manuel José Vieira Ribeiro
Tenente de infantaria,
na situação de reserva1
Joaquim Pedro Coelho.
Tenente médico auxiliar de reserva do exército
Abel de Lima Sal azar,
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»

"
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I)

I)

I)
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»

"
»
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»

»
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1- Tenente miliciano médico Lúcio Madeira Cabral.
3 - Capitão reformado José Pereira da Cunha.
5 - Capitão reformado António Ávila da Silveira.
11- Coronel de infantaria, na situação de reserva,
Francisco de Paula e Silva Ramos.
11- Al(eres miliciano de reserva de artilharia Alberto
Oscar dos Santos Machado.
12 - Major de infantaria,
na situação de reserva, em
serviço no Cofre de Previdência dos Oficiais do
Exército Metropolitano, Miguel Tavares Blanco.
17 - Capitão de infau taria, na situação de reserva, António Gomes Santiago.
17 - Alferes miliciano de infantaria Aníbal Brás Cordeiro.
19 - Capitão de cavalaria, na situação de reserva, Joaquim Pinto.
21 - Capitão reformado, separado do serviço, lndaleto
Herculano da Silva e Ramos.
22 - Capitão miliciano médico de reserva Jaime António Palma Mira.
23 - Major de infantaria,
na situação de reserva, em
serviço no centro de mobilização de cavalaria
n.s 2, Luís Vaz Pacheco de Castro.
23 - Tenente equiparado do quadro privativo da Cruz
Vermelha "Portuguesa, Carlos Peixoto de Aguilar.
24 - Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
do
exército, no quadro, Belarmino
Monteiro da
Cunha.
26 - Tenente reformado Francisco Dias Bernardo.
30 - Capitão refo rmado Francisco de Miranda Martins
de Carvalho.
8 - Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, na situação de reserva, António Martins
Esteves.
9 - Coronel reformado Viriato Ribeiro de Lemos.
9 - Tenente-coronel
de engenharia,
na situação' de
reserva,
António Joaquim Ferreira
da Silva
Júnior.
13 - Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, António
José de Sousa.

Rectlf1caçOes

Na Ordem do Exército n.O10, 2." série, do ano findo, p. 708, L 26.·,
onde se lê: «João», deve ler-se: «José»; p. 721, 1. 29.·, onde se lê:
«esgrhna», deve ler-se: «equitação»;
p. 727, 1. 1.", onde se lê:
«Carmelo», deve ler-se: «Caramelo»: p. 728, 1. 23.·, onde se lê:
«Junho», deve ler-se: «Dezembro»: p. 734,1. 40.·, onde se lê: «Novembro», deve ler-se: «Setembro»; p. 741, 1. 9.·, onde se lê: «Alvesl>, deve ler-se: «Álvaro»; p. 743,1. 22.·, onele se lê: «de Assun-
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çâo», deve ler-se: «da Anunciação»;
p. 744,1. 21.', onde se lê: «Esmor iz», deve ler-se: «Esmer iz»: p. 749, I. 33.', onde se lê: «Diogo»,
deve ler-se: «Diego»; p. 754,1. 11.·, onde se lê: «Carvalho», deve
ler- se: «Orvalho»; p. 807, L 11.' onde se lê: "Ascenção», deve lerse: «Assunção»: l. 23.', onde se lê: «Beltr an», deve ler-se: «Bertrand»; p. 809, 1. 17.', onde se lê: «Simão», deve ler-so : «Limão»;
1. 34.', onde se lê: «Henrique», deve ler-se «Hintzo»: p. 833, 1. 18.",
onde se lê: «Alves», deve ler-se j «AI vou j p. 840, 1. 3d." onde se Jê:
«Fernandes», deve ler-se: «Fernando» j p. 865, 1. 27.', onde se lê:
«Açores», deve ler- se: «Madeira».

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante General,

•
MINISTÉf\IO Df\ GUEf\f\f\

Ordem

do Exército
2.a

Série

N,O 2

o

1 de Abril de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:
1- DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - RepartiçDo do Gabinete
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo
::\linistro da Guerra, nomear secretário geral da comissão administrativa
da Cruz Vermelha Portuguesa o
coronel do corpo do estado maior, na situação de reserva,
Carlos de Azevedo Carvalho, vogal assistente da mesma
comissrLO,em substituição do major de infantaria António
Manuel Baptista, que é exonerado do referido cargo por
ter sido nomeado para o desempenho de uma comissão
de serviço dependente do Ministério do Interior.
Ministério da Guerra, 13 de Março de 1947. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos Gosta.
(Pnbll .. do no Diário do Got'erno n.O 62, 2.' série, de 11 de MArço
de 1947).

11- mUDANçAS

Ministério da Guerra -I.

a

OE SITUAÇAO

DirecçDo Geral- 2. a Repartição

Por portaria de 31 de Dezembro de 1946:
Reserva
Capitão de infantaria, adido, cm serviço no }Iinistério do
Interior, na polícia de segurança pública, Leonardo
Mendes Fialho Prego, nos termos da alínea a) do
artigo 1.0 do decreto-lei D.O 28:404, de 31 de Dezembro
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de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Setembro
de 1946 e sem direito a vencimentos por este Ministério enquanto se encontrar em serviço no Ministério
do Interior,
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, em disponibilidade, Francisco ~Iaria da Purificação Alves Ribeiro, nos termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por ter sido julgado incapaz do serviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, deveudo ser considerado nesta situação desde 7 de Dezembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Março de 1947. Não
são devidos emolumentos, n08 termos do decreto n.· 22:2117).

Por portaria de 20 de Fexereiro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, o capitão de infantaria, na
situação de reaerva, António Gomes Rocha, devendo
SOl' considerado nesta situação
desde 23 de Setembro
de 1946. (Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Março de 1947. Nlo
lilo devidos

emolumentos,

nOI termos do decreto n.· 22.267).

Por portarias de 28 de Fevereiro de 1947:
Adidos

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia n. 02,
Inácio Xavier Teixeira da Mota e, alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 6, João Salavessa
Moura, o primeiro, por lhe ter sido concedida licença
ilimitada e, o segundo, por ter sido requisitado para
desompenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 20 e 24 de Fovereiro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 7 de Março de 1947).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, em disponibilidade, Albino Augusto de Macedo Vendeirinho, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Março de 1947. Nlo 811.0
devidos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:257).
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Reserva

Tenente-coronel de infantaria, promotor de justiça do
Supremo Tribunal Militar, Henrique Augusto Perestrelo da Silva, nos termos da alínea b) do artigo 1. o
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 19371
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de 1947.
Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Herculano
São Boaventura de Azevedo, nos termos da alínea a)
llo 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 17 de
Janeiro de 1947.
(Visndas pelo Tribunal de Contas em 13 de Março de 1947. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:2M).

Capitão do serviço de administração militar, adido, em
serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, ~rnaldo Brasão, 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 30 de Dezembro de 1946.
(Vllada palo Tribunal de Contai em 24 de Março de 1941. Nilo são
devidos emotumentos,
n08 termo. do decreto n.· 112,251).

OfIciais milicianos de reserva

Capitães de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n. ° 2, José Metrass de Azevedo e Luis Filipe
dos Santos, e médico da 3.a companhia de saúde, José
da Cunha Paredes, nos termos do § 3.° do artigo 61.°
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926~ por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 8 de
Setembro e 7 de Dezembro de 1946 e 28 de Fevereiro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Conta.

em 7 de ~Iarço de 1941).

Baixa do serviço

Oapitães médicos Francisco Rodrigues Mingachos, D. Fernando de Lencastre, Custódio de Almeida Henriques, Ângelo César Fernandes Neves e Alfredo Júlio
de Oliveira, médico auxiliar do exército Jaime Moreira de Carvalho, farmacêuticos Luis Teixeira de
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Morais Júnior e António Mendes, e tenentes cirurgiões
dentistas Abel Sátiro de Oliveira Jardim, Júlio Ferreira Pinto de Carvalho e Artur Duarte de Medeiros,
todos milicianos de reserva, nos termos do § 5.0 do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
10 e 16 de Janeiro, 1, 2, 14 e 14 de Fevereiro, 13,
20 e 2 de Janeiro e 8 e 16 de Fevereiro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de ContaI

em 7 de Ma"o

de 1947).

Por portarias de 4 de Março de 1947:
Adido

Tenente de infantaria, da Escola do Exército, Fernando
Godofredo da Costa Nogueira de Freitas, por ter sido
nomeado instrutor de esgrima da referida Escola por
portaria de 17 de Dezembro de 1946, desde quando
deve ser considerado nesta situação.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 10 de Mar~o de 1947).

Ouadro da arma de infantaria

Tenente-coronel de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 6, onde continua colocado,
Ricardo de Andrade, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em lS de Março do 1947. Nilo
são devidos emolumentos, nOI termos do decreto n.· 22:251).

Reserva

Tenente do serviço de administração militar, do governo
militar dos Açores, Gil de Medeiros 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
29 de Maio de 1946.
(Vilada pelo Tribunal de Contas em 24 de Março de 1947. Nilo
IA" devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:267).

Supranumerãrio

Capitão do serviço de administração militar, da base
aérea n." 4, Américo do Patrocínio, nos termos da
2.a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n.? 28:401,
substituído pelo artigo 1.0 tio decreto-lei n.? 32:692,

2.· Série

137

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 2

de 20 de Fevereiro de 1943, e da portaria n. o 10:711,
de 18 de Julho de 1944, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Não carece do visto ou anotução

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 7 de Março de 1947:
Adido

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n.? 6, José Afonso, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Finanças, na
guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Março de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 15 de Março de 19(7).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Joaquim Augusto Nunes,
que, de regresso do Ministério das Finanças, por ter
deixado de prestar serviço na guarda fiscal, se apresentou em 1 de Março de 1947, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribnnal de Contas em 18 do Março de 1947. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:2(7).

Quadro dos serviços auxiliares do exércitp

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, do regimento de infantaria n. o 13,
onde continua colocado, José Luis Gomes, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Março de 1947.
(Visada pelo.Tribunal
de Contas em 18 do Março de 1947. Nilo .!lo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n. o 22:2(7).

Extinto quadro de oflciais do secretariado

militar

Oapitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário nos termos da 2.& 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 1943, da 3.· Repartição da La Direcção Geral
deste Ministério, onde continua colocado, Belmiro dos
Santos Carvalho, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
0

(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1947. Nlo sáo
davídos emolumentos, nos termos do deereto n.· 22:2(7).
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Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 3." Direcção Geral deste Ministério, António Maria Romão, 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, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro
de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 20 de Mar~o do 1947. Xi\o
s~o devido. emolumentos nos termos do decreto n.· 22:2.'>7).

Por portarias de 11 de Março de 1947:
Adidos

Major de engenharia, da direcção da arma, António Casimiro da Costa e capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n." 3, Francisco Marques Repas
e, de artilharia, da escola prática da arma, António
Braamcamp Sobral, por lhes ter sido concedida licença
ilimitada, devendo ser considerados nesta situação.
respectivamente, desde 8, 5 e 6 de Março de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 15 de Jlran;o de lDH).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Carlos da Costa Campos e
Oliveira, que, de regresso do Ministério das Colónias
e de comissão militar, se apresentou em 7 de 'Março
de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Março de 1947. NAo
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Quadro da arma de artilbaria

Capitão de artilharia, em disponibilidade, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 1, onde continua colocado, Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Março de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 do :Mnrço do 1947. ~~o
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22.257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, em disponibilidade, João António dos Santos Guardiola, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de ~Iarço de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contai em 18 de Março do 1941. Não
silo 1evldos emolumentos, nOI termos do decreto n.· 221257).

..
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de engenharia

Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário nos termos da 2. a 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,
do grupo de companhias de trem automóvel, onde
continua colocado, Francisco Guinapo Moreira, para
preenchimento do vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pojo Tribunal de Contas em 20 de Março do 1947. Não
!-Iãodevidos emolumentos,
DOS termos do decreto
0.° 22:261).

Reserva

Capitão de infantaria, adido, em serviço no :J[inistério
das Colónias, Henrique Carlos Mata Galvão, 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
4 de Fevereiro de 1947 e sem direito a pensão por
este Ministério enquanto se encontrar adido no Ministório das Colónias. ,
(Anolada

pelo Tribunal

de Contas em 20 de Março de 1947).

Supranumerários

Coronel, do comando de artilharia da defesa antiaérea
de Lisboa, José Guerreiro de Andrade e tenente-coronel, segundo-comandante do mesmo comando, António
Peixoto Chedas, ambos de artilharia, nos termos da
2.& 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, e da portaria n.? 10:620,
de 11 de Março de 1944, por terem sido nomeados,
respectivamente,
comandante e segundo-comandante
do referido comando, devendo ser considerados nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Nilo carece de visto ou anoraçãc

Por podarias

do Tribunal

do Contas).

de 14 de Março de 1947:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério da
Educação Nacional, o tenente-coronel de cavalaria, na
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situação de reserva, António Francisco Palermo Leal
de Oliveira, devendo ser considerado nesta situação
desde 28 de Fevereiro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Conlas em 26 do Março de 1947. Não do
devidos emolumentos, nos termos do deerato n.o 22'257).

Adidos

Major de infantaria, supranumeral'lo, do regimento de
infantaria n." 4, António da Encarnação Santos Vieira
e, capitão de artilharia, na situação de reserva, Olegário José Antunes, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço militar dependentes
do Ministério das Colónias, na colónia de Angola, o
primeiro nos termos do artigo 5. o do decreto n. 013:309,
de 23 de Março de 1927, e, o segundo, nos termos do
artigo 4.0 do decreto n. o 31 :995, de 30 de Abril de
1942, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 11 e 10 de Março de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Centos em 19 de Março de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Hélio Augusto Esteves Felgas, que, de regresso do Ministério do Interior, por
ter deixado de prestar serviço na polícia de segurança
pública, se apresentou em 11 de Março de 1947, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Contns em 26 do Março (lo 1947. Nno são
dovldos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:2(7).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
onde continua colocado, Ivo Guedes da Silva, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em SI de Março do 1947. Nilo silo
devJdos omolumentos,

nos termos

do decreto

n.o 2Z:257).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, adido, Luis Ferreira Pinto, que,
de regresso da situação do licença ilimitada, se apresentou em 22 de Fevereiro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Vinda
pelo Tribunal de Contas em 26 de Março de 1947. Não
sno devldos emolumentos, nos termos do docroto 11.° 22:257).
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Reserva

Coronel de cavalaria, adido, chefe, interino, da La Repartição da Direcção Geral Militar do Ministério das
Colónias, Antonioo Raul da Mata Gomes Pereira, nos
termos da La parte da alínea c) do artigo Lado
decreto- lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
devendo ser considerado
nesta situaçâo desde 13 de
Fevereiro de 1947.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, do quartel general da 4.a região militar, João
Jacinto 'I'anissa, DOS 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 20 de Fevereiro de 1947.
(Visada pelo T"lbunal de Contas em 81 de Março de 1947. Nlo
silo devidos amolumentea, nOI termos do decreto a, 022:257).

Supranumerário

Tenente-coronel de artilharia, do comando da defesa
marítima de Lisboa, Luis Gonzaga Bressane Leite
Perry de Sousa Gomes; nos termos da 2. a 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, e da portaria n." 10:620, de 11 de Março de
1944, por ter sido nomeado comandante, interino, do
comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Nilo carece de visto cu anotação

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 18 de Março de 1.947:
Adido

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n,? 8,
Carlos António Parreiral da Silva, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério das Colónias, como adjunto
da La Repartição da Direcção Geral Militar do mesmo
Ministério, nos termos da alínea a) do artigo 110.0 do
decreto n.? 26:180, de 7 de Janeiro de 1936, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro
IAnot ..da pelo Tribunal de Contas em 22 de Março de 19t1).
de 1947.
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Reserva

Coronel, comandante do regimento de infantaria n.? 13,
Salvador Nunes 'l'eixeira e, capitães: do regimento de
infantaria n.? 11, Jorge Alexandre Freire Garcia e,
do regimento n.? 16, António Nicolau Caldeira, todos
de infantaria, nos termos da alínea b) do artigo LOdo
decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido .i ulgados incapnzes do sorviço activo
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação desde 4 de Março de 1947.
Capitão do serviço do administração militar, adido, em
serviço na Manutenção Militar, Joaquim Boavida Salvado, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-Iei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 17 de Fevereiro de 1947.
(Visadas pelo TrHmnal de Contas em 28 de Março de 19,11. ~l\o
são devidos amo] umentos, nos termos do decreto u. o 22:257).

Supranumerário

Capitão de aeronáutica, da base aérea n. o 4, J oão Maria
Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho, nos termos da 2.a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n." 28:401,
ele 31 de Dezembro de 1937, substituido pelo artigo 1.0
do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevoreiro de 1943,
e da portaria n.? 10:711, de 18 de .Julho de 1944,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Não carece de visto ou anctnção

do Tribunal

de Contas).

Por portarias de 20 de Março de 1947:
Expulsos do serviço do exército, nos termos do § único
do artigo 31.° do Código de Justiça Militar, o alferes
Manuel da Silva Almeida o, aspirantes a oficial milicianos, Fernando Bayolo Pacheco de Amorim, José
Nunes Freixo Boavida e António Kopke Queirós Vieira.
todos de cavalaria e do regimento de caval aria n, o 6,
devendo ser considerados nesta situação desde 21 de
Fevereiro de 194:7.
, ~Dotada pelo Trihunal

de Couras em 26 de Março de 1~t7).
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Adido

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército:
do regimento de infantaria n." 14, Fernando dos Santos
Ferreira, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de serviço dependente do Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Março de 1947.
.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 26 do Março de 1947).

Quadro da arma de engenharia

Tenente de engenharia, adido, Fernando de Sousa Medeiros Júnior, que, por ter deixado de prestar serviço
nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, se
apresentou em 20 de Março de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada
são

pelo Tribunal
de Contas em 29 do Março de 1947. Não
devidos emolumentos, 008 termos do decreto n.o 22:257).

..
Por pOI·tarias de 25 de Março de 1947:
Adidos

Tenente-coronel de artilharia, da Fábrica de Munições de
Artilharia, Armamento e Viaturas, António Rodrigues
dos Santos Pedroso, por ter sido nomeado chefe dos
serviços industriais da referida Fábrica, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Março de 1947.
Capitão de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
João António Saldanha de Oliveira e Sousa, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço civil dependente do Ministério do Interior,
como presidente da Câmara Municipal do concelho
de Oeiras) devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Março de 19! 7.
(Anotadns

pelo Tribunal

de Contas om 31 de :\Iarço do 1947).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Henrique Calapez Silva
Martins, que, de regresso do Ministério das Colónias
e de comissão militar, se apresentou em 20 de Março
de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 81 de Março do 1947. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).
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Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, em disponibilidade, do grupo independente de artilharia pesada n." 3, onde continua
colocado, Almor Branco Baptista, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 do Abril de 1947. NAo aII()
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Capitão de artilharia, supranumerário
nos termos da
2.a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n.? 28:401,
substituído pelo artigo LOdo decreto-lei n. o 32:692r
de 20 de Fevereiro de 1943, da bateria independente
de defesa de costa n. ° 2, onde continua colocado,
Aníbal Scipião Formosínho e Silva, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 do Março de 1947. Nilo .ão
devidos emolumentos,

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

Quadro de oflciais do serviço de administração

militar

Alferes do serviço de adruinistração
militar, supranumerário nos termos da 2." parte do artigo 58.° 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 de Fevereiro de 1943, da 3.· Repartição
da
2. a Direcção Geral deste Ministério, onde continua
colocado, António Monteiro, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 31 de Março de 1947. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Major miliciano de artilharia, do extinto quadro especial,
da direcção da arma, Daniel Fernandes de Barros
Queirós, 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 23 de Fevereiro de 1947.
Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal, Eugénio Marinho Ferreira de Sousa, 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 3 de Março de 1947.
(Visadas paIo TrIbunal de Contas em 31 de Março do 1947. Não
silo devidos omolumentos, nos termos do docreto n.o 22:2b7).
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Oficiais milicianos de reserva

Tenentes de engenharia, do centro de mobilização de engenharia n.? 5, José Sebastião Perestrelo Guimarães,
e médicos: do centro de mobilização do serviço de saúde
n.? 1, António Maria do Couto Zagalo Júnior e Joaquim da Rocha Reis, e do centro de mobilização do
serviço de saúde n. ° 2, Esmeraldo Pais Prata e Henrique Barbas, todos milicianos, nos termos do § 3.°
do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto
de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
21 de Julho de 1946, e 2, 4, 12 e 14 de Março de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 1947).

Baixa do serviço

Capitães: de infantaria Júlio Augusto Gonçalves, Nuno
Mário Marques da Cunha e António de Azevedo Bettencourt e de cavalaria Bento Gomes de Morais Sarmento Júnior; tenentes de infantaria Eurico Sampaio
Patrício Pires e Zeferino Alves, e alferes: de infantaria Jaime Augusto Pereira de Lima e Frederico de
Freitas Gonçalves Simões; de artilharia Fernando
Augusto Abrantes, Joaquim Rodrigues Simões Cantante
e Carlos Alberto Bandeira Cadima Júnior e de cavalaria Augusto de Santiago Barjona de Freitas, todos
milicianos de reserva, nos termos do § 5.° do artigo 61.°
do decreto n. ° 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 11 de
Abril, 5 de Agosto, 31 de Dezembro, 20 de Setembro,
16 e 2 de Julho de 1946, 24 de Março e 12 de Janeiro
de 1947, 9 de Abril e 19 de Novembro de 1946, 17
de Novembro de 1944 e 20 de Fevereiro de 1947.
Capit,ães: médicos Aníbal Augusto, José Bernardo Lopes
e Alvaro Isidro Faria Lapa e auxiliar do exército José
António de Matos Romão; farmacêuticos 'fito Lívio
Pinto Costa Carneiro e Manuel Coutinho Rosa e veterinário António de Melo Correia, todos milicianos do
reserva, nos termos do § 5.° do artigo 61.° do decreto
n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 1, 5, 25, 13, 16, 23
e 2 de Março de 1947.
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Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
do artilharia ligeira n.? 3, Vítor Manuel de Jesus Pereira, nos termos da última parte do artigo 3.° do decreto D.O 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 24 de Março de 1947.
(Anotadas

P01'

pelo Tribunal

do Contas om 31 de lIIarço de 1947).

portarias de 27 de Março de 1947:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, na colónia de Moçambique, o tenente miliciano
de infantaria, adido, Ernesto Marques de Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Março
do corrente ano, ficando na situação de licenciado e ausente com licença na referida colónia.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em SI de JIlarço de 1947).

Quadro da arma de aeronáutica

Major de aeronáutica, em disponibilidade, Edgar Pereira
da Costa Cardoso, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Março de 1947.
(Visada pojo Tribuna! de Coutas em 81 de Março de 1947. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, do quartel general da 2." região
militar, onde continua colocado, Manuel Gede~lO,para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março de 1947.
(Visada pelo T'rfbuuul de Contas em 31 de Março de 1947. Não 510
devidos emotumontos,
no. termos do decreto n.o 22:267).

Reserva

Coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 15, Jaime Martinho Ferreira Leal, nos
termos da alínea b) do artigo 1.° do decreto-lei n. 028:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
~[arc;o de 1947.
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Coronel de infantaria, da direcção da arma, Baltasar
'Moreira de Brito Xavier, nos termos da 1," parte da
alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de ~[arço de 1947.
Coronel de aeronáutica, do comando geral de aeronáutica,
António de Oliveira Viegas, nos termos da alínea c)
do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação
desde 6 de ~[arço de 1947.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
base aérea n.? 3, Américo de Araújo Bastos, nos termos
da alínea b) do artigo 1.0 do decreto lei n." 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz
do serviço activo pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de
~[arço de 1947.
(Yisadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 1947, NAo silo
de vldos emoJumentos, nos termos do docreto n.? 22:257) .

..

Por portarias de 29 de Março de 1947 :
Adido

Tenente-corouel do serviço de administração militar, da
1.a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério,
David Vaz da Fonseca Aboim, por ter sido nomeado
subdirector das Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Março de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contas

om 31 de Março da 19(1).

Reserva

Coronel do serviço de administração militar, adido, director das Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado,
Vitorino Maria Gonçalves Canelhas, nos termos da
última parte da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
n. ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerado nesta situação desde 18 de Março de 1947,
pelo que fica exonerado do referido cargo.
(Visada pulo Tribunal
de Coutas em 81 do Março de 194.1. NAo são
devidos emolumentos,
nOI termos
do decreto n.? 22:267).
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Ministério da Guerra _La

Direcção Geral-

2.a RepartiçAo

Por portarias de 7 de Fevereiro de 1947:
Base aérea n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria José Vieira de Sousa, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
Alferes miliciano piloto-aviador, o aspirante a oficial
miliciano piloto-aviador João Gregório Craveiro Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de
1946.
(Nilo carecem de ,,18tO
anotaçllo do Tribunal de Coutas},
011

Por portaria de 20 de Fetereiro de 1947:
Base aérea n.o 4

Tenente miliciano de infantaria, o alferos miliciano de
infantaria Joaquim Alberto Martins, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1945.
(Nilo carece

do visto ou anotação do TrIbunal

de Contas).

Por portaria de 28 de Fevereiro de 1947:
Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano de engenharia, licenciado, o alferes
miliciano de engenharia, licenciado, João Luis Ribeiro
Leal de Faria, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
(Visada peJo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contns em 10 de l\Iarço de 1947. Silo determos do deereto n,? 22:251).

DOS

P01' portarias de 4 de Marr;o de 1947:
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Regimentode artilharia ligeira n. o 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Jaime Salvado Nobre e Orlando
da Costa e Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 14 de Março de 1947. Silo dovidos emolumentos, DO. termos do decreto D.o 22:2ô7).
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Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes'
a oficial milicianos de artilharia, licenciados, Roberto
Maria Pereira, Mário Vasconcelos Trepa, Rui Maria
Malheiro de Távora de Castro Feijó, Nicolau Vicente
Messias Júnior, António Luís de Seabra Menano, António Augusto de Almeida Roque, Fernando Manuel
Mateus do Oliveira e João Paulo da Costa.
(Visada pelo Tribunal
davídos emclumentos,

do Contas em 12 de Março de 1947. São
nos termos do decreto 0.° 22:257).

Por portarias de 11 de Março de 1947:
4.· região militar - Quartel general

Tenente-coronel
do corpo do estado maior, chefe do
estado maior, o major do mesmo corpo, do quartel
general do governo militar de Lisboa, Jorge Mário
Apolinário Leal.
Inspecção das-tropas

de transmissões

Major, o capitão de engenharia João Paulo James GaIhardo.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 18 de Março do 1947. São
devidos

emolumentos,

nos termos do decreto

D ••

22:2M).

Adidos

Major, o capitão de engenharia, adido, professor adjunto
da Escola do Exército, António de Arantes e Oliveira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Março de 1947. São
dovldos emolumentos, nOI termos do decroto
22:257).

n.·

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na Câmara Municipal de Lisboa,
Eduardo de Arantes e Oliveira.
(Visada pelo Tribunal
vidos omolumontos,

de Contas em 29 do Março do 1947. S.'Io denos termo. do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 14 de Março de 1947:
Ministério da Guerra - 3," Direcção Geral- I.' Repartição

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Adriano
Rabaçal Dias Miguel.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolnmontos,

do Conta. em 31 de Março de 19,17. São
nos termos do docreto n .• 22:257).
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Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia, do regimento de
artilharia de costa, Joaquim Estrela Teriaga.
Major, o capitão de artilharia, adido, mostre de esgrima
da Escola do Exército, João Máximo Tassara Machado.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 26 de Março de 1947. São
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de artilharia

Major, o capitão de artilharia
Castro Pereira.
Grupo de artilharia

pesada n. I
O

Eduardo Augusto Dias de

contra aeronaves n. o I

Tenente-coronel,
comandante, o major de artilharia,
comandante interino, Augusto Dantas Pimenta Serrão
de Faria Pereira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 81 de Março de 1917. 81\0 devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

FAbrica de cartuchame e pólvoras químicas

Coronel, adido, director, o tenente-coronel de artilharia,
adido, director, Augusto Luciano Alves.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 2', de Março de 19*7. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:267).

Por portaria

de 18 de l1fa1'ço de 1947:
Governo militar de Elvas

Major, chefe da secretaria, o capitão de infantaria J osé
Joaquim de Santa Clara Barbas.
Carreira de tiro "Vergueiro-Ducla

Soares»

Tenente-coronel, o major de infantaria Domingos
tónio Bastos Carrapato Calado Branco.

An-

(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Março de 1941. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? ~2:257)

P01' portaria de 20 de Março de 1947 :
Esquadrilha independente de aviação de caça

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante,
do regimento de infantaria n. o 8,
Mário de Assunção de Barros, sem prejuizo de antiguidade.
(Visnda pelo TrIbunal de Contas em 29 de Março de 1947. Silo dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.' 22:257).

2.' Série
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de 25 de Março de 1947 :

Escola Prática de Artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia,
Armando José de Matos.

supranumerário,

(Visada pelo Tribunal do COD tas em Si de Março de 1917. São
devidos emolumentos, DOS termos do decreto D.· 22:2õ7).

Regimento de artilharia pesada n.· 2

Tenente-coronel, segundo-comandante, o major de artilharia Alberto de Almeida Marques Osório.
Regimento de artilharia de costa

Major, o capitão de artilharia Félix José Antunes.
(Visada pelo 'I'rfbun al de Contas em 1 de Abril de 1947. Silo devidORemolumentos, no~ termos do decreto n.? 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946:
Regimenta de infantaria n.· 3

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Francisco Lopes Vasques.
Regimento de infantaria n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Sérgio Rui Pedrosa da
Palma Madeira.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Tenente miliciano d-e infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Fernando Augusto
Cardoso Ribeiro.
Contando
1946:

a antiguidade

desde 1 de Novembro

de

Regimento de infantaria n.· 4

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, Joaquim Marçal Carrusca de Castro.
Regimento de infantaria n.· 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de infantaria, licenciado, José Camarate de Andrade França.
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Batalhão de caçadores n. o 5

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Armindo Cândido Oliveira Carvalho Ferreira da Silva
e José Cabeçadas Coelho.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Alferes milicianos de artilharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de artilharia, licenciados,
António Jardim Bettencourt, Jorge Daniel de Sousa
Aguiar, João do Couto Neves, José Manuel dos Santos Vieira, Armando dos Reis Quaresma e Mário Raul
Za~lo de Lima.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 81 de Março de 1947. São dsvidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 27 de Março de 1947 :
Quadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, da 3. a Direcção Geral
deste Ministério, chefe de équipe dos serviços cartográficos do exército, Renato Ferraz de Boaventura.
Regimento de infantaria

Tenente-coronel,
de Faria.

n.· 13

o major de infantaria

Manuel Soeiro

Regimento de infantaria n,O 15

Major, o capitão de infantaria,
Mário de Paiva Nunes.

da direcção da arma,

Distrito de recrutamento e mobilização n,O 4

Tenente-coronel, o major de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 4, João Afonso Pereira Gago.
Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria João Luis de Almeida Silva da
Costa Falcão Aranha de Sousa e Meneses, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

2." Série
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Base aérea n.O 2

Coronel, comandante, o tenente-coronel de aeronáutica,
comandante, Carlos Marques Magalhães.
Tenente- coronel, segundo-comandante, o major de aeronáutica José Bentes Pimenta.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 19J7. Silo devido. emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Base aérea n.O 4

Coronel, segundo-comandante, supranumerário, o tenente-coronel de aeronáutica, supranumerário, Jorge Metelo
de Nápoles Manuel.
(Nilo carece de visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Adido

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, José Maria
Emauz Leite Ribeiro.
(Visada pelo Tt-lbuuul do Contas em 31 de Março de 1947. São dovIdos emolumen~os, nos termos do decreto n,? 22:251)0

Por portarias de 29 de Março de 1947:
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral-I."

Repartição

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, chefe da 2. Repartição da
Direcção do Serviço de Administração Militar, Carlos
Luís Gonçalves Canelhas.
Ii

Adidos

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção Militar, João dos Santos Torres.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Artur Maria Ramos Tarana.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço na Escola
do Exército, Armando Luis Pinto.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, adido, em serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado, Ilídio Anibal
Botelho Coelho.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 31 de Março de 19i7. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o lI2:267).
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Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral- 3. a Repartição
P01' portarias de 18 de Março de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano de artilharia
de campanha, para o grupo independente de artilharia
pesada n.? 3, nos termos do artigo 35.° do decreto
n." 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado cadete
do regimento de artilharia ligeira n.? 3, n.O 126/45,
Rui Boudry Garcia de Oarvalho, continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
S

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3." companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado
cadete do regimento de infantaria n.? 4, n.OS 343/42,
Júlio Duarte de Sousa Calaça, continuando na situação
de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 20 de Mal'ço de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
para a La companhia de saúde, o segundo-sargento
de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, Agostinho Baltasar de Lima, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1938.

-0::0"
IV-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _La Direcção Geral-

2.8 Repartição

Por portaria de 25 de Feoereiro de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcçlo Geral
Serviços cartográflcos do exército - Divisão de topografla
e geodesla cartográfica

Chefes de equipe topográfica permanente, nos termos
da alínea a) do artigo 21.°, última parte da alinea b)
do artigo 12.° e alínea c) do artigo 22.° do decreto

2." Série
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n.? 21:904, de 24 de Novembro de 1932, os tenentes
milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria
n. o 15, Ricardo Pinho Mendes da Costa e, de cavalaria,
do regimento de cavalaria n. o 1, Estêvão Silva.
(Visada pelo TrIbuoal de Coot ... em 18 Março de 1941. Não são
devldos emolumeotos, oos termos do decreto o.· 22.251).

portarias de 7 de Março ele 1947:
Exonerado do serviço que prestava na Manutenção Militar o capitão de infantaria, na situação de reserva,
adido, António Joaquim Dias, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Fevereiro de 1947.
POI'

(Anotada pelo Tribuoal

Ministério da Guerra - 3.
Serviços ca,tográflcos

de Coo tas em 18 de Março de 19(1).

a

Direcção Geral
do exército

Chefe de .équtpe permanente, o capitão de artilharia,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, José
Inácio Rodrigues Ferreira, nos termos da alínea b)
do artigo 12.0 do decreto n.? 21:904, de 2-.1: de Novembro de 1932.
(Anotada

pelo Tribuoal

de Coo ta. em 22 de Março de 1941).

Operador fotográfico, o tenente de aeronáutica, da base
aérea n.? 1, Manuel Chitas de Brito, nos termos da
alínea e) do artigo 22.° do decreto n.? 21:904, de 24
de Novembro de 1932.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 25 de i\lnr<;o de 1947).

Adjunto técnico da divisão de topografia e geodesia
cartográfica, o major de artilharia Segismundo Alvares
Pereira e Lima.
Batalhão independente de infantaria n.· 17

Tenente médico, supranumerário, da base aérea n.? 4,
João Homem Lemos de Meneses, por pedir.
Batalhão Independente de Infantaria n. o 18

Tenente miliciano médico, do grupo misto de artilharia
de S. Miguel, José Cabral.
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Base aérea n. o 4

Capitão do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, Américo do Patrocínio.

Por portarias de 11 de. Março de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
Serviços cartográflcos

do exército

Chefe de equipe permanente, o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n." 11, Mário dos Santos Pires
Neves, nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do decreto n.? 21:904, de 24 de Novembro de 1932.
(Anotada

pelo Tribunal

Ministério da Guerra-3."
Serviços cartográflcos

de Contas

em 22 do ~Iarço do 19(7).

Direcção Geral
do exército

Adjunto técnico da divisão de fotogrametria, o major de
cavalaria, da escola prática da arma, Domingos de
Sousa Magalhães.
Regimento de infantaria

n.O3

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n." 2, Luis Firmino de Almeida Paiva Pereira Ferraz,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Comandante, o coronel de artilharia, da direcção da arma,
J osé Guerreiro de Andrade.
Segundo- comandante, o tenente-coronel de artilharia,
da 1.a Repartição da 2.:1Direcção Geral deste Ministério, António Peixoto Chedas.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Aspirante a oficial miliciano, do grupo independente de
artilharia pesada n." 3, João Carlos Pinto Coelho
Afonso, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Aspirantes a oficial milicianos, da defesa antiaérea de
Lisboa, António Alberto Grilo Peres Gomes e, do regimento de artilharia pesada n." 2, Ricardo Augusto
Quadros, ambos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia

n.O 2

Capitão de engenharia, no quadro da arma, João António
dos Santos Guardíola, sem dispêndio pam a Fazenda
Nacional.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão, supranumerário,
do regimento
n.? 2, João Manuel Terenas Latino,
para a Fazénda Nacional.

de engenharia
sem dispêndio

Batalhão de pontoneiros

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de engenharia
n." 2, Orlando Firmino Ferreira, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Base aérea n.· 4

Aspirante a oficial miliciano de aeronáutica, do centro
de instrução e treino de pilotos-aviadores milicianos,
António Sousa Ferreira de Carvalho.

Por portaria de 14 de Março ele 1947:
Ministério

da Guerra - Conselho administrativo
das I.' e 2," Direcções Gerais

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército.
da Escola do Exército, José António Correia.
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, do batalhão de caçadores n. o 9 (comandante do batalhão de
caçadores do norte, expedicionário a Macau), Aníbal
dos Reis Chaves 'I'arrinho.
Major, supranumerário, do batalhão de caçadores n.? 9
(batalhão de caçadores do norte, expedicionário a Macau), Augusto Quadros Teles Sampaio.
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n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n." 5, Luís Nuno Pinheiro do Azevedo, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimento de ínfantaria n.· 7

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 5, Joaquim António Godinho da Costa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão Independente de infantaria n. o 18

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, da direcção
da arma, Daniel Fernandes Aguiar.
Batalhão independente de infantaria

n. o 19

Comandante, o tenente- coronel de infantaria, supranumerário, chefe da repartição geral do comando militar
da Madeira, Cândido Pinto de Figueiredo.
Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirante a oficial, miliciano. licenciado, do batalhão
de caçadores n.? 6, João vscar de Vasconcelos Ruas
Monteiro Leite, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 6

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n. o 8, Ilídio Altino Vaz Lopes, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Tenente-coronel de artilharia, do comando da defesa
marítima de Lisboa, Luis Gonzaga Bressane Leite
Perry de Sousa Gomes.
Direcção dos Serviços de Saúde Militar

Tenente-coronel médico, subdirector do Hospital Militar
Principal, Manuel Maria dos Santos Paiva.
2.' companhia de saúde

Alferes miliciano farmacêutico, licenciado, da Escola
Prática de Engenharia, Alberto Reis. Pinto.
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3.' companhia de saúde

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, licenciado,
da Escola Prática de Engenharia, Mário do Carmo
Medeiros de Almeida.
Escola do Exército

Capitrto do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, do regimento de engenharia n.? 1, Epamínondas da Luz Rocha.

Por portarias de 18 de Março de 1947:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 6 de
Setembro ele 1946, inserta na Ordem do Exército n.? 7,
2.3 série, do mesmo ano, que colocou no quadro da arma
de infantaria o coronel do batalhão independente de
infantaria n. o 17 (comendo do regimento de infantaria
n. o 17, desmobilizado), Jaime Martinho Ferreira Leal.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 20 de
Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n.? 1,2.& série, de 4 de Março do corrente ano, que colocou
no grupo independente de artilharia pesada n. o 3 os capitães
de artilharia Joaquim Antunes da Fonseca e Almor Branco
Baptista, por se ter verificado que estes oficiais já ali
haviam sido colocados por portaria de 13 do mesmo mês
e ano, inserta na referida Ordem do Exército.

Direcção da Arma de Infantaria

Cosonel de infantaria, com o curso do estado maior, do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, José Guimarães Fisher, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 10

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim Augusto Nunes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n. o 4

Oapitao de aeronáutica, do comando militar da Terceira,
João Maria Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho.
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Por portarias de 20 de Março de 1947:
Fábrica de Munições de Artilharia, Armamento e Viaturas

'I'enente-coronel de artilharia, do comando da defesa
maritima de Lisboa, António Rodrigues dos Santos
Pedroso, por ter sido nomeado chefe dos serviços industriais, nos termos do artigo 6.° do decreto n." 16:134,
de 8 de Novembro de 1928.
(Visada polo Tribunal de Contas em 1 de Abril de 1947. São
devidos emolumentos, nos tormos do docreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral- 4.' Repartição

Capitão, do regimento de cavalaria n. °2, Francisco António de Araújo de Azevedo Pimenta da Gama.
Regimentode infantaria n.o I

Alferes, do batalhão independente de infantaria n." 18
(2.° batalhão do regimento de infantaria n." 18, desmobilizado), Eduardo Moreira de Sá, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras n. I
O

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Hélio Augusto Esteves Felgas, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 2

Capitão, do regimento de cavalaria n. ° 8, Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Engenharia

Tenente de engenharia, no quadro da arma, Fernando
de Sousa Medeiros Júnior.

Por portarias de 25 de Março de 1947:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 26 de
Fevereiro do corrente ano, inserta na Ordem do Eixército n.? 1, 2.a série, que transfere para o batalhão de
metralhadoras n. o 1 o aspirante a oficial miliciano,
do regimento de infantaria n. o 2, Henrique José Gonzalez Costa Jardim, por se ter verificado que o mesmo
já tinha sido transferido para aquele batalhão por portariá' de 24 de Janeiro último, inserta na mesma Ordem
do Etcéretto,

2.· Série

ORDEM DO Ex:eRCITO N.o 2

161

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

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do comando militar dos Açores, António Saro Negrão.
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3,' Repartição

Alferes do serviço de administração militar, supranumerário, do comando militar dos Açores, António Monteiro.
I,' região militar - Ouartel general

Major de infantaria, supranumerário, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 10, Dario Tamegão, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando militar dos Açores

Tonentes, do batalhão independente de infantaria n." 18,
Artur Afonso Pereira Rodrigues e António Adelino
Antunes de Sá.
Regimento de infantaria n.O I

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos da
Costa Campos e Oliveira, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n,O 5

Capitão médico, supranumerário, do regimento de artilharia ligeira n.? [) (forças expedicionárias em Cabo
Verde), Zózimo Soares Ramos, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria

n.· 12

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n. ° 7, Eduardo Lourenço de Faria, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Tenente, do batalhão independente de infantaria n,? 18,
Cesário Santos Miguel.
Alferes de infantaria. do comando militar da Terceira,
Armando Rodrigues Garcia de Brito.
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Batalhão independentede infantaria n.O 18

Capitão, do batalhão independente de infantaria n. o 17
(3. o batalhão do regimento de infantaria n.? 17, desmobilizado), Carlos Barreiro Pais de Ataide.
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n. o 16
(comando do regimento de infantaria n.? 22, desmobiIizado), Orlando José de Campos Marques Pinto e,
miliciano, do comando militar dos Açores (serviço
postal e censura, desmobilizado), Armando Brito Martins Coelho.
Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de infantaria n.? 2, Manuel Justino Sousa de Almeida.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Capitão médico, do regimento de infantaria n. o 5, António de Dens Mouga Rodrigues, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.' 4

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do grupo independente de artilharia n." 6 (automóvel), João Pedro
da Silva Marques.
Regimentode artilharia ligeira n.' 5

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n. o 1, António Prudêncio Palminha, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo Independentede artilharia pesada n.· 3

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n." 2, Carlos José das Noves Moreira, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.' 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da defesa
antiaérea de Lisboa, Elias Rodrigues e Silva, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo independente de artilharia de montanha

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n.? 3, Rui Barros Costa, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
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Regimento de cavalaria n. o 6

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da esquadrilha independente de aviação de caça, Armando dos Santos Pinto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.O 7

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Luís Ferreira
Pinto.
Regimento de engenharia n. I
O

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da esquadrilha independente de aviação de caça, José
Albino, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de engenharia
n." 2, Orlando Teixeira Cabral, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
DirecçíIo do Serviço de AdministraçíIo Militar

Exonerado de director o coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Eduardo
Guedes de Carvalho Meneses.
Por portaria de 27 de Março de 1947:
Regimento de infantaria n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão do
caçadores n." 1, José Francisco Romano Colaço.
Regimento de infantaria n. o 12

Tenente miliciano, licenciado, do batalhão independente
de infantaria n.? 1~, João Ferreira Pinto Basto.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Alferes, do regimento de infantaria n." 15, Rogério Castelo Jacques.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Comandante, o tenente coronel de artilharia,
da arma, Joaquim Estrela Teriaga.

no quadro

Regimento de cavalaria n. o 7

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n. ° 8, António Fernandes Leal de Almeida, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Direcção do Serviço de Saúde Militar

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do Depósito Geral de Material Sanitário e de Hospitalização, Francisco José Courelas.
1.° grupo de companhias de subsistências

Aspirantes a oficial milicianos do serviço de administração
militar, licenciados, do 2.° grupo de companhias desubsistências, Fernando Borges Teixeira, Adelino Artur
Manuel Duarte Beiça, António de Campos Barbosa de
Magalhães e José Celestino Ataz Godinho de Matos.

POT portarias de 29 de Março de 1947 :
Oficinas Gerais de Fardamento e Calçado

Director, adido, o tenente-coronel do serviço de administração militar, subdirector das mesmas Oficinas, adido,
António Álvaro dos Santos Pereira, nos termos do
artigo 27.° do decreto n." 11:605, de 23 de Abril
de 1926, e artigo 1.0 do decreto n." 14:128, de lI) de
Agosto de 1927.
Subdirector, o tenente-coronel do serviço de administração militar, da La Repartição da 2. a Direcção
Geral deste Ministério, David Vaz da Fonseca Aboim,
nos termos do artigo 27.° do decreto n.? 11:605, de
23 de Abril de 1926, e artigo 1.0 do decreto n.? 14:128,
de 19 de Agosto de 1927.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 3 de Março de 1947. 810
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v 22:257).

Por portaria de 31 de Março de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral
Serviços cartográficos do exército

Chefe da secção de desenho, o major de infantaria, no
quadro da arma, Renato Ferraz de Boaventura.
Comando militar dos Açores

Chefe do estado maior, o capitão do corpo do estado
maior, da 3. a Direcção Geral deste Ministério, Augusto Casimiro Ferreira Gomes.
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Comando militar

da Madeira

Governador militar, o brigadeiro de artilharia, com o
curso do estado maior, inspector da 2.a inspecção de
artilharia, Vasco de Carvalho.
Exonerado de governador militar
coronel do corpo
do estado maior, na situação de reserva, .Tosé Guerreiro de Oliveira Duarte.

°

Regimento de infantaria

n. o 2

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Ernesto Marques de Almeida.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Tenente do quadro dOR serviço R auxiliares elo exército,
do extinto comando militar da Terceira, Manuel dos
Santos.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando militar da Madeira, Filipe Monteiro, por
pedir.
~
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Director, o coronel do serviço de administração militar,
das inspecções do serviço de administração militar,
.Tosé Fernandes Duarte.
Inspecções do serviço de administração

militar

Coronel do serviço de adminietrução
militar, do conselho fiscal dos estabelecimentos produtores deste :\[inistério, Eurico Baptista Severo de Oliveira.
Conselho flscal dos estabelecimentos
do Ministério da Guerra

Capitão farmacêutico, da Direcção
::\1ilitar, Homero Ferreira.

produtores

do Se1'\'1çOele Saúde

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Gerai _La
P01°

Repartição

portarias de 6 de Fevereiro de 1947,'

Nomeado professor efectivo do 1.0 grupo de matérias do
curso do estado maior, nos termos dos artigos 19.0,
20.0 e 21.0 do decreto-lei n.? 30:264, de 10 do Janeiro
de 1940, o major do corpo do estado maior Carlos
::\figuel Lopes da Silva Freire.
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o oficial nomeado tem exercido as funcões de professor interino do 2.0 grupo de matérias do referido curso,
de que fica exonerado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 ele Março de 1947. NAo são
elevldos emolumentos, no. termos do de.reto n.· 22.267).

Nomeados professores eventuais dos cursos para promoção a major e coronel das diversas armas e serviços,
durante o ano lectivo de 1946-1947, nos termos do
§ único do artigo 5.° do decreto-lei n.? 30:288, de 2 de
Fevereiro de 1936, os seguintes oficiais:
Coronel de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral.
'I'enente-coronel do corpo do estado maior Manuel Lopes
Pires.
Tenente-coronel de cavalaria, com o curso do estado
maior, Angelo de Aguiar Ferreira.
Tenente-coronel de engenharia Eduardo Pires.
Os oficiais nomeados têm exercido as funções de professores efectivos dos referidos cursos, de que ficam
exonerados, por terem mais de seis anos de exercício
das mesmas funções.
Estas nomeações são consideradas de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho
ministerial desta data.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
do Contas em 15 de Março de 194J. Nilo
emolumentos, nos termos do deereto
22:257).

II.·

P01' portaria de 19 de Fevereiro de 1947:
Nomeados professores eventuais dos cursos para promoção 11 major das armas, no ano lectivo de 1946-1947,
nos termos do § único do artigo 5.° do decreto-lei
n. o 30:288, de 2 de Fevereiro de 1940, e do artigo 2.0
do decreto n. o 26:341, do 7 de Fevereiro de 1936, os
seguintes oficiais:
Majores:
Do corpo do estado maior António José Martins
Leitão.
De infantaria António Pinto das Neves Ferreira,
José Baptista Barreiros e José Vítor Mateus Cabral.
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De artilharia João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
De cavalaria Raul Martinho.
De aeronáutica Dario Augusto Melo de Oliveira.
Estas nomeações são consideradas de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho
ministerial desta data.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas om 13 de Màrço do 1947. São dotermos do deeroto D. o 22:257).

DOS

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Escola do Exército

Reverendo Dr. Luís Lopes de Melo, para desempenhar
o cargo de capelão e professor de ética, nos termos
do decreto-lei n.? 34:831, de 15 de Agosto de 1945,
por contrato de 2 de Janeiro do corrente ano, autorizado, por urgente conveniência do serviço, em conformidade com o despacho ministerial de 14 de N0vembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Março de 1947. Slto
devido. emolumentos,
n08 termos do decreto n.· 22:267).

-= ...
v-

DESPACHOS

Ministério da Guerra _1.& Direcçlo

Geral-I.

A

Repartiçao

Publica-se o despacho ministerial de 27 de Fevereiro
de 1947:
Arquive-se o processo e dê-se conhecimento à Ordem dos Médicos do indigno procedimento do
Dr. Manuel dos Santos Pato.
Publique-se na Ordem do Eeército, com este despacho, a presente informação da Repartição. - 27
de Fevereiro de 1947. - Santos Costa.
Informação da I.' Repartição da I.' Direcção Geral
a que se refere o despacho supra

Informação:
Objecto: Isenções fraudulentas de mancebos do
serviço militar.
Arguido: Tenente médico do R. O. D.O 5, Manuel Dias da Costa (Caudal).
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Pesa sobre o arguido a acusacão de
isenção do mancebo Manuel Rodrigues
recebido como recompensa «2Q litros
salva de prata no valor de 6006».
Constata-se do presente processo
guinte, quanto a esta arguição:

2.8 Série

ter interferido na
de Almeida e ter
de azeite e uma
disciplinar

o se-

Declarações de Joaquim Rodrigues de Almeida:
Que pediu ao Dr. Manuel dos Santos Pato, médico
da Mamarrosa, a sua interferência para conseguir
a isenção de seu filho Manuel Rodrigues de
Almeida;
Que tendo seu filho ficado isento, viera a Aveiro a
casa do Dr. Candal, acompanhado do Dr. Pato,
entregando ali 20 litros de azeite enlatado e uma
sal va de prata no valor de 600$;
Que esta entrega dos presentes foi feita uns oito dias
antes do Natal i e, que o Dr. Pato alinhara as 4
latas com azeite no corredor da casa.
Declarações do mancebo Manuel Rodrigues de
Almeida:
Que sabe que seu pai pediu ao ])1'. Pato para conseguir a sua isenção do serviço militar;
Que sabe igualmente que seu pai fora a Aveiro
acompanhado .do Dr. Pato, para entregarem ao
Dr. Oandal o presente de 20 litros de azeite e
uma salva de prata.
Declarações do Dr. Jlfanuel dos Santos Pato:
Que pedi u ao seu colega Dr. Caudal para informar
a junta do estado de saúde do seu cliente, o mancebo Manuel Rodrigues de Almeida, obtendo como
resposta da parte do Dr. Candal : «não conhecer
os membros da Junta, não vendo contudo nenhum
inconveniente em prestar a informação solicitada,
se o rapaz fosse fraco e doente» ;
Que uma vez isento o mancebo viera a Aveiro com
o pai deste, entregando, como oferta destinada à
esposa do Dr. Caudal, uma certa quantidade de
azeite e uma salva de prata, como agradecimento
pela possível interferência do arguido na isenção
do citado mancebo;
Que não estando presente o Dr. Caudal aguardou a
sua chegada, e, quando este tomou conhecimento
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do fim da visita, insistiu com o declarante para
levar o presente, o que este não fez;
Que passados dias, recebeu uma carta na qual o
arguido, em termos enérgicos lhe pedia para ir
buscar o que deixara ficar em sua casa;
Que o declarante voltou a Aveiro levando então
consigo o presente recusado;
Que omitiu estes factos nas suas primeiras declarações por não ter sido ouvido em tal assunto, por
não querer que se viesse a saber que a sua interferência tinha sido nula e, ainda, por ter em seu
poder os objectos rejeitados pelo Dr. Candal,
sem conhecimento do seu legítimo dono, o pai do
mancebo em referência;
Que põe à disposição do Ministério da Guerra os
objectos que tem em seu poder, menos o azeite
já consumido, prontificando-se contudo a entregar
o valor correspondente.
Notando-se nítida divergência entre as declarações,
atrás transcritas, do Dr. Manuel dos Santos Pato e as
de Joaquim Rodrigues de Almeida, foram estes acareados do que resultou.
Que de facto o Dr. Caudal (o arguido) não estava
presente quando aqueles declarantes foram a sua
casa levar o azeite e a sal va de prata;
Que, deste modo, o arguido não podia ter alinhado,
no corredor da sua casa, as latas de azeite, como
o segundo daqueles declarantes a princípio tinha
afirmado.
Declarações do médico civil Dr. Angelo da
Costa:
Que algumas vezes fez pedidos ao arguido quando
este fazia parte das juntas de recrutamento;
Que :10 referido arguido oferecera um objecto de
esterilização de ferros;
Que dos mancebos por quem se interessara junto
do Dr. Caudal (o arguido) uns ficaram isentos
porque de facto eram doentes ou de estrutura
bastante débil, outros foram apurados, limitando-se nos seus pedidos a indicar ao arguido os
mancebos que eram portadores de doenças;
Que, declara o Dr. Ângelo Costa, conhecia desde a
Escola o seu antigo condiscípulo, Dr. Candal, e
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sabia muito bem que a sua dignidade profissional
não se curvava a pedidos para isentar mancebos
válidos, porque, s6 isentava os que estavam dentro da tabela.
Declarações do arguido, tenente médico Manuel
Dias da Costa:
Confirma o pedido que lhe fez o Dr. Pato, para informar os membros da junta de que o mancebo
Manuel Rodrigues de Almeida era doente;
Nega terminantemente que tivesse qualquer interferência directa na isenção deste mancebo;
Que s6 quando foi chamada a sua atenção para
umas latas de azeito e um embrulho que estavam
num corredor da sua residência é que ele, arguido,
tomou conhecimento concreto dos factos, fazendo
devolver imediatamente estes objectos ao Dr. Pato.
Transcreve-se o texto da carta do arguido, de 21 de
Dezembro de 1945, atrás referida e dirigida ao seu
colega Dr. Pato, cuja cópia se acha a fls. 19 do presente processo:
Meu caro amigo e colega: Escrevi-lhe um destes
dias a fim de fazer o favor de vir buscar as coisas
que me ofereceram. Tenha paciência; isto não é um
pedido, é mesmo uma exigência. Talvez ache estranha a minha atitude, mas trata-se de coisas militares e nós não podemos nem devemos receber qualquer oferta por mais insignificante que seja, o que
é contra os meus principios e me não é consentido
pelos nossos regulamentos militares. Eu só recebo
presentes da minha clínica particular, e só dela.
Além de que como já lhe tinha dito outro dia,
eu não cheguei a falar a qualquer dos colegas e por
isso o rapaz deve ter ficado isento devido às mazelas que apresentava ou a qualquer deficiência físiea.
Espero ficar-lhe a dever o favor de não voltar a
insistir neste assunto. Desculpe e receba um apertado abraço do colega amigo. - (a) Costa Candal.
P. S. - Depois, quando fízor entrega das coisas
ao homenzinho, procurará explicar-lhe a razão por
que procedo assim, para ele se não melindrar. Acho
que deve dizer-lhe mesmo que eu não cheguei a falar fi ninguém. - Gandal.
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Antes de mais nada verifica-se que o mancebo Manuel
Rodrigues de Almeida, tendo sido reinspeccionado pela
junta especial do H. M. P., foi-lhe confirmada a isenção,
pelo que é de concluir, em princípio, que a junta de
recrutamento que inicialmente o isentou não agiu contra
as normas legais estabelecidas para o recrutamento.
Outra coisa se verifica neste processo, que pouco dignifica o Dr. Manuel dos Santos Pato:
Até certa altura das averiguações este médico
civil acusa o seu colega Dr. Candal (o arguido) de
ter recebido umas latas de azeite e uma salva de
prata, como recompensa pela isenção de um mancebo.
A insistência na investigação deste facto, terminantemente negado pelo arguido, levou aq uele médico
a desdizer-se das suas primeiras afirmações, vindo
declarar finalmente que o arguido lhe devolvera,
logo no dia seguinte, aqueles objectos, e, que não
dissera isto há meis tempo para que o pai do mancebo não soubesse que ele tinha ficado na posse
desses objectos destinados ao arguido; terminando
por entregar a salva de prata aos investigadores e
também a importância do azeite, visto que este já
tinha sido consumido em sua casa.
Tem-se notado nos últimos processos desta série de
isenções fraudulentas que alguns médicos civis, numa
flagrante deslealdade, que toca as raias da desonestidade,
acusam infundadamente os seus colegas militares, ou
para se aproveitarem da exploração feita aos seus clientes a quem dizem ser necessário recompensar militares,
ou por julgarem que chamando estes ao processo aliviarãq as suas responsabilidades.
A excepção de dois ou três casos de responsabilidade
directa de médicos militares, os restantes têm-se visto
apanhados pelas malhas desta investigação, por culpa
dos seus colegas civis que lhes recomendavam mancebos,
seus clientes, como portadores de doenças da tabela,
vindo agora acusá-los ao processo indignamente.
No presente processo não se prova a interferência do
arguido na isenção do mancebo em questão, pelo que a
Repartição submete este assunto à apreciação de S. Ex."
o Ministro da Guerra para que se digne determinar o
que tiver por mais conv niente,
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Pensões anuais, rectificadas, nos termos do § 3.° do
artigo 6.° do decreto-lei n." 28:4004:,de 31 de Dezembro
de 1937, que passam a vencer os oficiais na situação de
reserva, ao diante nomeados, desde as datas a seguir
mencionadas, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado:
Por portaria de 28 de Fevereiro de 1947 :
de infantaria Júlio Alberto Vieira, 20.8631520,
desde 5 de Dezembro de 1946-32
anos de serviço,
Capitão de infantaria António Maria Martins, 17.4,00,$,
desde 24 de Dezombro de 1946 _- 29 anos de serviço.
Capitão 'de artilharia Alexandre de Vasconcelos e Sá
(Silvares), 21.286~20, desde 4 de Novembro de 194:632 anos de serviço.
Capitão de artilharia Euclides Gomes Ribeiro, 16.800a,
desde 13 de Dezembro de 1946 - 28 anos de serviço.
Capitão de artilharia Luís Esteves, 18.000B, desde 16
de Dezembro de 194:6- 30 anos de serviço.
Capitão de artilharia Hildeberto António Botelho de
Medeiros, 21.000a, desde 25 de Dezembro de 194635 anos de serviço.
Capitão de artilharia Francisco Maria Mendes Moreira,
18.932t$40, desde 26 de Dezembro de 1946-31
anos
de serviço.
Capitão médico Pedro da Rocha Santos, 18.034tS80,
desde 13 de Dezembro de 1946 - 29 anos de serviço.
Tenente de infantaria José Maria da Mata, 11.666MO,
desde 12 de Dezembro de 1946 - 25 anos de serviço.
Tenente de infantaria César Paz Segurado, 16.290,$,
desde 23 de Dezembro de 1946 _ 34 anos de serviço.
Tenente de infantaria :Manucl Severo dos Reis, 13.06M80,
desde 7 de Dezembro de 1946 - 28 anos de serviço.
Tenente de cavalaria Raul Baptista Lúcio da Silva,
13.533B, desde 18 de Dezembro de lUJ6 - 29 anos
de serviço.

Capitão

(Visada
polo 'I'r+bun at do Coutns om 2~ do Marro de 1947. Silo
devídos emolumontos,
1108 termos
uo decreto 11.622:257).
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1) Tendo sido agraciado pelo Governo Inglês com o
grau de comendador da Ordem do Império Britânico o
coronel reformado Feliciano António da Silva Leal, é-lhe
permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
2) Tendo sido agruciado pelo Governo da República
dos Estados Unidos do Brasil com o grau de comendador
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul o coronel do
corpo do estado maior Aníbal de Faro Viana, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portugnesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insignias.
3) Tendo sido agraciado pelo Governo da República
dos Estados Unidos do Brasil com o grau de oficial da
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul o major de infantaria Alberto Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso,
o-lhe permitido, em conformidade com as disposições do
regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciados pelo Governo da República
dos Estados Unidos do Brasil com o grau de cavaleiro
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul o major do corpo
do estado maior Augusto Manuel das Neves, capitão do
mesmo corpo António de Faria Leal e de artilharia João
Máximo Tassaru Machado, é-lhes permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Militares Portuguesas, aceitar aq nelas mercês e usar as
respectivas insígnias.
5) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n. o 56, 2. a série, de 10 de Março
de 1947, foram agraciados com os graus da Ordem Militar de Avis, que vão indicados, os seguintes oficiais:
Oficiai

Capitão de infantaria José Nunes Barros.
Cavaleiro

Tenente de engenharia,
Constante Júnior.

actualmente

capitão,

Gabriel
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6) Por decreto de 7 de Fevereiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n." 56, 2.11 série, de 10 de Março
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem de Instrução Pública o capitão de infantaria
Mário Humberto Ferreira Marques.
7) Por decreto de 17 de Fevereiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n." 56, 2.a série, de 10 de Março
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem de Benemerência o tenente de infantaria, na situação de reserva, António Rodrigues da Graça.
8) Por decreto de 19 de Fevereiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n. ° 56, 2." série, de 10 de Março
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem de Benemerência o major de infantaria, na
situação de reserva, inválido da guerra, Eduardo da
Cunha Oliveira.
9) Por decreto de 9 de Janeiro de 1947, publicado
no Diário do Governo n." 58, 2.a série, de 12 de Março
do referido ano, foi agraciado com o grau de grande
oficial da Ordem Militar de Cristo o coronel de engenharia Hermínio José de Sousa Serrano.
10) Em harmonia com o disposto no artigo 182.° do
regulamento de disciplina militar, se publica a decisão
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, a cujo
julgamento foi submetido o tenente de infantaria, na situação de reserva, César da Paz Segurado, por assim o
haver requerido nos termos do n." 3.° do artigo 168.° do
regulamento de disciplina militar:
Perante o Conselho Superior de Disciplina do
Exército compareceu o tenente de infantaria, na
situação de reserva, César da Paz Segurado, por o
haver requerido em 3 de Abril de 1946, nos termos
do n." 3.° do artigo 168.° do regulamento de disciplina militar, porque, tendo desempenhado as funções de chefe da secretaria do comando distrital da
Legião Portuguesa, na cidade de Setúbal desde
1938, nomeado pela Junta Central daquela organização, foi exonerado deste cargo pelo comando distrital em 28 de Fevereiro do 1946, com o fundamento de desleal, o que afecta a sua dignidade militar
e pessoal.
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o mesmo Conselho tomou conhecimento do processo, e, na sua decisão final deliberou por unanimidade de votos, que os factos que motivaram o
supracitado processo em nada afectam a honra do
mesmo oficial, tanto mais que o capitão de infantaria José Augusto Junqueiro Gonçalves de Freitas,
comandante distrital da Legião Portuguesa em Setúbal, que havia sido o acusador, não manteve perante o Conselho a sua acusação, recusando-se a,
como testemunha, prestar declarações.
E, para que devidamente conste esta decisão final
e produza os seus efeitos, eu, relator deste processo,
o lavro e assino com o Ex. mo presidente e vogais.
Sala das Sessões do Conselho Superior de Disciplina do Exército, 5 de Fevereiro de 1947.

o

Presidente, Carlos Maria Pereira dos Santos,
general; os Vogajs: José Vitor Franco, general,
José Garcia Marques Godinho, general, Fernando
Pereira Coutinho, general relator e Sérgio da Assunção de Morais e Castro, general.

Ministério da Guerra - l." Direcção Geral-
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11) Foi dispensado da frequência do curso para a pro·
moção a coronel do corpo do estado maior, nos anos de
1945 e 1946, nos termos da lei n.? 1:986, de 31 de Março
de 1941, o tenente- coronel do corpo do estado maior
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
12) Publica-se a classificação final dos tenentes-coronéis do corpo do estado maior candidatos à promoção
por escolha, nos termos do artigo 21.° do decreto-lei
11.° 28:402, substituído pelo artigo 2.° do decreto-lei
n. o 32:692, de 20 do Fevereiro de 1943, nos anos abaixo
indicados:
1945. - Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz e João
Carlos de Sá Nogueira, ambos com a classificação de
«aptos com distinção para a promoção por escolha».
1946. - J osé Filipe da Si! va Neves e António Augusto
de Sousa, ambos com a classificação de «aptos para a
promoção por escolha».
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13) Publica-se a escala especial a que se refere o artigo 22.0 do decreto-lei n.? 28:4n2, substituído pelo artigo 2.° do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro
de 1943, nos anos a seguir mencionados, respeitante
aos tenentes-coronéis do corpo do estado maior constantes da declaração 12) da presente Ordem do Exército,
sendo a suu inscrição na referida escala feita como segue:
Ano de 1945

1.0 Júlio Carlos Alves Dias Botelho :\loniz.
2. ° .TO~lO Carlos de Sá Nogueira.
Ano de 1946

1.0 José Filipe da Silva Neves.
2.° António Augusto de Sousa.
14) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas
os oficiais a seguir nomeados promovidos pela presente
Ordem do Exército:
Corpo do estado maior

Tenente-coronel Jorge Mário Apolinário Leal, desde 7
de Fevereiro de 1947.
Infantaria

Tenentes-coron6is:
Domingos António Bastos Carrapato Calado Branco,
desdo 4 de Março de 1947.
Manuel Soeiro de Faria, desde 12 de Março de 1947.
João Afonso Pereira Gago, desde 13 de Março de
1947.
Majores:
José Joaquim de Santa Clara Barbas, desde -! do
Março de 1947.
Renato Ferraz de Boaventura, desde 12 de )larço
de 1947.
José Maria Emauz Leite Ribeiro e Mário de Paiva
N unes, ambos desde 13 de Março de 1947.
Artilharia

Coronel Augusto Luciano Alves, desde 11 de Março de
1947.
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'I'enentes-coronóis :
Joaquim Estrela Teriaga e Augusto Dantas Pimenta
Serrão de Faria Pereira, ambos desde 1 de Março
de 1947.
Armando José de Matos, desde 14 de Março de 1947.
Alberto de Almeida Marques Osório, desde 25 de
Xlarço de 1947.
Majores :
João Máximo 'I'assara Machado e Eduardo Augusto
Dias de Castro Pereira, ambos desde 11 de Março
de 1947.
Félix José Antunes, desde 25 de Março de 1947.
Engenharia

Majores:
Eduardo de Arantes e Oliveira, António de Arantes
e Oliveira, e João Paulo James Galhardo, todos
desde 8 de Março de 1947.
Aeronáutica

Coronéis J 01' ge Metelo de Nápoles Manuel e Carlos
Marques Magalhães, ambos desde 6 de Março de 1947.
Tenente-coronel José Bentes Pimenta, desde 6 de Março
de HI-!7.
Serviço de administração

militar

'I'enentes-coronéis :
João dos Santos Torres, Artur Maria Ramos Tarana, Armando Luís Pinto, Ilídio Aníbal Botelho
Coelho e Carlos Luis Gonçalves Canolhas, todos
desde 28 de Março de 1947.
Quadro de oflciais do secretariado

militar

Capitão Adriano Rabaçal Dias Miguel, desde 20 de Março
de 1947.
15) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 1 de
Dezembro de 1945, e não desde 1 de Dezembro de 1946,
como consta ela declaração 26), inserta na Ordem do Eicército n.? 1, ~.a série, do 4 de ~Iarço elo corrente ano, o
capitão de infantaria Ernesto Sérgio Jaime Leal.
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16) Foi nomeado para frequentar o' curso para pro·
moção a major no ano lectivo de 1946-1947, por lhe
pertencer por escala, e não por ter requerido, como consta
da declaração 7), inserta na Ordem do Exército n. o 8,
2.a série, do ano findo, o capitão miliciano de infantaria
do extinto quadro especial, do regimento de infantaria
n. o 7, Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
17) É nomeado para frequentar o curso para promoção a major no ano lectivo de 1946-1947, devendo ser
mandado apresentar no Instituto de Altos Estudos Militares no dia 20 de Abril do corrente ano, véspera do
inicio do referido curso, o capitão miliciano de infantaria do extinto quadro especial, João Marques da Silva,
adido no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
18) Encontra-se ao serviço, e não na situação de licenciado, como foi publicado, o tenente miliciano, do regimento de infantaria n." 13, Fernando Elias Pimenta de
Sousa, promovido a este posto por portaria de 7 de
Fevereiro, inserta na Ordem do Exército n.? 1,2.1\ série,
do corrente ano.
19) Frequentaram no ano lectivo de 1946-1947, na
Escola de Transmissões, o 1.0 turno do curso de transmissões, tendo obtido a classificação que lhes vai indicada, os seguintes subalternos:
Infantaria

Alferes:
Manuel de Sousa Correia de Magalhães, apto.
Luis Eugénio Beça Múrias, apto.
José Augusto de Sá Cardoso, apto.
Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde, apto.
João Polidoro Monteiro, apto.
Paus to Lajinha dos Ramos, muito apto.
Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, apto.
Agostinho Dias da Gama, apto.
Antenor Dias Moreira, apto.
Rui Alberto Vasques de Mendonça, apto.
César da Luz Mendes, apto.
Vasco Artur Mariano Martins, apto.
Luis Adão de Aguiar, apto.
António Joaquim Correia, apto.
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Artilharia

Tenentes:
Dagoberto do Ooito Graça, muito apto.
Mário dos Santos Nunes, apto.
Manuel Rosado Oarmelo Rosa, muito apto.
João António Pinheiro, muito apto.
Alferes:
Manuel Nicolau de Abreu Oastelo Branco, apto.
Carlos Manuel da Oosta Freitas, apto.
Carlos da Costa Gomes Beça, apto.
José Emídio Andrade Pereira da Oosta, apto.
Fernando de Melo Macedo Cabral, apto.
20) Foi autorizado o aspirante a oficial miliciano de
infantaria Henrique Fialho Teixeira a usar o nome de
Henrique Fialho 'Peixeira de Morais, devendo ser inscrito nos respectivos registos com este nome.

21) São nomeados para a frequência do estágio para
comandantes de bateria, que tem inicio em 7 de Abril
corrente, no centro de instrução de artilharia contra aeronaves, onde devem efectuar a sua apresentação na véspera do começo do referido estágio, os seguintes capitães de artilharia:
Marçal Oelorico Moreira e Francisco António Correia
Leal. ambos da Escola Prática de Artilharia.
Júlio de Almeida Fernandes, do regimento de artilharia
ligeira n. o 3.
Mário Machado da Graça, do regimento de artilharia
ligeira n. o 4.
Alberto Coriolano Miranda da Costa, do grupo independente de artilharia n.? 6.
Augusto Gomes Pastor Fernandes, do grupo independente de artilharia de montanha.
22) Nasceu em 17 de Junho de 1920, e não em 17 de
Julho do mesmo ano, o alferes miliciano de artilharia da
defesa antiaérea de Lisboa, Artur Augusto, pelo que
deve ser feita a devida rectificação nos seus registos de
matricula.
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23) Foi autorizado
O aspirante
a oficial miliciano de
artilharia
João Hevart Dinis Nunes Marques Cardoso a
usar o nome de João Howard
Davis Nunes Marques
Cardoso,
devendo ser inscrito nos respectivos
registos
com este nome.

•

24) Chama-se José Antunes Aç:a de Matos, e não José
António Aça de Matos, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia,
promovido
para o regimento de artilharia ligeira n.? 4 pela Ordem do Exército n.? 1·, 2.& série, do
corrente ano.
26) Frequentaram,
COIU aproveitamento,
na Escola de
Transmissões.
no ano lectivo de 1946-1947, o estágio
de transmissões,
os seguintes capitães de engenharia:
Raul

Fernandes

Martins,

Albino

Augusto

de Macedo
João António
dos Santos Guardiola,
Gonçalo Cristóvão
de Santo
Estanislau
de Meireles Teixeira da :Uota, Cesário 11arques Pereira Montês, Ângelo Tavares da Silva, António da Silva Leitão, António 1faria Ferreira
Bastos
e Anastácio Guerreiro
de Brito.

Vendeírinho, José Mexia Heitor Júnior,

26) Nula e de nenhnm efeito a declaração
75), publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.11 série, de 1946,
respeitante
ao capitão de aeronáutica,
com o curso do
estado maior, Francisco António das Chngas, mantendo-se
a sua colocação na escala imediatamente
à esquerda do
capitão de aeronáutica,
actualmente
major, Luís César
Tedeschi Bettencourt,
conforme a última parto da declaração 72), publicada na Ordem do Exército n. o 7, 2. a série,
do referido ano.
27) Frequentaram,
com aproveitamento,
na Escola
Prática
de Engenharia,
no ano lectivo de 1946-1947,
o curso de comandantes
de companhia
os tenentes de
engenharia João Carlos Cãncio da Silva Escudeiro, Mário
Correia de Sousa, Mário Jorge Rios de Sousa, Armínio
Correia y Alberty e Armando de Brito Subtil.
28) Chama-se Henrique Guilherme Frederico Andresen
de Brion, e não Henriq ue Guilherme Androsen de Brion,
o aspirante a oficial miliciano de engenharia,
promovido
para o grupo de companhias
de trem automóvel pela
Urdem do Exército n.? 10, 2.4 série, do 1946.

2." Série
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29) Ohama-se Jorge Barreto Machado Maciel Alves
Faria, e não Jorge Barreto Machado Maciel Faria, o aspirante a oficial miliciano de engenharia, promovido para
o regimento de engenharia n. ° 2 pela Ordem do Exército
n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
30) Chama-se José das Neves da Conceição Teixeira,
e não José Neves da Conceição Teixeira, o aspirante a
oficial miliciano de engenharia) promovido para o batalhão
de pontoneíros pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série,
do corrente ano.
31) Chama-se Carlos Domingues Dantas da Ounha, e
não Carlos Domingos Dantas da Silva, o aspirante a oficial miliciano de engenharia, promovido para o regimento
de engenharia n. ° 1 pela Ordem do Exército n. ° 1,2. a série,
do corrente ano.

32) Frequentou, com aproveitamento, na Escola Prática de Aeronáutica, no ano lectivo de 1946-1947, o curso
de comandante de grupo o capitão de aeronáutica, com
o curso do estado maior, Francisco António das Chagas.
33) Nasceu em 22 de Março de 1925, e não em 26 do
mesmo mês e ano, o aspirante a oficial de aeronáutica
Manuel Emídio da Silva, pelo que devem ser feitas as
necessárias rectificações nos respectivos registos .

..

34) Chama-se Fernando Sabido da Silva, e não Fernando Sabido da Costa, o alferes miliciano médico que,
por portaria de 7 de Fevereiro último, publicada na
Ordem do Exército n." 1, 2.& série, do corrente ano, foi
colocado no centro de mobilização do serviço de saúde n." 1.

35) Chama-se Luis Félix da Rocha Silveira, e não Luís
Félix da Oosta Silveira, o aspirante a oficial miliciano
médico, promovido para a 3.a companhia de saúde pela
Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
36) São nomeados para a frequência do curso técnico
a efectuar no corrente ano na Escola do Serviço de
Saúde Militar, com inicio em 8 do corrente, os seguintes
módicos:
Oapitães:
João Gonçalves Valente, do comando militar da
Madeira.
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José Alfredo Nobre Cartaxo, de licença ilimitada.
António Augusto de Melo, do regimento de infantaria n." 12.
José Dias Pina Monteiro, do Hospital Militar Principal.
Reserva:
Diogo Guilherme da Silva Alves Furtado, do Hospital Militar Principal.
Tenentes:
Mário de Sousa Teles Leitão, adido, no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana.
Fausto Jaime de Campos Cansado, do Hospital Militar Principal.
Reserva:
Augusto Rosa Vasconcelos Caíres, do II ospital 1\1ilitar Principal.
Os oficiais nomeados devem efectuar a sua apresentação na Escola do Serviço de Saúde Militar em 7 de
Abril corrente.
37) São nomeados para a. frequência do curso técnico
a efectuar na Escola Prática de Administração Militar,
com inicio em 16 de Junho, os seguintes oflcíais do serviço de administração militar:
Capitães:
Manuel José Mendonça Pereira, das Oficinas Gerais
de Fardamento e Calçado.
Fausto Rosário da Conceição, do regimento de infantaria n. o 4.
José António da Costa, da Escola do Exército.
Mário de Jesus Correia, do regimento de artilharia
pesada n.? 2.
Hermenegildo Chaves de Paiva, do batalhão de caçadores n." 4.
João Carlos da Silva Valente, do regimento de engenharia n. ° 2.
Reserva:
Amilcar Regalo Correia, adido, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal.
Cândido Nunes Pinheiro, do regimento de cavalaria
n." 2.

2.' Série
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Tenentes:
Fernando da, Silva Caetano, adido, no Ministério
das Colónias.
Elisiário Garcia Leandro, da base aérea n,o 3.
Ricardo Pinto Carmo Ferreira, adido, no Ministério
das Colónias.
Fernando de Matos Ferreira, do Depósito de Remonta.
Alfredo Fernando das Neves, da Manutenção Militar.
Eduardo Fernandes, da 3. a Repartição da 2. Direcção Geral deste Ministério.
Do

38) Chama-se Honorato Pereira Fernandes dos Santos,
e não Honorato Ferreira Fernandes dos Santos, o aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, promovido para o 1.0 grupo de companhias de
subsistências pela Ordem do Exército n.? 10, 2.a série,
do ano findo.
Esta declaração substitui a 108), inserta na Ordem do
Exército n.? 1, 2.3 série, do corrente ano.
39) Está desligado do serviço desde 4 de Março do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 do Dezembro de 1937,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n." 4, António Joaquim Cãn(lido Ferreira.
40) Está desligado do serviço desde 15 de Março do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 11, António Pavia Guerra.
41) Continua na situação de adido desde 1 de Março
<lo corrente ano, mas em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, Baltasar do
Amaral Brites, que se encontrava na mesma situação
de adido no Ministério das Finanças, em serviço na
guarda fiscal.
42) Está desligado do serviço desde 10 de Março do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.°
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Manuel Luis Moreira.
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43) Foi autorizado o capitão chefe de banda de música
Armando Mendonça Escoto a usar o nome de Armando
de Mendonça Escoto e na parte da filiação, filho de J esus Urbano Escoto, e não José Urbano Escoto.
44) Pertence ao extinto quadro auxiliar do serviço de
saúde, e não ao quadro dos serviços auxiliares do exército, o capitão António Maria de Almeida, colocado na
Direcção do Serviço de Saúde Militar pela Ordem do
Exército n.? 1, 2.11 série, de 4 do mês findo.
45) São considerados desligados do serviço desde as
datas que, respectivamente, lhes vão indicadas, nos termos
da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais na situação de
reserva que ao diante se mencionam e que nas datas
referidas atingiram o limite de idade para transitar para
a situação de reforma:
Coronel de infantaria Alberto dos Santos Pereira
teiro, desde 3 de Março de 1947.
Major de infantaria Joaquim Augusto Geraldes,
14 de Março de 1947.
Capitão de infantaria Abel Vieira Rente, desde
Março de 1947.
1'enente de infantaria Manuel Francisco Relvas,
31 de Março de 1947.

Mondesde
9 de
desde

46) Presta serviço na comissão de que trata a portaria
de 12 de Maio de 1938, da Repartição do Gabinete deste
Ministério, inserta na Ordem do Exército n.? 7,2.:1 série,
do mesmo ano, o tenente-coronel de infantaria Henrique
Augusto Perestrelo da Silva, que, pela presente Ordem
do Exército) passa à situação de reserva.
47) Presta serviço como promotor de justiça no 1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 21 de Maio de
1945, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
Aníbal Gonçalves Paul.
48) Deixou de prestar serviço no Tribunal Militar
Territorial do Porto, desde 1 de Janeiro do corrente
ano, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
José Maria de Araújo.
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4:9) Presta serviço na La Repartição da 1.a Direcção
Geral deste Ministério, e não na 1.n Repartição da 2. Ii Direcção Geral, como foi publicado na Ordem do Exército
n. o 1, 2. a série, de 4 do mês findo, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, José Maria Varela,
50) Presta serviço no corpo activo da Cruz Vermelha
Portuguesa desde 31 de Março do corrente ano, acumulando com O serviço do quartel general do governo militar
de Lisboa, o capitão de infantaria, na situação de reserva,
João Rebelo.
51) Passa a fazer serviço na carreira de tiro de Faro
o capitão de infantaria Eugénio Marinho Ferreira de
Sousa, que, pela presente Ordem do Exército, é colocado
na situação de reserva.
52) Presta serviço na Agência Militar desde 28 de
)Iar~o do corrente ano o capitão de infantaria, na situação de reserva, Manuel Maria Coelho Júnior.
53) Presta serviço na Agência Militar
Março de 1947 o capitão de infantaria,
de reserva, António Correia de Oliveira.

desde 1 de
na situação

54) Deixou de prestar serviço no regimento de infauturia n.? 13 desde 7" de Março de 1947 o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Bernardino Artur
de Magalhães.
55) Presta serviço no quartel general do governo
militar de Lisboa desde 6 de Março de 1947 o capitão
miliciano de infantaria do extinto quadro especial, na
situação de reserva, António Martins Ferreira Júnior,
deixando de o prestar no Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar.
56) Presta serviço na Agência Militar desde 4 de
Março de 1947 o tenente de infantaria, na situação
de reserva, Carlos de Araújo Castro Fráguas.
57) Presta serviço na Legião Portuguesa desde 28
de Fevereiro de 1947 o tenente de infantaria, na situação de reserva, Armindo de Almeida,
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58) Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3 desde 10 de Março de 1947
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Arnaldo
Henriques de Carvalho.
59) Presta serviço no centro ele instrução de infantaria desde 20 de Março do corrente ano o tenente de
infantaria, na situação de reserva, Celestino Sisenando
Baptista.
60) Deixou de prestar serviço na casa de reclusão do
governo militar de Lisboa desde 26 de Março do corrente ano o tenente miliciano de reserva de artilharia
Luis Cota Falcão Aranha.
61) É considerado na situação de oficial miliciano de
reserva desde 3 de Abril de 1946, e não desde 30 do
mesmo mês e ano, como foi mencionado, o alferes miliciano de infantaria, Alfredo Marques, do centro de mobilização de infantaria n.? 14, que passou àquela situação
por portaria de 21 de Janeiro último, inserta na Ordem
do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano.
62) Presta serviço na 1.a Repartição da 3.1\ Direcção
Geral deste Ministério desde 26 de Novembro de 1946
o capitão de artilharia, na situação de reserva, Bento
de Brito do Rio Abreu.
63) Deixou de prestar serviço no posto meteorológico
de Viana do Castelo desde 23 de Fevereiro do corrente
ano o tenente miliciano de artilharia do extinto quadro
especial, na situação de reserva, José Gonçalves Amado.
64) Presta serviço na Intendência Geral dos Abastecimentos desde 11 de Março de 1947 o capitão de cavalaria, na situação de reserva, Alfredo Mário da Conceição Diegues.
65) Deixou de prestar serviço na Agência ::\lilitar
desde 6 de Março de 1947 o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, Jaime Rosado Semedo.
66) Deixou de prestar serviço na guarnição militar
de Leiria desde 25 de Março do corrente ano o major
médico, na situação de reserva, Alberto Baeta da Veiga.
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67) Presta serviço no conselho fiscal dos estabelecimentos produtores deste Ministério desde 31 de Março
do corrente ano o coronel do serviço de administração
militar, na situação de reserva, Eduardo Guedes de
Carvalho Meneses.
68)
Março
tração
veira,
recção

Presta serviço na Agência Militar desde 28 de
do corrente ano o capitão do serviço de adminismilitar, na situação de reserva, Salvador de Olideixando de o prestar na 3. a Repartição da 2. [\DiGeral deste Ministério.

69) Continua prestando serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar o capitão
do serviço de administração militar Arnaldo Brasão, que,
pela presente Ordem do Exército, passa à situação de
reserva.
70) Continua a prestar
o capitão do serviço de
Joaquim Boavida Salvado,
Exército, passa à situação

serviço na Manutenção Militar
administração militar, adido,
que, pela presente Ordem do
de reserva.

71) Deixou de prestar serviço na La Repartição da
Direcção Geral deste Ministério desde 17 de Março
de 1947 o tenente do serviço de administração militar,
na situação de reserva, Raul Monteiro Simões Dias.
~. a

72) Continuou em serviço efectivo até 17 de Março do
corrente ano, na 3. a companhia de saúde (destacamento
sanitário, às colónias), o tenente miliciano do serviço do
administração militar, na situação de reserva, Francisco
Veloso da Veiga, que, por portaria de 30 de Outubro de
1945, passou a esta situação.
73) Presta serviço na 1.& Repartição da 2.& Direcção
Geral deste Ministério desde 8 de Março de 1947 o
tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
na situação de reserva, Carlos Henrique Lourenço.
74) Presta serviço no quartel general da 4.& região
militar desde 21 de Fevereiro do corrente ano o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar
João Jacinto Tanissa, que, pela presente Ordem do Exé7'cito, passa à situação de reserva.
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75) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n." 6 desde 9 de Março de 1947 o
tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de reserva, José Augusto Marques.
76) Deixou de exercer o cargo de subchefo do distrito do recrutamento e mobilização n. o 16, continuando
contudo ali em serviço, o major do extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de reserva, João Fernandes.

Ministério

da Guerra - 1." Direcção

Geral-

3.a Repartição

77) Desistiu da frequência do primeiro ano do curso
da Escola Central de Sargentos, nos termos do artigo 47.0
do decreto n,o 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933,
o primeiro-sargento
do regimento de cavalaria n. o 7,
Alberto Teixeira Gulpilhares.

Ministério

da Guerra - 2.

a

DirecçAo Geral _ 3,Il RepartiçAo

78) 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 Baltasar Moreira de Brito Xavier,

36.000t$.
Coronel de infantaria Jaime Martinho Ferreira Leal,
36.0008.
Coronel de infantaria Salvador Nunes 'Peixeira, 36.00015.
Tenente-coronel de infantaria Henrique Augusto Perestrelo da Silva, 30.000,$.
Capitão de infantaria Leonardo Mendes Fialho Prego,
20.142t$. Tem 31 anos de serviço e 51 periodos. (Vence
pelo Ministério do Interior).
Capitão de infantaria Herculano São Boaventura Azevedo, 21.034t$80. Tem 34 anos de serviço e 21 períodos.
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Capitão de infantaria Henrique Carlos Mata Galvã o ,
19.98t.S20. Tom 33 anos de serviço e 6 períodos.
(Vence pelo Ministério das Colónias).
Capitão de infantaria .Jorge Alexandre Freire Garcia,
13.800tS. Tem 23 anos de serviço.
Capitão do infantaria António Nicolau Caldeira, 19.683660.
Tem 02 anos de serviço e 16 períodos.
Major miliciano de artilharia do extinto quadro especial
Daniel Fernandes de Barros Queirós, 21.00015. ']_'em
28 anos de serviço.
Coronel de cavalaria Antonino Raul da Mata Gomes
Pereira, 36.0006.
Coronel de aeronáutica António de Oliveira Viegas,
45.0006.
Coronel do serviço de administração militar Vitorino
Maria Gonçalves Canelhas, 36.000i;.
Capitão do serviço de administração militar .Joaquim
Boavida Salgado, 19.714~80. Tem 32 anos de serviço
e 17 períodos.
Capitão do serviço de administração militar Arnaldo
Brasão, 20.620690. Tem 32 anos de serviço e 47 períodos.
Tenente do serviço de administração militar Gil de Medeiros 11elo, 10.760~40. Tem 22 anos de serviço e 21
períodos.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
Américo de Araújo Bastos, 15.6006.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Francisco Maria da Purificação Alves Ribeiro,
18.675660. Tem 32 anos de serviço e 19 períodos.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar António Maria Romão, 20.4006.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar João .Jacinto Tanissa, 18.699660, Tem 33 anos
de serviço.

Ministério da Guerra-3"

Direcção Geral-I.a

Repartição

79) Passa a fazer parte da Comissão Superior de Educação Física do Exército, de que trata a declaração 170),
inserta na Ordem do Exército n," 1, 2.& série, de 4 do
mês findo, como oficial agregado, o tenente-coronel de
cavalaria, na situação de reserva, António Francisco
Palermo Leal de Oliveira.
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80) É aberta a inscrição para os oficiais que desejem
ser admitidos à matrícula no 1.0 ano do curso do estado
maior em Outubro de 1949, para o preenchimento dos
seguintes lugares: 4 de infantaria. 3 de artilharia. 2 de
cavalaria, 2 de engenharia e 1 de aeronáutica.
Os candidatos devem enviar, pelas vias competentes,
os seus requerimentos ao Instituto de Altos Estudos
Militares, de forma a ai darem entrada até 31 de Maio
de 1947.
Os requerimentos devem ser acompanhados:
a) Das notas de assentos;
b) Das informações a que se referem as condições
L.", 2.a, 3.a e 4.11 do artigo 28.0 do decreto-lei
n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940 (Ordem
do Etcéreito n. o 1, 1.a série);
c) Da declaração sobre os preparatórios que possuem, dos fixados pela condição 5.\ alterada
pelo decreto-lei n." 31:920, de 18 de Março
de 1942 (Ordem do Exército n," 2, 1." série).
As provas de admissão respectiva deverão ter lugar,
em principio, em Dezembro de 1947.
81) Por despacho ministerial de 19 do mês findo foi
alterado para 14 e 28 de Julho do corrente ano, respectivamente, o início dos estágios dos coronéis tirocinantes
nas Escolas Práticas de Infantaria e de Engenharia, no
actual ano lectivo.

Obituário

1946
Junho

12 -

Dezembro

31-

Capitão miliciano de reserva de cavalaria
Sérgio Osório de Barros,
Capitão reformado José da Silva Torres.

Gabriel

1947
Fevereiro
»

»
»
»
»

6 - Coronel reformado Carlos Luís Monteiro.
7 -Tenente
de infantaria, na situação de reserva, desligado do serviço, Manuel Bernardo.
10 - Tenente miliciano de reserva de engenharia Augusto Bastos Ferreira do Amaral.
14 - Major de infantaria, na situação de reserva, Manuel António dos Santos.
18 - Coronel reformado Manuel Goulart de Medeiros.
18 - Capitão médico miliciano de reserva José Augusto
Fernandes.
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Março
"
"
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20 -

Capitão reformado Abílio Augusto de Sousa Donas
Boto.
20 - Alferes miliciano de reserva de artilharia
Raul
Albano da V eiga Pereira Matroco.
22 - Tenente miliciano de engenbaria Manuel António
Lopes Navarro.
23 - Capitão reformado .[uvenal Augusto Carreiro.
24 - Capitão reformado Alvaro António da Costa.
27 -Major
reformado Alexandre Adeodato da Fonseca
Veiga.
6 - Capitão reformado Francisco Gomes Duarte Pereira Coentro.
8 - Alferes miliciano de reserva de artilharia Adolfo
Burnay Mendes Leal.
9 - Alferes miliciano de reserva de artilharia Alberto
Carlos Garcia.
26 - Coronel de cavalaria
João Gualberto de Barros
e Cunha.

Rectlt'lc::açõee

Na Ordem do Exército n.? 1, 2." série, do corrente ano, p. 104,
1. 20.', onde se lê: ,<1945-1946», deve ler-se: cc194ti-1947»i ]l. H1,
1. 25.', onde se lê: "direita». deve ler-se: «esquerda»,

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante

General,

MINISTÉRIO DR GUERRf\

Ordem

do Exército
2.-

N,O 3

o

Série

19 de Abril de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:

•
Ministério da Guerra _I.'

DirecçAo Geral-

3.' Repartiçlo

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, publicar a lista de antiguidade dos
sargentos-aj odantes e primeiros-sargentos
das diversas
armas e serviços, referida a 31 de Dezembro de 1946.
Ministério da Guerra,

24 de Fevereiro

de 1947.-

O Subsecretário de Estado da Guerra, Frederico da Costa
Lopes da Silva.
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Obituário

19-17
Março 25 - Tenente miliciano médico José Afonso de Matos.
»
29 - Majo.r de cavalaria, no quadro, José Soares Craveiro
FeIO.

Rectificação

Na Ordem do Exército

n.O 1, 2." série, do corrente

ano, p. 75,

1.15.', onde se lê: «alferes», deve ler-se: ..tenente».

Fernando d08 Santos Costa.
Está· conforme.

o

Ajudante General,

c
MINISTÉRIO

Ordem

DF\ GlIERRF\

do

Série

2.9

N,O 4

o

Exército
28 de Maio de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exércitq, o seguinte:

Portaria

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, em cumprimento de decisão do Couselho de Ministros e por proposta do Conselho Superior
do Exército, com parecer favorãvel do Supremo Tribunal Militar, conforme documentos anexos I, II e III.
promover à dignidar1e de marechal do exército, nos termos do § 3. do artigo 4. do decreto-lei n.? 36:304, dp
24 de Maio de 1947, o general Ant6nio Oscar de Fragoso Carmona, produzindo a promoção os efeitos legais
previstos no artigo 27. do mesmo diploma.
0

0

0

Ministério da Guerra, 27 de Maio de 1947. nistro da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Anot a-tn polo Tribunal

da Contas

O Mi-

cm 27 do Maio do 194').

ANEXO

I

Proposta

Nos termos do disposto no § 1.0 do artigo 94.0 do Estatuto do Oficial elo Exército, depende ,de proposta .10
Oonselho Superior do Exército a elevação à dignidade
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ele marechal
dos oficiais generais
que durante
a sua
carreira militar tenham revelado dotes e afirmado qU3lidades qu e os a pon tem à consideração
geral como merecedores de tão alta ;pecompenB1a.
No dia 4 de Março findo completou
vinte e cinco
anos de posto o Ex.mo Sr. general António Oscar de Frugoso Carmona,
que .há mais de dezoito vem exercendo,
com rara distinção
e inteiro aplauso da generalidade
elos .portugueses,
a chefatura
do Estado, servindo o bom
nome e a glóTia do País por forma não susceptível
de
confronto.
Encorporado
nas fileiras do exército desde os primeil'OS anos da sua juventude,
o Sr. general Fragoso Carmona .afirmou-sa como um oficial de raras virtudes militares, impondo-se sempre, pela firmeza do seu carácter,
pela sua competência profissional,
pelo seu inexcedível
fino trato, à estima dos seus camaradas
e à consideração do exército e da Nação.
Entre os aesinaladoa serviços prestados às instituições
militares
destacam-se
a colaboração
nos estudos que
conduziram
à reorgunização
do exército de 1911, a sua
intervenção
na preparação
profissional
e técnica dos
oficiais do exército, o comando do regimento
de cavalaria n." 2 durante o período de mobilização
que precedeu
a intervenção
de Portugal
na primeira guerra mundial,
o comando da Escola Prática
de Cavalaria
e, já como
general, o comando da 4. a divisão do exército no Alentejo 'e o desempenho das funções de promotor d€ justiça
no julgamento
de causas que ficaram célebres na história dos tribunais
militares
portugueses.
Embora sempre afastado da política,
foi, pelos seus
méritos pessoais, pela forma inteligente
como sempre se
soube subtrair
à perniciosa
influência
de uma longa
época de lutas de partido,
colocado à fI:ente da administração do Ministério
da Guerra, onde mais uma vez
se destacaram
as suas qualidades
e virtudes de el eição.
Investido
depois nas funções de ,Ministro dos Negócios
Estrangeiros,
de Presidente
do Miuistério
e ,de Presi(lente da República,
soube sempre defender o prestígio
no seu nome, a honra do exército, que o conta como um
elos seus mais prestimosos
chefes, e a glória do Pnfs.
que, sob a sua direcção suprema,
atingiu
no conceito
internacional
posiçâo de relevo jamais ohservudn
nos
últimos rem anos da viela portugueso.,

2." Série
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Durante o difícil período ela segunda guerra mundial
que acaba de subverter
o Mundo sempre a N ução se
sentiu amparadu
'pela acção ,efi.ciente e pela vigilânci:t
esforçada elo primeiro dos seus cidadãos.
N a defesa do património
material e moral que a Portugal cumlH\e manter como esforçado pioneiro da civiIisação não se poupou o Ex.'?" Sr. genNal
Cal'mon:l,
não 'Obstante a sua avançada idade, a percorrera
maior
parte ,dos territórios
do Império
ultramarino,
assegurund o a unidade ,e a soberania da Nação numa época eu!
que gTunc1es poderes da Terra se subverteram
e afundamm. As colónias portuguesas
ele África e os arquipébgos do AUÔJntico, tão ameaçados' durante a gueJ.'Ta pelo
jogo dos grandes interesses das nações em luta, puderam sentir na hora do perigo o efeito da sua pl'etlençl~
iutemerata
e ouvir com entusiasmo
a sua palavra digna
e firme.
Ofíeial de rara coragem moral, sempre 'posta à 'prova
através dos longos anos da sua carreira m il itar, nunca
o .Sr. gleneral Fragoso Carmona conheceu <a sombra ele
uma hesitação nas horas graves po.r que o País passou
entre os anos de 1940 e 1943,nem
se furtou a .correr"
risco de uma súbita trausferênciapor
via aérea para os
Açores, no caso de invasão do País e ele ser necessário
deslocar paJ."a ali os órgãos essenciais da soberania
e a
honra da nossa bandeira .
Sempre firme no seu posto, 'o exército sentiu em todo
o momento qu,e tinha à sua frente um chefe digno e
calmo e a Nação um grande dirigente.
Sobre todas estas eircunstâncias
é oportuno
ainda
referir que foi durante U chefia do Estado exercida pelo
1-)1'. ge,neml
Carmona que o exército se valorizou
e as
inatituições
militares
portugu,esas
atingiram
o nível
elevado que a Nação pode testemunhar
e 'que nós, os
profissionais
de mais alta hierarquia,
melhor avaliamos
pelo apetrechamento
material
alcançado
e pelas constantes
atenções
com qu,e, sob o alto patrocínio
de
S. Ex.a, tem sido encarada a defesa do País.
Nestes termos:
Con iderando que
c1() Fragoso Carmona
tâncias J:e.f'eridas na
uea b) e nas alíneas

no Bx.lllO Sr. g'l'lleml António
Oscur
concorrem em alto grau as eil'cullsalínea a), segunda pa rte da al
d) e e) do artigo 9,2.0 do Estatuto

í-
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(lo Oficial elo Exército,
promulgado
pelo decreto-lei
n." 36:304, de 24 de Maio de 1947:
O Conselho Superior elo Exér,cito, reunido sob a presidência do Ministro
da Guerra, tem a honra de pl'npor, nos termos do § 1.0 do a'l'tigo 94.° do Estatuto, com
referência
ao disposto nos seus artigos 4.° oe 5.°, a elevação de tão distinto chefe militar à dignidade
de marechal do exército,
devendo ,a promoção
produzir
os
efei tos legais previstos .no artigo 27. ° do mesmo d iplorna.
Ministério
da Guerra,
24 de .Maio ele l.947. -

Sala das Sessões do Conselho,

Fernanda dos Santos Costa __
F rederico da Costa Lopes da Silva - Aníbal Cés(J/J'Valdez de Passos e Sousa, ge,neuall - José Filipe de Bairros
Ro(higues, geneml - Luís Sampaio, general - Fernando Pereira Coutinho, general - Augusto Martins
.Vn.'ll1,eirtlSoares, :general - Luís da Costa de Sousa de
:l1(wedo, geneTalAntónio Gorjão Couceiro de Albuque1'fjlle, general - Carlos 1Ilaria Ran~ires, ge,neral.Joa'lu;m Ma<r-iaNeto, generalLuís Pinto Lelo, general - Alfredo Delesque dos Santos Sintra, brigadeiro.

ANEXO

II

Parecer
Serviço
ela República.
- Supremo
Tribunal
Militar. _. Parecer. - O Estatuto
do Oficial do Exército
agm:l em vigor preceitua,
no artigo 5.°, que o posto
ele marechal
só podení ser conferido,
por distinção e a
titulo excepcionn l,' ao general que no exercício (le funções doe comando ou de díreeção suprema tenha revelado predicados,
praticado
feitos ou prestado à Nação
serviços tão excepcion ais que por eles III ereça tal recompensa;
e ])0 ~ 1.0 elo artigo 94,° atribui ao Conselho
Superior do ]~xér('it() ti faculdade
de promover tal (liRtinção por meio ele proposta f'undumentuda,
sobre a qual,
quanto à natureza
dos fuudumentos,
há-{le reca ir parecer do Supremo Tribunal
Militar.
Foi nestes termos que o Conselho Superior
do Exército, depois de em desenvolvido
relatório ·expor os Jl111tivos (la iuiciat ivn que del iberon tomar considerando
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a O general
António Oscar de Fl:agoso
Carmona, com vinte e cinco anos de posto e dezoito de
chefatura
do Estado, concorrem em alto grau as circunstâncias
prescritas na alínea a), na segunda 'parte
ela alínea b) e nas al íneas d) e e) do artigo 92.0 do
citado diploma, propôs a elevação de tão distinto chefe
militar ao posto de marechal do exército.
Este Supremo Tribunal emite o parecer de que a proposta está de harmonia com a letra e o espírito da lei.
Filho e neto de generais portugueses - havendo seu
avô ocasião de ilustrar o seu nome durante as campanhas da chamada Guerra Peninsular - e, pOlI'sua mãe,
,lescenelente de João Vaz Corte-Real - uma das figuras
d a história dos descobrimentos
marítimos -,
o general
António Oscar de Fragoso Carmona, educado no Colégio Militar, soube sempre, tanto através dos seus estudos na Escola elo Exército e do~ árduos deveres de oficial arregimentado,
a que nunca se furtou, como das
honrosas e melindrosas
comissões de serviço para que
foi escolhido ou dos altos cargos a que ascendeu por seu
mérito e por eleição 'popul::rr, honrar e acrescentar o luzimento de suas patrióticas
tradições familiares e militares.
Representante
da ..N ação e superior dirigente da política externa do Estado, segundo o preceito da Oonstituição Pôlítica, visitou oficialmente a Espanha ,em 192!)
e, prosseguindo
na política ele entendimento
peninsular, assegurou a tranqui lidade ela fronteira terrestre em
períodos que vieram a mostrar-se singularmente
agitaCIos e perigosos.
Não hesitou também empreender
mais largas viagens - embora com preterição de comodidades 'e risco
<la próprin saúclepara visitar as mais importantes
e afastadas
das nossas colónias africanas e as nossas
ilhas adjacentes,
onde a sua presença cativou todas as
simpatias e exalçou o sentimento nacional das populações, com imediato reflexo nas amistosas (relações com
a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Bélgica e a União
Sul-Africana
e sensível renovação do nosso 'pl'es,tígio
como Nação pacífica, descobridora
e colonizadora.
Durante o exercícío da sua alta Presidência
ao País
tem sido assegurada
a manutenção
da paz interna
e
e_ terna - serviço inestimável realisado sem quebra da
hOn1'a nacional
,e antes com ,aprazimento
da nossa

l1ue em S. Ex.
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aliada e maior respeito de todas as nações verdadeiramente interessadas
na paz e na justiça internacionais
;
e não menor serviço é o da continuidade
de uma orientação que conduziu a mais perfeita organização
,e maior
eficiência das forças armadas de mar e terra, predominante pred ilecção do 'Chefe do Estado desde que em
1910, sendo ainda capitão, fes parte da comissão eucarregada
d e 'estudar nova organização
do exército.
Todos estes factos, juntamente
com outros que foram
postos em relevo na proposta do Conselho Superior
elo
Bxél'cito,
documentam
entranhado
amor à,s instituições milítaa-es e acendrados dotes de energia física e
mOTaJ, que se aliam a uma serenidade de at.itud ese atalrilidade de maneiras
que lhe têm conquistado
a gcml
veneração
pública - e plenamente
justificam
a invocação ela alínea a), segunda
parte da alínea b) e alíneas d) e 'CI) do artigo 92.0 do recente
Estatuto
,lo
Oficial elo Exército.
Assim o havia reconhecido,
aliás, a Assembleia
Nacional quando em 1935, com prévio parecer favorável da
Câmara Corporativa,
votou o projecto de lei do Sr. Deputado Prof. Carneiro Pacheco para que S. Ex." o general Carmona fosse, a título singular,
nomeado marechal do exército.
S. Ex.", com nobilíssima
isenção, não deu o indispensável assentimento
constitucional,
como Presidente
da
Republica,
ao voto dos representantes
da Nação.
N este momento, porém, trata-se de um acto normal,
emergente
de lei em vigor, mais de ordem administrativa que política e da iniciativa
do próprio exército, rle
que S. Ex." hoje é o mais alto expoente. De acordo com
este pensamento,
o Supremo
Tribunal
Militar,
em
sessão plenária
e por unanimidade
de votos, assina o
presente pal'eüer.
Sala das Conferências
do Supremo Tribunal
Militar,
em Lisboa, aos 26 de Maio de 1947. - Alfredo Botelho
de Sousa, vice-almia-an te - .1oão da Conoeição Pereira
Lourenço, general - Álvaro de Almeida Marta" contra-almirante
- Aníbal de Mesquita Guimarães, contra-almirante
- Carlos Maria Ramires, generalAloaro
Teles Ferreira de Passos, generalAfonso de Melo
Pinto Veloso, relato'!' - Camilo jJlaria de Sá Pinto de
Abreu Soto Maior, adjunto d? relator.
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ANEXO

III

Despacho

O Oonselho de Ministros, nos termos e para o efeito
do disposto no § 3.0 do artigo 4. o do decreto-lei n. 036 :304,
de 24 de Maio de 1947, e observadas as formalidades
requeridas pelo § 1.0 do artigo 94.0 do mesmo diploma,
deliberou aprovar a promoção proposta.
.
Em 26 de Maio de 1947. -

Oliveira. Salazar.

Fernando dos Santos Caí/ta.
Está conforme.

o

Ajudante General,

I
MINISTÉRIO Df\ GlIERRf\

Ordem

do Exército
2.-

N,O 5

o

Série

30 de Maio de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:

1-

Ministério

DECRETOS

E PORTAR.IAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Xlanda o Governo da República Portuguesa, pelos
~Iinistros das Finanças e da Guerra, nomear o major de
aeronáutica, com o curso do estado maior, José ~[aria
da Ponte Rodrigues, para ir ao estrangeiro em missão
de serviço relacionada com o plano de rearmamento do
exército.
Além das despesas de transporte será abonado ao
referido oficial, a título de ajuda de custo e nos termos
do artigo 10.0 do decreto n.? 34:336, do 3 de Janeiro
de 1945, o subsidio diário de 440$, o que tudo será
pago pela verba constante do artigo 570.°, capitulo 27.°,
do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente
ano económico.
~Iinistérios das Finanças e da Guerra, 28 de Março
de 1947. - O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Subsecretário de Bstado da Guerra, F"ederico
da Costa Lopes da Silva.
(Nilo carece de visto ou anotação

do' Tribunal

de Contas).
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear os oficiais a seguir
designados para irem ao estrangeiro em missão de serviço relacionada com o plano de rearmamento do exército:
Major miliciano de artilharia do extinto quadro
especial Manuel José de Ávila Madruga.
Majores de artilharia Belarmino Raul Barros de
Vasconcelos e Firmo Gambini da Costa Gomes.
Capitães de artilharia José Monteiro de Sousa
Leitão, Manuel de Sousa Jardim, Carlos Fanha
Vicente, [José das Neves Pacheco, Joaquim Mendonça Duarte Pedro e Luis Joaquim de Sequeira
Manso Couceiro Leitão.
Além das despesas de transporte será abonado a cada
um dos referidos oficiais, a titulo de ajuda de custo e
nos termos do artigo 10. do decreto n.? 34:336, de 3 de
Janeiro de 1945, o subsidio diário de 30015, o que tudo
será pago pela verba constante do artigo 570.°, capitulo 27.°, do orçamento do Ministério da Guerra para o
corrente ano económico.
Minístérios
das Finanças e da Guerra, 1 de Abril de
1947. -- O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
(Não caro ce de visto ou ano ração do Tribunal do Contas).
0

Ministério

da Guerra - 3. a Direcção Geral-

I.a Repartição

l\1anda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nos termos do artigo 34.0 do decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro
de 1940, e do artigo 10. do decreto n.? 34:366, de 3
de Janeiro de 1940, nomear, para frequentar em Inglaterra o curso sénior Officers School, o major do corpo
do estado maior Júlio Manuel Pereira.
Ao referido oficial serão feitos os seguintes abonos
extraordinários além das despesas de transporte: 300,5
desde o dia do embarque até ao dia do regresso ao Pais.
Ministérios das Finanças e da G nerra, 2 de Abril de
1947.-0
Ministro das Finanças, João Pinto da Gosta
Leite.- Pelo Ministro da Guerra, Frederico da Gosta
Lopes da Silva.
0

(Visado pojo Tribunal de Contns em 29 do Abril de 1947. Nilo
silo devidos emolumentos, DOS termos do docreto n.? 22:257).
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Geral

l\landa o Governo da República Portuguesa, ·1)e10
:J1inistro da Guerra, DOS termos do decreto n.? 16:070,
de :?5 de Setembro de 1928,.conceder a Maria do Assunção
Dias, viúva do alferes José Dias, a reversão da quota
parte do subsidio mensal no quantitativo de 140509, em
virtude de haver casado sua filha Maria Celeste Dias, em
~ de Novembro de 1946.
Ministério da Guerra, 11 de Abril de 1947. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Frederico da Costa Lopes da Silva.
~Vl8l\da pelo Tribuna] do Contas em 17 de Abril de 1947. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do decreto H.o 22:257).

11anda O Governo da República Portuguesa, pelo l\finistro da Guerra, nos termos do decreto n. o 16:070, de
25 de Setembro de 1928, conceder a Adelaide l\laria da
Costa, viúva do major reformado Joaquim Manuel da
Costa, a reversão da quota parte do subsidio mensal no
quantitativo do 140609, em virtude de haver casado sua
filha 1Iaria Eugénia da Costa, em 1 de Abril do corrente
ano.
..
1Iillistério da Guerra, 6 de Maio de 1947. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Frederico da Costa Lopes
da Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 do Maio de 1947. Não são
devidos omolumentos,
nos termos do decreto n,? 22:257).

11- MUDANÇAS
Ministério
P01'

DE QUADRO

da Guerra _I.a Direcção Geral-

2.a Repartição

portarias de 24 de Abril de 1947:

Têm passagem a oficiais milicianos sapadores de engenharia, nos termos do decreto-lei n." 21:365, de 22 de
Abril de 1932, os seguintes alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6, Henrique
·Manuel Araújo Oliveira e Sá, do regimento de infantaria n.? 11, Paulo Fernandes Morais Julles, do regimento de infantaria n." 12, José Nogueira da Rocha
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Melo, do regimento de infantaria n.? 15, António de
Oliveira Ruival, e, do batalhão de metralhadoras n." 3,
Reinaldo Gouveia Saraiva de Castilho; de artilharia,
do' regimento de artilharia ligeira n.? 5, António Amorim Lopes Coelho, e de cavalaria, do regimento de
cavalaria n.? 4, José Tavares de.Melo e Castro Ribeiro
Lebre, por se encontrarem habilitados com o curso de
engenharia mecânica o terceiro e, com o curso de
engenharia civil, os restantes.
(Visada pelo 'l'rlbunal de Contai em 9 de JI1alo do 1947. Não são
devido. emolumentos, nOR termos do decreto n •• 112.257).

Têm passagem a oficiais milicianos sapadores de engenharia, nos termos do decreto n.? 21:365, de 22 de
Abril de 1932, os seguintes alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1, João Luís
Peixoto Ferreira Pinto Bastos, do regimento de infantaria n. o 14, Francisco Clemente Saraiva Caldeira,
do batalhão de caçadores n.? 5, José Manuel Campos
de Sequeira, do batalhão de caçadores n. o 9, Manuel
Evangelista Rodrigues, do batalhão de metralhadoras
n." 1, João Alberto Myré Dores, Hercilio da Conceição
Gouveia de França e Eugénio Rocha de Carvalho, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, Carlos Alberto Machado de Andrade e, do batalhão de engenhos, Jordão
Vieira Dias e João António J anz; e, de artilharia, da
defesa antiaérea de Lisboa, .T oaquim César Barbosa
Cabral, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, António Cláudio dos Reis, do regimento de artilharia ligeira n. o 2, Orlando Fernandes Pinto Pais e Adriano
Augusto Caulino de Matos, e, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, António Marques de Sá Couto, por se
encontrarem habilitados com o curso de engenharia
quimico-industrial o primeiro e o décimo, com o curso
de engenharia mecânica o terceiro, com o curso de
engenharia de minas o décimo segundo e, com o curso
de engenharia civil, os restantes, continuando todos na
situação de licenciados.
(Anotada pelo Tribunal

de Conta. em 1 de Maio do 1947).

Têm passagem a oficiais milicianos telegrafistas de engenharia, nos termos do decreto n." 21:365, do 22 de
Abril de 1932. por se encontrarem habilitados com o
curso de engenharia electrotécnica, os seguintes alferes milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n." 6, José da Rocha Marques, do regimento de
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infantaria n. o 16, Rui Afonso Fialho de Sá Pereira,
do batalhão de caçadores n. o 10, Reinaldo Gentil da
Costa, e, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Ályaro
António Machado de Assuução ; .B de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 2, Guilherme Martins,
e, do grupo de artilharia contra aeronaves n." 2, David
Alves de Castro, continuando todos na situação de
licenciados.
(Anotada Dela Tribunal de Contas em 1 de Maio de 19(1).
Têm passagem a aspirantes a oficial milicianos sapadores
de engenharia, nos termos do decreto n.? 21:365, de
22 de Abril de 1932, os seguintes aspirantes a oficial
milicianos: do regimento de infantaria n. o 5, Fernando
António de Figueiredo, do regimento de infantaria
n." 6. Fernando Luis Goulart do Medeiros, e, do batalhão de caçadores n.? 5, António Duarte da Silva e
Augusto J osé Larião Supico, por se encontrarem habilitados com o curso de engenharia mecânica o terceiro, e, com o curso de engenharia civil os restantes.
(Vbada
palo
são +evídos

Tribunal
de Contas am O de Maio de 1941. Nfio
omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Tem passagem a aspirante a oficial miliciano telegrafista
de engenharia, nos termos do decreto n.? 21:365, de 22
de Abril de 1932,' por se encontrar habilitado com o
curso de engenharia electrotécnica, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6,
Manuel João do Almeida Barros, continuando na situação de licenciado.
(Anolada

pelo Tribunal

de Conta.

em 1 de Mala de 1947).

Tem passagem a aspirante a oficial miliciano telegrafista
de engenharia, nos termos do decreto n." 21:36ó, de 22
de Abril de 1932, por se encontrar habilitado com o
curso de engenharia electroténica, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras
n. o 3, Adolfo José Queirós de Sousa.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 9 de Moio de 1947. NAo são
dovidos emolumentos, DOS termos do decreto D. o 22:257).

Por portaria de 16 de Maio de 1947 :
Tem passagem a oficial miliciano veterinário, nos termos
do artigo 4.0 do decreto-lei n. o 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, por se ter mantido fora do serviço
militar por mais de dez anos consecutivos e ter menos
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de quinze anos de serviço, o alferes veterinário, adido,
de licença ilimitada, Rui Ernesto Vilela Teixeira Dinis,
que optou pelo quadro comum do Império Colonial,
devendo ser considerado nesta. situação desde 18 de
Agosto de 1946, ficando na situação de licenciado.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

111- MU DANÇAS

em 23 do Maio de 1947).

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _La Oi·recção GeralPor portaria

2. a RepartiçAo

de 30 de Janeiro de 1947:

Quadro de oficiais do corpo do estado maior

Coronel do corpo do estado maior, em disponibilidade,
do regimento de artilharia de costa, onde continua
colocado, Júlio Mário da Silva Nascimento, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Dezembro de 1946\ Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Maio de 1917. Xllo 811.0
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

P01·

pOl·tan"a de 25 de Fevereiro de 1947 :

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Angola, o alferes miliciano de infantaria, adido, José Mestre Rodrigues, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 8 d. lIIaio de 1947. Não são
devidos omolumentos, nos termos do deereto n.o 22:257).

Por portarias de 26 de Março de 1947:
Adido

Major de infantaria, do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mar, Mário de Paiva Nunes,
por ter sido nomeado secretário e presidente do conselho administrativo do referido Estabelecimento, devendo ser consi.dorado nesta situação desde 26 de
:1\1arçode 1947.
(Anotada

pelo Trihunal

de Contas em 16 de Abril de 19H).
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Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
adido, Hugo Mendes Calado, que, de regresso do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e )Iar. se apresentou em 26 de Março de 1947.
(Visada pelo Tribunal de CODtas em 15 de Abril de 1917. Não são
devidos emojumentos, DOStermos do decreto n.o 22:251).

Por portarias de 31 de Março de 1947 :
Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Manuel de
Matos de Sampaio Nobre, nos termos da L." parte da
alinea c) do artigo 1.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Março de 1947.
Capitão veterinário, da Escola Prática de Artilharia,
Gustavo da Silva Mota, nos termos da alínea a) do
artigo LOdo decreto-lei n. ° !:!8:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Fevereiro de 19~7.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 15 de Abril de 1917. Não são
devidos emolumentos, DOStermos do decreto n.o 22:257).

Por portarias de I de Abril de 1947:
Demitido do serviço do exército o capitão médico do
Hospital Militar Principal, Fausto 'I'avares Xavier,
nos termos da alínea d) do artigo 2.° do decreto-lei
n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, com referência ao artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:329, de 19 de
Outubro de 1942, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de ~farço de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Abl'i1 de 1947)

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, na colónia de Moçambique, o tenente miliciano de infantaria, adido, Rafael António Jorge da
Câmara Bulhão Pato, devendo ser considerado nesta
situação desde 17 de )Iar<_:ode 1947, ficando na situação de licenciado e ausente com licença na colónia
de Timor.
(Anotada pelo Tribunal de Oontns em 9 de Abril de 1947).
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Adido

Tenente- coronel d~ artilharia, supranumerário,
do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa,
Oscar Neto de Freitas, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço civil dependente do Ministério do Interior, como inspector geral
dos espectáculos, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de .1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 9 de Abril de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, José Augusto Junqueiro
Gonçalves de Freitas, que, de regresso do Ministério
do Interior, por ter deixado de prestar serviço na
guarda nacional republicana, se apresentou em 28 de
:\farço de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Ylsadapelo Tribunal de Contas em 15 do Abril de 19J1. Não são
devidos emolumentos,
nos termos do decreto H.o 22:257).

Quadro de oficiais médicos

Capitão médico, supranumerário, do regimento de infantaria n.? 2, onde continua colocado, João de Penha Coutinho, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1947.
(Visada pelo Tribunal oe Contns em 11 de Abril de 1941. Nilo
devidos emolumentos,
nos termos do decreto 11.° 22:2ó7).

Quadro de oficiais do serviço veterinário

81\0

militar

Tenente do serviço veterinário militar, supranumerário,
do batalhão de caçadores n.? 5, onde continua colocado, José Monroy Garcia, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1947.
(Visada pejo Tribunal do Contas ~m 15 de Ahrll do 1947. Nilo são
devidos omolumentos, nos termos do decroto n.v 22!~[)7).

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Major do serviço de administração militar, supranumerário nos termos da 2.a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n. o 28:401, substituído pelo artigo 1.o do decreto-lei
n." 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, das inspecçõos do serviço de administração
militar, onde continua
colocado, .T oão Coelho Lopes, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo Bel' considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1947.
(VI.ada pelo Tribunal de Contas em 11 de Abril de 1947. Não do
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).
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do serviço de administração militar, adido, João
Francisco Calado, que, de regresso do Ministério das
Oolónias e de comissão militar na colónia de Macau,
se apresentou em 30 de Março de 1947.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Adolfo Oerto Pereira, que, de regresso do 1\1inistério das Finanças, em serviço na guarda fiscal, se
apresentou em 1 de Abril de 1947.
Capitão

(Visadas pelo 'I'rlbunal de Contas em 15 de Abril de 1947. Nlio silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Coronel de artilharia, supranumerário, da defesa antiaérea
de Lisboa, José Guerreiro de Andrade, nos termos da
alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de ~farço de 1947.
::\Iajor miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, do regimento de infantaria n. o 12, Luís Corte
Real de Almeida, nos termos da alínea ú) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado
nesta situação desde IS de ::\larço de 1947.
Capitães de infantaria: do regimento de infantaria n. ° 5,
Júlio da Silva ::\Iadeira e, do batalhão de caçadores
n.? 3, Francisco António Gonçalves, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 13 e 9 de Março de 1947.
(Visadas pojo Tribunal de Contas em 15 de Abril de 1941. NAo do
devidos emoJumemos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 8 de Abril de 1947 :
Adidos

Oapitão médico. supranumerarlO, da 3. a companhia de
saúde, José Joa~uim Lopes Silvério, e tenente do
quadro dos serviços auxiliares do exército, da Escola
Prática de Administração Militar, José Borges Machado, o primeiro por lhe ter sido concedida licença'
ilimitada e o segundo por ter sido requisitado para
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desempenhar uma comissão de serviço no Colégio Militar, nos termos do § único do artigo 53. o do decreto
n. o 34:093, de 8 de Novembro de 1944, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde
29 e 23 de Março de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas em 12 de Abví l de 1941).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão Eduardo de Madureira Proença e alferes Manuel
José Lopes Cerqueira, ambos de cavalaria e adidos,
que, de regresso dos Ministérios das Colónias e do
Interior, se apresentaram em 30 de Março e 4 de Abril
de 1947, respectivamente, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo 'I'rfbuual de Co nt ns em 25 do Abril de 1947. Xrio
são devidos emolumentos, 1I0S termos do decreto n .? 22:257).

S;tO

Supranumerário

Tenente de artilharia, do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Manuel Marques Peralta,
nos termos da 2. a parte do artigo 58.0 do decreto-lei
n.? 28:401, substituido pelo artigo 1.0 do decreto-lei
n. o 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e da portaria
n.? 10:620, de 11 de Março de 1944, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Abril de 1947.
(NAo carece de vist'-ou

anotação

do Tribunal

de Contai).

Por portarias de 10 de Abril de 1947 :
Adido

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores D. ° G,
José Nunes Barroso, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Abril de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas em. 15 do Abril de 19,n).

Reserva

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. o 6,
Cesário Tavares Coelho, 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, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
~farço de 1947.
(Visada pelo Trll!unal de Contas em 19 de Abril de 1911. NAo
são devidos emo lumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).
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P01· portarias de 15 de Abl·il de 1947 :
Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: médicos, da brigada n. o 3 de caminhos de ferro, Mário Augusto Gomes Cardoso e, do
centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3, Manuel António Soeiro de Almeida; veterinário, da secção
de depósito do pessoal do serviço veterinário militar,
Angelino Augusto Ferreira e, do serviço de administração militar, do centro de mobilização de administração militar -n, o 2, Virgílio Guerra Pedrosa, nos termos do §,3.o do artigo 61.0 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 1 de Abril, 29 e 31 de Março e
9 de Abril de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 19 de Abril de 1947).

Baixa do serviço

Capitães: milicianos médicos António Moreno e Alvarim
Ferreira da Silvas; médico auxiliar do exército, José
Garcia Regala e, milicianos farmacêuticos, Virgilio da
Silva Pinheiro e Manuel J OtLO Teixeira, todos de reserva,
nos termos do § 5.0 do artigo 61. o do decreto n. 012:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 3, 15 e 5 de Abril, 29 de Março
e 1 de Abril de 1947.
•
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 19 do Abril do 1947).

Por portarias de 17 de Abril de 1947 :
Adido

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 2,
Luis Alberto Filipe Rodrigues, 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 15 de Abril de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Conta. em 22 de Abril de 1947).
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Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar, adido, Manuel Albertino Varela Soares, que, de regresso do
Ministério das Colónias e de comissão militar na colónia de Moçambique, se apresentou em 16 de Abril de
1947.
(Visada pelo Tribunal de Conl". em ~6 de Abril de 1947. Não silo
dovídos emolumentos,

nos termos do decreto n.· 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria, da direcção da arma, Silvério do
Amaral Lebre, nos termos da 1.a parte da alínea C) do
artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação
desde 26 de Março de 1947.
(Visada pelo 'l'rlbunnl de Contas em 26 de AbrIl de 1947. Nilo s110
devidos emolumentos, n08 termos do decreto u.? 22:257).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria n,o 11, Valdemar dos Santos Machado,
nos termos da última parte do artigo 3.° do decreto
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço militar pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Abril de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Conlal em 22 de Abril de 1947).

Por portarias de 22 de Abril de 1947:
Nula e de nenhum efeito a portaria de 28 de Fevereiro
do corrente ano, ínserta na Ordem do Exército n.? 2,
2. a série, de 1 de Abril, na parte respeitante ao
tenente miliciano cirurgião dentista de reserva, Júlio
Ferreira Pinto de Carvalho, por !le ter verificado que
este oficial só em 8 de Dezembro do corrente ano
atinge o limite de idade para ter baixa do serviço.
(Anolada

pelo Tribunal

de Contas em 29 de Abril de 1947).

Adido

Capitão de engenharia, da escola prática da arma, João
Magro Romão, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Abril de 1947.
.
(Anotada

peJo Tribunal

de Contas em 2~ de Abril de 1947).
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Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerário, da escola prática da arma, onde continua colocado, Armando José
Marques Girão, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Abril de 1947.
(Visada pelo 'l'rlbunal de Conta. em 1 de Maio de 1941. Nilo são
devidos emolumentos, nOI termos do deereto n.· 221261).

Reserva

Capitão do serviço de administraçâo
militar, adido, professor efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mar, José Bento, nos termos
da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 28:404,
de 31 ele Dezembro de 1937, por ter atingido o limite
de idade, devendo ser considerado nesta situação desde
17 de Março de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Maio de ln41. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:251).

Por portarias de 24 de Abril de 1947:

..

Adidos

Coronel de aeronáutica, da base aérea n.? 2, Carlos
Marquesl\fagalhães,
capitães de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8, Ernesto Ferreira Proença
e, do regimento de infantaria n." 12, Ildo Antunes
Baptista; tenente de artilharia, do regimento de artílharia ligeira n.? 1, José António de Almeida Castro
e, alferes: de infantaria, do batalhão ele (laçadores
n. o 1, Carlos Alberto Gomes Saraiva e, de artilharia,
da escola prática da arma, José Luís de Azevedo
Ferreira Machado, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes dos
Ministérios, das Comunicações, na Direcção Geralde Aeronáutica Civil, o primeiro, e, do das Colónias,
em comissão militar, nos termos da alínea b) do artigo
3.° do decreto n.? 36:019, de 7 de Dezembro de 1946,
na colónia de Angola, o segundo e, os restantes, na
colónia de Moçambique, devendo ser considerados
nesta aituação, respectivamente, desde 27 de Março,
22,22,22,21
e 22 de Abril de 1947.
Major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, supranumerário, do batalhão de caçadores n." 9
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(forças expedicionárias em Macau), Leonel Heli Lobão
Ferreira, capitão de aeronáutica, da base aérea n." 2,
Henrique Manuel Salvador de Vasconcelos o Sá e tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Maria Simões
Belo, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes dos Ministérios, das
Oolónias, a fim de assumir o comando do grupo de
companhias de caçadores do norte, expedicionário a
Macau, o primeiro e, na colónia de 'I'imor nos termos
da 2.& parte do artigo 2.° do decreto n.? 36:019, de
7 de Dezembro de 1Y46, o segundo e do das Finanças,
na guarda fiscal, o terceiro, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde ~1, 21 e 15 de
Abril de 1947.
Capitão de infantaria, do batalhão de' caçadores n. ° 10,
Luis Faria Barroso Mariz e alferes do serviço de administração ,militar, do regimento de cavalaria n.? 1,
Amílcar Alvaro Ferreira Monteiro e, do regimento de
cavalaria n. o 7, J orgo da Fonseca Dores, por terem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes dos Ministérios, das Finanças, na
guarda fiscal, o primeiro e, do das Colónias, na colónia de Timor, o segundo e na de Moçambique o terceiro,
nos termos da alínea b) do artigo 3. ° do decreto
n.? 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde
20, 21 e 22 de Abril de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 20 de Abril de 1947).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, do batalhão de engenhos, onde
continua colocado, Adolfo Certo Pereira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser consideradc
nesta situação desde 15 de Abril de 1947.
(VIsada pelo Tribunal
de Contas em 1 de Maio de 1917. NAo
são devidos omolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Supranumerário

Brigadeiro de aeronáutica, no quadro da arma, António
de Sousa Maia, nos termos da 2.11 parte do artigo 58.0
do decreto-lei D.O 28:401, substituído pelo artigo 1.0
do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943,
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por ter sido mobilizado para serviço na colónia de
Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Abril de 19.,1,7.
(Não carece de visto ou anotação

Por portarias

do Tribunal

de Coatas).

de 29 de Abril de 1947:

Abatido ao efectivo do exército, por ter sido alistado na
armada com o posto de segundo-tenente farmacêutico,
'0 aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
da 3. a companhia de saúde, António Perq uilhas Teixeira, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Abril de
19.,1,
7.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 5 de Maio de 1947\.
Adidos

Capitães: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 5,
José Manuel de Sousa e Faro Nobre de Carvalho e.
de aeronáutica, da base aérea n. o 2, Marciano Bonucci
Veiga; alferes de infantaria, do regimento de infantaria n," 16, Agostinho Dias da Gama e do batalhão de
caçadores n.? 9, 1IJanuel António Dantas, o segundo,
por ter sido requisitado pelo Ministério das Comunicações para desempenhar uma comissão de serviço na
Direcção da Aeronáutica Civil e, os restantes, por
terem sido requisitados pelo Ministério das Colónias
para desempenhar comissões de serviço militar no
Estado da India, nos termos da alínea b) do artigo 3.°
do decreto n.? 3ô:019, de 7 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 2o, 24, 25 e 25 de Abril do 1947.
(Anotada pelo Tribunal

do Coutas em ó de Maio de 1947).

Quadro de oficiais médicos

Tenente médico, supranumerário nos termos da 2. a 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 do .194:3, do batalhão independente de infantaria 11.0 17, onde continua colocado, João Homem
] .emos do Meneses, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contai em 10 de Maio do 1947. Não são
devldos emolumontos, nos termos do decreto 0.° 22:251).
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Quadro de oficiais do serviço de administração militar

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário nos termos da 2.11 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 1943,
do regimento de cavalaria n." 4, onde continua colocado, Elói do Nascimento Saraiva da Mota, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Maio de 1947. NAo são
devidos emolumeutos,
nos termos do decreto D.· 22:257).

Reserva

Capitão veterinário, adido, em serviço na Escola do
Exército, Tito Lívio das Neves Cordeiro e Silva,
nos termos da alínea a) do artigo LOdo decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Abril de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Maio de 1947. Não são
devidos omoJumenlos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficial miliciano de reserva

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n. o 8, José Santamarina, DOS
termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta. situação desde
28 de Abril de 1947.
(~DOlada pelo Tribunal

do Contas om 5 de Maio de 1947).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, <lo regimento
de infantaria n.? 11, José Félix Crespo de Carvalho,
nos termos da última parte do artigo 3.° do decreto-lei n. ° 28:404, de 31 de Dezein 1>1"0 de 1937. por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta
situação desde 23 de Abril de 1947.
(Anotada

Por portarias

pelo Tribunal

de Contas em ~ do Maio do 1947).

de 1 de JJfaio de 1947:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério dns
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-Colónias, o coronel de cavalaria, na situação de reserva, Antonino Raul da Mata Gomes Pereira, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 de Maio de 1947. Não
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n," 22:257).

Reforma
(Despacbo de 22 de Abril de lni7 da Caixa Geral rle Dopósitos,
Crédito o Prevídêncíu, puLlicado no Diário do Governo 0.° 95,
2.· sério, de 25 do mesmo mês e ano).

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 2,
Emílio Heitor dos Santos, nos termos da alínea b) do
artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o
serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Fevereiro
de 1946.
(NAo carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas).
Baixa

do

serviço

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 3, Carlos Filipe da Costa Sá e Lemos,
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 29 de Abril de 1947.
0

(Aootada

pelo Trlbuoal

do Conta.

em G de Maio de 1947).

Supranumerários

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da bateria mista de artilharia de Cabo Verde, N 01'berto de Moura e, da companhia disciplinar da mesma
colónia, Francisco Alves, nos termos da 2. a parte do
artigo 58.0 do decreto-lei n.? 28:401, modificado pelo
artigo LOdo decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e da portaria n.? 10:368, da 15 de Abril de
1943, devendo ser considerados nesta situação desde
a. data da presente portaria.
(N~o carece

de visto ou anotação

do 'I'zlbun al de Coo tas).

Por portarias de 6 de Maio de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério do
Interior, na policia de segurança. pública, o capitão
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miliciano de infantaria do extinto quadro especial, na
situação de reserva, Alberto Guimarães Baptista, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Abril
de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Maio de 1941. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto D.o 22:2(7).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Carlos Manuel Vaz da Costa
Beirão, que, de regresso do Ministério das Colónias
e de comissão militar na colónia de Moçambique, se
apresentou em 26 de Abril de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Vlsada pelo 'I'ríbunal de Contas em 14 de Maio de 1047. Nilo são
devidos amo] umentos, nos tormos do decreto n. o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, da bateria independente de artilharia antiaérea do Funchal, onde
continua colocado, Mário de Sousa Portela Ribeiro,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Yisada pelo Tribunal de Contas om l( de Maio do 1941. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do de~rcto n.? 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Major de aeronáutica, supranumerário,
da base aérea
n.? 2, onde continua colocado, João Henrique Ferreira
de Tovar Faro, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Maio de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto o,· 22:251).

Disponibilidade

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, João Simões da Silva, que, de regresso do Ministério das Finanças, em serviço na guarda fiscal,
se apresentou em 1 de Maio de 1947.
(Visada pejo TrIbunal de Contas 010 14 de Maio de 1947. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 221257).
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Reserva

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n. o 9, Anacleto Pinto da Cunha Paiva, nos
termos da alínea b) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Abril de 1947.
Capitães: de infantaria, adido, em serviço no Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
Manuel J oaq uim da Silva Júnior e, de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Cândido Augusto
de Oarvalho Salgado. nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação desde 27 de'
Março e 22 de Abril de 1947, respectivamente.
Capitão de infantaria, do distrito de recrutamento e mo
bilização n. o 18, Aniceto António dos Santos Júnior,
nos termos da 1."~parte da alinea c) do artigo LOdo
decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
~farço de 1947.
(Visadas polo Tribunal
de Contas em 14 do Maio de 1947. NAo
são devido. emotumeutos, DOS termo. do doereto li.o 22,257).

Supranumerârios

Coronel de cavalaria, comandante militar de Oabo Verde,
Oarlos Tavares Afonso dos Santos, nos termos da
2.a parte do artigo 58.° do decreto-lei n." 28:401, de
31 de Dezembro de 1937, substituido pelo artigo 1.0
do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e da portaria n." 10:891, de 8 de Março de 1945, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Abril de 1947.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, da defesa antiaéria de Lisboa, José Francisco Henrique,
nos termos da 2. a parte do artigo 58 .. do decreto-lei
n. ° 28:401, substituído pelo decreto-lei n.? 32:692, de 20
de Fevereiro de 1943, e da portaria n. o 10:620, de
11 de Março de 1944, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Maio de 1947.
(NAo eareeem

de ,·Ioto ou anotaçAo do Tribunal

de Conta.)'
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de 8 de }.faio de 1947:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior,
na policia de segurança pública, o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Romeu Óscar de Barros Carmona, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Abril de 1947.
(Visada pelo Trlbuual de Contas em 15 d. Maio de 1047. Não .!to
devidos emolumenlos,
nos termos do decreto n.· 22:267).

Adidos

Major de artilharia, da fábrica militar de pólvoras e
explosivos, Francisco Freire de Matos, por ter sido
nomeado engenheiro de secção da referida fábrica, nos
termos do artigo 6:0 do decreto n," 16:134, de 8 de
Novembro de 1928, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo independente de artilharia de montanha,
António Maria Barroco, por ter sido requisitado para
desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1947.
(Anotadas

pelo

Tribunal

de Contas

em 13 de Maio de 10(7).

Quadro da arma de artilharia

Capitãee de artilharia, supranumerârios : do comando
geral de aeronáutica militar Mário José da Silva
Travassos Arnedo, e do depósito geral de material
de guerra João Soares Vítor de Sousa Vairinho, onde
continuam colocados, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerados nesta situação desdo
a data da presente portaria.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 16 de Maio de 1047. NiLO
sl\o devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22~2b7).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, onde continua colocado, João Simões
da Silva, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria,
(Visado pelo Tribunal
de Contas em 15 de Maio de 1947. Nlo
.110 dovldos emolumentos,
nOI tormos do deereto n.· 22:267).
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Reserva

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, Gaspar Pereira Rodrigues, 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 15 de Abril de 1947, sem
direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar em serviço no Ministério do Interior.
(VIII\da pelo Tribunal de Contas em 15 de Maio de 1941. NAo
são devidos emolumentos, nos termos do docreto n.· 22:251).

Oficiais milicianos de reserva

Capitão do serviço de administração militar, do centro
de mobilização de administração militar n." 2, Francisco de Paula Rodrigues e tenentes r médicos, do
centro de mobilização do serviço de saúde n," 1, Bernardino de Jesus Lavrador Ribeiro, do centro de mobilização do serviço de saúde n:" 2, Manuel Agostinho
de Santana Maia e, do centro de mobilização do serviço de saúde n." 3, Fernando da Conceição Fonseca
e, do serviço. de administração militar, do batalhão
independente de infantaria n." 19, Alfredo da Fonseca
Duarte, todos milicianos, nos termos do § 3.0 do artigo 61.° do decreto n. 012:017, de 2 de Agosto de 1926,
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 29 de
Abril, 3 e 2 de Maio, 26 de Abril e 3 de Maio de 1947.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 13 de Maio do 1947. ~ão
são devidos emolumentos nos termos do decreto n.o 22:251).

Baixa do serviço

Capitão farmacêutico João Baptista de Abreu e tenente
cirurgião dentista Luis de Almeida Gomes Pacheco,
ambos milicianos de reserva, nos termos do § 5.0 do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 17 e 29 de Abril de 1947.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas em 13 do Muio de 1947).

Supranumerários

Majores de artilharia, do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Álvaro de Bivar Moreira de
Brito, Eurico Gonçalves Monteiro e Mário Augusto
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de Assunção Marques, nos termos da 2.a parte do artigo 58.° do decreto-lei n.? 28:401, substituido pelo
artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro do 1943, e da portaria n." 10:620, de 11 de Março
de 1944, devendo ser considerados nesta situação
desde a data da presente portaria.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da base aérea n." 4, Joaquim da Costa Figueiredo Júnior, nos termos da 2.:1 parte do artigo 58.° do decreto-lei n.? 28:401, substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n. o 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e da portaria
n.? 10:711, de 18 de Julho de 1944, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(NAo carecem de visto ou anotnção do Tribunal de Conras),
pQ1' portarias de 10 de :Maio de 1947:
Adido

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, António Armando Lopes, por ter sido nomeado
para prestar serviço na Manutenção Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde' 26 de Abril de

1947.

(Auotada

pejo Tribunal

de Contas em 10 de ~1"lo de 19(7).

Disponibilidade

Capitão do serviço de administração militar, adido, Manuel Gomes da Silva Vera Cruz, que, de regresso da
Manutenção Militar, se apresentou em 3 de Maio de

1947.

(Visada pelo Tribunal de ContaI em 19 de :llalo de 1941. Nilo
sAo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:2:17).

Por portaria de 12 de Maio de 1947:
Reserva

Major miliciano farmacêutico, do extinto quadro especial, Alfredo Marques Canário e tenente do quadro
dos serviços auxiliares do exército, do regimento de
artilharia ligeira n.? 2, Afonso Dias, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 28:404, de
31 de Dezembro de 1937, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 29 de Março e 23 de Abril
de 1947. (Visada pelo Tribunal do Contas em 20 de Maio de 19-17. NAu
.ao devidos emolumentos,

nos termos do dscrato

n.o 22:207).
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P01' portaria de 14 de .Maio de 1947 :
Reserva

Coronéis de infantaria, da direcção da arma, Artur Martins Dionísio e, comandante do regimento de infantaria
n. ° 3, Manuel Moniz de Reséndes,
nos termos da
Ln parte da alínea c) do artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde
2 e 8 de Maio de 1947.
Tenen te do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, em serviço no Ministério das Finanças. na
guarda fiscal, João dos Santos, 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 3 de
Maio de 1947, sem direito a vencimentos por este
Ministério enquanto se encontrar na situação de adido
no Ministério das Finanças.
(Visadas pelo Trlbuoal de Contas em 25 de lIIalo de·19~7. Não
são devidos emolumentos, nOI termos do decreto
22:257).

II.·

Por portarias de 16 de Maio de 1947:
Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, Eduardo Augusto Pereira
Galhardo, que, de regresso do Ministério das Colónias
e de comissão militar na colónia de Moçambique, se
apresentou em 15 de Maio de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 26 de Maio de 1941. Não 8&0
devidos emolumentos,
nOS termos do decreto n.v 22:257).

Reserva

Tenente do serviço de administração militar, adido, com
licença ilimitada, José Dias dos Santos Nobre, nos
termos do artigo 4.° do decreto-lei n.? 28:402, de 31
de Dezembro de 1937, por se ter mantido fora do
serviço militar por mais de dez anos consecutivos,
sem direito ao abono de pensão por este Ministério,
por ter optado pelo cargo público civil colonial, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1945.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 26 de 1IIalo d. 1941).
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Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano médico, da brigada n. ° 3 de caminhos
de ferro, José Bacalhau, nos termos do § 3.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Maio de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Conta.

em 21 de Maio de 1947).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico Brás Barreiros Maymone, nos termos do § 5.0 do artigo 61.0 do
decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço, devendo' ser
considerado nesta situação desde 9 de Maio de 194 i.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 21 de Maio de 1947).

Por portarias de 17 de ,Maio de 1947:
Reserva

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, da Direcção da Arma de Artilharia, Francisco António Gonçalves, 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 6 de Maio de 1947.
(Visada pelo Trlbunnl
devido. emolumentos,

de Contas em 26 de Maio de 19H. Nl10 são
nos termos do decreto n.? 22:257).

Supranumerários

Coronel de aeronáutica, da base aérea n." 4, Filipe
Gomes Vieira, nos termos da 2. parte do artigo 58.
do decreto-lei n.? 28:401, substituído pelo decreto-lei
11. o 32:692, de 20 de Fevereiro
de 1943, e da portaria
n.? 10:711, de 18 de .Julho de 1944, por ter sido nomeado segundo-comandante da referida base, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia, da defesa antiaérea de Lisboa, Joaquim do Rosário Castela,
nos termos da 2. a parte do artigo 58.° do decreto-lei
n." 28:401, substituído pelo decreto-lei n.? 32:692, de
20 de Fevereiro de 1943, e da portaria n. o 10:620, de
11 de Março de 1944, devendo ser considerado nesta
situação desde 6 de Maio de 1947.
0

8

(Não carecem

de visto

ou anotaçllo

do Tribunal

do Contas,
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IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra -

La

Direcção

Geral - 2. a Repartição

Por portarias de 31 de Março de 1947:
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 4

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Manuel Vilhena de Melo Sampaio.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 9

Tenente coronel, o major de infantaria Joaquim dos Prazeres Pereira,
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Capitão veterinário, o tenente do mesmo serviço, José
Maria de Almeida Graça.
Quadro da arma de cavalaria

Tenente-coronel, o major de cavalaria, do regimento de
cavalaria n.? 1, João José Francisco Xavier Freire
de Meneses.
(Visadas pelo Tribunal de Con tas cm 15 de Abril de 1947. Silo devídos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Por portarias de 1 de Abril de 1947:
Contando

a antiguidade

desde

1 de Novembro

de

1946:
Regimento de infantaria

n.O 6

Alferes milicianos de infantaria, 08 aspirantes a oficial
milicianos de infantaria, Albertino da Si! va Monforte,
Artur Alberto da Silva e Alberto Fernando Mendes
Pedroso. (Visada pejo Tribunal de Contas em 15 de Abril d. 19(1, São
devídos

emolumentos,

nOS

termos do decreto

n,o 22:267),

Batalhão de telegraflstas

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
Joaquim Pedro Rodrigues, Eurico Fernando Mendes
da Silva e Manuel Camacho Simões.
(VlIada pelo Tribunal
devidos emolumeutos,

de Contas cm 11 de Abril de 1947, São
110S termos do decreto n,? 22:257),
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POf' portaria de 8 de Abril de 1947:
Escola Prática de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n." 12, Pedro Dinis, sem prejuízo de antiguidade. (Visada pelo Tribunal de Contas em 11 do Abril do 1941. São
devidos emolumontos,

Por portaria

nos termos do decreto

11.° 22:251).

de 10 de Ab1·il de 1947:

Promovidos a aspirantes a oficial milicianos de infantaria, para as unidades que lhes vão indicadas, nos termos do decreto-lei n.? 34:766, de 19 de Julho de 1945,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro do mesmo
ano, os seguintes graduados da Legião Portuguesa:
Centro de mobilização de infantaria n. ° I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
segundo-sargento miliciano de engenharia, licenciado,
do regimento de engenharia n.? 1, graduado da Legião
Portuguesa, Fernando Manuel Arião Carvalho de Maios.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
soldado licenciado n.? 452/38, do centro de mobilização de administração militar n.? 2, graduado da Le·
gião Portuguesa, João Carlos Maria da Costa de Sousa
Macedo.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados,
os graduados da Legião Portuguesa, Fernando João
Andresen Guimarães, António de Almeida Metelo
Corte Real e Américo da Silva Pinto.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
graduado da Legião Portuguesa, Adriano Augusto
Andrade Gomes.
Centro de mobilizaçíi:o de infantaria

n.O 15

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
graduado da Legião Portuguesa, José Risques Pimenta.
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N.o 5

Centro de mobilização de infantaria n.O 19

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
graduado da Legião Portuguesa, Décio de Oliveira
Lopes Oamacho.

POJO

portarias de 15 de Abril de 1947 :

•

Regimento de infantaria n.· 6

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Manuel José dos
Reis e Sá, contando a antiguidade desde 1de Dezembro
de 1946.
Regimento de cavalaria n.O 7

Tenentes milicianos de cavalaria, licenciados, os alferes
milicianos de cavalaria, licenciados, José Maria Guedes Dias dos Santos Nobre e João Baptista Rocha
Patrício, contando o primeiro a antiguidade de 1 de
Dezembro de 1945 e o segundo a de 1 de Dezembro
de 1946. (Visada peJo Tribunal de Contas em 22 de Abril de 1917. São
devidos IIInolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral-

3.· Repartição

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço, Celestino da Silva Osório Soares Carneiro.
•
(Visada pelo Trlbuoal do Contas em 2~ de Abril de 1917. São de'
vidos emolumentos, nos termos do docreto u.o 22:257).

Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de artilharia, licenciado, Indaleto
Freitas Martins de )Iorais.
.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentus,

de Contas em 22 d. Abril de lDJ7. sno dotermo. do decreto o.· 22:267).

n08

Regimento de artilharia pesada n.· I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Manuel AQ>erto Ferreira da Sil Vil.
(Visada polo Tribunal
vídos emolumento.,

de Conta. em 26 de Abril de t9H. Slo determos do decreto
112:251).

00.
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n. o 6 (automóvel)

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, licenciado, José Aurélio Bravo da Costa Gomes.

Centro de mobilização

de artilharia

n.O 8

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente miliciano de artilharia, licenciado, Italo José da Costa
Ajuda, contando a antiguidade desde 15 de Abril
de 1947. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Al>l'll de 1947. São
devidos emolumentos,

]->01'

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

de 17 de Abl·tl de 1947:

portarias

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 1 de
Abril de 1947, que promove a alferes miliciano de
artilharia o aspirante a oficial miliciano, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 1, Artur Manuel Ribeiro
Ferreira, por já ter sido promovido àquele posto por
portaria de 15 de Fevereiro de 1943, inserta na Ordem
do Exército n. o 2, 2. a série, do mesmo ano.
(Anotada

Ministério

pelo Tribunal

de Contas em 22 de Abril de 19(7).

da Guerra - 2.' Direcção Geral

Tenente-coronel, o major de infantaria,
arma, José Raul Alvea.da Cruz.

da direcção da

Ouadro da arma de infantaria

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
José Raul Ramalho Fernandes.
'
Regimento de infantaria

n.O 15

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias, como comandante do depósito
militar colonial, J oaquim José Bastos Antunes Ferreira.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumontos,

do Contas em 26 de Abrll de 1941. SlIo
nos termos do decreto n.o 22:257).
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contra aeronaves n. o I

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado. Artur Manuel Ribeiro
Ferreira, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
(Visada pelo Tribunal
vtdos emolumentos,

de Contas em 24 de Abril de 1941. 8&0 de·
nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portaria de 22 de Abril de 1947 :
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Centro de mobilização de infantaria

n. I
O

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria, licenciados, João
Carlos Maria da Costa de Sousa Macedo, Fernando
João Andresen Guimarães, Fernando Manuel Arião
Carvalho de Matos, António do Almeida Metelo Corte
Real e Américo da Silva Pinto.
Centro de mobilização de infantaria

n. 13
O

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Adriano
Augusto Andrade Gomes.
Centro de mobilização de infantaria n. o 15

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, José Risques Pimenta.
Centro de mobilização de infantaria

n. o 19

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Décio de
Oliveira Lopes Camacho.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

P01'

de Contas em 1 de Maio de 1941. São determos do decreto 1\.°22:257).

110S

portaria de 1 de Maio de 1947:
Centro de mobilização de Infantaria n. o I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, licenciado, o
graduado da Legião Portuguesa, Francisco José Pereira de Bettencourt Ataíde, nos termos do decreto-lei
n." 34:766, de 19 de Julho de 1945, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1945.
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Por portarias de 6 de Maio de 1947 :
Regimento de Infantaria n.· 13

Major, o capitão de infantaria,

Acácio Joaquim Gomes.

Batalhão de caçadores n.· 10

'I'enente-coronel, comandante, o major de infantaria, do
distrito de recrutamento e mobilização D.O 8, Armando
Gualter da Fontoura.
Base aérea n. o I

Coronel, comandante, o tenente-coronel
comandante, Filipe Gomes Vieira.

de aeronáutica,

(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Maio de 1947. São de.
vídos emolumentos, nos termos do decreto n .• 22:2(7).

Depósito'de Material de Aviação e de Defesa Te~restre
contra Aeronaves

Tenente-coronel,
director, o major de aeronáutica,
rector, Carlos Ciríaco Ferreira da Silva.

di-

(Visada pelo Tribunal de Coutas em 15 de Maio de 1947. São de.
vídos emolumentos, n08 termos do decreto n.· 22:2(7).

Adido

Tenente-coronel,
o major de aeronáutica, adido, professor catedrático da Escola do Exército, Darío Augusto Melo de Oliveira.
(Viaada pelo Tribunal de Contas em 16 de Maio do 1947. Silo
devidos emolumentos, no. termos do decreto n.' 22:2(7).

Por portarias de 8 de Maio de 1947:
Quadro da arma de artilharia

Major, o capitão de artilharia, da direcção
Mário Augusto da Assunção Marques.
Regimento de artilharia

da arma,

ligeira n.· I

Major, o capitão de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 2, Marino da Ounha Sanches
Ferreira.
Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Major, o capitão de artilharia, do grupo independente
de artilharia pesada 1;)..0 3, Joaquim Antunes da Fonseca.
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Regimento de artilharia ligeira n.· 5

Capitão, o tenente de artilharia, Tristão de Araújo Leite
Bacelar.
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Major, o capitão de artilharia, adido, professor da Escola Central de Sargentos, Alfredo Augusto Guerra.
Base aérea n.· 4

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão independente de infantaria n." 17, Joaquim da Costa Fi
gueiredo Júnior, sem prejuízo de antiguidade.
(n.adas
pelo Tribunal de Contas em 15 de Maio de 1947. Sllo devidos emotumentos, nos termos do deereto n.· 22:257).

Instituto Geográfico e Cadastral

Major, adido, o capitão
Rocha Trindade.

de artilharia,

adido, Teófilo

(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 do Maío de 1947. SlIo de"Idos emoJu'tnentos, nos termos do deereto n.? 22:257).

Adido

Major, o capitão de artilharia, adido, em serviço no
Ministério do Interior, como presidente da Câmara
Municipal de Cascais, José Roberto Raposo Pessoa.
(Visada pelo 1'rlbunal
devJdos emolumentos,

de Contas em 19 de Maio de 1947. Slo
nos termos do decreto
22:257).

II.·

Por portarias de 10 de Maio de 1947:
Quadro da arma de infantaria

Coronel. o tenente-coronel de infantaria, adido, subdirect~r do Colégio Militar, Armando das Neves Larcher,
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 17 de Jlialo de 1947. Silo devidos omolumentos,

nOI termos do deerete n.· 22:267).

Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, comandante do
batalhão de engenhos, Jorge Henriques Nunes da Silva.
Regimentode infantaria n.· I

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante do batalhão de metralhadoras
n." 1,
Augusto Bernardo de Freitas Júnior.
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Regimento de infantaria

Coronel, comandante,
segundo-comandante,
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N.o 5
n.O 4

o tenente-coronel de infantaria,
Baltasar Simões Ferreira.

Regimento de infantaria

n.O 13

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
segundo-comandante da Escola Prática de Infantaria,
José Alfredo do Amaral Esteves Pereira.
Distrito

de recrutamento

e mObilização n. o 5

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
recção da arma, Paulo ·Benard Guedes.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

da di-

n. o 15

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, segundo-comandante do regimento de infantaria n. o 15, José
Ribeiro da Fonseca de Mendonça.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 19 de ~Iaio do 1947. Silo devídos emolumentos, DOS tormos do decreto u.? 22:257).

Contando a antiguidade desde 10 de Maio de 1947:
Ministério

da Guerra - 2.· Direcção Geral-

1..

Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro Francisco Mendes Gomes.
Ministério

da Guerra - 2.· Direcção Geral-

4.· Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro António Joaquim Manuelito,
Regimento de infantaria

n. o 9

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, António Ferraz
de Sousa.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Manuel Pereira Choça.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 19

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro João Freire Pestana de
Barros.
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Batalhão de "Caçadores 11.° 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
José Marcelino.
Batalhão de caçadores n.· 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro José de Santana Júnior.
Batalhão de metralhaderas n. o I

. Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro João Baltasar.
Batalhão de metralhadoras n.· 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Cassiano Fernandes Carranca.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, José Carreira
Alves.
Batalhã" de metralha.doras n.· 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Artur de Sequeira V qrejão.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Armando Carlos
Silva.
Regimento de cavalaria n.· 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Joaquim Maria Santana.
Regimento de cavalaria n.O 4

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Júlio Frederico de Matos.
DtlPõsito geral d.e material de gll8l'ra

'0apitllo do quadro dos serviços auxíiiares do exército, o
tenente do mesmo quadro Joio da Silva Jóia.
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Hospital Militar

2.' Série

Principal

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
tenente do mesmo quadro Alvaro Franco Neto.
Hospital militar

regional

n.· 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
tenente do mesmo quadro Aníbal Roque dos Reis.
2." companhia

o

o

de saúde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
tenente do mesmo quadro Américo Pereira Gabriel.
Bateria

mista de artilharia

de Cabo Verde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
o tenente do mesmo quadro, supranumerário,
N orberto de Moura.
Companhia discipllr.ar

de Cabo Verde

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
supranumerário,
o tenente do mesmo quadro, supranumerário,
Francisco
Alves,
Fábrica

Militar

de Braço de Prata

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, o tenente do mesmo quadro, adido, Álvaro Lopes
de Oliveira.
Manutenção

Capitão do quadro
adido, o tenente
sias Guimarães.

Militar

dos serviços auxiliares
do exército,
do mesmo quadro, adido, Luis IgléAdidos

Capitães do quadro dos serviços auxiliares do exército r
os tenentes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
Ministério
das Colónias, Ivo Neves Barreto de Paula
e Francisco
de Assis Mesquita Vasques Garcia.
(Vi.adas
pelo Tribunal
devidos omoJumeutos.

Sem prejuízo
Ministério

de Contas
termos

110S

om 26 de Maio do 1941. Rão
do decreto lJ.u 22:2!>7).

de antiguidade:
da Guerra - I.' Direcção Geral-

2.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria,
do regimento
deinfantaria n.? 13, Antero Alves da Cunha.
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Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral- 1.' Repartição

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante do extinto quadro de sargentos do
secretariado militar, do Instituto de Altos Estudos Militares, José Miguel do Vale Coutinho.
Governo Militar de Lisboa - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços -auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5, Giordano do Carmo Bailey.
3.' região militar - Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n." 15, Arménio João Pereira.
Regimento de infantaria n.· 10

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5, Artur Avelino de Azevedo Calisto.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n. ° 6, José Soares.
Batalhão de caçadores n.· 10
do quadro dos serviços auxiliares

.Alferes
do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 3, Sebastião Augusto Borges.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Agostinho Teixeira Tavares.
Comando de defesa marítima de Lisboa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-a] udante de artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, João da Veiga Moura.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,.
o sargento-ajudante do serviço de saúde militar, da 3.a
companhia de saúde, Dinis Augusto de Carvalho.
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Direcção da Arma de Engenharia'

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de engenharia, do regimento de
engenharia n.? 2, António Ferreira.
Escola Prãtica de Engenharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante de engenharia, 40 batalhão de
pontoneiros, José Lemos.
Batalhão de pontonelros

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do .exército,
o sargento-ajudante de aeronáutica, da base aérea n," 3,
António José Afonso.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Por portarias

de Conlas em S6 de Naio do 1"7.
nos termos do decreto n,? 22:257).

Silo

de 12 de .Maio de 1947:

Ouadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, do regimento
de artilharia de costa, Edmundo da Costa Padesca.
(Visada pelo T'rfbunnl do Contas em 19 de Maio do 1947. erro
devidos emetumantos,
nos termo. do decreto n.o 22:257)

Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Coronel, comandante, supranumerério, o tenente-coronel
de artilharia, supranumerário,
comandante, interino,
Luis Gonzaga Bressane Leite Perry de Sousa Gomes.
(Visada pelo Tribunal
Tidos emolnme.to8,

de Contas em 20 d. Maio de 1947. São denes lermos do doorelo n.o 22:1IlI7).

Re!JÍmeDto de canlaria n. o 8

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da
4. a Repartição da 2.:l Direcção Geral deste Ministério,
Manuel Venâncio Deslandes.
Retimento de cavalaria n.O 8

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante, interino, do regimento de cavalaria n. o 6,
Mário Rodolfo Revisioni Ramires.
Tenente coronel, segondo-comandante, o major de cavalaria, da 3.:l Direcção Geral deste inistério (Serviços
Cartográ.ficos do Exército), Domingos de Sousa Magalhães.
(Visadas palo Tribunal da Contaa em 19 de Maio a. 1917. 810 devidos emolurnentos, nos termos do deereto n.· 22:!~'1).

I
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Extinto quadro especial de .flclais milicianos de engenharia

Tenente-coronel, o major miliciano de engenharia. do extinto quadro especial, do batalhão de sapadores de
caminhos de ferro, António Cortês de Lobão.
Adido

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, adido, na Fábrica nacional de munições de armas ligeiras, Paulo
Emílio da Silva.
(Vis adIU! pelo Tribunal do Coaras 001 20 de Malo do 1947. S10 dovidos amolumeatos, nos teI:lJlos 11-0 decrato 1\.°22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Gilberto José Correia.
(Visada pojo TrIbunal de Contas em 20 de Maio de 1947. Silo dovldos .m<>lumento.,M. tormo. do doereto n.? 22:257).

Batalhão de caçadores n. ° I .

Alferes miliciano le infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Elias
Belard da Fonseca Rodrigues.
Centro de mobtnzaçio de Infantaria n.O I

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de infantaria, licenciado, Francisco
José Pereira de Bettencourt Ataíde.
Batalhão de telegraflstas

•

Alferes milicianos de engenharia) licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
Luis Augusto Constâncio Patk6czy de Andrade e Daniel Mendonça e Costa.
2.' cmnpanltitl de satltle

Alí{)res miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial
miliciano médico, licenciado, António Alberto Sévola
de Sousa Orucho Dias.
Secção de depbi18 d. pessut do se,..iço veterinàrio militar

Alferes milicianos veterinários, licenciados, Q8 aspirantes
a oflcial miliciano,
eterinários, licenciados, Ivo Ferreira Soares, Fernando António de Sá Dantas, Luis
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Durval Botelho Borges Ferreira, Fernando de Pinho
Morgado, Manuel Elias Trigo Pereira, António Manuel
Santos Murteira, Mário António Canhoto, José Lourenço Ferreira Cristina Afunso, José Lino Nunes Petisca, António Martins Mendes, Augusto Eduardo Vasconcelos Nazaré Barbosa, Manuel da Cruz Braço Forte
Júnior, José Sabino Resina Dias, João Manuel Reis
Malta e Jorge Frederico de Lima e Oliveira, contando,
os primeiro e segundo, a antiguidade de 1 de Novembro de 1944, os terceiro, quarto, quinto e sexto, a de
1 de Novembro de 1945 e, os restantes, a de 1 de
Novembro de 1946.
(Visadas p'elo Tribunal de Contas em 19 de lIIaio de 1947. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o ~2:257).

Por portaria de 13 de Maio de 1947:
Regimento de Infantaria

n.·

I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Gustavo Adolfo Gomes de Brito Pitschiller, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1944.
RegImento de Infantaria n.O 4
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Américo Luis de Andrade Viegas, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1943.
Regimento de infantaria n.O 8
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, José António de
Araújo, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1944.
Batalhão de caçadores n.O 3
Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, Alberto Martins de
Lima, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 19,1,6.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferos
milicianus de infantaria, licenciados, António Rodrigues
Gonçalves Faria, Orlando Sampaio Martins Amorim,

2." Série
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José Augusto de Almeida Nifo e Vítor de Castro
Moura, contando todos a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
Centro de mobilização de infantaria n.O I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, J osé Augusto Macedo
de Campos Sousa, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1942.
Regimento de cavalaria n. o 8

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, o alferes miliciano de cavalaria, licenciado, Eduardo Borges de
Sousa Arriscado, contando a antiguidade desde 1 de
Dezembro de 1946.
Secção de dep6slto do pessoal do serviço veterinário militar

Tenentes milicianos veterinários, licenciados, os alferes
milicianos veterinários, licenciados, Joaquim Domingos Borrego, Jos~é Machado Picado Reya, Manuel da
Costa Campos Pinto, António de Sousa Lima Moreira
e Manuel Carneiro Pinheiro, contando os três primeiros a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1945, e os
restantes desde 1 de Dezembro de 1946.
(Visada polo Trlbllnal de Contas em 20 de Maio de 1947. Slto
devidos emolumentos, nos termo. do decreto D.o 22:2:17).

Por portarias

de 14 de Maio de 1947:

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel, o major de infantaria
beiro da Silva.

José Maria Ri-

Escola Prática de Infantaria

Major, o capitão de infantaria
beiro.

Eduardo

Francisco

Ri-

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 3

Coronel, chefe, 'o tenente-coronel de infantaria, adido,
em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
Marcelino Pais de Figueiredo Alves.
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Distrito de recrutamento e mobilização n. d 6

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
recção da arma, António Correia Duarte.

da di-

(Visadas Il'llo T.iblUlal de Contas em 23 da Maio de 1947. São devidos emolumentos, nos termos do decreto n. ° 22:257).

Centro de mobilização de artilharia n.O 8

Capitão miliciano de artilharia, licenciado, o tenente miliciano de artilharia, licenciado, José da Encarnação
Cortes, contando a antiguidade desde 15 de Abril de1947.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar

Tenente miliciano veterinário, licenciado, o alferes miliciano veterinário, licenciado, António Tomé Pires Carrondo, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1946. (Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Maio de 1947. Sllb dovídos emolumentos,

DOS termos do decreto n,? ~2:257).

Por portaria de 16 de Maia de 1947 :
Comando gorai do aerDnáutica militar

Brigadeiro, o coronel de aeronáutica, tírocíuado, supranumerário, comandante da base aérea n. o 4, Francisco
Higíno Craveiro Lopes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 23 de Maio do 1947. São devidos emolumentos, nos termos do decroto n.? 22:257),

Por portarias de 17 ele .Maio de 1947:
4.' região militar - Quartel general

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, o capitão
do mesmo extinto quadro, do regimento de infantaria
n.? 16, Eduardo Pereira Coutinho.
Escola Prática de Artilhar'a

Capitão do extinto quadro "auxiliar de artilharia, o tenentedo mesmo extinto quadro José Alves Soares.
Defesa antiaérea de Lisboa

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro, do regimento de artilharia pesada n. o 1, Joaquim do Rosário Castela.
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Depósito geral de material de guerra

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, o tenente do mesmo extinto quadro, Manuel Bento Alves.
(Visada pelo Tribunal de Contas oroU da Maio de 1941. Sio devidos emolumentos, nos tormos do decreto n.o 22:257).

Sitaação de reter,a

°

Major de artilharia, na situação de reserva,
capitão de
artilharia, na mesma situação, António Maria Martins
Engrácia.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 24 de l\Ialo de 1947. NlIo são
devidos emolumentos, nos termo. do decreto n.· 22:257).

Base aérea n.O I

Tenente- coronel, comandante, o major de aeronáutica
Ca.rlos Mário Sanches de Castro da Costa Macedo.
Base aérea n.O

Coronel, comandante,
Antónia Dias Leites

.a

° tenente-coronel

de aeronáutica

Adido

Tenente-coronel, o major de aeronáutica; adido, professor catedrático da Escola do Exército, Humberto Pais
Martins dos Santos.
Sem prejuízo de antiguidàde :
Distrito de recrutamen o e mobilizaç.ão n.O 9

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n.? 9, Luis dos Santos Costa.
Distrito de retrtltal1ento

e mobiliz~ão<

.,..0

II

Alferes da quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n.? 11, Carlos Hermenegildo de Oliveira e Sousa.
legimento de cllvalaria n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-aj udante de cavalaria, do regimento de
cavalaria n. o 7, AIvaro de Sousa.
(Visadas pelo Tribunal de Coutas em 26 do lIIalo de 1~47. SILo devidos &molumentos, nos termo. do decreto a.· 22:35T).
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Por portarias de 21 de Maio de 1947:
Comando geral de aeronãutica militar

-Major, com o curso do estado maior, o capitão de aeronáutica, com o curso do estado maior, da 3.:' Direcção
Geral deste Ministério (serviços cartográficos do exército), Francisco António das Chagas.
(Visada pelo Tribunal
vídos emolumentos,

Ministério

da Guerra _La

de Contas em 26 de Maio de 1941. Silo de.
nos termos do decreto
2~:257).

D.·

Direcção Geral-

3. a Repartição

Por portaria de 12 de Maio de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para a
2.11 companhia de saúde, nos termos do artigo 35.0 do
decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado
cadete do regimento de infantaria n. o 12, n. o 486/42,
Alcides de Mates Bizarro, continuando na situação de
licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Ministério das Colónias - Direcção Geral Militar-I.a

Repartição

Por portaria de 8 de Maio de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos de infantaria, nos termos do artigo 7.0 do decreto n." 31:112,
-de 23 de Janeiro de 1941, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1946 e continuando na situação de
Jicenciados, os sargento, furriel, cabos e soldados da
1.a companhia de depósito e recrutamento da colónia de
Moçambique, a seguir mencionados:
Primeiro-sargento miliciano Nel das Dores Pinto Ribeiro;
furriel miliciano Arnaldo Eugénio de Figueiredo AI ves
Vieira; primeiros-cabos milicianos, n. os 121/945, Alberto Luis Neves do Amaral, 227/944, Mário de Campos Xavier, 149/944, Vasco Viana Rodrigues, 188/944,
Carlos Paulo Viegas de Abreu Proença, 186/944, Jorge
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Lobo Fernandes, 61/945, António Daniel Sá Pinto da
Costa Leão, 169/944, Artur Meirim Ferreira da Conceição, e 37/9-ió, Eugénio Homem Barbas, e soldados
n.O 84/945, Manuel António Lourenço, 148/945 Fernando Guilherme Leite de Azevedo, e 36/945, António .
Tiago Matias Ferreira.
S

v-

COLOCAÇOES, EXONERAÇOES

Ministério da Guerra -I.·
Por portarias

E TRANSFERtNCIAS

Direcção Geral-

2.a RepartiçAo

de 26 de Março de 1947:

Instituto Proflssional dOI Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Secretário e presidente do conselho administrativo, o
major, do regimento de infantaria n." 15, Mário de
Paiva Nunes, nos termos da alínea a) do artigo 1.0
do decreto-lei n." 3'6:059, de'24 de Dezembro de H'46.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 18 de Abril de 1947. Silo
nos termos do decreto
22:257).

D.·

Direcção da Arml de Infantaria

lIajor miliciano de infantaria, do extinto quadro especial;
em disponibilidade, Hugo Mendes Calado.

Por portarias

de 1 de Abril de 1947:
Colégio Militar

'Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Escola Prática de Administração Militar, José Borges Machado, por ter sido nomeado subalterno de
companhia, nos termos do. § único do artigo 53.° do
decreto n." 34:093, de 8 de Novembro de 1944 ..
(Visada pelo Tribunal de Contas em i5 de Abril de 1941. Nilo 0110
devidos emolumentos, DOS termos do decreto n,? 22:257).

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

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, João Francisco Calado.
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Batalhão de caçadores n,O IQ

Alferes miliciano? licenciado, do regimento de infantaria
n.? 10, Diogo Alves Va21Pereira, por pedir.
Comando geral da aeronáutica

militar

Major de aeronáutica, no quadro da arma, Edgar Pereira da Costa Cardoso.
Escola Central de Sargentos

Exonerado de comandaato o major de Infantaria VítorMoreira de Sá.
Comandante, o major de infantaria, segundo-comandante,
António Alves de Pinho e Freitas.

Par portarias de 8 de Abril de- 1947 :
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços cartográficos do exército
Divisão de topollratra e geodesla cartogr'8fica

Chefes de équipe topográfica permanente, os tenentes
milicianos de infantaria, dó regimento de infantaria
n, ° 13, Alberto Machado Costa e Anselmo dos Santos
Oliveira Coutoynos termos da alínea a) do artigo 21.°,
última parte da alínea b) do artigo 12.° e alínea c) do
artigo 22.° do decreto n." 21:904, de 24 de Novembro
de 1932.
(Anotada polo Tribunal do Contas em 18 do Abrll do 1947).

Ministério da Guerra - 2. Direcção
A

Geral-

3." Repartição

Capitão do serviço de administração militar, do Depósito
Geral de Material de Guerra, Fernando Joaquim
Corado, pOT pedir.
Regi!"ento de infanta:ria n." I

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Rafael António Jorge da Câmara Bulhão Pato.
Centro de mobiliaaçio de infantaria n,O 12

Major, do regimento de infantaria n. o 15, Carlos Gomesdos Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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Batalllão de caçadores n.O 4

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Henrique
Calapez Silva Martins, por pedir.
Distrito de reerutamentn

e mobilização n.O 6

Major de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n." 12, Manuel Abrunhosa de Matos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa

enente de artilharia, da bateria independente da defesa
antiaérea do Funchal, Manuel Marques Peralta.
Regimeat., de artitharia ligeira n.· 3

Aspirante a oficial miliciano, do grupo independente de
artilharia n: 6 (automóvel), Anildo Gama Cohen, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· I

Capitão} do regimento de cavalaria
Costa Revés Romba, por pedir.

n.? 3, Fernando

D3pósito geral de material de guerra
Destacamento

de Beirolas

'Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
regimento de artilharia pesada n,? 1. Vitorino Leopoldino do Carmo Moreira.

Por portarias de 10 de Abril de 1947:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 10 de
Janeiro de 1947, inserta na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, do corrente ano, que colocou no batalhão
. independente de infantaria n." 17 o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do exército, do batalhão d()
metralhadoras n.? 2, Cassiano 'Fernandes CarrancaRegimento de Infantaria n.· 6

Comandante, o coronel de infantaria, da direcção
arma, Francisco Maria da Costa Andrade.

da

..
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Comando geral da aeronãutica militar

Adjunto da Repartição do Serviço Meteorológico, o capitão de artilharia, supranumerário, do comando de
artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Mário José
da Silva Travassos Arnedo, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Por portarias de 15 de Abril de 1947 :
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 11 de
Março do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n.? 2, 2. a série, de 1 de Abril findo, que transfere para
o grupo oe artilharia contra aeronaves n. o 3 o aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n." 2, Ricardo Augusto Quadro-s.
Batalhão de engenhos

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, Adolfo Certo Pereira, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Major, comandante, interino, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 2, Ricardo Vaz Monteiro.
Regimento de artilharia

pesada n. o 2

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
ligeira n." 3, Sérgio Marcos Lopes, por pedir.
Grupo Independente de artilharia

pesada n. o 3

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia
pesada n." 2, Ricardo Augusto Quadrado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.O 2

Alferes de cavalaria, no quadro da arma, Manuel José
Lopes Cerqueira. .
Regimento de cavalaria n.· 6

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n." ~, Henriquo Fialho Teixeira, por pedir.

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N.' 5

279

Por portaria de 17 de Abr1'Zde 1947:
Governo militar

de Lisboa -

Quartel general

Uaj or do corpo do estado maior, da 3. a Direcção Geral
deste Ministério, António Maria Meira e Cruz.
Comando militar

de Cabo Verde

Comandante, o coronel de cavalaria, da direcção da
arma, Carlos Tavares Afonso dos Santos.
Ajudante, o capitão de infantaria, da direcção da arma
(forças expedicionárias em Cabo Verde), Otto Iloffmann
von Haffe.
.
Regimento de infantaria

n.· 4

Capitão de infantaria, no quadro da arma, João Nunes
de Moura Segurado, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Aspirante a oficial miliciano, do grupo independente de
artilharia pesada n.? 3, Angelo de Bastos Peres, por
pedir.
Regim~nto de cavalar ia n.· 3

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Eduardo
Madureira Proença.
Regimento de cavalaria

de

n.' 7

Alferes miliciano, do regimento de cavalaria n.? 8, JoãoAntónio Capelo Crespo da Fonseca Franco Frazão
Castelo Branco, por pedir.
Escola Prática

de Administração

Militar

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Manuel Albertino Varela Soares.
Instituto

de Altos Estudos Militares

Capitão médico, da L." companhia de saúde, Jaime Castanheira Alves.

Por portarias de 22 de Abril de 1947:
ula e de nenhum efeito a paute da portaria de 25 de
Marco último, inserta na Ordem do Exército n.? 2,.
2.:1 série, do corrente ano, que coloca no batalhão
independente de infantaria n. ° 18 o tenente miliciano
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de infantaria, do comando militar dos Açores (serviço
postal e censura, desmobilizado), Armando Brito Martins Coelho, por se verificar que o mesmo já tinha
sido colocado no referido batalhão por portaria de 25
de Fevereiro, inserta na Ordem do Eeércuo n. o 1,
2." série, também do corrente ano.

2. Inspecção de Artilharia
1

Inspector, interino, o coronel de artilharia, tirocinado,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Manuel Holbeche Correia de Freitas.
Reglmento de artilharia

Comandante, interino,
segundo-comandante,
gueira.

ligeira n. ° 3

o tenente-coronel de artilharia,
Eduardo Augusto Bastos N0-

Direcção da Arma de Cavalaria

'I'enente-coronel de cavalaria, no quadro da arma, João
José Francisco Xavier Freire de Meneses, por pedir.
Farmàcia Central do Exército
Delegação n.O 4

Tenente farmacêutico, supranumerário, do batalhão independente de infantaria n. o 18, Manuel Cabral de Lucena e Sampaio.
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

'Major de engenharia, supranumerário, da Inspecção das
Tropas de 'I'ransmissões, Manuel António Vassalo e
Silva, por ter sido' nomeado professor provisório do
mesmo Instituto por portaria de 11 de Março de 1947.

Por portaria de 24 de Abril de 1947:
Regimento de infantaria n.O 9

Comandante, interino, o tenente-coronel de infantaria,
segundo-coman.daute, Arnaldo Lopes Ramos.
Segando-comandante, o tenente-coronel de infantaria, do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 9, Joaquim
dO'SPraeeres Pereira.

2.· Série
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Base aérea n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão independente de infantaria n." 19, Aníbal
da Soledade.
Inspecções do serviço de administração militar

Major do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, António
Manuel Bruno Machado.

Por portaria de 29 de Abril de 1947 :
2.· região militar - Quartel general

Capitão do extinto quadro de oficiais ao secretariado militar, supranumerário, do comando militar das forças
expedicionárias em Oabo Verde, Manuel Fernandes
Pereira.
Centro de instrução de infantaria

Tenente do quadro' dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 3, José
Inácio da Conceição.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? 13, Luis Borges Júnior.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 13

Jfajor, do regimento de infantaria
cisco de Almeida.

n.? 13, António Fran-

Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos José Nogueira da Rocha Melo, António Amorim Lopes Ooelho, Henrique Manuel Araújo
de Oliveira e Sá, Reinaldo Gouveia Saraiva de Castilho, Guilherme Martins, David Alves de Castro, José
da Rocha Marques, Manuel Evangelista Rodrigues,
Orlando Fernandes Pinto Pais, Oarlos Alberto Machado
de Andrade, Adriano Augusto Oaulino Matos, António
Marques de Sá Oouto e Reinaldo Gentil da Oosta e
aspirante a oficial miliciano Manuel João de Almeida
Barros, todos de engenharia, sendo os primeiros quatro sem dispêndio para a Fazenda Nacional e os restantes licenciados.
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n.· 2.

Alferes milicianos de engenharia António de Oliveira
Ruival, João Alberto Myré Dores, José Manuel Campos de Sequeira, Jordão Vieira Dias, António Olándio
dos Reis, João António Janz, Joaquim César Barbosa
Cabral e Eugénio Rocha de Carvalho, 'O primeiro sem
dispêndio para a Fazenda Nacional e 'Os restantes
liceneiados.
Aspirantes a 'Oficial milicianoa de engenharia Fernando
Luis Goulart de Medeiros, Adolfo José Queirós de
Sousa, António Duarte da Silva e Augnsto José Larião
Sunico, todos sem dispêndio para a Fazenda Nacional;
Batalh!o

de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciaaos de engenharia Paulo Fernandes Müraia J alies, Frnncisco Clemente Saraiva. Caldeira, Hercílio da Conceição Gouveia de França e João Luis
Peixoto Ferreira Pinto Bastos, sendo 'O primeiro sem
dispêndio
para. a Fazenda N acional e 'Os restantes
Iicenciados.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia Fernando
António de Figueiredo, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
BataJhão de telegraflstas

Alfenee milicianos de engenharia, licenciados, Álvarü
António Machado de Assunção e Rui Afonso Fialho
de Sá Pereira.
Batal11í1o de pontoneiros

Alferes miliciano de engenharia José Tavares de Melo
e Castro Ribeiro Lebre, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
I.· colOpanbia de saúde

Capitao médico, do regimento de infantaria n." 5, Zózimo
Soares Ramos.

Par portaria de 1 dtl .Maio de 1947:
Ministério da Guerra -

2.· .Direcv!o Geral -I.' Repartiçio

• !vIajür de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
Joaquim de Oliveira Leite.

2.1 Série
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g'

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro, António Inácio Subtil.
Bateria mista de artilharia

dó exército,

de Cabo Verde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia de costa, Norberto de Moura.
Companhia disciplinar de Cabo Vorde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 2. a companhia de saúde (forças expedicionárias em
Cabo Verde), Francisco Alves.

P01'

portarias de

(J

de Maio de 1947 :

Ministério da Guerra - COIIselho administfativo
das 1. e 2.· Direcções Gerais
1

Capitão do serviço ·de administração militar, supranumerário, do quartel general do governo militar de
Lisboa (quartel general das forças expedicionárias às
colónias), Antonino de Figueiredo Silva,
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do dístríto de recrutamento
e mobilização n." 1, António Germano Serrão dos Reis
Júnior.
Tenente-coronel, comandante do batalhão de caçadores
n." 10, José Eugénio Santos de Lemos.
Quadro da arma de infantaria

Majores dê infantaria, do regimento de infantaria n. o 3,
Pedro Júdiee Bustorff Silva e, da CArreira de tiro
«Vergueírc-Ducla Soares», António Manuel Baptista.
R~gtmento h Infltn.... " II.' 2

Major de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n, o 1, Alfredo Alberto da Silveira e Lorena.
R~§Iml!nte de Infanta!'la

II.·"

Màjót de ínfantarla, do distrito do recrutamento
lização n.? 5, Alberto Ribeiro da Silva Moura.

e mobi-
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n. o 9

Major de infantaria, do distrito de recrutamento
bilização n. ° 6, A ugusto Faria Lagoa.
Regimento de infantaria
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e mo-

n.· 12

Segundo-comandante,
o tenente-coronel de infantaria, do
distrito de recrutamento e mobilização n. o 14, António
Epifanio Antunes Cabrita.
Major, segundo-comandante do batalhão de metralhadoras n.? 2, Adelino Ferreira Fresco.
Regimento de infantaria

Major, do centro de mobilização
Manuel Gonçalves da Silva.
Regimento de infantaria

n.· 13

de infantaria
n.· 14

Major de infantaria, do distrito de recrutamento
lização n.? 12, José Simões.
Regimento de infantaria

n.? 6,

e mobi-

n.· 15

Segundo-comandante, o tenente-coronel de infantaria, da
direcção da arma, Bento de Jesus Seguro Ferreira.
Majores de infantaria, da direcção da arma, José Tavares de Lima e Manuel do Nascimento Vieira.
Regimento de infantaria

n.· 16

Majores de infantaria, da 3.a Direcção Geral deste Ministério, José Vitorino Pavia de Magalhães e, da direcção da arma, Pedro da Silva Fernandes.
Alferes miliciano de infantaria José Mestre Rodrigues,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão independente

de infantaria

n.· 19

Capitão médico, supranumerário, do comando militar da
Madeira, João Gonçalves Valente.
Batalhão

de caçadores n.· 10

Capitão veterinário, do regimento de infantaria
Aires Rangel Coelho de Almeida.
Batalhão de metralhadoras

n. o 6,

n.· I

Comandante, o tenente- coronel de infantaria, no quadro
da arma, Fernando Augusto Rodrigues.
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n. o 2

Segundo-comandante, o major do regimento de infantaria n." 12, José de Miranda Andrade.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o II

Major, do regimento de infantaria n." 11, José João da
Cruz Pereira.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 3

Subchefe, o tenente-coronel miliciano de infantaria do
extinto quadro especial, da direcção da arma, Vitorino Rodrigues Corvo.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 5

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, supranumerário, da direcção da arma, Aníbal dos Reis Chaves
Tarrinho.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 9

Chefe, o coronel, comandante do regimento de infantaria
n. ° 4, Alfredo Ferreira Esteves.
Distrito

de recrutamento

Subchefe, o tenente-coronel,
independente de infantaria
Aguiar.
Grupo independente

e mobilização

n. o 15

comandante do batalhão
n.? 18, Daniel Fernandes

de artilharia

de montanha

Tenente veterinário, do Hospital Veterinário Militar, António Marques de Almeida.
Regimento de cavalaria

n.· 5

Tenente veterinário, do Hospital Veterinário Militar, Álvaro J oaquim Fernandes Ferreira.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
em disponibilidade, J oão Simões da Silva, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 3

Capitães de infantaria, da 3. a Direcção Geral deste Ministério, Ernesto Sérgio Jaime Leal e, no quadro da
arma, António Gonçalo Torgal e' Ernesto Monteiro
Góis Pinto.
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Batalhict de caçadores n. o 8

. Alferes de infantaria, no quadro da arma, Manuel Sidónio dos Santos Nunes.
Centro de mobilização de infantaria n.· I

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? 1, António de Almeida
Abrantes.
Centro de mobilização do infantaria n.· 4-

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? 4, Francisco José Dentinho.
Centro de mobilização de infantaria n.· 7

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 7, Armando de Oliveira Mira Saraiva.
Centro de mobilização de Infantaria n.· 8

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? 8, Afredo Martins Marques.
Centro de mobilização de infantaria n.O14

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n.? 14, Filipe Gomes Gonçalves.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 16

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do regimento de infantaria n. o 16, Luciano Augusto
Vaz Pereira.
Defesa antiaérea de Lisboa.

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 1, José Francisco
Henriques.

P01' portarias de 8 de Maio de 1947:
Fábrica militar ~e pólvoras e explosivos

Major de artilharia, da direcção da arma, Francisco
Freire de Matos; por ter sido nomeado engenheiro de
secção da referida Fábrica, nos termos do artigo 6.°

:2.- Série
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do decreto n.? 16:134, de 8 de Novembro de 1928,
na vaga do major Manuel Tiago Pereira Manjolinha,
que, por portaria de 27 de Dezembro de 1943, transitou para a situação de disponibilidade.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 16 de Maio de 19(7. S!o den08 termos do decreto n.? 22:257).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 13 de
Fevereiro de 1947, inserta na Ordem do Exército n. o 1,
2. a série, do correute ano, que colocou no regim.en~o
de infantaria n." 11 o capitão miliciano de infantarIa
do extinto quadro especial, do regimento de infantaria
n. o 7, Manuel Pedro Rodrigues Pardal.
Regimento de infantaria

n.O 3

.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, da base aérea n." 4, Aurélio Olimaco
de Matos Silva.
Regimento de infantaria

n. ° 4

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
da direcção da arma, Vítor Carlos Braga.
Regimento de infantaria

n.· 8

Tenente miliciano licenciado, do batalhão independente
de infantaria n." 17, Luís Vitor Abreu e Melo.
Regimente 116 Infantaria

n.O 14

.Major de infantaria, no quadro da arma, José Raul Ramalho Fernandes, por pedir.
Regimento de infantaria

.Major de Infantaria, da direcção
Quadros Teles Sampaio.

n.O 15

da arma,

Augusto

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 14

Major, do regimento de infantaria n." 14:, Pedro Berquó
Bastos de Oarvalho.
Comando de artilharia

da. defesa antiaérea de Lisboa

.Majores de artilharia, ,da direcção da arma, Eurico Gonçalv s Monteiro e Alvaro de Bivar Moreira de Brito
e, no quadro da arma, Mário Augusto da A.sunção
Marques.
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n. o 2

Major miliciano de artilharia do extinto quadro especial,
do regimento de artilharia ligeira n. o 2, António J oaquim das Neves Eliseu.
Regimento de cavalaria n.· 3

Segundo-comandante,
interino, o major de cavalaria
D. Domingos António de Sousa Coutinho.
Capitão de cavalaria, da 4. n Repartição da 2.4 Direcção
Geral deste Ministério, José de Faria lIintze Ribeiro
Nunes.
Regimento de cavalaria n." 5

Comandante, interino, o tenente-coronel de cavalaria,
segundo-comandante, do regimento de cavalaria n.? 8,
António Joaquim de Castro Maia Mendes.
Grupo de companhias de trem automóvel

Major miliciano de engenharia do extinto quadro especial, do regimento de engenharia n. ° 2, Mário Graça.
Batalhão de pontoneiros

Capitães: do regimento de engenharia n.? 1, Manuel
Barbedo de Magalhães e Arnaldo Carrilho.

Por portarias de 10 de Maz'o de 1947:
Manutenção Militar

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do 2.0 grupo de companhias de subsistências
(forças expedicionárias em Cabo Verde), António Armando Lopes, nos termos do artigo 110.0 do regulamento da Manutenção Militar, aprovado por decreto
n." 16:696, de 9 de Abril de 1929, por ter sido nomeado
para exercer as funções de chefe da sucursal do Entroncamento, de que trata o quadro anexo ao decreto
n.? 18:074, de 11 de Março de 1940.
(Visada pelo Tribunal
devIdos emolumentos,

do Contas em 21 de MaIo de 1947. Slo
nOI termos do doere to n.o 22:251).

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

Capitão do serviço de administração militar, em disponibilidade, Manuel Gomes da Silva Vera Cruz.

2.' Série

289

ORDEM DO EXF.RCITO N.o 5
Regimento de infantaria

n. o 4

Segundo-comandante,
o tenente-coronel de infantaria,
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 4, João
Afonso Pereira Gago.
Batalhão de engenhos

Comandante, interino, o major de infantaria António
Azevedo dos Reis.
Segundo-comandante,
o major, do regimento de infantaria n.? 15, Francisco Holbecbe Fino.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O I

Chefe, o coronel, comandante do regimento de infantaria
n.? 1, Leonel Neto Lima Vieira.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão independente de infantaria n. o 18, Diamantino Augusto Fernandes.
~
Por portaria de 13 de Maio de 1947:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n. o 13, F
lipe Cândido de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.

i,;

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, no quadro da arma, Edmundo daCosta Padesca.
Escola Prãtica

de Engenharia

Tenente, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro,
Xuno Maria Rebelo Vaz Pi.nto, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia

n.· I

Tenente, da Escola Prática de Engenharia, Armando
Luís Rebelo da Silva, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

,

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

•

Tenente, do regimento de engenharia n.? 1, Manuel JoséBaptista, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
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n.O 3

Chefe, o tenente-coronel miliciano de engenharia do
extinto quadro especial, no mesmo extinto quadro,
António Cortês de Lobão ..
Carreira

de tiro da Horta

Director, o capitão, do batalhão independente de infantaria n." 17, Joaquim Monteiro de Freitas, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Portaria de 16 de Maio de 1941:
Direcç!D

da Arma lIe Infantaria

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n." 2, Armelim Almiro da Silva, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
. Regimento de Infantaria

n.O 2

Segundo-comandante,
o tenente-coronel de infantaria,
da direcção da arma, Décio da Mata Calisto.
Regimento de Infantaria

n.· 3

Comandante, o coronel, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n." 18, Rodrigo alvares Pereira.
Batalhão de caçadores

·Capitão, do batalhão independente
Acácio Borges da Silva,

n. o I

de infantaria n. o 17,

Brigada n.O 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, do regimento de artilharia ligeira n." 1,
Manuel Antônio da Fonseca.
3.' companhia de saúde

Aspirante a oficial miliciano farmacêutico, lieenciado, da
delegação n." 4 da Farmácia Central do Exército, Yanuel Ferreira Madeira.
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Por portarias de 17 de Maio de 1947:
Regimento de infantaria

n.O 16

-Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Augusto
Junqueiro Gonçalves de Freitas.
Direcção da Arma de Artilharia

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército;
do regimento de cavalaria n.? 2, J osé Paiva de Almeida,
Regimento de cavalaria

n.O 5

'Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n." 10, José Simões da Silva
Júnior.
Base aérea n.· 4

Comandante, o coronel de aeronáutica, segundo-comandante, Jorge Metelo de Nápoles Manuel.
Segundo-comandante,
o coronel, da base aérea n." 1,
Filipe Gomes Vieira.
Tenente de engenharia, do comando militar da Terceira,
Alberto Carloto de Castro.

Por portaria de 27 de Maio de 1947:
Ministério

da Guerra - 3. & Direcção Geral-

3." Repartição

.Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento .de cavalaria n." 7, António de Almeida
Mendes.
Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Comandante, o tenente-coronel de infantaria, subchefe,
do distrito de recrutamento e mobilização n." 16,
Amadeu Viegas de Olival, por motivo disciplinar.
Tenente miliciano, licenciado, do batalhão de caçadores
n." 6, Fernando Martins de Medeiros, por pedir.
Batalhão de caçadtres

n.· 9

Tenente, do batalhão independente de infantaria n." 19,
Manuel Carlos Pereira Alves Passos de Esmeriz, sem
dispêndio para a Fazqnda Nacional.
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pesada n. o 3

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, da extinta
1.a companhia de trem hipomóvel,
António Lopes
Farinha.
Tenentes, do grupo misto de artilharia de S. Miguel,
J osé Póvoas Janeiro e António Júlio Genelioux deNovais e Silva.
Bateria independente

de defesa de costa n. o 3

Comandante, o capitão, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1, João Pedro Correia de Matos.
Grupo misto de artilharia

de defesa fixa n.· I

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, do comando
militar dos Açores, Manuel Tiago Pereira Manjolinha.
Segundo-comandante,
o major, da bateria independente
de defesa de costa n. o 3, Acácio Vidigal das Neves e
Castro.
Capitães, do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Bernardo Rebelo das Neves Dinis de Aiala e, da bateria independente de defesa de costa n. ° 1, J oão
Horta Galvão Ferreira Lima.
Tenentes de artilharia: do comando militar dos Açores,
. Francisco Pereira Vaz; da bateria independente de
defesa de costa n.? 1, Gastão Maria de Lemos Lobato
de Faria e Maurício Martins Lopes, e, da bateria independente de defesa de costa n. ° 3, Vítor Agostinho
Mendoça Frazão.
Bateria

mista de artilharia

de Cabo Verde

Comandante, o capitão, do regimento de artilharia decosta, Carlos Augusto Nunes.
Tenente, do regimento de artilharia de costa, Artur Relva
de Lima.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado, Rogério Morais Coelho Dias.
Alferes de cavalaria, no quadro da arma, António Pereira da Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n.· 4

Serviço meteorológico

Alferes miliciano, do regimento de artilharia ligeira n." 2,.
José Augusto da Silva Rosa.

,
2.· Série
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Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar

Alferes miliciano veterinário,
Vilela Teixeira Dinis.

licenciado,

Rui Ernesto

Companhia disciplinar de Cabo Verde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da formação do comando do governo militar de Lisboa,
José da Conceição Miguel.

Por portaria de

ao de

Maio de 1947:

Distrito de recrutamento

e mobilização n. o 14

Tenente-coronel,
segundo-comandante do regimento de
infantaria n.? 12, António Areosa Correia da Cruz.

Ministério da Guerr~ - 3.

a

Direcção Geral-I.

a

Repartição

Por portaria de 12 de Março de 1947:
Nomeado professor catedrático da 11. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.° e
21.° do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de Novembro de
1940, o capitão de artilharia Aureliano Sobral Gomes,
na vaga resultante da exoneração do major de artílharia Ernesto Florêncio da Cunha por portaria de
23 de Janeiro do 1947. O oficial nomeado exercia as
funções de professor adjunto do grupo das 10.a, 11.&,
12. a e 13. a cadeiras da referida Escola, de que fica
exonerado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 do Abril de 1947. São devidos emolumentos, n08 termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 2 de Abril de 1947:
Exonerado de professor de cirurgia de guerra, na oscola
do serviço de saúde militar, por ter sido nomeado
subdirector do Hospital Militar Principal, o major médico Guilherme Frederico Bastos Gonçalves.
(Anotada pulo 'I'rlbuual

do Contas em 14 de Ahril de 1!l47).
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Nomeado professor efectivo de cirutgia de guerra, na
escola do serviço de saúde militar, nos termos do artigo
4.° do decreto n." 32:484, de 11 de Dezembro de 1942,
o major médico José Maria da Costa Pereira Pacheco
de Sacadura Bote, na vaga resultante da exoneração
do major médico Guilherme Frederico Bastos Gonçalves por portaria desta data.
(Visada pelo Tribunal de ContaS em 29 do Abril de 1917. alio devido. emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:251).

Reconduzi o no lugar de professor interino do 1. o grupo
de matérias do curso do estado maior, por mais um
ano, nos termos do § 3.° do artigo 19.0 do decreto-lei
n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, o major de
aeronáutica, com o curso do estado maior, José Maria
da Ponte Rodrigues, que foi nomeado para exercer
interinamente o referido cargo por portaria de 18 do
Fevereiro de 1946.

II.·

(Visada pelo Tribunal de Contas em 2 de Maio de 1947. Núo
são devidos emotumaatos, nos termos do decreto
22:2M).

Nomeado para desempenhar interinamente as funções do
professor adjunto das 10.a, 11.", 12.&, 13.a e 14." cadeiras da Escola do Exército, nos termos do artigo 22.0
do decreto-lei n. o 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
e do artigo 2.° do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, o capitão de artilharia Nuno Guilherme
Roriz Rubim, na vaga resultante da exoneração do
capitão de artilharia Aurelianu Sobral Gomes por
portaria de 12 de Março último. Esta nomeação é
considerada de urgente conveniência do serviço público, reconhecida por despacho ministerial de 1 de
Abril de 1947.
(Visada pelo Trlbllnal
de Contas em 2 de Maio de 1947.
ano deTido. emolumellto.,
11011 lerllloo do deereto n.· 22:2(7),

Por portaria de 11 de Abril de 1947 :
Nula e de nenhum efeito, na parte respeitante ao coronel de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral, por
se ter reconhecido que este oficiGl ainda não completou
seis anos de exercício das funções de professor efectivo
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dos cursos para promoção a major e coronel das diversas armas e serviços, a portaria de 6 de Fevereiro do
corrente ano, pela qual foram nomeados professores eventuais e exonerados de professores efectivos dos referidos
cursos os seguintes oficiais:
Coronel de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral;
tenente-coronel do corpo do estado maior Manuel Lopes
Pires; tenente-coronel de cavalaria, com o curso do
estado maior, Ângelo de Aguiar Ferreira; tenente-coronel de engenharia Eduardo Pires.
O coronel José Augusto Monteiro do Amaral foi nomeado professor efectivo dos referidos cursos por portaria de 8 de Agosto de 1940, mas só se apresentou no
Instituto de Altos Estudos Militares para exercer
aquelas funções em 11 de Agosto de 1943.
(Autada

Ministério

polo Tribunal

de Conias em 26 d. Abril de 19(1).

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 11 de Março de 1947:
Nomeado, por urgente conveniência do .serviço , professor provisório do Instituto Profissional dos Pupilos dos
Exércitos de Terra e Mar, nos termos do artigo 141.0
do decreto n.? 18:876, de 23 de Setembro de 1930, o
major de engenharia Manuel António Vassalo e Silva.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Abril de 1947. S1[o devldos QJDolumenlol, aos tlll'mos do deerero a.' 22!a~T).

Por parta ria àe 21 de Maio de 1947:
Graduado no posto de tenente, nos termos do artigo 8.1}
da portaria. n." 11:022, de l~ de Julho de 1945., o
capelão graduado em alteres Antero Pernandes de
Sousa, na situação de lieenciado, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
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E LOUVORES

Por portaria de 26 de Maio de 1947:
- Condecorado com a medalha de mérito militar de 2.a classe,
nos termos do artigo 52.0 do regulamento da medalha
militar de 28 de Maio de 1946, por estar ao abrigo
do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o major de
artilharia António Miguel Monteiro Libério.

P01' portaria de 27 de Maio de 1947 :
Condecorado com a medalha de mérito militar de2. classe,
nos termos do artigo 52. do regulamento da medalha
militar de 28 de Maio de 1946, por estar ao abrigo
do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o tenente-coronal
de infantaria Laurénio Cota Morais dos Reis.
li

0

Ministério da Guerra -I.a Direc~lio Geral-I.'

Repartiçao

Por portarlas de 3 de Abril de 1947:
Louvado o major de artilharia, na situação de reserva,
Ernesto Florêncio da Cunha; porque durante os 15 anos
de exercício de função de professor adjunto das cadeiras de Balistica-interna e de Material de artilharia da
Escola Militar e professor catedrático da Escola do
Exército ter sempre revelado, a par de uma grande
inteligência, sólida cultura geral e técnica e notáveis
qualidades pedagógicas, de que são provas as suas
lições magistrais e valiosos trabalhos científicos, primorosas qualidades morais e de carácter e um inexcedível interesse pela sua profissão, da qual fez um
verdadeiro sacerdócio, contribuindo assim com o seu
-esforço e com a sua comprovada competência profissional para a boa preparação técnica dos alunos da
Escola e para o prestigio' da arma de artilharia a que
prestou serviços que detem ser considerados como
distintos e extraordinários.

2.' Série
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Condecorado com a medalha militar de prata de serviços
distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea a)
do artigo 17.0, com referência ao § 2.0 do artigo 51.0
do regulamento da medalha militar de 28 de Maio de
1946, o major de artilharia, na situação de reserva,
Ernesto Florêncio da Cunha.

•
Por portaria

de 2 de Maio de 1947:

Louvado Henrique de Chatelanaz, proprietário da Quinta
da Vitória, onde se encontra a posição da 2. a bateria
pesada do 2.0 grupo da defesa. antiaérea de Lisboa,
pela maneira altamente distinta e atenciosa que sempre
usou no trato com os militares que ali prestaram serviço, dando ao exército, durante o período da guerra
que findou, constante testemunho de respeito e valiosa
cooperação, construindo à sua custa uma estrada exclu-·
sivamente destinada a fins militares, cedendo gratuitamente terrenos-e proporcionando grandes facilidades
às forças que guarneceram a dita bateria, revelando-se,' assim, sempre, uma pessoa de fino trato e educação esmeradissima, com invulgares dotes de carácter,
bom senso e excepcional dedicação pelas instituições
militares.

VII- MELHORIAS DE PENSAo
Ministério

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

Pensões anuais, rectificadas, nos termos do § 3.0 do
artigo 6.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passam a vencer os oficiais na situação
de reserva, em seguida nomeados, desde as datas mencionadas, por terem completado o número de anos de
serviço que a cada um vai indicado:

.

Por portaria de 8 de Abril de 1947 :
Major de artilharia Manuel Caldeira Caio la Bastos,
18.478620, desde 3 de Março de 1947 - 36 anos de
serviço.
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Major miliciano médico do extinto quadro especial Aurélio Ricardo Belo, 16.900t$80, desde 11 de Fevereiro
de 1947 - 35 anos de serviço.
Capitão de infantaria Adelino Dias dos Santos, 21.277 t$,
desde 27 de Fevereiro de 1947 - 34 anos de serviço.
Capitão de infantaria Fausto Fernandes Dias, 22.102tS80,
desde 19 de Fevereiro de 1947 - 32 anos de serviço.
Capitão miliciano de infantaria do extinto quadro especial
Afonso Henriques de Almeida, 18.665i$40, desde 27
de Fevereiro de 1947 -30 anos de serviço.
Capitão miliciano médico do extinto quadro especial
Jaime Filipe Santiago, 20.853560, desde 22 de Fevereiro de 1947 -34 anos de serviço.
Tenente de infantaria António da Costa, 16.8008, desde
2 de Fevereiro de 1947 - 36 anos de serviço.
Tenente do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
José Joaquim dos Reis, 15.600t$, desde 3 de Março
, de 1947 -36 anos de serviço.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Joaquim de Sousa, 11.344tS20, desde 22 de Fevereiro
de 1947 -36 anos de serviço.
(Vlsad .. pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contns em 15 de Abril de 1947, São
nos termos do decreto n.' 22:257),

Por portaria de 22 de Abril de 1947:
Capitão de infantaria José Maria de Sousa Nápoles,
9.711t$60, desde 12 de Março de 1947 - 27 anos de
serviço.
Capitão de infantaria Artur António da Conceição,
20. 132MO, desde 17 de Março de 1947 -33 anos de
serviço.
Capitão de infantaria Fernão Marques Gomes, 21.246t$,
desde 4 de Março de 1947 - 34 anos de serviço.
Capitão miliciano de infantaria do extinto quadro especial José Augusto de Almeida, 21.004i$80, desde 28
de Março de 1947 - 34 anos de serviço.
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Capitão de artilharia José Maria de Vasconcelos, 19.800$,
. desde 16 de Março de 1947 - 33 anos de serviço.
Capitão do serviço de administração militar Manuel
Augusto Edmond Santos, 20.526;$, desde 5 de Abril
de 1947 - 33 anos de serviço.
Capitão miliciano do serviço de administração militar
do extinto quadro especial Luis Gonçalves Valença,
20.944t$~0, desde 27 de Março -de 1947 - 34 anos de
serviço.
Tenente de infantaria Isaias Carlos de Sousa Sardinha,
15.179660, desde 27 de Março de 1947 - 29 anos de
serviço.
Tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia José
Marques Carrilho, 15.6006, desde 13 de Março de
1947 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Abril de 1947. São
devido. emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

..
Por portaria de 10 de Maio de 1947:
Maj or de engenharia Mário Melo de Oliveira Costa,
2:3.500.$, desde 1 de Abril de 1947 - 30 anos de serviço.
Tenente de infantaria José da Silva Correia, 16.078660,
desde 6 de Abril de 1947 - 34 anos de serviço.
Tenente de infantaria Mário de Figueiredo, 14.933640,
desde 16 de Abril de 1947 - 32 anos de serviço.
Tene~1te do serviço de administração militar José do
Nascimento, 9.305688, desde 25 de Abril 1947-26 anos
de serviço.
(Visada pelo Tribunal do Contas eru 17 do Maio de' 19:11. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).

Por portaria de 29 de Abril de 1947 :
. Pensão anual que compete ao oficial em seguida menClonado, colocado na situação de reserva, nos termos do
artigo 4.0 do decreto-lei n. o 28:402, de 31 de Dezembro
de 1937, por portaria de 5 de Abril de 1943, por ter

.
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sido julgado incapaz do serviço activo, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Abril de 1947 :
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Pedro da
Cunha Carmona e Silva, 21.600:5 - 33 anos de serviço e 148 períodos.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Maio de 1947. Silo do.
vídos omolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).
I

VIIICofre de Previdência

RElATORIOS

dos Oficiais do Exército

Metropolitano

Relatório do conselho de administração
referente ao ano de 1946

Em cumprimento do disposto no artigo 43.0 do decreto com força de lei n." 22:199, de 15 de Fevereiro
de 1933, o conselho de administração do Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano relata,
a respeito do ano de 1946, o seguinte:
I. - Subscritores, subsídios e quotas
QUADRO A
S!lb.eritore.

-

Movimento em 1946

Númoro do subscrItores
Destgn açâo
Exórc!to

Marinha

Total

--- --- --Existentes em 31 de Dezembro de 1945
Inscritos cm 1946
Soma.
Faleceram em 1946
Existência em 31 de Dezembro de 1946
Diferença para mais

5:773
137

941
30

6:714
167

104

20

124

------5:910
971
6:881

--5:806
951
6:757
--- --- ----- --33

10

43
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Verifica-se que o número de subscritores, durante
o ano de 1946, aumentou de 43 em relação aos existentes no fim de 1945.
Do mapa n." 1 constam os 124 subscritores falecidos
em 1946, com indicação das idades com que faleceram
e das causas do falecimento, classificadas segundo a numenclatura abreviada adoptada pela Convenção Internacional de 1929.
O número de falecidos calculado pela tabela 11m seria
de 178, superior em 54 à mortalidade real verificada.
A razão entre a mortalidade real e a teórica é de
69,6 por cento.
QUADRO B
Subsidios subscritos pelos subscritores inscrito. em 1946

..
Númoro de subscritores

Subsídios
Exército

--De 5.000$ .
De 10.oo0~.
De 15.0001.
De 20.oo0~.
Total.

62
28

I

J

• 137

Mnrínha

Total

--

--

25
4

32

-1

30

87
2
46
167

Porceutagem
eIU
relação
ao
número
total
de
inscritos

52,09
19,16
1,19
27,54

Importânci a
total
dos
subsídios

435.000~00
320.000$00
30.oo0~00
920.000$00
1:705.00011100

Pelo exame da percentagem dos subscritores inscritos
nos diferentes subsídios em relação ao número total dos
gue se inscreveram no Cofre em 1946 verifica-se que
;)2,09 por cento, isto é, mais de metade se inscreveu com o subsídio mínimo do 5.0006, e que apenas
27,54 por cento, isto é, menos de um terço se inscreveu
com o subsídio máximo de 20.0006, o que revela, atendendo a que a inscrição no Cofre é obrigatória para o
subsídio mínimo e facultativa para os superiores a este,
pouco espírito de previdência, consequente, possIvelmente,
d~ imperfeito conhecimento do' benefícios que a institUlçllo pode proporcionar, o que impõe ao conselho de
administraçrto, por um lado, o dever moral de difundir
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o seu conhecimento entre as novas gerações de oficiais,
e por outro o de orientar os sens esforços no sentido
de procurar aumentar esses benefícíos.

QUADRO
Subsidios que os subscritores

C

falecidos tinham subscrito

Número de subscrJtores
Importância
total.
dos
subsldios

Subsldlos
Exército

Marinha

Total

I

--- --De 5.000$
De 10.0001
De 20.0001

...
Soma.

8
59
38

--105

10
8
1

18
67
39

----19
124

I

I

90.000$
670.000$
780.000$
1:540.000$

Um subsidio de 5.000t$ de um subscritor do exército,
visto este ter falecido antes de ter completado dois anos
de inscrito, ficon pràticamente reduzido à quantia de
756, valor das cotas recebidas, nos termos do artigo 11.°
do decreto-lei n.? 22:199.
Três subsidios de 10.000t$, de subscritores do exército,
e um da mesma qúantia, de um subscritor da marinha,
ficaram reduzidos às reservas matemáticas respectivas,
na data em que os referidos subscritores deixaram de
pagar as cotas a que estavam sujeitos, na importância
total de 6.161t$62 (4.4146 dos subsídios do exército e
1.747662 do da marinha), nos termos do artigo 23.° do
mesmo decreto-lei.
Verifica-se, portanto, que a quantia de 1 :540.000t$,
acima indicada, ficou reduzida a 1:501.236t$62.
Comparando esta quantia com a de 784.412680 - importância total com que os 124 subscritores falecidos
contribuiram para o Cofre - constata-se que há uma
diferença de 716.823t$82 entre os subsídios e as contribuições correspondentes, o que representa a percentagem de
52,25 por cento das contribuições em relação aos subsídios.
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D

Aumentos de subsídios em 1946
Número

de subscritores
Importância
total
do aamento

Aumentos
Exercito

Tota!

l\Iarinha

--De 5.000,$ para 20.0001 .
De 10.000,« para 20.0001 .

Total

6
5

---

5

105.000$
50.000$

12

155.000$

7

1

---

11

1

Estes aumentos de subsidios foram feitos ao abrigo
do artigo 27.0 do decreto-lei n. o 22: 199.
QUADRO
Subsídios -

Deslgnaçãc

..

..

E

Movimento em 1946

Exercito

Tota!

Marinha

.
Importância total dos subsídios subscritos pelos
subscrítores
inscritos
em 1946 (vide quadro B)
Importância respeitante a
aumentos de subsídios
(vide quadro D)

•
1:520.000$

185.000$00

140.000$

15.000$00

1:705:000$00
155.000<600
1:860.000$00

1:660.0001

200.000$00

Importância dos subsídios
liquidados e a liquidar
pejo falecimento de subscritores (vide q u adro C) ........

1:354.489$

146:747$62

1:501.236$62

Diferença para m a isAumento das responsahilidades do Cofre em
1946.

305.511$

53.252$38

358.763$38

Tutal

(a)

(a) Desta importância, em 31 de Dezembro do 1946, ficou por llquldar a quantia
de 276.4831) respeitante a 25 subsidios de subscrítoros do exército o ai de um subscrttor da marinha.
.

Verifica-se, portanto, que o valor dos subsidios sofreu,
em 1946, o aumento de 358.763638.
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QUADRO
Quotas-Movimento

F
em 1946

Destgn ação

Importância

Valor da quotização anual respeitante aos subscritores inscritos em 1946 . . . . . . . . . .
Valor da quotização anual respeitante ao aumento
de subsídios
. . . .
Soma ...•.•...

mais -

Aumento

29.601~00
1.607~70
31.208g&70

Redução do valor da quotização consequente do
falecimento de subscritores
. • . . . • . . .
Diferença
para
em 1946

2." Série

22.290'24

da quotização
.

8.918$46

Verifica-se, portanto, que ao aumento das responsabilidades da instituição em 1946-358.7631$38
(vide quadro E) corresponde a quotização "de 8.918646, ou seja
2,4 por cento.
Nota.-Comparando
estes quadros com os que constam do relatório do conselho da. administração
de 1945, publicado na Ordem
elo Exército n.? 5, 2," série, de 30 de Abril de 1946, verifica-se que
não se fez a ligação entre eles. Procedeu-se assim, por se ter reconhecido, durante a elaboração
dos trabalhos preparatórios
do
presente relatório, que alguns dos quadros do relatório de 1945
não estão rigorosamente
exactos, o que se verificou ser devido
à deficiente organização dos trabalhos estatísticos da secretaria
do Cofre por falta de ficheiros, material que o Conselho se propõe
adquirir logo que disponha dos recursos necessários para a sua
aquisição.

11,- Capitais do Cofre
1) Papéis de crédito

Do exame do mapa n. o 2 verifica-se,
fim de 1945, durante 1946, o seguinte:

a) .CONSOLIDADO 4 "]« de 1940
houve qualquer alteração.

em relaç-ão ao

(CEN'l'ENÁRIOS).

-

Não

b) CONSOLIDADO 3 3/4 O/o de 1936. - O decreto-lei
n." 35:470, de 7 de Fevereiro de 1946, determinou
a conversão das obrigações deste empréstimo por titulos
do empréstimo de 2 3/4 %, ou pelo seu reembolso em

2.' Sp.rie
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dinheiro correspondente ao seu valor nominal. O conselho de administração, atendendo ao baixo juro do empréstimo de 2 3/4, preferiu o reembolso, o qual se efectuou em Junho para 2:140 obrigações e em Dezembro
para as restantes 2:743. Nesta operação o Cofre lucrou
216:330;$, diferença entre o valor da compra, 4:666.6701$,
e o seu valor nominal, -1:883.000i$, valores estes que
constam do mapa n.? 3 do relatório de 1945.
c) CONSOLIDADO
3%
alteração.

de 1942.-

Não houve qualquer

•

cl) CONSOLIDADO
2 2/4% de 1943. - O conselho, dado
o pequeno juro deste empréstimo, resolveu trocar o certificado n." 111 da dívida inscrita, de 1:813 obrigações,
em nome da instituição, por titulos ao portador, para se
tornar mais fácil a sua venda, na primeira oportunidade
que se oferecesse, a fim de dar outra aplicação ao capital
investido neste empréstimo. De facto, em Maio vendeu
600 obrigações por 1.0028 cada uma, lucrando o Cofre
nesta operação 5.0945, diferença entre o valor da compra, 993,$51, e a importância por que as vendeu.
Em carteira ficou o Cofre com as restantes 1:213, ao
portador, para as vender logo que as circunstâncias
aconselhem esta operação, para colocar o capital obtido
pela sua venda em melhores condições de rendimento.
Deve esclarecer-se que, se no relatório de 19-15, no
mapa n." 3, figura o valor de compra das obrigações
deste empréstimo por 993$, e agora, neste relatório, no
mapa n." 2, figura o valor de compra das mesmas obrigações por 993t$51, isso se deve à circunstâ,ncia de a troca
na Junta de Crédito Público, do certificado n. ° 111 das
1:813 obrigações deste empréstimo por títulos ao portador, ter custado a quantia de 926~, o que foi onerar
o seu valor de compra em :551, ou seja o quociente de
926t$ por 1:813.

e) COMPANHIADOS CAillINIIOSDE FERRO DO NORTE
DE PORTUGAL5%• - Foram sorteadas 40 obrigações,
20 em Janeiro e 20 em Junho, tendo o Cofre recebido
a importância correspondente ao valor nominal, 100~,
de cada um, Nesta operação lucrou-se 168;$26.

f) A taxa média do, juro dos capitais aplicados em
papéis de crédito foi de 3,44 por cento.
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2) Prédio. urbanos

O conselho que, em Agosto de 1945, como se verifica
do seu relatório, referente a este ano, tomara a resolução
de aguardar melhor oportunidade para adquirir prédios
urbanos, atendendo a que a conversão das obrigações
do empréstimo de 3 3/4 O/o o obrigava a escolher entre
o seu reembolso em dinheiro e a sua troca por títulos
de empréstimo de 23/4 %, papel de baixo juro - do
qual o Cofre tinha em carteira- o certificado n.? 111
de 1:813 obrigações, adquiridas em 1945 como consequência da imperiosa necessidade de aplicar capital disponivel e daquela resolução - e considerando que, visto
continuar a acentuar-se a desvalorização da moeda, era
oportuno iniciar a aquisição de imóveis, pois quanto
mais tarde o fizesse em piores condições seriam realizadas essas transacções, resolveu antes aplicar os capitais obtidos pelo reembolso das obrigações de 3 3/4
e pela venda no mercado dos titulos de 2 3/4 na aquisição de prédios urbanos.
E assim foram adquiridos os prédios registados no
mapa n." 3 (mapa dos imóveis). Um, situado na Amadora,
por 1:090.0006; outro em Lisboa, na Rua Actriz Virgínia,
por 1:600.000~; e dois, tambóm em Lisboa, na Rua de
Entre Campos, por 3:100.000t$. Isto é, investiram-se
nestes imóveis 5:790 contos, ou seja todo o capital,
4:883 contos, que se recebeu pelo reembolso das obrigações de 33/4, 600 contos, obtidos pela venda dos títulos
de 23/", fi ainda mais 307 contos.
A aquisição destes prédios foi' feita por se verificar
que o seu rendimento, deduzindo, pelo menos, 20 por
cento para despesas de exploração, em relação ao preço
do custo, era superior a 4 por cento, o que os números
indicados no referido mapa confirmam plenamente, ainda
que, relativamente aos prédios das Ruas Actriz Virgínia
e Entre Campos, tenham de se pôr de reserva os resultados a eles referentes por terem sido adquiridos em fins
de 1946.
A taxa média do rendimento dos imóveis em relação
ao valor de compra foi de 5,19 por cento.
3) pep6.itos

à ordem

Os depósitos à ordem, em 31 de Dezembro de 1946,
atingiram a quantia de 1:133.129a58 (vide mapa n.? 4).

2.' Série
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Como possa julgar-se muito elevada esta ,importância,
pois trata-se de capital disponivel rendendo muito pouco,
esclarece-se que é conveniente e necessário ter sempre
um certo capital em condições de poder ser rapidamente
utilizado para se poder fazer face ao pagamento dos
subsídios aos respectivos beneficiários, subsidios que em
1946 atingiram a quantia de 1:501.23M62 (vide quadro E); e que, como as únicas aplicações que presentemente convém dar aos capitais disponiveis, visto o pequeno juro dos titulos da divida pública, são a aquisição
de imóveis ou a sua colocação em empréstimos hipotecários, é necessário acumular capital para a ínstítuição
se encontrar em condições de poder efectuar operações
desta natureza.
A taxa média, aproximada, do rendimento dos capitais que dnrante 1946 estiveram depositados, à ordem,
foi de 0,259 por cento.
4) Taxa geral de rendimento

A taxa geral de rendimento dos capitais do Cofre foi,
em 1946, aproximadamente de 3,255 por cento.
Esta taxa, atendendo a que a maior parte dos subscritores pagam quotas calculadas como se o rendimento
fosse de 5 por cento e .de 4 por cento, pois apenas os
subscritores inscritos a partir de Fevereiro de 1946,
(determinação publicada na Ordem do Exército n." 1,
1. a série, de 1946) pagam quotas determinadas para a
taxa de 3 por cento, é evidentemente baixa, o que indica
a conveniência de se promover, sempre que se ofereça
oportunidade, a colocação dos capitais disponíveis de
forma a obter-se maior rendimento.
III. -

Balanço

O saldo que o balanço acusa no valor de 1:540.601618
foi pelo conselho destinado a constituir, na sua totalidade, uma reserva extraordinária para ocorrer a quaisquer deficiências da reserva matemática na hipótese de
possíveis desvios da mortalidade ou de diminuição dos
rendimentos dos capitais do Cofre, tanto mais que o seu
cálculo fez-se à taxa de 4 por cento, superior à taxa
geral do rendimento dos capitais.
Para se obter uma noção mais aproximada da situação exacta da instituição, necessário era que ela tivesse

•
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sida calculada a uma taxa mais baixa, 3 por cento ou
3,5 por cento, taxa mais próxima da taxa de rendimento
dos capitais, mas como, se se adoptasse esse critério, em
lugar de saldo, ter-se ia de registar, possivelmente, deficit,
o que poderia originar alarmes injustificados, preferiu-se
adoptar a solução indicada.
Por ser interessante e elucidativo da evolução da situação do Cofre comparam-se, seguidamente, alguns números
do balanço de 1946, com os correspondentes do balanço
de 1945.
QUADRO I
Activo

Cllpitllis

I

Dastgnação

Aplicados

Existência
Papáls
do
crédito

Dlsponívets

;

Imóveis

-

Depósitos
à
ordom

Total

--

•

Balanço
Balanço

de 1946 27:121.5451192 19:923.:l401) 16 5:784.5501) 25:707.8901116 1:153.129858
25:189.0211)90
290.125/100
do 194.5 25:653.9391J28 25:189.0211J80
-

Diferença

em 1946:

Pmoa mais .
Paul menos

1:467.6061)64

-

-

5:265.6811174

5:784..5501)

-

518.868/)26

Pelo exame deste quadro verifica-se,
relação ao ano anterior:

-

843.001"58

-

em 1946, em

1) Quanto à existência o aumento de 1:467.606t$64
Aumento em imóveis
a Diminuição em papéis
capitais
de crédito.
aplicados
Aumento real ..

2) Quanto

3) Quanto a capitais disponíveis o
aumento de'. . . . . . . .

5:784.550;$00
5:265.681i$74
518.868r$26

843.004r$58

2." Série
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QUADRO II
Pa •• ivo

Resorvas matemáticas
Desígnaçãc

llaJanço em 1946
Bal anço em 1945
Diferenya

Subaldíos

Rendas
vitalícias

Totnl

25:131.928882
21:801.132891

80.416862
82.182821

25:212.405844
24:883.265818

Saldos

1:540.601M8
555.681860,5

em J!)JI):

Para maia
Pa1'a menos.

..

330.195891

-

-

1.6551165

329.140826

-

984.9191157,5

-

Ob8el"Vaçi10. -A Importflncta índtcada corno saldo, _lU 1946, flgurajá
no balanço
como reserva extraordinA.du. de harm.onla com a deubernção
do conselho.

o exame deste quadro mostra-nos aumento das reservas
matemáticas dos subsídios e diminuição das reservas matemáticas das rendas vitalícias, o que está de harmonia,
quanto às primeiras, com a circunstância de ter aumentado o número de subscritores, os quais, conforme consta
do quadro A, aumentaram de 43, e quanto às segundas,
Com a de não ter sofrido alteração o número dos seus
beneficiários e de estes serem mais idosos um ano do que
em 1945.
IV.- Fundo de despesas de funcionamento do Cofre

Pela primeira vez o conselho de administração inclui
no seu relatório anual o desenvolvimento da conta deste
fundo, mapa n.? 5. E fê-lo propositadamente com o intuito,
especialmente, de dar conta aos subscritores, visto este
relatório se destinar a ser publicado em Ordem do Exército,
da sua orientação quanto a utilização das importâncias
que o Cofre recebe dos seus subscritores sob a designação de adicionais.
Desde Janeiro de 1941 que os subscritores pagam,
mensalmente, além da quota, variável conforme a importância do subsídio inscrito e a sua idade na ocasião
da inscrição, um adicional, fixo, qne, tendo sido inicialmente apenas de tS50 (circular n.? 3 da 3.a Repartição
da 2.8 Direcção Geral do Ministério da Guerra, de 11
de Janeiro de 194:1), posteriormente, a partir de Feve-
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reiro do ano findo, foi aumentado para 1:5 (circular n. o 6
da mesma Repartição, de 29 de Janeiro de 1946).
O adicional foi criado em consequôncia de r sido superiormente determinado que o Cofre custeasse todas as
despesas exigidas pelo sou funcionam nto, como são os
vencimentos do seu pessoal auxiliar (escriturário ), exp~dionte, conservação e renovação do seu material (mobiliário, máquinas de escrever, etc.), luz, água, corroi~, tc.,
e não ser legitimo nem ruzoável - salvo se a solid z
a prosperidade da instituição o acouselhusse,
o que não
se verifica - que da quotização paga pelos subscritor
,
calculada cientificamento para garantir o pagamento ~los
subsídios aos beneficiários,
fosse desviada q ualq uer nnportüncia para fins diversos daquel a que ela
p cialmente se destina.
Em Julho do 19-1;) o conselho d udmini trução,
verificando a insuficiência do fundo constituido pel
adicionais para Iazer fac às despesas, sempr C1' c nt s,
do funcionamento do ofre, conformo COI1 ta ti s u r latório anual r poitante a 18-ló propôs quo o adicional
fosse autnontado para 1 , o quo foi up riorm nt autorizado. E assim, os su rcritor '8 d harnionia C011 a .ituda
circula: n.? 6, pa saram a p~gaJ', m n ulm nt ,d
d
Fevereiro de 1840, 1;$ de adi ional, m v z d
50 qu
pagavam.
Do exame do r fer~do mapa verifica:
a) Que as receitas cobradas foram inf rior
às previstas. Esta diferença visto a r c ita pr vi tU8
torem sido calculadas, t nd'o III atou 'üo o númor
d
subscritores, por defeito, devo , r atribuída it falta d
cumprimento da r Iorida circular n.? fi, não tendo por
isso muitos subscritor
,esp
ialm nt da marinho.
o
ausentes nas colónias, pago aindn o uurn nto do adiei nal
estabelecido, não obstante as r p tida diliz '!wiuH fita
rela 8 cr?tariu. do 'ofre pura o 8 u . a to 'lllllprim nto
o que n forçará a nOvas iUlit,1IH'i!\8cm tal
Iltid .
.h) Que a administrn~i1.o do flllHlo foi prud nt { (1(' nómICa, porque houvo s(lmpr o lIidauo d r guiar li t!(I.
}le.sus p la~ r 'eita ii Illl'lli(la f(1l{1 tm;.
cObt'IL\·UlIl,
~.lS:'!O ~"phca q lIO, não ohstant( a di~ r n<;u.pam 111 no
.J~ IOdlcada. ntro as r (' itns pr vista
ns ohl'ndll,
tUnda se tenha con!loguid o !laldo U H.142. r.
l>ara qu co,o!udo. nüo so jul 'ue quo o fnn,1 on ti·
tuicIo pelos :ldlclonm. eh gu 80brn pum !lS til' P '1
que se destIna, ó convoni nt cRelar c I' qu o slllt10
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apontado, acusado pelo mapa qu s examinou, é, em
parte, devido à circunstância de não e ter podido
adquirir uma máquina. do
crev r, que se pensava em
comprar, por no orcamonto do ref rido fundo não ter
ido atribuída verba de tinada
P eialmente a essa.
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MAPA
Mapa das causas da morte dos subscritores, danificadas
adoptada pela Convençio

Causas
25 26 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53

------------------------------------1
9,
10
12
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
2',
27
28
31
32
33
34
42
43

Febres tifóide e paratlfóldes
Peste •••.•••..••.
Tuberculoso do aparelho rospiratório
SItUis ..••...•..•.•..••
Outras doenças Infecciosas e parasitárias
Cancro e outros tumores malignos.
. . . . . _
Tumores não malignos ou cujo carácter m aligno não foi especificado • . . • • • • • .
Diabetos.
. . • • . • • . . • • • • • • • .
Alcoollsmo crónico ou agudo . • • • . • • • _
Outras doenças gerais a envenenamentos crônicos. . . . . . . • . . . .
o. • . . _
Hemorragia )cerobral,
embolla ou trombose
cerebral
............••...
Outras doenças do alstema nervoso e dos
órgltos dos sentidos
• • • • • • • • • • • _
Doenças do coraçl!.o. • • • • • • • • •
Outras doenças do aparelho circulatório
•••
Bronquites.................
_
Pnsumontas

• • • • • • • • • • •

• • • • •

2
_
1

2

_

Outras
doenças do aparelho
respiratório,
excepto tubercuJose
o. . . . . . . . . . _
Doenças do f1gado e das vias hiliares
• • • . Outras do'enças do aparelho digostivo.
• • • _
Nefrites • • • • • • • • • • • • • • • • • • _
Outras doenças do aparelho urinário e gonltal
Morto vi~l~n~a ou acidental, exeopto suicídio
ou homícídro • • • • • • • • '•• '. • • • •
Causas não especificadas
ou mal definidas
_
Soma.

2

233332
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N.· 1
segundo a nomenclatura abreviada da. causas da morte
Internacional de 1929

~

Idades

--~~~-.-.-.~~-.-.~~--~.-.-.-~.-.---.-~~-.-.-.~-.--I

~""

~

lH~HYUWU.~~M~"~uronmUnH"nn~l.MaHn!
I

~

[=~~===~=====~~~===~=~===~~===~~
2 :

2 - - - :I~-

1
9
1
2
15

1

1 -

_ 2 -

1 1

2 -

1 1 -

1 -

2 2

1
li

1

-

8 -

1

-

1

I

1 1

- 1

-

1 1 -

16
8

-

141

1 2 1

-

1

2 -

11-1

211
11-

32
-

1 -

6
1
5

1

2
1 -

fi
4
S
;;
2

1 -

1 -

1 4 2 8

,

1)

1 -

2
G

1 -

li 6 1 4 4 S (l S 4 G S 3 4 S 2 2 2 G 5 S .. 1 1 1 1 1

1
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MAPA
Título. em

Obrígnçõos

Valor do compra

Valor nominal

\
Quantidades

..
o

.o
S

.,,,,
~lt)

..
o

.o
S

~~
......

Espécies

.... .. "
..,
"''''

O~

~
"''''
..,
10

I'il

O~

Por
unidade

Total

Por
unidade

Total

8

f<l

-1:607
4:883
15:614
1:813
4:160

1:607 Consolldado, '" por conto,
1940 (Contenários) coru3:214.000/100
ficado n.o fiOM••••••
2.000/100
(a)
Consolidado
do 3 'I. por
COll\O, 1936 ••••••.
-/1-/I15:614 Consolidado deS porcento,
1942, certificado n.? 75 1.000/100 15:614.000/100
1:213 Consolidado
de 2 'I. por
(b)
cento, 1943 (títulos ao
1:213.000/100
portador)
•••.••.
t.ooJ/lOO
4:120 Companhia dos CamInbos
(c)
de Ferro do Norte de
Portugal,
fi por conto,
412.000/l00
1938 •..
100/100
Total.

-

20:4511.000.~00

1.952/113(06,

-/I-

-/1-

972/162(82)
993/100

95/175(8)
(d)

3:137.074/100

..

15:186.6181110
1:205.129/100

394.519/l06
19:923.340/1 16

(a) Efectuou-so, nos termos do decreto-lei n.? 35:490, de 7 de Fovereiro do 1946, o roem
s ad as 2:140 obrigHçõos em Junho e as restantos 2:743 om Dezombro.
(b) Efectuou-se 1\ vonda de 600 cbrtg açêes deste fuuco das 1:813 oxistentes em 31 do
(c) Lncluam.su 20 obrigações sorteadas para roembolso li efoctuar em Janeiro do 1947.
(d) Ver,flca·se quo o valor de compra (19:923.~40M6),
é Inferior ao valor nominal
(e) O valor dos titulos pela últtma cotação do 1946 121:280.2863) excedo o valor de
(I) A taxa môdia dos juros dos capitais aplicados em títulos é de 3,44 por cento.

2." Série

.

No')

ORDEM

DO EXERCITO

317

N.o 5
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carteira

Valor pela última

Por
unidade

2.4968°0

-6-

cotução

de 1946

Rendimento

Diferença
para mais
sobre o valor
de compra

Total

4:011.072hOO
-{J-

Lucro
de
reembolsos

873.9981100

+

-6216.850{lOO

1.001nOO

15:629.614{100

U2.995119O

+

1.000#00

1:213.0001100

7.8711100

5.0941100

105,)00

-

432.6001100
21:286.286~00

bol ao das 4:888 obrigações

38.0801)94

168,)26

(e) 1:362.9451184

221.5921)26

deste fundo existentes

Juro

Total

l,j!8.560,,00

128.5601100

142.9871149

359.817 49

468.4201100

468.420nOO

36.2301161(5)

20.7501100
(I) 796.9.18/110(5)

em 51 de Dezembro

Dezembro de 1945.
Foram sorteadas em 1946, 40.
(20:4ó3.uOO/l) em 529.6606.
compra dos mosmos títulos (19:923.3401116) por que entraram

em 1946

n

41.3241161(5)

20.918/126
1:018.540636(5)

de 1945, sendo roembol·

no balanço,

em 1:862.945684.
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MAPA
Mapa de
I.- Encargo.

Despesas

de

Localização
Conseevaçâo
e
limpezas

Avenida Gago Coutinho,letras D. P., Amadora.
Rua de Entre Campos, 48 e 48-A, Lisboa
Rua de Entre Campos, 50 e 50-A, Lisboa
Rua Actriz Virgínia, 7, Lisboa
Soma.

Seguros

1.195~45
-1>-

{

{
.{

1.262100

-$-

-I>-

-~-

-1>-

-1>-1>-

-{>-

-$-$319$80

-{>-

. I 1.51512.'>

1.282$00

II.- Cu.to, amortizaçõ ••

Data
LocalizaçAo
Da compra

20- 6 -1946

Rua Gago Coutinho, letras D. P., Amadora
Rua de Entre Campos, 48 e 48-A, Lisboa.

{ 23-1;'1946

Rua de Entre Campos, 50 e 50-A, Lisboa.

{ 23-12-1946

Rua Actrlz Virgínia, 7, Lisboa.
Soma

Da síualíaação

-

9-11-1946
9-11-1946

-

12-11-1946
{ 19-11-1946

.I

-

-

(a) Rendas restltn!das pelo vendedor, proporcionalmente
ao sinaI.
(b) Incluí-se o m3. de Janeiro de 1~47, cujas rendas foram recebidas

em Dezembro

de 1~46.
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I

N.O 3
imóveis
e rendimentos

Receitas

explcração
Total
dos
encatgos

Amortização
Diversas
despesas

Total
das
despesas

1.767160

4.225~05

-I>-

-{>-

3$'30
-{>-

-s3$30

-1>-$-

-s-

-/J-

301>50

301>50

-I>-

-{>-

-1>-1>-

834/20

-$-

5.093$05

5.450$00

5141>40
2.315$80

e taxa.

44.500100
3.927$53
8.709$66
4.102~08
-/J301>50 9.0961>69
300~30
-$834{>20 16. 28~8$00

9.675$05

5.450~00

3$30

Recelta
liquida

Rendas
recebidas

10.5431>05

(6) 34.824$95
3.927$53
(6) 8.706~36
(a)
4.102$08
(6) 9.006~19
300$30
(a)
(6) 15.453$80
(a)

76.381$21

86.924$26

de capitalizaçio

Jmportancla
do
sinai

Preço
da
compra

Amoruznção
do
exercício

Valor
em
81 do Dozembro
do 1946

Taxa
d.
roodlmento
. em função
do

Observações

valor Inicial

-

Percentagem

-1>625.000poo

-1>625.000100

-$300.000$00

-1>-

-

1:600.000'\00

5,22
5,14
5,18
5,37
5,40
5,15
4,90

(6) 220
44
(b) 39
(a) 44
(b) 39
(a)
7
(b) 71

5.450.1100 5:784.5501>00

5,19

Taxa média

1:090.0001>00 5.4501>00
-$-I>1:550.0001>00
-1>-

-1>-

1:550.0001>00

-1>1:600.000.1100
5:790.ooo~00

-{;-

-1>-

-1>-I>-

1:084.550$00

-I>1:550.0001>00

-1>1:550.0001>00
-{>-

(a)

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
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MAPA
Desenvolvimento da conta de fundo de despesas de fun
e cobradas e as verbas

Receita

Dos

Com o material
I

Adicionais
cohrados
duranto o ano

Com o pessoal

-

Gratificações

.
66.038/100

50.870iJ

Couservação
do
máquinas
de
escrever
e outras

l\Iaterlal

de consumo

Impressos

30TiJ80

235iJ

eorronte

Expodlente
e material
Dão
especlücado

3.R~9iJ25

66.038iJOO
Comparaçl\o
entre as receitas
orçadas
e as cobradas

Orçada

Cobrada

---

---

Comparação

Orçada

Despendlda

Orçada

--- ---- ---

Dospendída

---

Orçada

Dospendlda

---

I--

Orçada

entro

Duspendlda

--- ---

------ ------ ------ --- --72.500B
-

66.038iJ

6.462iJ

(a) As rubricas,

57.600iJ
-

60.8708

6 730iJ

1.500iJ

235/1

-1.265iJ

segundo as quais foram despendidas

800iJ
-

307iJ80

492iJ20

9.100iJ

3.829iJ25

-6.270675

a. verbas d1scrimlnadasaclma

na Ides

,
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c:ionamento e comparação entre a. receita.
orçada. e despendidas

orçada.

pesa

Com pagamento

de serviços

e diversos

encargos

Comunícaçêcs

HJgione, saúdo
e conrorto

Total

-

Luz, lavagem
e limpeza

Correios, telégrafos
e telefones

2.203840

317630

• Transportes

132640

Saldo

..

194, .

que paua para

8.142685
66.038600

Soma

as vorbas orçadas e dospendldas

57.895615

(a)

Orçada

Dospondlda

Orçada

Despendlda

Orçada

Despone
<lida

Orçada

2.9008

2.203840

3608

317830

2406

132840

72.5008

-

696860

_ 42.'70

pesa", "plicam .• e também nesta ccmparaçã o,

•

-107/)60

Dospendlda

~~

-14.G041J85
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MAPA N.o 6
Mapa estatistico dos subsídios legados pelos subscritores
falecidos comparados com a8 importâncias com que contribuíram para o Cofre desde a sua fundaçio :

Anos

-1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946

Número
de
Quantias
subscrícom
tores
quecontribuiram
falecipara o Cofre
dos

--5
51
37
62
63
49
61
59
67
58
78
69
85
87
93
104.
95
83
78
117
109
124

Percentagem
das
contrtImportâncias
buíções
dos
em
subsídios respectí vos
rcl ação
aos
subsídios

897~10
15.161~50
24.6f\7~20
55.26H$70
72.160$65
67.623$40
98.340~95
115.285st30

139.756~60
126.261$66
235.608-860
239.0;)6~65 (a)
294.155~80 (b)
336.305~10
376.021~20
453.554$89 d)
447.262$55 e)
393.!'í23~40 f)

!")

399.686125

579.369$35 (g)
664.044~80 (h)
784.412~80

1:633 5:918.42!$45

8,97
11,31
154.ooo~00 16,02
361.000$00 15,31
477.000$00 15,01
442.ooo~00 15,30
539.OO()~OO18,25
540.0()O~OO21,35
582.463$00 23,99
484.84Hoo 26,04
787.757$00 29,91
815.ooo:i00 29,33
1:000.207~00 29,40
1:045.000~OO 32,18
,,040.5'3100 36,13
1:175.954stoo 38,56
37,45
1:194.059$00
982.926$00
40,03
908.554~00 43,99
1:357.470ill30 42,68
1:311.332,'!OO 50,63
1:501.236-862 52,25
10.ooo~00

134000100

Diferença
entre subsídtos
e as
contribuições
correspondentes

9.102190
118.838150

129.332~80
305.731~30
404.839135

374_376~60
440.659~05
424.714~70
442.706~40
358.579~34
552.148~40
575.943~35
706.051120
708.694$90
664..491$80
722_399~11
746.7~6M5

589.402~60
508.867$75
778.100195

647.2~7$20
716.823$82

16:844.312$92 35,13 10:925.888.&47

(a) Desta importllncia Coi convortida em rondas vitalícias a do 60.0006.
(b) Idem u de 15.000n.
(c) Idom a de 20.0006.
(d) Desta imporlancia
a de 20.0006 estli 8 ndo paga em prestações
mensais
do 1006.
(e) Desta Importancia foi convertida a de 10.0006 em rondas vita1!cias.
(1) Ficou depositada
a importância
do 20.0006 em nome de duas menores, nté
à sua maioridade, tendo uma delas já recobido a sua parte om19i6.
(17) Desta importância
ficou a pagar-se
em prestações mensais de 8008 a de
7.2008.
(h) Idem, a de 1>.0006, cm prestaçõos mensais de 2006.

•

I

2." Série

ORDEM DO EX~RCITO

~.o

325

5

IX - DEClARAÇOES
Ministério

da Guerra _I.a

DirecçAo Geral-I.a

RepartiçDo

1) Por portaria de 6 de Julho de 1946, do Ministério
das Finanças, publicada no Diário do Governo n.? 158,
2.a série, de 10 do referido mês e ano, foi publicado o
seguinte louvor:
Dado público testemunho de louvor ao coronel,
actualmente brigadeiro, Afonso Carlos Ferreira May,
comandante geral da guarda fiscal, pela competência, zelo e dedicação com que tem exercido este
cargo, mostrando qualidades de inteligência, espírito de disciplina e aplicação ao..estudo dos problemas do seu serviço, continuando a tradição de
serviços distintos que em outras situações prestou
à guarda fiscal, tornando-se por isso merecedor do
apreço dos seus superiores.
2) Por decreto de 5 de Julho de 1945, publicado no
Diário do Governo n.? 73, 2.a série, de 29 de Março de
1947, foram agraciados com os graus da Ordem Militar
de Cristo, que vão indicados, os oficiais ao diante nomeados:
Grande oflcial

Coronel do corpo do estado maior Joviano Lopes.
'Comendador

Coronel de infantaria Alberto Carlos de Almeida Frazão
e major médico Mário de Almeida.
3) Por decreto de G de Setembro de 1946, publicado
no Diário do Governo n. ° 73, 2. a série, de 29 de Março
de 1947, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem
Militar de Avis o capitão de cavalaria Manuel Ferreira
Peixoto da Silva.
4) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário 1.0 Governo n.? 73, 2.& série, de 29 de Março
de 1947, foram agraciados com o grau de oficial da
Ordem Militar de Avis os capitães: de infantaria José
Julião de Freitas e de aeronáutica José da Silva Carreto.
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5) Por decreto de 13 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n. ° 73, 2. a série, de 29 de Março
de 1947, foi agraciado com o grau de comendador da
Ordem de Benemerência o coronel de infantaria, na situação de reforma, Floriano Abílio Leal Pessoa.
6) Por decreto de 9 de Janeiro de 1947, publicado no
Diário do Governo n. ° 83, 2.3 série, de 11 de Abril do
referido ano, foi agraciado com o grau de comendador
da Ordem Militar de Cristo o tenente-coronel do corpo
do estado maior Humberto da Silva Delgado.
7) Por decreto de 15 de Agosto de 1946, publicado
no Diário do Governo n." 83, 2.a série, de 11 de Abril
de 1947, foi agraciado com o grau de comendador da
Ordem Militar de Avis o major do corpo do estado
maior Emilio Ramos Afonso.
8) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n." 83, 2.3 série, de 11 de Abril
de 1~47, foram agraciados com os .graus da Ordem Militar de Avis, que vão indicados, os oficiais ao diante nomeados:
OficIaI

Capitão de infantaria
Marques e Oliveira.

Fernando

de Magalhães

Abreu

CavaleIro

Tenente chefe de banda
Correia.

de música Jaime Gonçalves

9) Tendo sido agraciado pelo ·Governo Inglês com a
medalha militar da Ordem do Império Britânico o segundo-sargento do batalhão de metralhadoras n.? 1, António Godinho Bordado, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens
Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê o usar as
respectivas insignias.
10) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
a Cruz de 2. a classe de Mérito Militar, com distintivo
branco, o tenente-coronel de engenharia Manuel António
Soares Zilhão, é-lhe permitido. em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas ínsígnias.
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11) Por decreto de 16 'de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? ~8, 2.a série, de 29 de Abril
de 1947, foram agraciados com os graus da Ordem Militar de Avis, que vão indicados, os oficiais ao diante
nomeados:
Oflclal

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
na situação de reserva, Manuel de Matos.
CavaleIro

Tenente de infantaria António Patricio Calado.

12) Por
no Diário
do mesmo
Ordem de
de reserva,

decreto de 12 de Março de 1947, publicado
do Governo n.? 98, 2.a série, de 29 de Abril
ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Benemerência o capitão médico, na situação
Carlos Joaquim Marques Leitão de Barros.

13) Por decreto de 17 de Janeiro de 19J:7, publicado
no Diário do Governo n. ° 111, 2. a série, de 15 de Maio
do corrente ano, foi condecorado com o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor,
Lealdade e Mérito, o capitão de cavalaria Carlos Alberto
de Serpa Soares, porque, quando tenente e comandante
da secção da guarda nacioual republicana, em Portalegre, sendo nomeado para montar a vigilância numa porção da fronteira portuguesa no ano de 1936, por ocasião
da Guerra de Espanha, arriscou resoluta e calmamente
a sua vida numa "Série de actos excepcionais de abnegação e coragem civica, salvando assim da morte um cidadão espanhol que entrava na nossa fronteira e era perseguido a tiro por compatriotas seus.
14) Por decreto de 2 de Mãio de 1947, publicado no
Diário do Gover-no n,? 111, 2.a série, de 15 de Maio do
corrente ano, foi nomeado vogal do Conselho da Ordem
Militar de Cristo o general Afonso Talaia Lapa de
Sousa Botelho.
15) Por decreto de 15 de Agosto de 1945, publicado
no Diário do Governo n." 111, 2.a série, de 15 de Maio
do corrente ano, foi agraciado com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis o major de aeronáutica
Venâncio Augusto Deslandes.
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16) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? 111, 2.a série, de 15 de Maio
do corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Avis o capitão de cavalaria Joaquim
António Ramos.
17) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n.? 114, 2.a série, de 19 de Maio
do corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Avis o capitão de infantaria Cesário
Tavares Coelho.
.

Ministério da Guerra _I.a

Direcção Geral-

2.a RepartiçAo

18) Por portaria da Presidência do Conselho de 31
de Dezembro do ano findo, publicada no Diário do Governo n.? 304, 2':' série, da mesma data, foi exonerado,
a seu pedido, do cargo de director do Secretariado da
Aeronáutica Civil o tenente-coronel do corpo do estado
maior Humberto da Silva Delgado, lugar em que, segundo a portaria de exoneração, serviu com a maior dedicação e zelo.
19) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas os
oficiais em seguida mencionados, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Coronéis:
Paulo Benard Guedes, desde 11 de Junho de 1946.
Armando das Neves Larcher, desde 4 de Março
de 1947.
Augusto Bernardo de Freitas Júnior, desde 12 de
Março de H~47.
Baltasar Simões Ferreira, desde 13 de Março de
1947.
José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, desde 31
de Março de 1947.
Jorge Henriques Nunes da Silva, desde 17 de Abril
de 1947.
José Ribeiro da Fonseca de Mendonça, desde 21 de
Abril de 1947.
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Marcelino Pais de Figueiredo, desde 2 de Maio de
1947.
António Correia Duarte, desde 8 de Maio de 1947.
'I'enentes-coronéis :
Joaquim dos Prazeres Pereira, desde 21 de Março
de 1947.
José Raul Alves da Cruz, desde 26 de Março de 1947.
Armando Gualter da Fontoura, desde 21 de Abril
de 1947.
José Maria Ribeiro da Silva, desde 8 de Maio de
19.,17.
Majores:
Manuel Vilhena de Melo Sampaio, desde 21 de Março
de 1947.
José Raul Ramalho Fernandes, Acácio Joaquim Gomes e Joaquim José Bastos Antunes Ferreira,
todos desde 26 de Março de 1'9.,17.
Eduardo Francisco Ribeiro, desde 8 de Maio de 1947.
Artilharia

Coronéis:
•
Luis Gonzaga Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
Paulo Emílio da Silva e Edmundo da Costa Padesca, todos desde 11 de Março de 19.,17.
Majores:
Mário Augusto da Assunção Marq ues, Teófilo Rocha
Trindade, José Roberto Raposo Pessoa, Marino
da Cunha Sanches Ferreira, Alfredo Augusto
Guerra e Joaquim Antunes da Fonseca, todos
desde 8 de Maio de 1947.
Capitão Tristão de Araújo Leite Bacelar, desde 8 de
Maio de 1947.
Cavalaria

Coronéis:
Mário Rodolfo Revizioni Ramires, desde 26 de Março
de 1947.
Manuel Venâncio Deslandes, desde 30 de Abril de
1947.
Tenentes coronéis:
João José Francisco Xavier Freire de Meneses,
desde 26 de Março de 19-17.
Domingos de Sousa Magalhães, desde 30 de Abril
de 1947.
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Engenharia

Tenente-coronel miliciano do extinto quadro especial
António Cortôs de Lobão, desde 6 de Maio de 1947.
Aeronáutica

Brigadeiro Francisco Higino Craveiro Lopes, desde 16
de Maio de 1947.
Coronéis:
Filipe Gomes Vieira, desde 27 de Março de 194,7.
António Dias Leite, desde 17 de Maio de 1947.
Tenentes-coronéis:
Dario Augusto Melo de Oliveira e Carlos Ciríaco
Ferreira da Silva, ambos desde 27 de Março de
1947.
Humberto Pais Martins dos Santos e Carlos Mário
Sanches de Castro da Costa Macedo, ambos desde
17 de Maio de 1947.
Major, com o curso do estado maior, Francisco António
das Chagas, desde 12 de Novembro de 1946.
Veterinário

Capitão José Maria de Almeida Graça, desde 27 de Fevereiro de 1947.
Extinto quadro auxiliar

de artilharia

Major Eduardo Pereira Coutinho, desde 6 de Maio de
1947.
Capitães:
J oaquim do Rosário Castela, José Alves Soares e
Manuel Bento Alves, todos desde 6 de Maio de
1947.
Reserva

Major de artilharia António Maria Martins Engrácia,
desde 8 de Maio de 1947.
20) Continua a prestar serviço no Colégio Militar até
final do corrente ano lectivo o coronel de infantaria
Armando das Neves Larcher, promovido a este posto
pela presente Ordem. do Exército,
21) Presta serviço na comissão administrativa das
novas instalações para o exército, como assistente
técnico na realização dos trabalhos em curso da cons-
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trução do novo quartel do batalhão de caçadores n.? 10,
em Chaves, desde 20 de Abril do corrente ano, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Filipe
Cândido de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.
22) Terminaram em 9 de Uaio do corrente ano o curso
para promoção a coronel, realizado no ano lectivo de
1946-19-17, no Instituto de Altos Estudos Militares,
os seguintes tenentes-coronéis, que obtiveram a classificação que lhes vai indicada:
Infantaria

Paulo Benard Guedes, apto.
Armando das Neves Larcher, apto.
Augusto Bernardo de Freitas Júnior, apto.
Baltasar Simões Ferreira, apto.
~
Emílio Silva de Andrade e Sousa, apto,
José Alfredo do Amaral Esteves Pereira, apto.
José Ribeiro da Fonseca de Mendonça, apto.
Marcelino Pais de Figueiredo Alves, apto.
António Correia Duarte, apto.
Joaquim da Costa Ferreira, apto.
António Areosa Correia da Cruz, apto.
José dos Santos Ferreira Júnior, apto.
Arnaldo Lopes Ramos, apto.
Alfredo Abel da Costa, apto.
Manuel Luís Rodrigues Junqueira, apto.
Alexandre de Morais, apto.
Manuel Martins dos Reis, apto.
Bento Freire de Matos Mergulhão, apto.
Artilharia

Luís Gonzagu Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
apto.
Paulo Emílio da Silva, apto.
Edmundo da .Costa Padesca, apto .
.Tosé Luciano da Silva Cravo, apto.
Sebastião Martins Nogueira Soares, apto.
António Gonçalves Alvarenga, apto.
Bernardo Gabriel Cardoso Júnior, apto.
António de Ornei as e Vasconcelos, apto.
Carlos Luís Pereira de Almeida, apto.
António Peixoto Chedas, apto.
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Cavalaria

Mário Rodolfo Revizioni Ramires, apto.
'Manuel Venâncio Deslandes, apto.
Mário Rafael da Cunha, apto.
Jorge Mário Melo Castro e Sousa, apto.
António Joaquim de Castro Maia Mendes, apto.
Humberto Buceta Martins, muito apto.
Engenharia

Flávio José Álvares dos Santos, apto.
José Afonso Lucas, apto.
Eugénio Sanches da Gama, apto.
António Nunes Freire, apto.
Virgílio Garcia Braga, apto.
23) Presta serviço no regimento de infantaria n.? 1,
para os efeitos da alínea a) do artigo 45. do decreto
n,o 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo
artigo 1.0 do decreto n." 19:175, de 27 de Dezembro de
1930, desde 30 de Abril do corrente ano, o major de
infantaria, adido no Ministério da Economia, em serviço
no Instituto Geográfico e Cadastral, Manuel Joaquim
Cândido Ferreira.
0

24) É considerada definitiva a colocação no regimento
de infantaria n.? 10 do major de infantaria Vítor Moreira de Sá, inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2.a série,
do ano findo.
25) Completou no regimento de infantaria n.? 3, onde
foi colocado pela Ordem do Exército n. ° 11, 2. a série,
de 1945, o tempo de serviço a qne se refere a alínea a)
do artigo 45.0 do decreto n.? 17:378, de 27 de Setembro
de 1029, o major miliciano de infantaria do extinto
quadro especial Manuel José da Cunha Chaves, pelo
que regressou ao distrito de recrutamento e mobilização
n.? 1, a que pertence, em 1 de .Abril do corrente ano.
26) Em virtude do determinado no artigo 51.° do regulamento de disciplina militar, é colocado na respectiva
escala, imediatamente à esquerda do capitão Ildo Antunes Baptista, o capitão de infantaria Francisco Marques
Repas, por ter sido punido com a pena de três meses de
inactividade, em 17 de Janeiro de 19J6.
•
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27) Nula e de nenhum efeito a declaração 32), inserta
na Ordem do Exército D.O 1, 2." série, do corrente ano,
por, em virtude de determinação ministerial de 23 de
Abril findo, não se realizar no ano lectivo de 1946 ...1947
o curso de comandantes de batalhão.
28) Chama-se Manuel Domingues Carreto, e não Manuel Domingos Carreto, o capitão de infantaria condecorado com a 3." classe da medalha de mérito militar
por portaria de 30 de Dezembro do ano findo, publicada
na Ordem do Exército n.? 10,2." série (suplemento), de
31 do mesmo mês e ano.
29) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de companhia, que tem início em 2 de Junho do
corrente ano, por ter requerido, devendo SOl' mandado
apresentar na Escola Prática de Inf~liltaria na véspera.
do inicio do mesmo curso, o tenente de infantaria, do
batalhão de caçadores n.? 5, Júlio Augusto da Oruz.
30) São nomoados para a frequência do 2.° turno do
curso de comandantes de companhia, que tem inicio em
28 de Julho do corrente ano, devendo ser maududos
apresentar na Escola Prática de Infantaria na véspera
do inicio do referido turno, os seguintes tenentes de
infantaria:
Flamlnio Machado da Silveira, do batalhão de caçadores n." 5.'
António Pereira Santana, ela Escola Prática de Infantaria.
Carlos da Costa Campos e Oliveira, do regimento de
infantaria n. ° 1.
José Francisco dos Santos, adido, no Ministério das
Colónias.
Mário Fernandes da Ponte, adido, no Ministério do lnteríor, na guarda nacional republicana.
Duarte de Azevedo' Pinto Coelho, adido, na Escola do
Exército.
Manuel Maria Barreto de MagalhãE)s, adido, no Ministério das Colónias.
José Herdade Telhuda, do batalhão de metralhadoras
D.O

2.

Carlos Eduardo Campolo de Andrade Bandeira de I...ima,
adido, no Ministério das Colónias.
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Fernando Carlos Teixeira da Câmara Lomelino, adido,
no Ministério das Colónias.
Armando da Silva Maçanita, adido, no Ministério das
Finanças, na guarda fiscal.
João de Gouveia Pessanha, adido, na Escola do Exército ..
José Albano de Proença Oliveira Cid, adido, no Ministério das Colónias.
José Alves Moreira, do rogimento de infantaria n." 10.
J osó Manuel Castanha, do batalhão de metralhadoras
n.? L
José Cândido Neves dos Santos, do regimento de infantaria n." 6.
Alfredo Henriq ue Baeta, do batalhão de caçadores n. o G.
Manuel Germinal Sebastião, do regimento de infantaria
n." 4.
Lúcio da Cunha e Serra, adido, no Colégio Militar.
Leonel Pais do Couto, do regimento do infantaria
n.? 2.
José Martiniano Moreno Gonçalves, adido, no Minístério
do Interior, na guarda nacional republicana.
Joaquim de Melo Duarte Silva, do regimento de ínfan
taria n.? 1.
.
Amílcar Augusto Lopes Chaves, adido, no Ministério das
Colónias.
Ernesto Maria Rui Dionísio, adido, no Ministério das
Colónias.
Clodomir Sá Viana de Alvarenga, do regimento de infantaria n,? 11.
José de Albuquerque, do regimento de infantaria n.? 12.
Manuel Emiliano Palma, do batalhão de caçadores n. o 4.
Delfim Augusto Afonso dos Santos, adido, no Ministério
das Colónias.
Henrique Calapeíl Silva Martins, do batalhão de caçadores n. o 4.
31) Deve ser considerado na situação de adido, no
Ministério das Colónias, desde 19 de Fevereiro de 1946,
e não desde 1 do mesmo mês, como foi publicado na
portaria de 9 de Abril do ano findo, inserta na Ordem.
do Exército n. o 5, 2. a série, do mesmo ano, o tenente
de infantaria Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho,
que transitou para a referida situação por ter ido servir
em comissão militar, voluntária, na colónia de Moçambiq ue.
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32) Deixou de estar na situação de adido no Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, desde
11 de Fevereiro de 19-!7, continuando porém, na mesma
situação de adido, mas em serviço no Ministério das
Colónias, em comissão civil, nos termos da 2.a parte do
artigo 2.° do decroto n." 13:309, de 23 do l\1arço de 1927,
como secretário do governador da província de Manica
f:' Sofala, da colónia do Moçambique, desde a referida
data, o tenente de infantaria José Augusto Henriques
Monteiro Torres Pinto Soares.
33) Presta serviço no destacamento misto do Forte de
Almada desde 30 de Abril do corrente ano o tenente
de infantaria, ne quadro da arma, Oarlos Manuel Vaz
da Costa Beirão.
34) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de companhia, que tem inicio em 2 de
Junho do corrente ano, devendo ser mandados apresentar
na Escola Prática de Infantaria na véspera do início do
mesmo curso, os seguintes tenentes de infantaria, que,
pela declaração 38), inserta na Ordem do Exército n." 1,
2. a série, do corrente ano, estavam nomeados como reserva:
Alexandre Bento, adido, lia Escola do Exército.
Mário Miguel Martins Macedo, do batalhão de caçadores

n." 5.
Ilídio de Sousa Pereira, adido, no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana.
35) São nomeados para a frequência do curso de
comandantes de companhia, que tem início em 2 de
Junho do corrente ano, por terem requerido, os tenentes
de infan tar.ia: da Escola Prática de Infantaria, Joaquim
Azevedo Martins da Oosta e, do batalhão independente
de infantaria n. o 18, Orlando JOSÓ de Campos Marq ues
Pinto.
36) Presta serviço no destacamento do Forte do Alto
do Duque desde 26 de Março do corrente ano o alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 2, Guilherme Nogueira Rocha.
37) Foi autorizado o alferes miliciano de infantaria,
da Escola do Exército, Manuel de Curvalho, a
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usar o nome de Manuel de Carvalho Garcia, devendo
também fazer-se nos respectivos registos, na parte filiação, o averbamento «filho de Manuel Garcia».
38) São colocados na respectiva escala imediatamente
à esquerda do alferes miliciano de infantaria Rui Otelo
Gareão de Magalhães, e pela ordem que vai indicada, os
seguintes alferes milicianos de infantaria, promovidos
pela presente Ordem do Exército:
João Carlos Maria da Costa de Sousa Macedo.
Fernando João Andresen Guimarães.
Fernando Manuel Arião Carvalho de Matos.
José Risques Pimenta.
.
António de Almeida Metelo Corte Real.
Adriano Augusto Andrade Gomes.
Décio Oliveira Lopes Oamacho.
Américo da Silva Pinto.
39) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
11 de Março do corrente ano, e não desde 1 do referido
mês, como consta da declaração 14), inserta na Urdem do
Eicércita n.? 2, :>..a série, de 1 de Abril de 1947, os te.
nentes-coronéis de artilharia .J oaquim Estrela Terlaga
e Augusto Dantas Pimenta Serrão de Faria Pereira.
40) São nomeados para a frequência do estágio para
comandantes de grupo, que tem início em 19 de Maio
do corrente ano, no centro de instrução de artilharia
contra aeronaves, onde devem efectuar a sua apresentação na véspera do começo do referido estágio, os seguintes oficiais de artilharia:
Tenente-coronel António Augusto de Sousa Oliveira, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1.
.
Major miliciano do extinto quadro especial António Joaquim das Neves Eliseu, do recímeuto de 'artilharia li'2 n.? .
o
gelra
Major Jorge Mário Jonot, do regimento de artilharia de
costa.
41) Está desligado do serviço desde 29 de Abril do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro do-1.937,
o major de artilharia, supranumerário, da Direcção da
Arma de Artilharia, Luis de Sousa.
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funções de comandante militar de
11 de Abril de 194ô a 10 de Abril
major de artilharia, do regimento de
Jorge Mário J onet.

43) Passou à situação de adido nos termos do artigo 5.0 do decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927,
e não nos termos do § único do mesmo artigo e decreto,
como consta da Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, do
corrente ano, o capitão de artilharia José António Nunes
de Andrade.
44) É nomeado para a frequência do curso de comandantes de grupo, com inicio em 16 de Junho do corrente
ano, na Escola Prática de Artilharia, onde deve apresentar-se em 15 do mesmo mês, o capitão de artilharia,
do comando geral de aeronáutica militar, Mário José da
Silva 'I'ravassos Arnedo, em substituição do capitão
IIumberto Romão Duarte, a quem foi concedido adiamento do citado curso.
,

45) São nomeados para a frequência do curso de oficial de informação, com inicio em 26 de Maio do corrente ano, na Escola Prática de Artilharia, onde devem
efectuar a sua apresentação na véspera do começo do
curso, os seguintes oficiais de artilharia:
Capitão Humberto Vieira de Castro, do regimento de
artilharia pesada n." 2.
Tenente António dos Santos Gonçalves, do grupo independente do artilharia n.? 6.
Tenente Carlos Mário Pessoa Vaz, do regimento de artilharia ligeira n. ° 2.
Tenente Adriano Vítor Hugo Landercet Cadima, da Escola Prática de Artilharia.
46) Fica prestando serviço no destacamento misto de
Almada o tenente de artilharia Eduardo Augusto Pereira
Galhardo, que, tendo regressado de comissão militar no
Ministério das Colónias, é pela presente Ordem do Exército colocado do quadro da arma de artilharia.
47') Foi autorizado o alferes miliciano de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Pedro Paulo da
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Silva Delgado, a usar o nome de Pedro Paulo Ribeiro
da Silva Delgado, devendo ser inscrito nos respectivos
registos com este nome.
48) Nasceu em 26 de Dezembro de 1919, e não em 7
de Setembro do mesmo ano, o alferes miliciano de artilharia, do grupo independente de artilharia n.? 6, José'
Rufino Ribeiro da Costa, pelo que deve ser feita li devida
rectificação nos seus registos de matrícula.
49) Foi autorizado o alferes miliciano de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. o 2, Álvaro José, tl usar
o nome de Álvaro José Gomes Negreiros Vaz, devendo
ser inscrito DOS respectivos registos com este nome.
50) Chama-se Jorge Antunes' Aça de Matos, e não
Jorge António Aça de Matos, o aspirante a oficial miliciano do artilharia, promovido para o regimento de artilharia ligeira n." 4 pela Ordem do Exército D.O 1, 2.- série,
do csrrento ano.
Esta declaração subsituí a 24), inserta na Ordem do
Exército n. o 2, 2. a série, de 1 de Abril findo.
[) t) Está desligado
1947, para os efeitos
decreto-lei n.? 28:404,
capitão de cavalaria,
Eduardo de Madureira

do serviço desde 29 de Abril de
da última parte do artigo 15.0 do
de 31 de Dezembro de 1937, o
do regimento de cavalaria n. o 3,
Proença.

52) São nomeados para a frequência do curso de oficial de informação, na Escola Prática de Cavalaria, com
início em 26 do Maio de 1947, os alferes de cavalaria u
seguir mencionados, que devem fazer a sua apresentação na referida Escola na véspera do começo do mesmo
curso:

António Malta Leuschner Fernandes, do regimento de
cavalaria n. o 1.
António Octávio Dias Machado, do regimento do cavalaria D. 3.
António Teixeira da Rocha Pinto, do regimento do cavalaria n.? 6.
Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne, do regi.
monto de cavalaria n. o 8.
O
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53) Chama-se Amândio Fernandes Leal de Almeida,
e não .António Fernandes Leal de Almeida, o aspirante
a oficial miliciano de cavaluriu, colocado no regimento
de cavalaria n." 7 por portaria de 27 de ~1arço do corrente ano, publicada na Ordem. do Exército TI. 2,2. série, de 1 de Abril findo.
O

3

54) É de cavalaria, e não de infantaria, o aspirante a
oficial miliciano Henrique Fialho Teixeira de Morais,
constante da declaração 43), inserta na Ordem do Exército n." 2, 2.a série do corrente ano.
55) 'rem o po to de alferes miliciano de engenharia,
e não o do aspirante a oficial miliciano de engenharia,
com a. patente de alferes, como foi mencionado, o alferes
José Almeida de Mirauda, colocado no regimento de
engenharia n. o 1 por portaria de 28 de Janeiro findo,
inserta na Ordem do Exército n." 1, ~.a série, do corrente ano,
56) 'I'ov o passagem a oticial miliciano sapador de engenharia, e não a oficial miliciano pioneiro de engenharia,
«omo foi mencionado, o alferes miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n." 10, José Almeida de Miranda, a qne se refere a portaria de 20 de Dezembro
do 1946, inserta. na Ordem do Exército n." 10, 2,a série,
do me mo ano,
57) É inscrito na escala dos alferes milicianos de engenharia com a antiguidade de 1 de Novembro de 1944,
e colocado imediatamente à esquerda do alferes miliciano
Evaristo Henriques Martins, o alferes miliciano de engenharia José Nogueira da Rocha Melo, que tem passagem à arma de engenharia 'pela presente Ordem do
Exército,
I

(

58) ~i'io inseri tos nu est-ala dos alferes milicianos de
engenharia coru a antiguidude de 1 de Novembro de
1945, e colocados imediatamente
esquerda do nlfere
miliciano Manuel Maria. Carvalho de Azevedo Mendes,
pela ord m que se segue, os alferes milicianos de engenharia Francisco Clemente Saraiva Caldeira, António
Marques do Sá Couto e Guilherme Martins, e imediatamente à esquerda do alferos iuiliciano Orlando Maldolludo
dos Heis o. alferes milicianos da mesma arma David
à
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Alves de Castro e António Amorim Lopes Coelho, os
quais tiveram passagem à referida arma pela presente
Ordem do Exército,
59) Passam a ser inscritos na escala dos alferes mílicianos de engenharia com a antiguidade de 1 de Novembro de 1946, e colocados imediatamente à esquerda do
alferes miliciano Luciano Luís de Oliveira Faria, pela
sua ordem, os aspirantes a oficial milicinnos, com a
patente de alferes, Manuel José Lacasta do Nascimento
e Oliveira e Armando da Silva Mourão, por ter chegado
à altura da sua intercalação na referida escala.
60) São inscritos na escala dos alferes milicianos de
engenharia com a antiguidade de 1 de Novembro de
1946, e colocados imediatamente à esquerda do alferes
miliciano Luciano Luís de Oliveira Faria, poja ordem
que se segue, os alferes milicianos de engenharia José
Tavares de Melo e Castro Ribeiro Lebre, Alvaro António
Machado de Assunção; imediatamente à esquerda do
alferes miliciano Manuel José Lacasta do Nascimento e
Oliveira os alferes milicianos da mesma arma, e pela
sua ordem, João Alberto Myré Dores, Reinaldo Gouveia
Saraiva de Castilho, Hercílio da Conceição Gouveia de
França, Henrique Manuel Araújo Oliveira e Sá, Reinaldo •
Gentil da Costa e Eugénio Rocha de Carvalho, e imediatamente à esquerda do alferes miliciano Armando da
Silva Mourão os alferes milicianos de engenharia José
Manuel Campos de Sequeira, JOiLOLuís Peixoto Ferreira Pinto Bastos e José Almeida de Miranda, os quais
tiveram passagem à arma de engenharia pela presente
Ordem do Exército, à excepção do último que tevepassagem à mesma arma por portaria de 20 de Dezembro
de 1946, inserta na Ordem do Exército n. o 10, 2.:\ série,
do mesmo ano.
.
61) Devem ser inscritos na escala dos alferes milicianos de engenharia que contarem a antiguidade de 1 de
N ovenibro de 19470 colocados imediatamente à esquerda
dos aspirantes a oficin] milicianos quando promovidos
ao posto imediato: do aspirante a oficial miliciano Adolfo
José Queirós de Sousa o alferes miliciano de engenharia Jordão Vieira Dias; do aspirante a oficial milician o
António Duarte da Silva os alferes milicianos de enge-
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nharia Paulo Fernandes Morais Jalles, Rui Afonso Fialho
de Sá Pereira, José da Rocha Marques, Manuel Evangelista Rodrigues, António Cândido dós Reis, António
de Oliveira Ruival, João António Jnnz, Orlando Fernandes Pinto Pais e Carlos Alberto Machado de Andrade,
e do aspirante a oficial miliciano Manuel João de Almeida Barros os alferes milicianos de engenharia Joaquim César Barbosa Cabral e Adriano Augusto Caulino.
Matos, os quais tiveram passagem à arma de engenharia
pela presente Ordem do Exército.
62) Jt inscrito na escala dos aspirantes a oficial milicianos de engenharia com a antiguidade do 1 de Novembro de 1945, e colocado imediatamente à esquerda
do aspirante a oficial miliciano de engenbaria, com a
patente de alferes, Armando da Silva Mourão, o aspirante a oficial miliciano de engenhurja Fernando Luis
Goulsrt de Medeiros, que teve paRsagcm à arma de engenharia pela presente Ordem do Exército.
63) São inscritos na escala dos aspirantes a oficial milicianos de en~enharia com a antiguidade de 1 de Novembro de 1940, e colocados imediatamente à esquerda
do aspirante a oficial miliciano João Pimentel Freixo,
pela ordem que se segue, os aspirantes a oficial milicianos
de engenharia Adolfo José Queirós de Sousa, António
Duarte da Silva, Augusto José Larião Supico, Manuel
João de Almeida Barros e Fernando António de Figueiredo, os quais tiveram passagem à referida arma pela
presente Ordem do Exército,
64) Conta a antiguidade de capitão desde 30 de Setembro de 1929, e não desde 30 de Setembro de 1927,
como consta da Lista geral de antiguidade dos oficiais
do exército metropolitano referida a 1 de Janeiro de
1946, o tenente-coronel da aeronáutica Frederico da
Conceição Costa.
65) Deve ser considerada nula a declaração 74), publicada na Ordem do Exército n.? 10, 2.a. série, de 1946, e
não a 75), como consta da declaração 26), inserra na
Ordem do Exército n. o 2, 2.11.série, de 1 de Abril do
corrente ano, respoitante ao capitão de aeronáutica, com
o curso do estado maior, Francisco António das Chagas.
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66) Conclutram no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1946-1947., o curso para premoção a coronel dos serviços, com a classificação fi seguir
mencionada, os seguintes tenentes- coronéis :
Médicos:
Mário Alberto Pegado Pereira Machado, muito apto.
Manuel António Enes Ferreira, muito apto.
Serviço de culministração milttar :
Francisco da Nóvoa, apto.
António Álvaro dos Santos Pereira, apto.
António Maria Pinto Salgueiro, apto.
Eduardo Rodrigues Neto de Almeida, apto.
67) Concluíram no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1946-1947, o curso para promoção a major dos serviços, com fi classificação de apto,
os seguintes capitães:
Médicos:
João Gonçalves Valente.
José Alfredo Nobre Cartaxo.
António Augusto do Melo.
José Dias Pina Monteiro.
Sm'l'ic:o de administração militar:
Luís Gago Nobre de Lacerda Júnior.
António Pinto dos Santos.
João Conçalves Ferreira.
João Rodrigues Franco.
Alexandre Abreu Castelo Branco.
Albino Amílcar Rodrigues Soure.
Manuel J osé Mendonça Pereira.
Artur Rodrigues de Matos .
.Tosé Gregório Gil.
Joaquim Duarte de Sousa Borrego, miliciano do extinto
quadro especial.
Júlio Duarte Costa, miliciano do extinto quadro oHpecial.
68) Pertencia à bateria independente de artilharia de
costa n." 1 o tenente miliciano médico José Cabral, que,
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pela Ordem do Exhci~o n.? 2, 2.a série, do corrente ano,
foi colocado no batalhão independente de infantaria
D.O18.
69) Não se realiza no corrente ano o curso técnico
para capitães do serviço de admini-tração
militar. constante do Plano dos cursos, estágios e tirocinios para o
ano de 1946/1947, que devia ter início em 16 de Junho
próximo.
70) Chama-se José Fernando Neves Belo, e não José
Fernando Mendes Belo, o aspirante a oficial miliciano
do serviço de administração militar que, por portaria de
22 de Novembro de 1944, ínserta na Ordem do Exército
n." 4, 2.a série, do referido ano, foi promovido a este
posto para o 1.0 grupo de companhias ~de subsistências.
71) Foi autorizado o aspirante a oficial miliciano do
serviço de administração militar, da 2. a delegação da
3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, a
usar o Dome de Joaquim Manuel Silva Lopes, devendo
SOl' inscrito nos respectivos registos com este nome.
72) Pertencia ao comando militar da Terceira, e não
ao comando militar da Madeira, o tenente do quadro dos
serviços auxiliares do exército Filipe Monteiro que, pela
Ordem do Exército n." 2, 2.° série, do corrente ano, foi
colocado no batalhão independente de infantaria 11.° li.
73) Continua na situação de adido, mas em comissão
de serviço no Ministério das Colónias, Da colónia de
S. Tomé e Príncipe, onde vai servil' nos termos da alínea b) do artigo 3.° do decreto D.O36:019, de 7 de Dezembro de 1946, dos do 16 de Maio do corrente ano, o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Fernando dos Santos Ferreira, que se encontrava Da
mesma situação de adido no Ministério das F'inancas,
prestando serviço na guarda fiscal.
74) Está desligado do serviço desde 23 de Abril de
1947, para os efeitos da última parte do artigo 15.° do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o tenente chefe de banda de música, do batalhão independente de infantaria n." 18, José de Sousa.
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75) Deixou de desempenhar as funções de auxiliar do
bibliotecário o tenente chefe de banda de música, do
regimento de infantaria n. o 6, António Maias Meira, as
quais passam a ser desempenhadas pelo capitão chefe
de banda de música, do mesmo regimento, Francisco
AI ves Júnior.
76) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 20
de Fevereiro do corrente ano, e não a que lhe foi atribuída pela declaração 14), publicada na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, de 1 de Abril, também do corrente
ano, o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Adriano Rabaçal Dias Miguel.
77) Está desligado do serviço desde 29 de Abril do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto- lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n. o 3, Jaime IJenriq ues
Lopes.
78) Está desligado do 'serviço desde 23 de Abril do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o major do extinto quadro auxiliar de engenharia Joaquim Fernandes Pires.
79) São considerados desligados do serviço desde as
data!' que, respectivamente, lhes vão indicadas, nos termos
da última parte do artigo 15.0 do decreto-lei n. o 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, os oficiais na situação de
reserva a seguir indicados e que nas datas referidas atingiram o limite de idade para transitar para a situação de
reforma:
.
Coronel de infantaria António Lopes Mateus, desde 23
de Abril de 1947.
Coronel de infantaria Mário Constantino Oom do Vale,
desde 30 de Abril de 1947.
Major miliciano médico Aurélio Ricardo Belo, desde 3
de Abril de 1947.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Isidro Sequeira, desde 15 de Abril de 1947.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Carlos Augusto Marques da Silva, desde 22
de Abril de 1947.
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. 80) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva que ao diante se rnencionam e que nas datas referidas atingiram o limite de
idade para transitar para a situação de reforma:
Coronel de iufantaria Agostinho Pires de Morais, desde
2 de Maio de 1947.
Coronel de infantaria João Nepomuceno de Freitas, desde.
16 de Maio de 1947.
"
Coronel de infantaria Geraldes de Figueiredo Abreu e
Castro, desde 21 de Maio de 1947.
Coronel de engenharia, graduado, Joaquim Maria Valente,
desde 24 de Maio de 1947.
Tenente-coronel médico António Augusto da Veiga e
Sousa, desde 7 de Maio de 1U47. ~
Capitão de infantaria Adolfo Martins Condesso,. desde
26 de Maio de 1947.
'
81) Deixaram de prestar serviço na extinta comissão de
contas e apuramento de responsabilidades desde 19 de
Maio de 11:147 o coronel de infantaria Mário Silvio Ribeiro de Meneses e tenente-coronel de infantaria João
José Augusto de Barros, ambos na situação de reserva.
82) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n." 12 desde 26 de Abril do corrente
ano o tenente- coronel de infantaria, na situação de reserva, Aníhal da Conceição da Costa e Silva Pinto dos
Santos.

o

83) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 11, desde 18 de Abril do corrente
ano, o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Artur de Vasconcelos .

.

84) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n. o 1 desde ltl de Abril do corrente
ano o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Fernando de Castro da Silva Canedo.
85) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 5 desde 20 de .Abril do corrente
ano o major de infantaria, na situação de reserva, Francisco Guilherme Elbling Leal.
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86) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 9 desde 19 de Abril do corrente ano o
major de infantaria, na situação de reserva, Caetano
Alves Teixeira, deixando de o prestar no centro de mobilização de infantaria n.? 9.
87) Está desligado do serviço desde 17 de Março do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
. o major de infantaria, na situação de reserva, Tomás
Ivens Jácome Correia.
88) Deixou de prestar serviço no comando militar dos
Açores desde 1 de Setembro de 1946 o capitão de infantaria, na situação de reserva, José de Sousa Paz.
89) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 6 desde 13 de Maio de 1947
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Manuel
Ribeiro da Laje.
90) Continua na situação de adido, prestando serviço
no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, o capitão de infantaria Manuel Joaquim
da Silva Júnior que, pela presente Ordem do Exército,
é colocado na situação de reserva.
91) Deixou de prestar serviço na Legiiw Portuguesa
desde 1 de Maio do corrente ano o capitão de infantaria, na situação de reserva, Crispim Soares Gomes.
92) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 13 desde 1 de Maio do corrente ano o
capitão de infantaria, na situação de reserva, Bernardino Ar~ur de Magalhães.
93) Presta serviço como delegado da 1fanutenção Militar em Bragança desde 1 de Maio de 1947 o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Herculano da São
Boaventura de Azevedo.
94) Deixou de prestar serviço no Hospital Militar Principal desde [) de Maio de 1947 o capitão de infantaria,
na situação de reserva, Manuel Máximo Lopes e Silva
Barros.
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95) Deixou de prestar
serviço no batalhão
de caçadores n. o 10 desde 1 de Maio do corrente ano o capitão de infantaria', na situação de reserva, "Manuel António Granjo.

96) Deixou do prestar serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3 desde 2 do Abril do corrente ano
o capitão de infantaria,
na situação de reserva, A.ntónio
Pinto da Silva.
97) Está desligado do
corrente ano, nos termos
do decreto-lei D.O 28:404,
o capitão de infantaria,
Diogo de Oliveira.

serviço desde 25 de Março do
da última parte do artigo 15,°
de 31 de Dezembro de 1937,
na situação

do reserva,

José

98) Deixou de prestar serviço no quartel general da
2, a região militar desde 1 de Abril do corrente ano o
capitão do in fantaria,
Abreu Pessoa.

na situaçâo

de reserva,

Virgllío

elo

H9) Deixou de prestar serviço na Agência Militar desde
1 de Abril do corrente ano o capitão de infantaria,
na
situação de reserva, António Correia do Oliveira.

100) Presta serviço no centro de mobilização de infautaria n." [) o capitão de infantaria Júlio da Silva Madeira que, pela presente Ordem do Exército, passa à situação de reserva.
101) Deixou de prestar serviço na Agência Militar
desde 20 de Maio do corrente ano o capitão do infantaria, na situação de reserva, Manuel Maria Coelho J
nior.
.

ú-

102) Presta serviço na comissão do que trata a portaria. de 12 de Maio de H)38 desde 19 de Maio cio corrente
ano o capitão de infantaria,
na situação do reserva, António Carlos Amaral, deixando de o prestar na extinta
comissão de contas e apuramento
de responsabilidades.
103) Prestou serviço no Tribunal Militar Territorial do
Porto de 11 de Maio de 1941,a 31 de Dezembro de 1946
o capitão miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, na situação de reserva,
José Maria do Araújo.
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104) Deixou de prestar serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar desde 10 de
Abril de 19470 tenente do infantaria, na situaçâo de
reserva, Manuel João Ricardo.
,

105) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 7 desde 2 de Maio do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva, Jacinto
Ferreira Ezequiel, deixando de o prestar no centro de
mobilização de infantaria n. o 7.
106) Faleceu no ano de 1944 na colónia de Timor,
onde se encontrava em comissão, ignorando-se o mês
e dia, o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Manuel de Jesus Pires.
107) Presta serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 14 desde 14 de Maio do corrente ano o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Adelino Teixeira.
108) Chama-se Eurico Sampaio Satúrio Pires, e não
Eurico Sampaio Patrício Pires, o tenente miliciano de reserva de infantaria, que, por portaria de 25 de Março
findo, inserta na Ordem do Eoiércüo n, o 2, 2. n série, do
corrente ano, teve baixa do serviço.
109) Presta serviço no centro de mobilização industrial
n. o 5, cumulativamente com as de chefe de secção de
mobilização económica do estado maior do exército,
desde [) de Novembro de 1946, o tenente-coronel de artilharia Oscar da Silva Poreira Dias, que, pela Ordem
do Exército n. o 10, 2. a série, do mesmo ano, passou à
situação de reserva.
110) Ficou prestando serviço como delegado da inspecção do serviço automóvel do exército, junto da direcção
dos serviços de viação de Évora, o capitão de artilharia
Cândido Augusto de Carvalho Salgado, que, pela presente Ordem do Exército, transitou para a situação de
reserva.
111) Deixou de prestar serviço na extinta 1.8 delegação
da Direcção da Arma de Artilharia, no Porto, desde 19
de Abril do corrente ano, o capitão miliciano de artilharia
do extinto quadro especial, na situação de reserva, António Ernâni Mendonça Santos.
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112) Presta serviço na Legião Portuguesa desde 19 de
Março do corrente ano o major de cavalaria, na situação
de reserva, Francisco José Cabral de Quadros.
113) Deixou de prestar serviço na Agência Militar
desde 1 do Abril do corrente ano o capitão de cavalaria,
na situação de reserva, Joaquim José Galhardas.
114) Presta serviço no batalhão de caçadores n.? 10
desde 6 de Maio de 1947 o capitão de cavalaria, na
situação de reserva, Alfredo Mário da Conceição Diegues.
115) Faleceu em 12 de Julho de 1946, e não em 12 de
Junho do mesmo ano, como consta do obituário publicado na Ordem do Exército n." 2, 2.a série, de 1 de Abril
findo, o capitão miliciano de reserva de cavalaria Gabriel
Sérgio Osório de Barros.
116) Presta serviço na Comissão Superior de Fortificações desde 1 de Maio do corrente ano o major de
engenharia, na situação de reserva, Mário Melo de Oliveira Oosta, deixando de estar apresentado na Repartição do Gabinete deste Ministério.
117) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa
desde 1 de Abril do corrente ano o capitão de aeronáutica, na situação de reserva, Jacinto Henrique Paiva Simões.
118)
serviço
ano o
Lopes

Deixou de prestar serviço na La inspecção do
de saúde militar desde 1 de Abril do corrente
coronel médico, na situação de reserva, Joaquim
de Oliveira e Oastro.

lU)) Chama-se Tito Lívio Pinto Oosta Carneira, e não
Tito Livio Pinto Costa Carneiro, o capitão miliciano
farmacêutico de reserva que, por portaria de 25 de Março
último, inserta na Ordem do Exército n.? 2, 2.a série, do
corrente ano, teve baixa de serviço por ter atingido o
limite de idade.

120) Oontinua a prestar serviço na Escola do Exército
o capitão veterinário
Tito Lívio das Neves Cordeiro
e Silva, que passa à situação de reserva pela presente
Ordem do Exército.
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121) Continua a prestar serviço na Escola Prática de
Artilharia o capitão veterinário Gustavo da Silva Mot»,
q ue pela presente Ordem do Exército transita para a
situação de reserva.
122) Passou a desempenhar o cargo de chefe do centro
de mobilização de administração militar n." 1 desde 15
de Abril do corrente ano o major do serviço de administração militar, na situação de reserva, Carlos A ngusto
Pereira, que já ali prestava serviço.
123) Continua a desempenhar as funções de professor
ordinário efectivo no Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra (1 Mar o capitão do serviço de
administração militar, adido, José Bento, que pela presente Ordem. do Exército transita para a situação de
reserva.
124) Deixou de prestar serviço na delegação da 3. a
da 2.a Direcção Geral deste Ministério na
2.u Região Militar desde 19 de Abril de 1947 o capitão
do serviço de administração militar, na situação de reserva,
A ntónio Lourenço Martins.
.
Repartição

125) Deixou de prestar serviço na VI. Repartição da
1.3 Direcção Geral deste Ministério desde ó de Maio do
corrente ano o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do exército, na situação de reserva, José J oaq uim dos
Reis.
126) Continua a prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n." 2 o tenente do quadro dos serviços
auxiliares do exército Afonso Dias, que passa à situação
de reserva pela presente Ordem do Exército,
127) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n, ° 4 desde 1 de Maio do corrente
ano o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, na situação de reserva, António ~e Sonsa.
128) Presta
viço de saúde
tão do extinto
na situação de

serviço no centro de mobilização do sern." 3 desde 15 de Abril de 1947 o capiquadro de oficiais do secretariado militar,
reserva, António Maria Romão.
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129) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia
desde 6 de Maio do corrente ano o major do extinto
quadro auxiliar de artilharia Francisco António Gonçalves, que pela presente Ordem do Exército passa à
situação de reserva.
130) Deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria n." 3 desde 17 de Abril do corrente ano o major
do extinto quadro auxiliar de artilharia, 1W situação de
reserva, Albino José de Melo.
131) Presta serviço no regimento de cavalaria n." 1
desde 1 de Abril do corrente ano o major do extinto
quadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva,
Amadeu de Assunção Pereira.
132)
contra
tenente
ção de

Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
aeronaves n." 2 desde 11 de Abril de 1947 o
do extinto quadro auxiliar de artilharia, nasituareserva, Manuel António da Silva Ferreira.
.

--

Ministério da Guerra - La Direcção Geral-

3;" Repartição

133) Conta a antiguidade desde 28 de Junho de 1946,
e não desde 23 de Julho do mesmo ano, o sargento-ajudante do regimento de infantaria n." 16, Álvaro António
Pompeia Xavier, inscrito. sob o n." 44 na lista de antiguidades dos sargentos-ajudantes e primeiros sargentos,
publicada na Ordem do Exército n." 3, 2." série, de !fI
de Abril findo.
Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral- 3.· Repartiçlo
134) 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 Ea.'é,·cito para a situação de reserva:
Coronel de infantaria Artur Martins Dionisio, 25.050,$40.
Tem 25 anos de serviço.
Coronel de infantaria Manuel Moniz de Resendes, 36.0006 .
.Coronel de infantaria Silvério do Amaral Lebre, 36.0006.
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Coronel de infantaria Anacleto Pinto da Cunha e Paiva,
36.0008.
Coronel de infantaria Manuel Matos de Sampaio Nobre,
36.00015.
Coronel de artilharia José Guerreiro de Andrade, 37 200,0$.
Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial
Luis Corte Real de Almeida, 26.892t$60. Tem 35 anos
de serviço e 17 períodos.
Major farmacêutico Alfredo Marques Canário, 26.391r$40.
Tem 34 anos de serviço e 13 períodos.
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia Francisco
António Gonçalves, 25.800r$.
Capitão de infantaria Aniceto António dos Santos Júnior,
16.8008. Tem ~8 anos de serviço.
Capitão de infantaria Manuel Joaquim da Silva Júnior,
21.600t$.
Capitão
de infantaria
Gaspar Pereira Rodrigues,
21.251;$50. Tem 33 anos de serviço e 48 períodos.
(Vence pelo Ministério do Interior).
Capitão de infantaria
Francisco António Gonçalves,
21.12M80. Tem 34 anos de serviço e 24: períodos.
Capitão de infan taria Júlio da Silva Madeira, ~0.314t$10.
Tem 33 anos de serviço e 17 períodos,
Capitão de infantaria Cesário Tavares Coelho, 21.2161$50.
Tem 34 anos de serviço e 27 períodos.
Capitão de artilharia Cândido Augusto de Carvalho Salgado, 17 .4011~. Tem 29 anos de serviço.
Capitão veterinário Gustavo da Silva Mota, 15.600~). Tem
26 anos de serviço.
Capitão veterinário Tito Lfvio das Neves Cordeiro e Silva,
16.3218. Tem 27 anos de serviço e 4 períodos.
Capitão do serviço de administração militar Josó Bento,
18.6ootS. Tem 31 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
Af ..nso Dias, 15.600;$.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
João dos Santos, 15.6006. (Vence pelo Ministério das
Finanças).
135) Pensão anual que compete ao oficial a seguir mencionado que, nos termos do decreto-lei n.? 28:404, de 31
de Dezembro de HM7. transitou para fi situação de reserva
pela Ordem do Eeército D.O 2,2." série, do corrente ano:
Capitão de infantaria Eugénio Marinho Ferreira de Sousa,
20.223;$60. Tem 33 anos de serviço e 14 períodos.
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Ministério da Guerra - 3.a Direcção Gerai _1.& RepartiçAo
136) Para os fins consignados no artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, foram oferecidos
àquele Arquivo pelo Sr. D. Luís Filipe Correia de Mascarenhas e Aboim Ribeiro de Macedo e Brito (Uavelada)
as seguintes raras espécies bibliográficas e iconográficas:
1) Relação da solene acção de graças que O Corpo do
Comércio da Cidade do Porto ordenou se rendesse
ao Altíssimo no dia 22 de Outubro, pela feliz unido
do Supremo Governo do Reino com o Governo interino de Lisboa, Coimbra, 1820.
2) Novas msiruções pelas quais se deve reqular a eleição
dos Compromissát'ios,
Eleitores e Deputados
das
Cortes Extraordinárias,
por Manuel Fernandes

Tomaz, Lisboa, 1820.
3) Exposição ao Soberano Congresso.Nacional,
apresentada em Cortes no dia 8 de Maio de 1821, pelo
tenente ajudanto Tibúrcio Joaquim Barreto Feio.
4) Parecer de José Agostinho de Macedo sobre a ma.neira
mais fácil, simfles, e exequível da convocação das'
Cortes Gerais, ete., Lisboa, 18:?0.
5) O dia 24 de Agosto do Fausto Anno de 1820, inauqurado, E o brilhante 15 de Setembro, applaudtdo,

por A. P. F'J Lisboa, 182t.
6) Relação da junção de acção de graças celebrada na
Cathedral de Coimbra pela feliz restauração do
Reino de Portugal.
7) Projecto de lei oferecido à ponderação das Cortes Soberanas, pal'a deminuirem os periqos, qUf' nascem da
má conduta dos [ulqadores, Lisboa, 1821.
8) Concórdia (A) nacional, nascida da nova constituição,

por João Carlos Marão Pinheiro, Lisboa, 1821.
Governativa de Coimbra de 26 de

9) Decreto da Junta
Maio de 1846.

10) Idem de 27 de Maio de 1846.
11) Carta do Duque de Palmela, sobre o seu juramente
à constituição
de 1838, dirigida ao Visconde da
Carreira, Ministro de I. 111. F. e Paris, Paris,

1838.
12) Lista dos Deputados
Lisboa

em Janeiro

de Cortes, que se vão reunir em
de lN21, etc.

13) Retratos do cónego Dr. Autónio Luis de Mucedo e
Brito, D. Luis da Cunha, D. Francisco Gomes de
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vista de uma sala do Museu do Buçaco,
dos Raveladas, Joaquim Filipe de Macedo
António Joaquim Ramalho Ortigão e do
António Augusto Ferreira Aboim.
Forças de que se compunha o exército do
do Comando do Conde de Castro Marim,

'137) Por despacho ministerial de 23 de Abril último
alterações ao Plano de cursos,
estágios e tirocinios para o ano lectivo de 1946-1947,
publicado na Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do ano
findo, na parte referente à arma de infantaria:
são feitas as seguintes

a) Curso de comandantes de batalhão,
mido;
b) Curso de comandantes de companhia:

foi supri-

1.0 turno: inicio em 2 de Junho de 1947; duração de
quatro semanas: frequência de 25 tenentes.
2. o turno: inicio em 28 de Julho de 1947; duração
de quatro semanas; frequência de 29 tenentes .

•

138) Por despacho ministerial foi fixado o seguinte
número de alunos cadetes a admitir à matricula na Escola do Exército no ano lectivo de 1948-1949:
Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
Engenharia .
Aeronáutica.
. . . . . . . . •
Serviço de administraç'ão militar
Total

.•

65
'>....
0

15
15
15
20
155

139) De harmonia com o despacho de S. Ex." o Subsecretário de Estado da Guerra de 1 de Maio do ano
corrente acha-se aberto concurso para a escolha de dois
oficiais de artilharia que desejem frequentar o curso de
engenheiro fabril, nos termos do despacho inserto na
Ordem do Exército n.? 6, La série, de 1944, a p. 275.
Esses dois oficiais serão destinados à frequência dos
respectivos preparatórios,
devendo ti, sua matricula no
curso de engenheiro fabril ter lugar no ano lectivo de
1949 e 1950.
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Os requerimentos dos interessados devem dar entrada
no estado maior do exército (1. a Repartição) até ao dia
30 de Junho do ano corrente, acompanhados, obrigatoriamente, das respectivas notas de assentos, dos documentos comprovativos das classificações obtidas nas
cadeiras dos preparatórios universitários exigidos para
a matricula no curso de artilhariã e das obtidas nas cadeiras técnicas deste mesmo curso e, ainda, das informações necessárias à verificação das condições estabelecidas pela determinação I) da Ordem do Exército n.? 8,
La série, de 1945.
.
Todo o requerimento que não vier acompanhado das
informações e documentos acabados de mencionar será
excluído do concurso.

Ministério da Guerra - Repartição

Geral

140) Publica-se a relação dos alunos do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar com
direito a serom premiados no ano lectivo de 1945-1946:
Prémio por aplicação literária
Medalha de ouro
Artigo ü4.· do regulamento

Iiterár!o

35 - João Gomes Guimarães, 1.° ano do curso de construções, obras públicas e minas.
143 - Rúi da Silva Branco, idem, idem.
261- Armindo Alves Rodrigues, idem, idem.
263 - Manuel Humberto de Sousa Cunha, idem, idem.
266 - Alberto de Melo, idem, idem.
43 - Teodoro Domingos Rita, 2.° ano, idem.
264 - José Augusto Carneiro Rua, idem, idem.
265 - Alcino da Conceição Pinto, idem, idem.
387 - Francisco de Alegria Cardoso Carvalho, idem,
idem.
138 - Augusto de Oliveira Martins, 3.° ano, idem.
169 - Fernando Caroço Diabinho, idem, idem.
225 - Óscar Gonçalves de TIrito, idem, idem.
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332 - João Barata Serôdio Rosa, 3.0 ano do curso de
construções, obras públicas e minas.
40-João
Matos da Cruz, 1.0 ano do curso de máquinas e electrotecnia.
158 - José Henriques Rodrigues Cardoso Leitão, idem,
idem.
232 ~ Bernardino de Jesus Oliveira Torres, idem, idem.
308 - Francisco Perneco Bicho, idem, idem.
3 - Brasiliano Augusto da Silva, 2.0 ano, idem.
17 - José Nicolau de Sousa Almeida, idem, idem.
42 - Manuel José de Assunção Carvalho, idem, idem.
94 - Afonso Lemos Proença, idem, idem.
190 - Alfredo Rosa Jácome, idem, idem.
209 - José de Oliveira, idem, idem.
37a - Joaquim Fernandes de Oliveira, idem, idem.
356 - J osé Ulisses lübeiro Braga, 1.0 ano do curso de
contabilista.
25 - Júlio Simões de Sousa da Silva, 2.0 ano, idem.
384 - Américo José Correia dos Santos Barata, idem,
idem.
188 - António Augusto Gaspar Correia, 3.° ano, idem.
376 - Feliciano Barata Serôdio Rosa, idem, idem.
91-Mário
da Costa Pereira, 3.° ano do curso complementar de indústria.
183 - José Caeiro de Matos Junca, idem, idem.
333 - David Seq uerra, idem, idem.
305 - Abel Gardete Cabaço, 4.° ano, idem.
192 - José .Jorge de Sá, 5.° ano, idem.
213 - Carlos Cardoso Matias, idem, idem.
308 - Rui Gonçalo do Oarmo Moura, idem, idem.
321- António Madeira Posta, 3.° ano do corso complementar de comércio.
Artigo 65.°, com vista ao artigo 64.°, do regulamento

literário

5 - Carlos Augusto de Almeida Lima, 4.° ano do
curso do construções, obras públicas e minas.
82- António da Silva Santos, idem, idem.
216 - Horácio Gouveia Lopes, idem, idem.
294 - Paulo dos Reis Miralto, idem, idem.
65 - Manuel António Gonçalves Paulo, 4. o ano do curso
de máquinas o electrotecnia.
207 - Jaime Correia da Silva Quitério, idem, idem.
361- Jorge Pereira Matias, idem, idem.
196 - Fernando Ferreira Figueira, 4.0 ano do curso de
contabilista.
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Artigo 63.· do regulamento

literário

180 - Edgardo Manuel Carvalho de Matos, 1.0 ano do
curso de construções, obras públicas e minas.
24 _. Teófilo José Sarmento, idem, idem.
323 - Carlos Alberto de Oliveira Madail, idem, idem.
372 _ Joaquim Afonso 'I'avara Valente Ferreira de
Abreu, idem, idem.
88 - Paulo Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama,
2.° ano, idem.
354 - J asá Soares Duarte, 3.° ano, idem.
6 - Frederico Martins Teixeira de Carvalho, 1.0 ano
do curso de máquinas e electrotecnia.
21 - Edgar Teixeira Lopes Marinho, idem, idem.
86 - Mário Amílcar dos Heis Pereira ... idem, idem.
92 - Dario Bastos Martins, idem, idem.
219 - Fernando Rosado Correia, idem, idem.
288 - José Manuel David de Abreu, idem, idem.
309 - Armando José Ferreira Marques, idem, idem.
182 - Manuel Francisco dos Santos Domingues, 2.° ano
do curso de contabilista.
221- Nuno Hélder Louro Coelho, idem, idem.
250 - António dos Santos Lajes Martins, idem, idem.
206 - Eduardo José de Miranda Gomes, 3.0 ano, idem.
274 _ Adelino Marques Sampaio, idem, idem.
348 - Hélder Tomás Virgílio, idem, idem.
11 - Jorge Fernandes Ribeiro de Sousa, 1.0 ano do
curso complementar de indústria.
101- Edmundo Vieira da Costa Feio, 3.0 ano, idem.
164 - António Vital Melo dos Reis, idem, idem.
283 - Vitor António Costa Morais Oarvalhosa, idem,
idem.
355 - Álvaro Jorge Gonçalves Teixeira da Silva, idem,
idem.
374- José Maria da Veiga Brandão de Brito, idem,
idem.
44-João
Martinho Pedrosa, 4.0 ano, idem.
162 - Rogério Rodrigues Madeira, idem, idem.
97 - José Francisco Jesuino, 5.° ano, idem.
24ô - Dagoberto Campos de Lima, idem, idem.
186 - Joaquim Francisco Lopes Arranhado, idem, idem.
353 - Mário Moreira Rosa Soares, idem, idem.
211 ~ João Vital' Lucas Varela, 3.° ano do curso complementar de comércio.
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215 - António Hodrigues da Luz Correia, 4.° ano do
curso de construções, obras públicas (I minas.
349 - Eduardo Paulíno, idem, idem.
120'- Rosendo Miranda Pereira Martins, 4.° ano do
curso de contabilista.
244 - ManufI! Pedroso Gonçalves, idem, idem.
260 - José Diogo Afonso, idem, idem.
.
271 - Egídio do Nascimento Pires, idem, idem.
Prémio por comportamento exemplar

376 - Feliciano Barata Serôdio Rosa, 3.0 ano do curso
de contabilista.
305 - Abel Gardete Cabaço, 4.0 ano do curso complementar de indústria.
Escola do Exército

141) Pertenciam ao regimento de infantaria u.? 10,
com os n.?", respectivamente, 525/46 e 524/46 e não
à Escola Prática de Infantaria, com os n.08 82::!/46 e
807/46, os soldados cadetes Manuel Augusto Teixeira
'reles Grilo e António Joaquim Alves Moreira, alistados
como cadetes 'no corpo de alunos da Escola do Exército,
a que se refere a declaração 174), inserta na Ordem
do Exército 11.° 10, 2.a série, de 31 de Dezembro do ano
findo.

x --

ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração

de vacaturas

do magistério

Nos termos do artigo 20. do decreto-Is! n.? 30:874,
do 10 de Novembro de 1940, e para efeitos de respectivo provimento, faz-se público que se encontra a concurso o lugar de professor adj unto do grupo das 10. a,
11.,a, l:3.a, 13. a e 14.· cadeiras, respectivamente: Material de Artilharia; Balística Geral; Tiro do Artilharia;
Elementos de Táctica Geral- Táctica e Serviço de Artilharia; Explosivos e Gases de Guerra.
0
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Os candidatos ao referido lugar elevem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 7 de Maio de 1947, as suas declarações, feitas em papel selado e dlrigidus ao comandante
da Escola. instruídas com os documentos a que se referem o artigo 3.° e seu § único do decreto-lei n." 13:764,
de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército. 25 de Março de 1947. -O Comandante, Alva1·o Teles Ferreira de Passos, general.
[Pub ltcado no Didrio
d. 1947).

do Gorerno n.o 79, 2.a série, do 7 de Abril
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XI- BALA"
Cofre de Previdência

dos Ofl

Nos termos do artigo 45. do decreto n." 22:199, de 15 de
ao 1.0 trimestre de 1947:
0

Receita
Saldo do antecedente,

corrigido

pelo balanço:

Titulol de divida pública (valor de compra) ••••
ObrlgsçOes da Companhia dos Caminhos de Ferro
do Norte de Portuaal (valor do compra)
ImóveIs (valor do balanço)
••.•..•
Depôsí ica à ordom
Fuudo de maueto •
DInheiro om caixa.

19:528.821810
394.~19806
(a) 5:784.5501100
1:133.129858
20.000800
11138

26:861.021812

Qnotas:
Recebidas

durante o trimostre

• • • . • • • . . • • • . • . . • . •

506.270~

14

.lur08 :
Dos depósitos i. ordem em 1946 • .
Do thul08 om cartetra . • • • • • •
Nos termos do artigo 5.° do decreto
15 de Fevereiro de 1933 • • • • •

• •
• •
n.o
• •

• • •
• • •
22:199,
• • •

• .
• •
de
• •

2.981810
199.601605
2._6_97..;8;.0_0
206.285816

llcceltas

eventuais:

Nos termos do artigo
16 de Feverul ro d"
Nos termos do artigo
15 de Fevereiro de
Lucro do reembolso
nhla dos Caminhos

23.0 do decreto n.? 22:199, de
1933 • • • • • • • • • • • •
35.° do decreto n,? 22:199, de
1~33 • • • • • • • • • . • •
de 20 obrfg açõe s da Compudo Feno do Norte de Por tug al

1.0111196
15/145
84...:8...:S_6

Im6veis:
Rendas recebidas no trlmostro .
Desconto num prómlo de seguro .
Excosso de um preparo rçstttuldo
Contribuições
ImporUlncia
Fnndo

79.619"90

em depósito:
recebida

de desllesas

Adicionais

79.585·100
2n890
8800

sem Indicação do subser ítorcs .......••.

5261182

de fUDclonamento:

recebidos

durante

o trimestro

22.518/150
27:676.883690

(a) Deprecíou- se , pelo balançn,

de 5.460ij (1 por cento de 1:090.0004 por seis meses) o pr~dlO
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CETES
ciais do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete do Cofre, referente

Despesa

SubSídi~S :
Importâncias pagas durante

O

trimestre.

498.625~85

• • • • .

Subsídios elli prestaçêes ;
Importítneias pagas duranto o trimestre.

13.880647

ltelldas vltaliolas:
Importâncias

pagas durante o trimestre.

. . . . • • • . . . • . ••

Quotas :
Importância

das restltuldas,

por Indevidamente

pagas

• • • • • • • •

10.754/1CO

Imóveis:
Várias despesas liquidadas

no trimestre

ó.043{170

Fundo de despesas de funcionamento:
Gratifioações

d

outras despesas

liquidadas

no trlmostro

•

SaldO que passa:
Titulos de dIvida pública (Talor de compra). • ••
Obrigações da Companhia dos Caminhos de Forro
do Norte de Portugal (valor de compra)
Imóveis (valor do balanço)
•• • • • • •
Depósitos à ordem
Fundo de manolo •
Dinheiro em caixa.

19:528.821610
3!l2.GO~892
õ:784.5501i00
1:403.094~15
20.0001100
868IJ61

27:129.937

{l78

27:676.883690

da Amadora.
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Obltl.lárlo

1944
Dezembro

11-

Tenentr. de infantaria, na situação de reserva,
nuel de Jesus Pires.
Alferes reformado Joaquim Duarte.

Ma-

1946
Maio
Dezembro

26 - Tenente miliciano reformarlo António Maria.
27 - Alferes miliciano de infantaria Joaquim Cordeiro
Gomes.

1947
Janeiro
Março
»
»
»
»
»
»

Abril
»

»
»
»

»
»

,.
»
»

»
»

»
»
»

22-Generalreformado
João Júlio dos Reis e Silva.
8 - Tenente reformado -José Augnsto F'razáo.
13 - Coronel reformado Francisco Justino Morais Teixeira.
17 - Tenente-coronel
reformado
Luís Cândido Albuquerque do Amaral Cardoso.
18 - Maj,or !eformado,
graduado,
Gabriel Rodrigues
.l! errao.
22 - Alferes reformado, inválido de guerra, Cláudio da
Silva.
29 - Tenente de infantaria, desligado do serviço, José
Reinaldo Oudinot.
31- Capitão de infantaria, na situação de reserva, José
do Nascimento Franco.
1- Capitão de infantaria, no quadro, Antúnio Teixeira
Monteiro.
3 - Major reformado Jaime Matos Caldas e Quadros.
5 - Tenente reformado, inválido de guerra, João Marinho de Bar ros Magalhães.
6 - Capitão de cavalaria,
no quadro, Luís Ferreira
Pinto.
8 - Coronel reformado Cândido Gomes.
12 - Coronel de infantaria, na situação de reserva, Luís
Torcato de Freitas Garcia.
13 - Major médico, na situação d o reserva, Au túuio
Alberto Bressane Leite Perry de Sousa Gomes,
adido, no Ministério do Interior.
13 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Luís
Carlos Pamplona.
14 - Coronel reformado José Marceliano da Silva Pereira.
17 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Rodrigo Faustino.
20 - Coronel de infantaria,
na situação
de reserva,
Artur José dos Santos.
21- Tenente-coronel
médico reformado José Augusto
Rodrigues.
21- Capitão reformado Lourenço Rodrigues Saldanha.
24 - Alferes reformado Francisco Mendes Ramalhete.
26 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Correia de Carvalho, em serviço no Tribunal
Militar Territorial
do Porto.
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29 -

Capitão miliciano médico de reserva Pedro Afonso
Emauz Leite Bibeiro.
6 - Tenente-coronel
miliciano de engenharia,
do e:{tinto quadro especial, Joaquim Araújo Pereira.
22 - Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, da carreira cle tiro .le Espinho, Carlos Lopes.

Rectificações

N a Ordem do Exército n.O10, 2." série (suplemento), cio ano findo,
p. 909, 1. 23.", onde se lê: "Setembro", deve ler-se: "Abril".
Na Ordem do Exército n.? 2, 2." série, cio corrente ano, p. 140,
1. 2\)." e 30.", onde se lê: «Ins tituto I'r ofissional dos Pupilos dos
Exércitos de Terra e Mar", deve ler-se: «Colégio Militar"; p. 152,
1. 32.", onde se lê: "Costa", deve ler-se: «Cotta»: p. 155, 1. 33." c
34.", onde se lê: "grupo misto de artilharia
de 8. Miguel», devo
ler-se: «bateria iudepcndente de defesa de "costa n.v 1 (grupo misto
de artilharia
de S. Miguel}»: p. 166, 1. 10.", onde se lê: ,,1936»,
deve ler-se: ,,1940,,; p. 189, 1. 18.', onde se lê: "Salgado», deve
ler-se: "Salvado».
N a Ordem do Exército n.O 4, 2." série, do corrente ano, p. 230,
1.37.', onde se lê: «João da Conceição Pereira Lourenço», deve ler-se: «Júlio da Conceição Pereira Lourenço».

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante General,

"

"

//t(7/
)

Mi l TÉRIO Df\ G~ERRf\
lo!

..

oJ

'lO adi

llJ

Ordem
2.-

N.o 6'

o

Ministro
mento

Série

5 de Julho de 1947

da Guerra
e execução

manda puJ>licar para conhecino Exército

l-DECRETOS
Ministério

o seguinte:

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear o tenente-coronel 0.0 corpo do estado maior José António da Rocha Beleza Ferraz para ir ao estrangeiro em missão de
serviço relacionada com o plano de rearmamento do
exército.
Além das despesas de transporte será abonado ao referido oficial, a titulo de aj uda de custo, nos termos do
artigo 10.° do decreto n. ° 34:336, de 3 de Janeiro de
1945, o subsidio diário de 300J, o que tudo será pago
pela verba constante do artigo 570.°, do capítulo 27.°, do
orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano
económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 30 de Maio de
1947. - O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santoe
Costa.
(Nlo carece de visto ou anotaçlio do Tribunal de Contai).
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear os oficiais em
seguida designados para irem ao estrangeiro em missão
de serviço relacionada com o plano de rearmamento do
exército:
Major de artilharia Sigismundo Álvares Pereira e Lima.
Major de cavalaria Domingos de Sousa Magalhães.
Capitão de cavalaria Manuel Ferreira Peixoto da Silva .
. Tenentes de aeronáutica Manuel Chitas de Brito e Manuel José de Barros da Costa Navarro de Andrade
Belmarço,
Além das despesas de transporte e expediente será
abonado a cada um dos referidos oficiais, a titulo de
ajuda de custo, nos termos do artigo 10.° do decreto
n.? 34:336, de 3 de Janeiro de 1945, o subsídio diário
de 3 libras ao câmbio oficial, o que tudo será pago pela
verba constante do artigo 570.°, do capitulo 27.°, do orçamento do Ministério da Guerra para o corrente ano'
económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 11 de Junho
de 1947.-0
MJnistro das Finanças, João Pinto da Costa
Leite.-O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos Costa.
(Não carece de visto ou anotação

Ministério

da Guerra - Repartição

do Tribunal

de Contas).

Geral

Nos termos do decreto n.? 16:070, de 25 de Setembro
de 1928: manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Isaura da Assunção
Peixoto Coelho e a Eugénia da Conceição Peixoto Coelho, filhas do falecido alferes de reserva Baltasar Dias
Coelho, a reversão da quota- parte do subsidio mensal,
no quantitativo de 2381554, em virtude do falecimento de
sua mãe, Maria dos Desamparados Peixoto, em 30 de
Dezembro de 19-1:6.
Ministério da Guerra, 17 de Junho de 1947.- O Subsecretário de Estado da Guerra, Frederico da Costa Lopes da S lha.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 23 de Junho do 1941. NAo
silo deTidos emolumentos, nOI termos do decreto n.o 22:261).
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DE SITUAÇAO

Direcção Geral-

2.& Repartição

Por portarias de 27 de Maio de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério
desde 20 de Maio de 1947, por ter deixado de prestar
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, o tenente miliciano de cavalaria, adido,
Rogério Morais Coelho Dias, ficando na situação de
licenciado. '(Anotada pelo Tribunal de Contas em 3 de Junho de 1947),
Adidos

supranumerário, do regimento de cavalaria n. o 7, Francisco José Correia de Lacerda da
Costa Félix; tenente de artilharia. no quadro da arma,
Augusto Bagorra e alferes de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 9, Luís Adão de Aguiar, o primeiro
por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço no Ministério do Interior, na Santa
Casa da Misericórdia
de Lisboa, e os restantes por
terem sido requisitados pelo Ministério das Colónias
para desempenhar comissões de serviço militar, o se·
gundo na colónia do S. Tomé e Principe, nos termos
do § único do artigo 3.0 do decreto n.? 36:019, de 7
de Dezembro de 1946. e o terceiro na colónia da
Guiné, nos termos da alínea b) do artigo 3.0 do mesmo
decreto, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 14, 16 e 15 de Maio de 1947

Capitão-médico,

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 3 de Junho de 1947).

Quadro da arma de cavalaria

Alferes de cavalaria, adido, António Pereira da Silva, que,
de regresso do Ministério do Interior, se apresentou,
em 18 de Maio de 1947, para preenchimento da vaga
no quadro.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em G no Junho do 1947. Não silo
devIdos emolumentos, nos lermos do decvero
22:257).

D.·

Quadro de oficiais do serviço de administração

militar

Alferes, do serviço de administração militar, supranumerários nos termos da 2.· parte do artigo 5"8.0 do
decreto- lei n. o 28:401, substituído pelo decreto-lei
n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, do comando
militar da Madeira, António Bernardino
Castelo
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Branco Brito e, do batalhão independente de infantaria n." 18, Felisberto Henrique da Silveira Esteves,
continuando ambos colocados nas situações em que
actualmente se encontram, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pejo Tribunal de Contns em 6 de Junho de 1947. Nilo s1\o
dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, do comando militar da Madeira, onde
continua colocado, José Fernandes, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pejo Tribunal de Contá. em 5 de Junho de 1947. Nilo
silo devidos emolumentos,
DOS tormos do decreto
n.? 22:257).

Baixa do serviço

Alferes: de infantaria Alberto Ramos Feio Soares de
Azevedo e, de artilharia, Artur Xavier da Silveira
Machado, ambos milicianos de reserva, nos termos do
§ 5.0 do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por terem atingido o limite de idade,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 3 de Maio de 1947 e 22 de Dezembro
de 1946.
(Anotada pejo Tribunal de Contas em S de Junho de 1947).
Supranumerârios

Capitão Carlos Augusto Nunes e tenente Artur Relva de
Lima, ambos de artilharia e da bateria mista de artilharia de Cabo Verde, e tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, da companhia disciplinar
de Cabo Verde, José da Conceição Miguel, nos termos
da 2. a parte do artigo 58.0 do decreto-lei n. o 28:401,
substituido pelo artigo Lado decreto-lei n, o 32:6g2,
de 20 de Fevereiro de 1943, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Nilo carecem de visto ou anotaçllo

do Tribunal

de Conta.).

Por portarias de 3 de Junho de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, o tenente mili-

2.& Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.' 6

369

ciano de cavalaria, adido, Francisco J osé Teixeira de
Aguiar, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Maio de 1947, ficando na situação de licenciado.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 7 de Junho de 19(7).

Adidos

Majores de infantaria, 2.° comandante do batalhão de
caçadores n.? 3, Augusto José Machado e da Carreira de Tiro Vergueiro-Ducla Soares, António Manuel
Baptista e de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 1, Armando Neri Teixeira, e alferes de cavalaria,
do regimento de cavalaria n.? 1, António Malta Leuschner Fernandes, por terem sido requisitados para
desempenhar comissões do serviço dependentes do
Ministério do Interior, como governadores civis dos
distritos de Bragança, Santarém e Braga e,·na guarda
nacional republicana, respecti"amente,
devendo ser
considerados nesta situação desde 25, 25, 25 e 29 de
Maio de 1947.
.
Capitão, do regimento de cavalaria n." 3, Joaquim Maria
Santana e alferes, no quadro, António Marques, ambos
do quadro dos serviços auxiliares do exército, por
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10 de Maio
e 3 de Junho de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 7 de Junho de 19(7).

Quadro da arma de artilharia

Tenentes de artilharia, adidos, Elmano Augusto de
Araújo e Melo e Lúcio Jacinto Nunes, que, de regresso
do Ministério das Colónias e de comissão militar na
colónia de Angola, se apresentaram em 31 de Maio
de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Vinda pelo Tribunal de Conlal em 13 de Junho de 1947. Nilo são
devidos emolumento., nos lermOI do decreto n, 022:261).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente, do regimento de infantaria n. ° 10, Manuel Mendes Soares e alferes, do regimento de infantaria n.? 3,
Aurélio Climaco de Mntos Silva e, do batalhão de caçadores n,o 9, António Inácio Subtil, todos do quadro
dos serviços auxiliares do exército e supranumerários,
continuando colocados nas unidades onde actualmente
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se encontram, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerados nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 13 de Junho do 1947. Não silo
devidos emolumentos, nos termos do doereto n .• 22:251).

Extinto quadro auxiliar de engenharia

Capitão, do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, da Escola do Exército, onde continua colocado, Epaminondas da Luz Rocha, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Trlhunal de Contas cm 16 de Junho do 19H. Nilo .1\0
devidos emo lumentcs, DOS tormos do docreto n.o 22:257).

Reforma
.,

(Despacho da Caixa GoraI de Aposentações da 23 de Maio de 1947,
publicado no DU,riQ du Governo 0.° 120, 2.a sório, de 26 do
mesmo mês o ano).

Major, do extinto quadro auxiliar de engenharia, da direcção da arma, Joaquim Fernandes Pires e capitães:
do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimento de infantaria n.? 4, António Joaquim Cândido
Ferreira e, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Jaime Henriques Lopes, nos termos da alínea b) do artigo 2.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 23 de
Abril, 4 de Março e 29 de Abril de 1947.
(Nilo carece do visto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Supranumerârios

Tenentes, da bateria mista de artilharia de Cabo Verde,
José Maria Ferrão e, da companhia disciplinar da
mesma colónia, Joaquim Miguel e alferes 'Alfredo Fernandes, todos do quadro dos serviços auxiliares do
exército, nos termos da 2.8 parte do artigo 58.0 do
decreto-lei n.? 28:401, substituido pelo artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e
da portaria n." 10:368, de 15 de Abril de 1943, devendo ser considerados nesta situação desde 11 data
da presente portaria.
(Não carase de vi.to

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

2.' Série

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 6

371

Por portarias de 5 de Junho de 1947 :
Adidos

Capitão de infantaria, na situação de reserva, A'driano
Coelho Marinho,' por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, como chefe dos serviços da clínica
psiquiátrica do Centro de Assistência Psiquiátrica da
Zona Norte, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Junho de 1947.
Tenente, do regimento de cavalaria n.? 6, Henrique Fernandes Nogueira e alferos, do regimento de linfantaria n. o 3, José da Cruz, ambos do quadro dos serviços auxiliares do exército, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões de serviço dependentes
dos Ministérios do Interior, na guarda nacional republicana o primeiro e das Finauças, na guarda fiscal,
o segundo, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 1 de Junbo e 29 de Maio de
(Anotada pelo Tribunal de Contai em 11 de Junho de 1947).
1947.

>

Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano médico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n." 3, Bernardo de Magalhães Vilar,
nos termos do § 3. o do artigo 61. o do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
27 de Maio de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Coutas om 11 de Junho de 1947).

Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, da defesa antiaérea de Lisboa, João Nunes da Fonseca, nos termos
da última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n.? 28:404-,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido julgado
incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
31 de Maio de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas om 11 de Junho de 1947).

Supranumerario

Coronel, do corpo do estado maior, adido, Adolfo do
Amaral Abranches Pinto, que, por ter regressado do
Ministério das Colónias, de comissão militar na colónia de Moçambique, se apresentou em 3 de Junho de
194:7.
(Vlsad& pelo Tribunal de Contas em 1-1 de Junho do 1947. Não
silo dovldol emolumentos,

nos termos do doereto n.' 22.251).
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Por portarias de 12 de Junho de 1947:
Adidos

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 15, Paulo Bénard Guedes, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério das Colónias, como
chefe da La Repartição da Direcção Geral Militar do
referido Ministério, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Junho de 1947.
Capitão de aeronáutica, da base aérea n. o 2, Carlos de
Pinho Canelhas, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço civiL dependente do
Ministério das Comunicações, na Direcção Geral de
Aeronáutica Civil, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Junho de 1947.
(Anotadas polo TrIbunal

de Contas em 17 de Junho de 1047).

Quadro da arma de infantaria

. •

Capitão de infantaria, adido, José Joaquim de Almeida,
que, de regresso do Ministério das Colónias e de
comissão militar na colónia da Guiné, se apresentou
em 9 de Junho de 1947, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 do Junho de 1947. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Reforma
(Despacho ela 24 de Maio de 1946 da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Prevldêncta, publicado no Diàrto do Governo n,? 121,
2.' série, de 27 de Maio do 1947).

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n. o 11,
Lino da Ressurreição e Silva e Raul da Cruz Pereira,
nos termos da alínea d) do artigo 2.° do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por terem
sido punidos com a pena de reforma, nos termos do
artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:329, de 19 de Outubro
de 1942, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 7 de Março e 19 de Janeiro
de 1946.
(Nilo c~rece de visto ou anotação do TrIbunal de Contas).
Supranumerãrio

Tenente de aeronáutica, da base aérea n. o 4, Raul Hernani Jotta Teles Grilo, nos termos da 2.a 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, e § 2.° do artigo 11.° do decreto-lei
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n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, e da portaria
n." 10:711, de 18 de Julho de 1944, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Nilo c~rece de visto ou anotação do Trlbunal de Contas).
Baixa do serviço

Major médico, graduado, Luis Carlos Simões Ferreira;
capitães: médicos, César Raul da Costa Andrade,
Fernando da Cunha, Júlio Meireles Guerra e José
Cristino e, farmacêutico, Acácio Augusto Mariano e
tenente cirurgião dentista, Alberto Baptista, todos milicianos de reserva, nos termos do § 5.0 do artigo 61. o
do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10 de
Junho, 19 e 30 de Maio, 10, 6 e 9 de Junho e 30
de Maio de 1947.
•
(Anotadas

Por portadas

pelo Tribunal

de Contas em 17 do Junbo do 1947).

de 17 de Junho de 1947:
Adidos

Major de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n. o 4, Manuel Vilhena de Melo Sampaio e
alferes de cavalaria, da Escola Prática da Arma,
Carlos Correia de Sampaio Vasconcelos Porto, o primeiro por ter sido requisitado pelo Ministério do
Interior, para desempenhar serviço na guarda nacional
republicana e o segundo por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço militar,
dependente do Ministério das Colónias, na colónia de
Moçambique, nos termos do § único do artigo 5.0 do
decreto n. o 13:309, de 23 de Março de 1927, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
16 de Junho e 17 de Janeiro de 1947.
(Anotada polo Tribunal

de Contas em 24 de Junho de 1947).

Reserva

Tenente-coronel,
do serviço de administração militar,
adido, em serviço na Manutenção Militar, João dos
Santos Torres e tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, do regimento de cavalaria n." 6,
Manuel Ramos, ambos nos termos da alínea b) do
artigo 12.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
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de 1947, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pel s junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde 3
e 6 de Junho de 1947.
Capitães: de artilharia, do regimento de artilharia pesada n.? 2, Mário Augusto Lopes, do serviço de administração militar, das Oficinas Gerais de Fardamento
José Gregório Gil e do quadro dos serviços auxiliares
do exército, do regimento de iafantaria n.? 1, Manuel
Caramelo, do batalhão de metralhadoras n.? 1, João
Baltasar, do regimento do artilharia ligeira n.? 1, José
Fernandes, do grupo independente de artilharia n." 6
(automóvel), José Ramalho e, do Presidio Militar,
Antóni.o Coelho, todos nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de Maio
de 1947, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
15, 25, 25, 25, 25: 25 e 25 de Maio de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Julho de 1947. Nilo
silo dovidos emolumentos, n08 termos do decreto n.? 2~:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenente de engenharia, do centro de mobilização de
engenharia n. o 3, Ilídio Mariz Simões e alferes de
infantaria, do centro de mobilização do infantaria
n. o 12, José Luís Fragata e, do centro de mobilização
de infantaria n. o 20, José Valdês Penalva Campelo
Franco Frazão, todos milicianos licenciados, nos termos dos artigos 2õ.o e 26.0 do decreto-lei n. o 36:304,
de 24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 3, 16 c 2 de Junho de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 24 de Junho do 1947).

Por portarias de 24 de Junho de 1947:
Adidos

Tenente-coronel
de engenharia, da direcção da arma,
Eugénio Sanches da Gama e capitão de infantaria, da
escola prática da arma, Alberto Vilarinho Rosa Garoupa, por terem sido requisitados pelos Ministérios
das Colónias para, em comissão civil, nos termos da
2. a parte do decreto n. o 36:019, de 1946, desempenhar
o cargo de director geral, interino, de fomento colo-
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nial O primeiro, e do Interior, na guarda nacional republicana, o segundo, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 18 e 13 de Junho de
1947.
Capitão de engenharia, adido, em serviço no Ministério
das Obras Públicas, José Rafael Baptista Júnior, por
lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Junho de 1947.
Capitão, do serviço de administração militar, das Oficinas
Gerais de Fardamento, supranumerário, António Dias,
por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão
de serviço naquelas Oficinas, devendo ser considerado
nesta situação desde 13 de Junho de 1947.
Capitão, do serviço de administração militar, adido, em
serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento, Joaquim
Gonçalves Duarte da Silveira, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na policia internacional e de
defesa do Estado, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1944.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas om 27 de Junho de 1947).

Por portaria de 26 de Junho de 1947:
Adido

Major, do corpo do estado maior, professor catedrático
da Escola do Exército, Augusto Manuel das Neves,
por ter sido provido definitivamente no lugar de professor catedrático da 6.0. cadeira da referida Escola,
por portaria de 14 de Novembro do 1946, devendo ser
considerado nesta situação desde 25 de Maio de 1947.
Anotada

polo Tribunal

do Contas om 27 do Junbo do 1941).
(

Por portarias de 28 de Junho de 1947 :
Adido

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n. o 2, Alvaro de Sousa, por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
de serviço dependente do Ministério das Finanças, na
guarda fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde 22 de Junho de 1947.
(Anotl\da pelo Tribunal

de Cont •• oro 4 de Julho de 19(7).
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Reserva

Coronel de artilharia, da escola prática da arma, Carlos
Gonçalves Pereira de Barros, nos termos da alinea c)
do artigo 12.0 do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de
Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Junho de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Julho de 1947. Nilo são
devidos emolumentos, nos termos do deereto D•• 22:267).

Reforma
(Despacho da Caíxa Geral de Aposentações
de 24 de Junho de
1947. publicado no Díôrio do Governo n.? 146, 2." sério, de 26 do
mesmo mês e ano).

Tenente, do quadro dos serviços" auxiliares do exército,
da 2. a Repartição da 1.a Direcção Geral deste Ministério, Manuel Luis Moreira, nos termos da alínea b) do
artigo 2.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço
pela junta hospitalar de inspecção; devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Março de 1947.
(Não carece de visto ou anotação

P01'

do Tribunal

de Coota.).

portarias de 30 de Junho de 1947:
Reserva

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n." 9, Henrique Augusto de Lacerda,
nos termos da alínea b) do artigo 12.0 do decreto-lei
n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, por ter sido julgado incapaz do serviço activo pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Junho de 1947.
Coronel, comandante, do regimento de infantaria n.? 3,
Rodrigo Álvares Pereira e tenente-coronel, chefe da
3. a Repartição do quartel general do Governo Militar
de Lisboa, Artur Ernesto Campos de Oliveira Pinto,
ambos de infantaria, nos termos da 1.a parte da alínea c)
do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de 1947, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 24 e 13 de Maio de 1947.
Coronéis de cavalaria, com o curso do estado maior,
Humberto de Luna da Costa Freire e Oliveira e João
Pinto de Almeida Ribeiro, ambos da direcção da arma,
nos termos da última parte do artigo 127.0 do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser
considerados nesta situação desde 19 de Junho de 1947.
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Coronel, do serviço de administração militar, adido, em
serviço na guarda nacional republicana, Artur Ar·
mando de Magalhães Correia, nos termos da alinea a)
do artigo 12. do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de
Maio de 1947, devendo ser cousiderado nesta situação
desde 7 de Junho de 1947.
Capitães: do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Direcção do Serviço de Administração Militar, Joaquim António Piteira e, do extinto quadro
a.uxiliar de artilharia, do regimento de cavalaria n." 6,
José Joaquim Claro, nos termos da alinea b) do artigo 12.0 do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de Maio de
1947, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 12 e 18 de Junho de 1947.
0

(Visadas pelo Tribunal de Contas om 5 do .1ulho de 1947. Não
são devidos emolumentos, uos termos do decreto n.o 22:257).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 24 de Maio de 1947:
Concedida licença ilimitada à professora efectiva do
5.0 grupo liceal do Instituto de Odivelas, Aida Fernandes David, nos termos dos artigos 25.0 e 26.0
da lei de 14 de Junho de 1913 e artigo 14.0 do decreto n.? 19:478, de 18 de Março de 1931, devendo
ser considerada nesta situação desde 20 de Maio de
1947.
(Anotado. pelo Tribunal de Contas om 26 de Maio do 1947).

III-'PROMOÇOES
Ministério

da Guerra - I.a Direcção

Geral - 2. a Repartição

Por portarias de 27 de Maio de 1947:
Governo Militar

de Lisboa - Ouartel

Alferes, do quadro dos serviços
o sargento-ajudante do extinto
secretariado militar, do distrito
bilização n. o 1, José da Costa
de antiguidade.

general

auxiliares do exército,
quadro de sargentos do
de recrutamento e moFerreira, sem prej uizo

(Visada pulo Trlbuoal de Coot&l, em 8 do Junho de 1941. Silo
dovldol omolumeotol, 001 termol do decreto 0.° 22.267).
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n.· 6 (automóvel)

Capitão, o tenente de artilharia José Lopes Sanches
Falcão.
Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Fernando Dias Castelo,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1944.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes miliciano de artilharia, licenciado, Clemente da Fonseca
Araújo Freitas Meneres, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1946.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar

Tenentes milicianos veterinários, licenciados, os alferes
milicianos veterinários, licenciados, Leopoldo de Almeida Amaral e António Bravo, contando o primeiro
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1944 e o segundo desde 1 de Dezembro de 1945.
Batalhão de telegraflstas

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de engenharia, licenciado, Adriano
Carlos Torres Carneiro Vaz Pinto, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
L' companhia de saúde

Alferes miliciano farmacêutico, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano farmacêutico, licenciado, Agostinho
Baltasar de Lima, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1939.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Junho de 1947. SDo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 3 de Junho de 1947:
Batalhão de caçadores n.· 3

Capitão; do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro Miguel Augusto Tavares.
Regimento de cavalaria n. o 2

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exéxcito,
tenente do mesmo quadro Francisco José Raio.

°

(VIsada pelo Tribunal
vldos emolumento.,

de Contas em 13 de Junho do 1947. Silo de.
termos do deerero n,? 22:257).
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Centro de mobilização de engenharia n. o 4

Major, do extinto quadro auxiliar de engenharia, o capitão do mesmo extinto quadro João Augusto Teodósio.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 16 de Junho de 1947. São devidos emolumentos, nos termos do decreto 0.° 22:257).

Regimento de infantaria n. 6
U

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria José Silveira Soares, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1946.
Regimento de cavalaria n. 3
O

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de
cavalaria António Valadares Correia de Campos, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 13 de Junho do 1947. São devidos emolumentos, nos termos do decreto 0,° 22:257) .

..

I.' companhia de saúde

Tenentes milicianos médicos, licenciados, os alferes milicianos médicos, licenciados, António Leitão Pereira
Marques e Armando Valdemar Ferra Esteves Ferreira,
contando ambos a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1946.
2. o grupo de companhias de subsistências

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, licenciado, Carlos Pereira Marques de Oliveira, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1945.
Regimento de infantaria n.O 7

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Manuel
de Sousa Tavares, Joaquim Emílio Ferreira. Figueiredo
Dinis e António da Silva Gonçalves, contando todos
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
Alferes miliciano médico, licenciado, o aspirante a oficial miliciano médico, licenciado, Tibério Barreira Antunes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1941.
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Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, o aspirante a
oficial .miliciano de infantaria, licenciado, José Miguel
da Costa, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1946.
Batalhão de engenhos

Alferes milicianos de infantaria, licenciados, os aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, licenciados, Alfredo
de Sousa da Silva Pereira, Nelson Guimarães de Barros, Álvaro Franco dos Santos e .Jaime da Silva Rocha
Prista, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 19;46.
(Visadas pelo Tribunal de Contns em 11 de Junho de 1947. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267). .

Sem prejuízo de arrtiguidade :
Ministério da Guerra- 2." Direcção Geral-I."

Repartição

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do oxército,
o sargento-ajudante
do extinto quadro de sargentos
do secretariado militar, da La Repartição da 1.11 DirecçãoGeral deste Ministério, Francisco Pires.
Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 10, José Garcia Ribeiro.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes, do quadro dos serviços auxiliar esdo exército,
o sargento-ajudante de infantaria, da guarda nacional
republicana, António Marques.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 13 de Junho de 1947. Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

P01·

portaria

de 5 de Junho de 1947:

Sem prejuízo de antiguidade:
Regimento de infantaria n.· 3

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante, do extinto quadro de sargentos do
secretariado militar, do distrito de recrutamento e mobilização D.O 16, Cândido Augusto de Vasconcelos.

2." Série
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Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de engenharia, do regimento de
engenharia n.? 2, Carlos Pereira de Sousa.
(Visada pelo Tribunai
devidos omolumentos,

de Contas em 14 de Junho de 19t7. São
nos termos do decreto n.? 22:257)_

Por portarias de 12 de Junho de 1947:
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Hfinistério do Interior, na policia de segurança pública,
Frederico Manuel Ferreira Braga Paixão.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 25 de Junho de 1947. S1\o
devidos emol umento s, nos termos do decreto n.v 22:257).

Regimento de infantaria

n. o 3

Major, o capitão de infantaria, adido, mestre de ginástica da Escola do Exército, Jaime Arnaldo da Veiga
Cardoso.
~
Batalhão

de caçadores

n.O 3

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 6, Ernesto Augusto Rodrigues.
Batalhão de pontoneiros

Major, o capitão de engenharia, do regimento de 'engenharia n." 2, Laurentino de Almeida e Sá.
Capitão, o tenente de engenharia do batalhão de telegrafistas, Manuel Barbosa de Ma.tos Chaves.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 19 de Junho de 1947. SAo
DOS termos do decreto n.· 22:2l17).

Adidos

Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, Luis José de Avelar Machado Veiga da
Cunha.
Majores, os capitães de engenharia, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na Câmara Municipal de
Lisboa, Luis Ribeiro Viana e Manuel Artur Teles da
Costa Monteiro.
Major, o capitão de engenharia, adido, em serviço no
Ministério das Obras Públicas, Inácio Constantino de
Meneses Oom do Vale.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 30 do Junho de 1947. SAo d.·
vidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).
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Batalhão de caçadores n. o 9

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, Delfim Henriques
Ribeiro, Adriano de Castro Meireles Machado e Manuel Inácio de Magalhães Abreu Novais Machado,
contaudo o último a antiguidade de 1 de Dezembro
de 1946 e os restantes a de 1 de Dezembro de 1945.
Regimento de artllharla

pesada n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes
miliciano de artilharia, licenciado, Francisco Brandão
da Luz, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1946.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Tenente miliciano de artilharia, licenciado, o alferes
miliciano de artilharia, licenciado, Amaro José Seia,
contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1944.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 2G de Junbo de 1941. São devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes miliciano de artilharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de artilharia, Iiceneiado, António
- Calhau Rolim.
Regimenfb de cavalaria n.O 6

Alferes miliciano de cavalaria, licenciado, o aspirante a
oficial miliciano de cavalaria, licenciado, Luís Amaro
Joaquim de Oliveira.
Regimento de engenharia n.O 2

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, licenciados,
Manuel Grincho Ribeiro Ávila, Júlio Ferry do Espirito
Santo Borges, Francisco Correia Velôs Grilo, Pedro
Kopke Pardal Monteiro, Henrique Novais Ferreira,
João da Gama Castanheira, José Conte da Silva Morais, Luis António Roquete Ricciardi, José Pedro
Duarte Ferreira e António Rebelo da Costa Franco e
Abreu.
(Visada. pelo Tribunal de Conta. em 26 do Junho do 1947. Slo devido. emolumento.,

nos termol do decreto n.o 22:257).
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Por portarias de 17 de Junho de 1947 :
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção Geral

Majores, os capitães do corpo do estado maior João António da Silva, António de Faria Leal e Henrique
Costa dos Santos Paiva.
Escola do Exército

Major, o capitão do corpo do estado maior, professor
catedrático da 15. a cadeira da mesma escola, Manuel
Avelino Barreira Antunes.
(Visadas pelo Tribunal de Coutas om 27 de Junho de 1947. São devidos emolumentos, nos termos do deereto D.o 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 12

Tenentes milicianos de infantaria, licenciados, os alferes
milicianos de infantaria, licenciados, António José de
Pinho Resende Júnior, António Augusto Jorge Mendes,
Francisco Rodrigues Antunes, Américo Pereira Patrão,
Ângelo Américo da Mota, An.tónio Veiga Dias Gomes,
Manuel Augusto Domingues Dias de Andrade e Carlos Frederico Montenegro de Sonsa Miguel, contando
a antiguidade, o primeiro desde 1 de Dezembro de
1944, o sétimo e o oitavo desde 1 de Dezembro de 1946,
e os restantes desde 1 do. Dezembro de 1945.
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Batalhão de pontoneiros

Alferes milicianos de engenharia, licenciados, os aspirantes a oficial milicianos de engenharia, liconciados,
Fernando Augusto da Silva Blanqui Teixeira, Manuel
Capucho Vieira, Mário José Santareno de Sousa Cunha
Pignateli e Alfredo de Resende.
Grupo de companhias de trem automóvel

Alferes miliciano de engenharia, licenciado, o aspirante
a oficial miliciano de engenharia, licenciado, João Miguel Caldeira de Castro Freire.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 26 de Junho de 1947. S~o
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257)

Escola Prática

de Artilharia

Capitão, o tenente de artilharia

Luís Esteves Ramires.

(Visada pelo Tribunal de Contas em 5 de Julho de 1947. S1\o devidos emolumentos, n08 termos do decreto n.o 22:257).
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Por portarias de 24 de Junho de 1947:
Ministério da Guerra -

2.' Direcção Geral-

3.' Repartição

Delegação na 2," região militar

Alferes miliciano, do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Vasco
Magalhães Simões Freire, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1946.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel
da Silva.
.

de infantaria Armelim Almiro

Quadro da arma de infantaria

'

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10, Armando Esteves.
Major, o capitão" de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Rogério Vieira da Silva Castro.
Regimento de infantaria n.· 3

Major, o capitão de infantaria Dinis Evangelista

Torres

Júnior.
Batalhão de caçadores n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes miliciano de infantaria, licenciado, João José de Abreu
Faro de Sousa Navarro, contando a antiguidade desde
1 de Dezembro de 1944.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 6

Tenente-coronel, o major
nhosa de Matos.

de infantaria

Manuel Abru-

Regimento de artilharia ligeira n.· 4

Tenente miliciano médico, o alferes miliciano médico
Fernando Antero de Magalhães Brochado, contando
a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1944.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel, o major de engenharia, supranumerário,
Ricardo Pereira Dias.
Adido

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Afonso Jaime de Bivar Moreira de Brito Velho da
Costa, (Visadas pelo Tribunal de Contas em 80 de Junho de 1947. São
devidos emolumentos,

1101

termos do docreto

n,?

22:257).
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Por portaria de 26 de Junho de 1947 :
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Major, o capitão do corpo do estado maior António Augusto dos Santos.
(Visada pelo Tribunal de Contlls em 30 de Junho do 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 28 de Junho de 1947:
3.' região militar - Quartel general

Capitães, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os tenentes do mesmo quadro Luís Ulisses Bonet e
adido, em serviço na guarda nacional republicana, Alberto Ferreira de Morais.
4 .• região militar - Qu'llrtel general

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro António da Silva Fialho.
Quadro da arma de artilharia

Capitão, o tenente de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Nuno Francisco Rogado Quintino.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel, o major de artilharia,
arma, Ricardo Vaz Monteiro.

da direcção da

Escola Prática de Artilharia

Coronel, comandante, o tenente-coronel de artilharia,
2.0 comandante, José Luciano da Silva Cravo.
Regimento de cavalaria n.O 3

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no Ministério das Colónias, António da Rocha Barbosa.
Comando geral de aeronáutica militar

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro José Maria Martins.
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Hospital militar regional n,O I

Capitão, do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro, da 1.a companhia
de saúde, António Maria Santiago Gomes.
Colégio Militar

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, o tenente do mesmo quadro, adido, Bernardo
Dias.
Manutenção

Militar

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, o tenente do mesmo quadro,' adido, João Luis
de Sousa.
Adido

Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, Adão dos Santos Barata.

Sem prejuízo de antiguidade:
Ministério da Guerra -

I." Direcção Gerai-I,·

Repartição

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
do extinto quadro de sargentos
do secretariado militar, da 1.a Repartição da 2,a Direcção Geral deste Ministério, João Inácio Loja.
Regimento de infantaria

n. ° 3

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 4, José da Horta Veiga.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 14, Ernesto Proença Saraiva.
Regimento de cavalaria

n.O I

I

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, da guarda fiscal,
Cláudio Rodrigues da Costa.
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Base aérea n.· I

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, do regimento de
infantaria n. o 7, Rui António Ventura Rodrigues.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante do serviço de administração militar, da escola prática do mesmo serviço, José Dias
Mourão. (Visadas pelo Tribunal de Contas em 5 de Julbo de 1947. São
devidos emolumentos,

nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 30 de Junho de 1947:
Ministério

da Guerra - 2." Direcção Geral-

Coronel, o tenente-coronel
Castro e Sousa.

4." Repartição

de cavalaria Jorge Mário Melo

(Visada polo Tribunal do Contas em 5 de Julho de 1947. São devidos omolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério

da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitão de engenharia, Com o curso do estado maior, o
tenente de engenharia, com o mesmo curso, Joaquim
da Luz Cunha.
(Visada pelo Tribunal de Contas e01 1 de Julho de 1947. S!l.o
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:251).

Governo Militar

de Lisboa - Quartel general

Capitão, do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Bernardino
Militão Gomes.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, subchefe, interino, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 7,
Joaquim da Costa Ferreira.
Tenente-coronel, o major de infantaria Manuel Dias.
Regimento de infantaria

n. o 5

Tenonte-coronel, o major de infantaria Ambrósio Caminata.
Major, o capitão de infantaria Eduardo Madeira Montês.
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Batalhão de caçadores n.· 5

Major, 2. ° comandante, o capitão de infantaria, 2.° comandante, interino, Afonso Eurico Ribeiro Oazaes.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 4

Tenente-coronel,
o major de infantaria
Guerreiro Rebeca Júnior.
Distrito de recrutamento

José António

e mobilização n.· 14

Ooronel, chefe, o tenente- coronel de infantaria António
Areosa Oorreia da Oruz.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 16

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 16, José Rodrigues Aguincha Júnior.
Escola Prática de Cavalaria

Ooronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
2.° comandante, Mário Rafael da Cunha,
Regimento de cavalaria n.· 4

Tenente coronel, 2.° comandante,
Vasco Fernando Lopes.
Regimento de cavalaria

Tenente-coronel, 2.° comandante,
Albino Augusto de Oliveira.

o major de cavalaria

n.· 5
o major de cavalaria

Adido

Tenente-coremel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Mário Eugénio de Almeida Valente.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 15de Julho de 1947. 810
nos termos do deereto n.o 22:267)•

.....
Ministério das Colónias - Direcção Geral Militar-I.a

Repartição

Por portaria de 19 de Junho de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos de infantaria, para o quartel general da colónia de Angola. nos
termos do artigo 7.° do decreto n.? 31:112, de 23 de
Janeiro' de 1941, contando a antiguidade desde 1 de

2.- Série
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Novembro de 1946 e continuando na situação de licenciados, os soldados cadetes da Escola de Quadros
Militares da colónia de Angola, abaixo mencionados:
N.oS 39/46, Germano Augusto Gomes Neves, 26/46, Virgílio Paulo da Silva, 30/46, Abel José Camacho de
Oliveira e Castro, 20/49. Altino Amadeu Mamede de
Sousa e Silva, 38/46, Elio de Sousa Oliveira, 32/46,
Fernando da Silva Vilares, 27/46, Mário Alves Machado, 10/46, Mário Jorge Franco Pena, 17/46, Raul
José Vieira Candeias da Silva, e 19/46, Fernando Manuel Araujo da Fonseca.

IV-COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra -I"

E TRANSFER~NCIAS

Direcção ..Geral-l.a

Repartição

Por portaria de 14 de Junho de 1947:
Nomeado adjunto do relator do Supremo Tribunal Mili
tar, nos termos do artigo 321.° do Código de Justiça
Militar, aprovado pelo decreto n.? 11:292, de 26 de
Novembro de 1925, o juiz desembargador da Relação
de Lisboa, Luis Clemente Pais de Sequeira, em substituição do juiz desembargador Camilo Maria de Sá
Pinto de Abreu Soto Maior, que em 6 de Junho do
corrente ano atingiu o limite de idade.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 d. Junho de 1947. Nilo
silo devidos emolumentos, nOI termol do decreto
»21257).

n.·

Ministério da Guerra -I.3 Direcção Geral- 2.3 Repartição
Por portaria de 3 de Junho de 1947:
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do comando
militar dos Açores, Alberto Maria Pimentel Saraiva.
Batalhão de caçadores n.· 3

Tenente miliciano, licenciado, do batalhão independente
de infantaria n. o 19, Manuel Liberal.
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Batalhão de caçadores n. o 7

Tenente miliciano, licenciado, do batalhão independente
de infantaria n.? 19, António Pacheco de Carvalho
Pina.
Grupo independente de artilliaria

pesada n. o 3

Tenente, do grupo misto de artilharia de defesa fixa n.? 1,
Gastão Maria de Lemos Lobato de Faria.
Bateria mista de artilharia

de Cabo Verde

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia ligeira n,o 5, José Maria
Ferrão.
Companhia disciplinar de Cabo Verde

.

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da formação do comando do quartel general do Governo
Militar de Lisboa, Joaquim Miguel.
Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 1, Alfredo Fernandes.
Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente miliciano de cavalaria,
José Teixeira de Aguiar.

licenciado, Francisco

Por portaria de 5 de Junho de 1947:
Centro de mobilização de infantaria

n.· 13

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n." 17, José de Figueiredo,
por pedir.
Grupo independente de artilharia

pesada n. o 3

Tenentes de artilharia, no quadro da arma, Elmano
Augusto de Araújo Melo e Lúcio Jacinto Nunes.

Por portaria de 12 de Junho de 1947:
Ministério da Guerra -

2.' Direcção Geral -

3.' Repartição

Capitão, do serviço de administração militar, do regimento
de infantaria n.? 4, Fausto Rosário da Conceição, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.

20' Série
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n.O I

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de caçadores
n.? 8, Francisco da Silva Fernandes, por pedir.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de artilharia ligeira n.? 4, António da
Costa.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 5

Tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro
especial, do distrito de recrutamento e mobilização
n.? 3, Vitorino Rodrigues Corvo, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria

n.O 7

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de cavalaria n." 4, João Rogério Conde Pereira, por
pedk.
•
Centro de mobilização

de engenharia

n.O 5

Chefe, o tenente-coronel miliciano de engenharia, do extinto quadro especial, chefe, do centro de mobilização
de engenharia n.? 3, António Cortês Lobão.
Base aérea noO I

Major de aeronáutica, com o curso do estado maior, do
comando geral de aeronáutica militar, João Baptista
Peral Fernandes, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n.O 4

Tenente de aeronáutica, da 3.:loDirecção Geral deste
Ministério (serviços cartográficos do exército), Raul
Hernâni J otta Teles Grilo.
2. ° grupo de companhias de subsistências

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, licenciado, do 1.0 grupo de companhias de
subsistências, Armando Gonçalves Vaz.
Por portarias de 17 de .Junho de 1947:
Oficinas gerais de material

de engenharia

Tenente de engenharia, do regimento de engenharia
n.? 2, Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo Ferraz,
por ter sido nomeado engenheiro daquelas oficinas, nos
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termos do artigo 3.0 do decreto-lei n, o 33:474, de 29
de Dezembro de 1943, na vaga do tenente Fernando
de Sousa Medeiros Júnior, que, por portaria de 20 de
Março do corrente ano, foi colocado na Escola Prática
de Engenharia, pelo que ficou exonerado do referido
cargo. (Visada pelo TrIbunal de Contas em 28 de Junho de 1947. Slio devidos emolumontos,

DOS

termo.

do decreto

n,?

22:257).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 6 de
Maio do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n." 5, 2.a série; de 1947, que colocou no regimento de
cavalaria n. o 5 o, tenente veterinário, do Hospital Veterinário Militar, Alvaro Joaquim Fernandes Ferreira.
Regimento de infantaria

n.· I

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de caçadores
n.? 8, Fernando Augusto Serra Campos Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O 3

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito de
recrutamento e mobilização n." 19, Eduardo António
Santos Pereira:'
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do batalhão de
metralhadoras n. o 1, António Ascenso de Magalhães,
por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n. ° 14
Tenente-coronel, 2.0 comandante do regimento de infantaria n. o 12, António Areosa Correia da Cruz.
Regimento de cavalaria n.O 3

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
regimento de infantaria n." 1, António José Carvalho
Guerra.
Regimento de engenharia n.· I

Comandante, o coronel de engenharia, da inspecção do
serviço automóvel, José da Cunha Lamas.
2.0 comandante, o tenente-coronel, comandante interino,
Francisco Filipe dos Santos Caravana.
Exonerado de 2.0 comandante interino, o major de engenharia Luis Gonzaga dos Santos Moura.
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Base aérea n.O 2

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da base aérea n. o 1, João da Silva, por motivo disciplinar.
Hospital militar

regional n. ° 2

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general da 2. a região militar, Manuel Gedeão.

Por portarias de 24 de Junho de 1947:
Ministério

da Guerra-3."

Serviços cartográficos

Direcção Geral

do exército

Chefe do equipe permanente, nos termos da alinea b) do
artigo 12.0 do regulamento para a execução dos serviços cartográficos do exército, aprovado por decreto
n." 21:904, de 24 de Novembro de 1932, o capitão de
artilharia, do grupo de artilharia contra aeronaves
n. o 1, José Sérgio Pessoa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Junho do 1941. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).

Oflcinas gerais de fardamento

Capitão, do serviço de administração militar, supranumerário, da base aérea n." 4, António Dias, nos termos
do artigo 27.0 do decreto n. o 11:605 de 23 de Abril
de 1926, e artigo 1.0 do decreto n.? 14:128, de 19 de
Agosto de 1927, para o lugar de chefe dos serviços
comerciais daquelas oficinas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visadas pele Tribunal de Contas em 30 de Junho do 1941. Silo devldos emolumentos, n08 termos do decreto n.o 22:251).

Batalhão de caçadores n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, licenciado, do regimento
de infantaria n." 6, José Henrique Ferreira de Magalhães.
Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes veterinário, do regimento de cavalaria n.? 6,
António Relvas Pires.
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n.O 3

Major, do regimento de infantaria n.? 3, Joaquim Alberto
de Lara Alegre.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 2

Alferes, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do distrito de recrutamento e mobilização n. o 12, Fernando Leal Robles.
Regimento de artilharia

de costa

2.° comandante, o tenente-coronel, do regimento de artilharia ligeira n. o 5, João Vasco de Meneses, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Capitão de artilharia, do depósito geral de material de
guerra, J oito da Costa Laje.
Grupo independente

de artilharia

de montànha

Alferes milicianos, em disponibilidade, do regimento de
artilharia pesada n. o 2, Rogério de Castro Loureiro
Pinto dos Santos e António Augusto Cardona Teixeira,
ambos por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria

n.O 6

Capitão veterinário, do batalhão de caçadores n. o 10, Aires Rangel Coelho de Almeida, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Base aérea n.O 3

2.° comandante, o tenente- coronel de aeronáutica, adido,
professor catedrático da Escola do Exército, para os
efeitos da alínea b) do artigo 78.0 do decreto-lei
n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, Dario Angusto
Melo de Oliveira.
I nspecção do serviço automóvel do exército

Tenente, do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
Escola Prática de Engenharia, Joaquim Rosado Charrua, por pedir.
Brigada n. ° 3 de caminhos de ferro

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n,? 1, António Maria Loureiro
da Costa.
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Por portaria de 30 de Junho de 1947 :
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização n. o 14, Alfredo Augusto da Silva Braga.
Regimento de infantaria

n.O 3

Major de infantaria, no quadro da arma, Jaime Arnaldo
da Veiga Cardoso.
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
teves.

n.O 4

no quadro da arma, Armando Es-

Batalhão de caçadores n.O 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Joaquim
de Almeida.
t

Batalhão de caçadores n.· 3

2.0 comandante, o major de infantaria,
arma, Ernesto Augusto Rodrigues,
Centro de mobilização

de infantaria

no quadro da
n.O 12

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, do distrito de recrutamento e mobilização n." 5, Anibal dos
Reis Chaves Tarrinho.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 8

Major de infantaria, no quadro da arma, Rogério Vieira
da Silva Castro.
Comando de defesa maritima

de Lisboa

Chefe da secção de material, o major de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia de costa,
Jorge Mário J onet.
Por portaria de õ de Julho de 1947:
Ministério

da Guerra -

2.' Direcção Geral -

4.' Repartição

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 2,
Miguel António do Carmo de Noronha de Paiva Couceiro.
3.' região militar - Quartel general

Alferes, do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, Abel
Lopes Teixeira.

396

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 6

2.' Série

Regimento de infanta~ia n.· 6

Alferes, do serviço de administração militar, do regimento
de artilharia ligeira. n. o 3, António Nunes dos Santos,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimentode infantaria n.O 10

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n. o 5, José Simões da Silva
Júnior.
Batalhão independentede infantaria n.· 18

Tenente miliciano de infantaria, do batalhão independente de infantaria n.? 18 (3.0 batalhão do regimento
de infantaria n. o 18, desmobilizado), Dinis António
Bulhão Pato.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 4

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando militar da Terceira, Domingos António
Mestre, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 18

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 16, André Corsino Pacheco,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prática de Artilharia
0

2. comandante, o tenente-coronel
José de Matos.

de artilharia Armando

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes, do serviço de administração militar, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste Ministério, António Monteiro.
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, comandante da Escola Prática de
Cavalaria, João Pires de Campos.
Regimento de cavalaria n.· 5

Tenente, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 10, Manuel Mendes
Soares.
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Comando geral de aeronáutica militar

Comandante, da defesa terrestre contra aeronaves, o brigadeiro de aeronáutica Francisco Higino Craveiro Lopes.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Tenente médico, do regimento
nuel Dias Costa.
Ministério da Guerra-3.a

de cavalaria n.? 5, Ma-

Direcção Geral-I.a

Repartição

Por portaria de 15 de Maio de 1947 :
Nomeado professor interino do 1.0 grupo de matérias do
curso do estado maior, nos termos do § 3.0 do artigo 19.0
do decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940,
e do artigo 2.0 do decreto n. o 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, o major de aeronáutica, com o referido
curso, João Baptista Peral Fernandes, para substituição do major de aeronáutica, com o mesmo curso,
José Maria da Ponte Rodrigues, que se encontra
ausente em Inglaterra, em missão de serviço público
relacionada com o rearmamento do exército. Esta
nomeação é considerada de urgente conveniência de
serviço público, reconhecida por despacho ministerial
desta data.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 12 de Junho de 1941. São devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:261).

Por portarias de 13 de Junho de 1947:
Exonerados de professores eventuais dos cursos para
promoção a major e coronel dos serviços desde 16 de
Abril do corrente ano, data em que recolheram aos estabelecimentos a que pertencem, por terem terminado os
trabalhos dos referidos cursos, os seguintes oficiais:
Coronel médico João Calvet Magalhães Marques da
Costa.
Coronel, do serviço de administração militar, Henrique
Augusto Cesário.
Major médico Nicolau José Bettencourt.
Majores, do serviço de administração militar, André Pelicano Fernandes e J os6 Armando da Palma Graça.
(Anotada polo TrIbuna) de Contas em 23 de Junho do 19(1).
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Exonerados de professores eventuais dos cursos para
promoção a coronel das várias armas desde 25 de Maio
último, data em que recolheram aos estabelecimentos e
unidades a que pertencem, por terem terminado os trabalhos dos referidos cursos, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel,
pes Pires.
Tenente-coronel
maior, Ângelo
Tenente-coronel
tos Oaravana.
Tenente-coronel

do corpo do estado maior, Manuel Lode cavalaria, com o curso do estado
de Aguiar Ferreira.
de engenharia Francisco Filipe dos San.
de engenharia Eduardo Pires.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 23 de Junho de 19(1).

vMinistério

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - RepartiçAo

do Gabinete

Por portaria de 21 de Junho de 1947:
Louvado o fiel dos armazéns da Alfândega de S. Vicente
de Cabo Verde, Augusto Pereira Vera Cruz Pinto,
pelo dedicado e valioso concurso que prestou às forças
expedicionárias a Oabo Verde, muito contribuindo com
a sua iniciativa e esforçada boa vontade para solucionar dificuldades de alojamento de pessoal e de material,
designadamente no periodo de concentração daquelas
forças, factos que põem ,em evidência qualidades de
patriotismo dignas de serem apontadas à consideração
pública.
Ministério

da Guerra - I.a DirecçAo Geral-

I.a Rspartiçãn

Por portaria de 5 de Junho de 1947:
Louvados 08 oficiais, sargentos e praças abaixo mencionados. porque, tendo sido nomeados para, nos Estados
Unidos da América do Norte, frequentarem um curso de
instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de
aviões pesados com que a aeronáutica militar portuguesa foi recentemente dotada, se houveram no desempenho de tal missão com raro aprumo, dedicação pelo
serviço e galhardia, merecendo das autoridades aeronán-
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ticas americanas as mais honrosas referências, elogios
e louvores, evidenciando sempre grande espírito de disciplina e elevado grau de proficiência e demonstrando
qualidades que muito contribuiram para o bom nome o
prestigio do exército e da aeronáutica portuguesa no
estrangeiro.
Pilotos:
Majores Martíniano Alexandre Piçarra Homem de Figueiredo ,0 José António do Almeida Costa Franco;
capitães Alvaro Soares Moreira Rato, Rogério Paulo
de Oliveira Seixas e Nuno Alves Calado; segundos-sargentos Artur Neves Mota, José dos Santos Marques
Cabaço Lopes, António Quintino dos Santos, Ismael
Lopes Canavilhas e Eduardo Carpinteiro Marques.
Navegadores:
Tenentes Raul Hernâni Jotta Teles Grilo e José Duarte
Krus Abecasis ; alferes José Álvaro da Cunha Cavadas, Armando Luís de Sousa Vieira e João Mendes
Leite de Almeida.
Mecãnicos :

Sargento-ajudante Manuel Passaporte Coelho e segundos-sargentos José Benfica Dinis, António Maria Pinto
Ângelo, João Viegas Ricardo e Romão António dos
Santos.
Iiadioteleqrafietas :
Segundos-sargentos
Manuel Leitão Moreira Bastos da
Cunha Lopes, Aníbal de Melo Sereno e António Simões Cardoso; furríéis Manuel do Carmo Peres e José
Maria Alves Antão.
Mecãnico de instrumentos:
Primeiro-cabo mecânico Octávio Martins de Almeida.

VI -

MElHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra - 1.' Direcçlo

Geral - 2.' Repartiçao

Por portaria de 27 de Maio de 1947:
Pensão anual rectificada, nos termos do artigo 5.0 do
decreto-lei n.? 28:40-:1:,de 31 de Dezembro de 1937, a
que tom direito desde 5 de Novembro de 1946, em
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substituição da que lhe foi concedida pela Ordem do
Exército n. o 10, 2. a série, de 31 de Dezembro do mesmo
ano, o oficial em seguida mencionado:
Tenente-coronel de artilharia Óscar da Silva Pereira
Dias, 31.2006.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Junho de 1947. NAo são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

--= ..
VII- DECLARAÇOES
Ministério da Guerra _I.a DirecçAo Geral-La

RepartiçAo

1) Por decreto de 27 de Maio de 1947, publicado no
Diário do Governo n.? 127, 2.a série, de 3 de Junho do
'corrente ano, foram agraciados com a medalha de mérito
militar de La classe os generais Luis Sampaio e Oarlos
Augusto Dias Costa.
.
2) Por decreto de 16. de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Gouerno n.? 119, 2.a série, de 24 de Maio
do corrente ano, foram agraciados com os graus da Ordem
Militar de Avis que vão indicados os oficiais ao diante
nomeados:
Oficial

Capitão, do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, José Marques Ribeiro.
Cavaleiro

Tenente. de engenharia Manuel João Pais de Azevedo.
3) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
o grau da cruz de La classe da Ordem de Mérito Militar
com distintivo branco o capitão de cavalaria António
Sebastião Ribeiro Spinola, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insignias.
4) 'rendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
o grau de 3. a classe da Ordem de Mérito Militar com
distintivo branco o coronel de infantaria João Pinto Ribeiro, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
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5) Nasceu em 11 de Julho de 1904, e não em 17 do
mesmo mês e ano, o major, do corpo do estado maior,
Carolino Eduardo Ferreira do Nascimento, pelo que devem ser feitas as necessárias rectificações nos respectivos
registos.
6) Concluíram o curso para promoção a major do
corpo do estado maior, realizado no corrente ano lectivo
no Instituto de Altos Estudos Militares, com a classificação de «muito apto», os capitães do mesmo corpo adiante
designados:
Manuel Avelino Barreira Antunes, António Faria Leal,
Henrique Costa dos Santos Paiva e António Augusto
dos Santos.
.
7) Publica-se, para cumprimento do disposto na alínea f) do despacho ministerial de 7 de Novembro de
1944:, a lista da classificação para a promoção ao posto
imediato dos capitães do corpo do estado maior a seguir"
indicados, em resultado das decisões do Conselho do Estado Maior do Exército, homologadas por despacho de
21 do corrente mês:
João António da Silva, Manuel Avelino Barreira Antunes, António de Faria Leal, Henrique Costa dos
Santos Paiva e António Augusto dos Santos, todos
aptos para a promoção a major do corpo do estadb
maior.
8) Terminaram o curso do estado maior com a classificação final que, nos termos do § 1.0 do artigo 31.°
do decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n. o 36:238, de 21 de Abril de
1947, a cada um vai indicada, os seguintes oficiais:
Infantaria

Capitães:
Vasco António Lopes da Eira, aprovado.
Américo Agostinho Mendoça Frazão, aprovado.
Aires Fernandes Martins, aprovado.
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Artilharia

Capitães:
.
Daciano Pereira de Barros, aprovado.
Tomás José Basto Machado, aprovado.
João Tiroa, distinto.
Cavalaria

Capitães:
André da Fonseca Pinto Bessa, distinto.
Aurélio da Silva Banazol, aprovado.
Engenharia

Tenente:
Joaquim da Luz Cunha, distinto.
Aeronáutica

Capitão: .
Manuel Simão Portugal,

aprovado.

9) Estão desligados do serviço desde 14 de Junho do
corrente ano, para os efeitos da última parte do artigo
15.0 do decreto-lei n," 28:404, de 31 de Dezembro de
1937, os oficiais adiante mencionados, que, por deliberação do Conselho de Ministros daquela data, foram mandados passar à situação de reforma, nos termos do artigo 1.0
do decreto-lei n. o 25:317, de 13 de Maio de 1935:
General, na situação de reserva, José Garcia Marques
Godinho.
Brigadeiro de artilharia Vasco de Carvalho.
Brigadeiro de engenharia Eduardo Corregedor Martins.
Brigadeiro de aeronáutica António de Sousa Maia.
Coronel do corpo do estado maior Celso Mendes de
Magalhães.
Coronel de infantaria Luís Gonzaga Tadeu.
Coronel de cavalaria Carlos Tavares Afonso dos Santos.
Tenente, do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
José Joaquim Gaita.

10) Concluíram em 28 de Junho do corrente ano o
curso de altos comandos no Instituto de Altos Estudos
Militares, obtendo a classificação de «apto», os coronéis
a seguir mencionados, pelo que passam a ser considerados, desde a mesma data, coronéis tirocínados, nos
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termos do artigo 14.0 do decreto-lei n." 30:264, de 10 de
Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n. o 36:238,
de 21 de Abril de 1947:
Infantaria

José Joaquim Pinto Monteiro, Eduardo José dos Santos,
Alfredo Augusto da Silva Braga, António Manuel da
Mota e Costa e Manuel Bernardes de Almeida Topinho.
Artilharia

Vasco da Gama Rodrigues
Silva.

e Joaquim Plácido Duarte

Cavalaria

João Pires de Campos.
Engenharia

João Alegria dos Santos Calado, José Cunha Lamas e
Hermínio José de Sousa Serrano.
11) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas os oficiais em seguida mencionados, promovidos pela presente
Ordem do Exército:
Corpo do estado maior

Majores João António da Silva, Manuel Avelino Barreira Antunes, António de Faria Leal, Henrique Costa
dos Santos Paiva e António Augusto dos Santos, todos
desde 25 de Maio de 1947.
Infantaria

Capitão Frederico Manuel Ferreira
24 de Maio de 1947.

Braga Paixão, desde

Engenharia

Majores Luis José de Avelar Machado Veiga da Cunha,
Inácio Constantino de Meneses Oom do Vale, Manuel
Artur Teles da Costa Monteiro, Luis Ribeiro Viana e
Laurentino de Almeida e Sá, todos desde 25 de Maio
de 194:7.
• .
Capitães:
Joaquim da Luz Cunha, com O curso do estado
maior, desde 13 de Fevereiro de 1946.
Manuel Barbosa de Matos Chaves, desde 25 de Maio
de 1947.
.
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Ouadro dos serviços auxiliares do exército

Capitães Miguel Augusto Tavares e Francisco José Raio,
desde 10 de Maio de 1947.
Extinto quadro auxiliar de engenharia

Major João Augusto Teodósio, desde 23 de Abril de 1947.
12) Oportunamente será atribuída a antiguidade do seu
actual posto aos seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Coronel Armelim Almiro da Silva.
Tenente-coronel Manuel Abrunhosa de Matos.
Majores Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, Ernesto Augusto Rodrigues, Armando Esteves, Afonso Jaime de
Bivar Moreir-a de Brito Velho da Costa, Rogério Vieira
da Silva Castro e Dinis Evangelista Torres Júnior,
Artilharia

Capitão José Lopes Sanches Falcão.
Engenharia

Tenente-coronel

Ricardo Pereira Dias.

13) Oportunamente será atribuída a antiguidade dos
seus actuais postos aos seguintes oficiais, promovidos
pela presente Ordem do Exército:
Infantaria

Coronéis Joaquim da Costa Ferreira e António Areosa
Correia da Cruz.
Tenentes-coronéis Mário Eugénio de Almeida Valente,
Manuel Dias, José António Guerreiro Rebeca Júnior
e Ambrósio Caminata,
Majores José Rodrigues Aguincha Júnior, Eduardo Madeira, Montês e Afonso Eurico Ribeiro Cazaes.
Artilharia

Coronel José Luciano da Silva Cravo.
Tenente-coronel Ricardo Vaz Monteiro.
Capitães Luis Esteves Ramires e Nuno Francisco Hogado
Quintino.
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Cavalaria

Coronéis Mário Rafael da Cunha e Jorge Mário Melo
.Castro e Sousa.
'I'enentes-coronéis
Vasco Fernando Lopes e Albino Augusto de Oliveira.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitães António da Rocha Barbosa, José Maria Martins,
Adão dos Santos Barata, Alberto Ferreira de Morais,
Bernardo Dias, João Luís de Sousa, .A ntónio da Silva
Fialho e Luis Ulisses Bonet.
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Capitão Bernardino Militão Gomes.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão António Maria Sebastião Gomes.
14) Chama-se Marcelino Pais de Figueiredo Alves o
coronel de infantaria a quem.tpela declaração 19), inserta
na Ordem do Exército n.? 5, 2.a série, do corrente ano,
foi atribuída a antiguidade do seu actual posto.
15) Está desligado do serviço desde 5 de Junho de
1947, para os efeitos da última parte do artigo 15.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o

tenente- coronel, comandante do batalhão independente
de infantaria n.? 18, Amadeu Viegas de Olival.
16) Deve ser considerado colocado na La Repartição
da 2. a Direcção Geral deste Ministério o tenente-coronel
de infantaria José Raul Alves da Cruz, promovido a este
posto pela Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano, para a referida Direcção Geral.
17) Presta serviço no batalhão de caçadores n. o 6,
para os efeitos da alínea b) do artigo 72.0 do docreto-Ieí
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, desde 25 de Junho
do corrente ano, o tenente-coronel miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, adido no Ministério do
Interior, na policia internacional e de defesa do Estado,
Porfírio Hipólito Azevedo da Fonseca.
18) Passa a contar a antiguidade no posto de alferes
desde 13 de Setembro de 1918) mantendo o mesmo lugar
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que ocupa na escala daquele posto, o major de infantaria, 2. comandante do batalhão de caçadores n. o 5, Afonso
Eurico Ribeiro Cazaes.
0

19) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1. ° do artigo 31.0 do
decreto-lei n. o 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n.? 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de
Dezembro de 1\:138 e a de capitão desde 1 de Dezembro
de 1943, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e seu
§ LOdo decreto-lei n. ° 36:304, de 24 de Maio de 1947,
o capitão de infantaria, com o curso de estado maior, Vasco António Lopes da Eira, ficando colocado na escala dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda
do capitão Alberto Vilarinho Rosa Garoupa.
20) 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, alterado pelo decreto-lei n. o 36:238, de 21 de Abril de
1947, passa a contar a antiguidade de tenente desde
1 de Dezembro de 1938 e a de capitão desde 1 de
Dezembro de 1943, de harmonia com o disposto no
artigo 51.° e seu' § 1.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de
Maio de 1947, o capitão de infantaria, com o curso do
estado maior, Américo Agostinho Mendoça Frazão,
ficando colocado na escala dos capitães da sua arma
imediatamente à direita do capitão Joaquim Peraltinha.
21) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do
decreto-lei n. ° 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n.? 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de
Dezembro de 1939 e a de capitão desde 1 de Dezembro
de 1944, de harmonia com o disposto no artigo 51.
e seu § 1.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
1947, o capitão de infantaria, com o curso do estado
maior, Aires Fernandes Martins, ficando colocado na
escala dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda
do capitão Eduino João Geraldes.
0

22) Está desligado do serviço desde 22 de Maio de
1947, para os efeitos da última parte do artigo 15.0 do
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decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o
capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial da 2.& Repartição da l ." Direcção Geral deste Ministério, Sisenando Vasques de Macedo.
23) Concluíram na Escola Prática de Infantaria, no
ano escolar de 1946-1947, o curso de oficial de informação, com a classificação que lhes vai indicada, os
seguintes oficiais de infantaria:
Tenentes:
Eduardo Maria Pacheco Pinto, muito apto.
Júlio Augusto da Cruz, muito apto.
Cesário Santos Miguel, muito apto.
Orlando José de Campos Marques Pinto, apto.
Alferes:
António José Ribeiro, apto.
António Manuel Dias Falagueiro de Sousa Teles,
apto.
~
Carlos Loureiro Palmela, apto.
António Joaquim Correia, apto.
Vasco Artur Mariano Martins, apto.
João Polidoro Monteiro, apto.
Joaquim Ramos de Freitas, muito apto.
Júlio Teófilo de Assunção Vila Verde, apto.
24) Frequentaram,
Transmissões, no ano
escolar), o curso de
que lhes vai indicada,

com aproveitamento, na Escola de
lectivo de 1946-1947 (1.0 período
transmisaães, com a classificação
os seguintes oficiais:

Alferes :
Infantaria
Miguel Ângelo Cambraia Duarte, Fernando dos
Reis Fernandes Caldeira, José Carlos Rodrigues
Coelho, Manuel João, Armando Ernesto Malheiro
Veloso, António Soares Tavares da Costa, José
Maria de Castro e Lemos, Joaquim Lima Silveira
Costa, César Gomes Saraiva e Fernando da Fons~ca, aptos.
Tenentes:
Artilharia
José João Nunes Cardoso e Carlos Mário Fonseca
Vaz, muito aptos.
Adriano Vítor Hugo Landerset Cadj.ma, apto.
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Cavalaria

António Malta Leuschner Fernandes, Luis Maria
de Sousa Campeão Gouveia, António Teixeira da
Rocha Pinto, António Octávio Dias Machado e
Luis Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Bírne,
aptos.
25) Terminaram em 30 do mês findo, no centro de instrução do grupo de .artilharia contra aeronaves n.? 1, o
estágio para comandantes de grupo, com aproveitamento,
os. seguintes oficiais de artilharia:
Tenente-coronel António Augusto de Sousa Oliveira.
Major miliciano, do extinto quadro especial, António Joaquim das Neves Eliseu.
Major Jorge Mário Jonet.
26) Terminaram em 30 do mês findo, no centro de instrução do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, o
estágio para comandantes de bateria, com aproveitamento,
os seguintes oficiais de artilharia:'
Capitães: Augusto Gomes Pastor Fernandes, Francisco
António Correia Leal, Marçal Celorico Moreira, Alberto Coriolano Miranda da Costa, Mário Machado da
Graça e Júlio de Almeida Fernandes.
27) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
'estado maior, nos termos do § 1. ° do artigo 31.° do
decreto-lei n.? 30:264, de ,10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n.? 36:2.38, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1935 e a de capitão desde 25 de Março de
1944, de harmonia com .0 disposto no artigo 5].° e seu
§ 1.0 do decreto-lei n." 36:304, de 2J de Maio de 1947,
o capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
Daciano Pereira de Barros, ficando colocado na escala
dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda do
capitão Luis da Costa Campos e Meneses.
28) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do
decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n." 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de De-
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zembro de 1937 e a de capitão desde 9 de Dezembro de
1944, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e seu
§ 1.0 do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947,
o capitão de artilharia, com o curso do estado maior,
Tomás José Basto Machado, ficando colocado na escala
dos capitães da sua .arma imediatamente à direita do
capitão Francisco Germano Correia Dias Cosia.
29) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do decreto-loi n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo decreto-lei n.? 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1938 e a de capitão desde 28 de Setembro
de 1945, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e
seu § LOdo decreto-lei n. o 36:304, de 2-i de Uaio de
1947, o capitão de artilharia, com o curso do estado
maior, João Tiroa, ficando colocado na escala dos capitâes' da sua arma imediatamente à direita do capitão
Manuel Maria Delgado e Silva.
30) Foi nomeado para frequentar o curso de comandantes de bateria que teve início em 2 de Junho do
corrente ano, por haver requerido, o tenente de artilharia, adido, em serviço no Ministério das Colónias, Lúcio
Jacinto Nunes.
31) Por ter completado no regimento de cavalaria
n. o 2, onde foi colocado pela Ordem do Exérdto n. ° 10,
2." série, do ano findo, o tempo de serviço a que se refere a alínea a) do § único do artigo 44. ° do decreto
n," 17:378, de 27 de Setembro de 1929, alterado pelo
artigo 1.0 do decreto. n.? 19:175, de 27 de Dezembro de
1930, regressou à sua anterior situação no quadro da
arma em 26 de Fevereiro do corrente ano o capitão de
cavalaria Mário Alvaro de Carvalho Nunes.
32) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, DOS termos do § 1.0 do artigo 31.° do
decreto lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n." 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1939 e a de capitão desde 1 de Dezembro
de 1944, de harmonia com o disposto no artigo 51.0 e
seu § LOdo decreto-lei n. o 36:304, de 24 de Maio de
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1947, O capitão de cavalaria, com o curso do estado
maior, André da Fonseca Pinto Bessa, ficando colocado
na escala dos capitães da sua arma imediatamente iL
esquerda do capitão, com o curso do estado maior, Raul
Ribeiro Ramos.
33) Por ter' sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do
decreto-lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n.? 36:238, de 21 de Abril do 1947,
passa a contar a antiguidade do tenente desde 1 de Dezembro de 1939 e a de capitão desde 1 de Dezembro
de 194-t., de harmonia com o disposto no artigo 51.° e
seu § 1.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
1947, o capitão de cavalaria, com o curso do estado maior,
Aurélio da Silva Banazol, ficando colocado no. escala
dOR capitães da sua arma imediatamonte à direita do
capitão Júlio Beirão de Brito.
34) Chama-se Henrique Fialho Teixeira de Morais, e
não Henrique Fialho Teixeira, como foi publicado, o
aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n." 8, transferido para o regimento de cavalaria n." 6,
por portaria de 15 de Abril findo, inserta na Ordem do
Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano.
35) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do
decreto-lei n." 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo decreto-lei n.? 36:~38, de 21 do Abril do 1947, passa
a contar a antiguidade de tenonte desde 1 de Dezembro
de 1937, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e
seu § 1.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
1947, o tenente de engenharia, com o curso do estado
maior, Joaquim da Luz Cunha, ficando colocado na escala dos capitães da sua arma imediatamente à direita do
capitão Rogério Jaime de Campos Cansado.
36) Por ter sido julgado idóneo para O serviço do
estado maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do decreto-lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo decreto-lei n. o 36:238, de 21 de Abril de 1947, passa
a contar a antiguidade de tenonte dosde 1 de Dezembro
de 1937 e a de capitão desde 1 de Dezembro de 1941,
de harmonia com o disposto no artigo 51.0 e seu § 1.0
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do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, o capitão de aeronáutica, com o curso do estado maior, Manuel Simão Portugal, ficando colocado na escala dos
capitães da sua arma imediatamente à esquerda do capitão António Maria de Sousa Sarmento.
37) Prestam serviço nos serviços cartográficos do exército desde 18 de Março do corrente ano, cumulativamente com o das suas unidades, o capitão de aoronâutica Armando Correia Mera e os tenentes da mesma
ar ma João António Brandão Calhau, Álvaro Augusto
Pereira de Figueiredo Cardoso e Manuel José de Barros
da Costa Navarro de Andrade Belmarço.
38) Prestou serviço no 2.° grupo de companhias de
subsistências para os efeitos da alínea b) do § único do
artigo 70.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
1947, desde 21 de Maio a 20 de Junho do corrente ano,
o capitão médico, com licença ilimitada, José Alfredo
Nobre Cartaxo.
:19) Presta serviço uo regimento de engenharia n.? 2
desde 21 de Junho do corrente ano, para os ofeitos da
alínea b\ do § único do artigo 70.0 do decreto-lei
n." 36:304, de 24 de 1Iaio de 1047, o capitão médico,
adido, de licença ilimitada, José Alfredo Nobre Cartaxo.
40) Pertencia tL 3.a companhia de saúde o aspirante a
oficial miliciano farmacêutico Brás Barreiros Maymone,
que, por portaria de 16 do Maio último, publicada na
Ordem do Ecército n.? 5, 2.a série, do corrente ano, teve
baixa do serviço,
41) Está desligado do serviço, nos termos ela última
parte do artigo 15,° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de
Dezembro de 1937, desde 12 do Junho de 1947, o coronel veterinário, da Direcção do Serviço Veterinário Militar, João Henrique Barroso 'I'ierno.
42) Deve ser inscrito na escala dos oficiais milicianos
de todo. os alferes milicianos veterinários o
alferes veterinário Rui Ernesto Vilela Teixeira Dinis, quc,
por portaria do 27 de l Iaio findo, inserta na Ordem do
Exércüo 0,° 5, 2. a série, do corrente ano, teve passagem
a oficial miliciano.
à direita
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43) Passam a contar a antiguidade do seu actual posto
desde as datas que lhes vão indicadas os majores milicianos, do serviço de administração
militar, do extinto
quadro especial, a seguir mencionados:
Francisco Hermenegildo Calado, desde 9 de Fevereiro
de 1944.
António Augusto da Silveira Lorena Santos e Henrique
Rocha, ambos desde 19 de Abril de 1945.
44) Foi autorizado o aspirante a oficial miliciano, do
servico de administração militar, Joaquim Manuel Silva,
da 2. a delegação da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral
deste Ministério, a usar o nome de Joaquim Manuel Lopes Silva, devendo er inscrito nos respectivos registos
com este nome.
Esta declaração substitui a 71) inserta na Ordem do
Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano.
45) Chama-se Vitor Hugo Eduardo Coimbra Torres,
e não Vítor Hugo Eduardo Coimbra, o aspirante a oficial
miliciano, do serviço de administração militar, qne, pela
Ordem do Exército n. o 14, 2. a série, de 1944, foi colocado
no 2.0 grupo de companhias de subsistências.
46) Contam a antiguidade do seu actual posto d sdo
4 de Março do corrente ano, e não a que lhes foi atribuída pela Ordem do Exército n. o 5, 2.:J. série, do corrente ano, os capitães, do quadro dos serviços auxiliares
do exército, Francisco de Assis Mesquita Vasques
areia
e José Carreira Alves.
47) Está desligado do serviço desde 2 de ,1unho do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo ] 5. o
do decreto-lei n." 2R:404, de 31 de D zombro de 1H;lí,
o tenente, do quadro dos serviços au iliares do xército
00 batalhão in dependente de infantaria n. o 17 , João Vieiru
de Freitas.
48) É colocado na respectiva escala h osqu rda do
alferes, do quadro dos s rviços auxiliare do xército,
Francisco Pires, o alfero , do mesmo quadro, José Dias
Mourão, promovido a este poste pelu prü ente Ordem
do Exército.
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49) Estão desligados do serviço desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiais na situação de reserva a seguir moncionados e que nas datas referidas atingiram o limite de
idado para transitar p~ra a situação de reforma:
Coronéis de infantaria Albino Cândido Pinheiro de Castro desde 29 de Maio de 1947 o Raul de Andrade
Peres desde 24 de Junho de 1947.
Coronel médico Mário Moutinho dosde 28 do Maio de
1947.
Coronel, do extinto quadro auxiliar de artilharia, I idoro
do Rosário Coelho desde 26 de Junho de 1947.
'I'enente-coronel,
do serviço de administração militar,
Joaquim Murreiros desde - de Junho de 1947.
Capitão do infantaria António Albino Aleixo desde 23
de Junho de 1()47.
Tenente de infantaria António Rodrigues desde 3 de
Junho de 1947.
50) ontinua a. pre tal' serviço na Direcção da Arma
de Infantaria o coronel de infantaria 'ilvério do Amaral Lebre, que, pela Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série,
de 30 do Maio do corrente ano, foi colocado na situação
de 1'0 (lr~a.
51) Continua no desempenho das funções de chefe do
di. trito do_r crutamento e mobilização n.? 18 o coronel
do infantaria Rodrigo Alvares Pereira, (lUO, pela presente
Ordem do Exército,
colocado na situação de reserva.
é

52) Deixou d pr star serviço na Direcção da Arma
de Infantaria. de sd 1 de Junho do corrente ano o major
do infantaria, na sítunção de r serva, Franci .co António
do ampos,
53) Pr ta rviç na Aaência Militar d de 9 de .Junho
do corrente ano o major d infantaria, inválido d(\ gll rra,
nu. situaçr o do reserva, Jo "do Reis P r ira.
54) Pertencia. ao r gimonto de infantaria Il.O 2, O não
~o r rrimento d infantaria n.? 1~, o major miliciano de
lnfanturia, do xtinto quadro
P cial, Luís Corto Real

•
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de Almeida, que, por portaria de 1 de Abril findo, inserta
na Ordem do Exército n. ° 5, 2. a série, do corrente ano,
foi colocado na situação de reserva.
55) Está desligado do serviço desde 17 de Junho 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 de infantaria, na situação de reserva, José Lopes.
56) Deixou de prestar serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n." 3 desde 28 de Junho do corrente
ano o capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Rodrigues dos Santos.
57) Presta serviço na Direcção da Arma de Infantaria desde 18 de Junho do corrente ano o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Henrique Ernesto
Teixeira Moniz.
58) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro de
Guimarães desde 1 de Junho do corrente ano o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Francisco Martins
Fernandes Júnior.
59) Presta serviço no distrito de recrutamer o o mobilização n.? 4, desde 19 de J unho do corrente ano o
capitão de infantaria, na situação de reserva, António
dos Santos Cavaco.
60) Prostou serviço no distrito de recrutamento e mobilização n.? 3 de 13 de Maio 11. 6 de Junho do corrente
ano o capitão do infantaria, na situação de reserva, José
de Almeida Cassar.
61) Está desligado do serviç o desde 6 de Maio do
corrente ano, nos termos do artigo 15.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro do 1937, o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Tootónio Carlos Martins, por na referida data ter atingido o limite de idade
para transitar para a situação do reforma.
62) Presta servil: o no batalhão independente de infantaria n." 19, desde 15 de Maio do corrento ano, o capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro special,
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na situação de reserva, Américo Aldónio de Meneses,
deixando de o prestar no distrito de recrutamento e mobilização n." 19.
63) Presta serviço na sucursal da Manutenção Militar,
no Porto, desde 29 de Maio do corrente ano o tenente
de infantaria, na situação de reserva, José Augusto da
Cunha.
6-1) Deixou de prestar serviço no batalhão de caça- .
dores n.? 10 desde 28 de Maio do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva, António
Hodrigues.
65) Deixou de prestar serviço no destacamento misto
de Almada desde 1 de Junho do corrente ano o tenente de infantaria. na situaçâo de reserva, António Augusto Machado.
66) Pre ta serviço na Legião Portuguesa desde 13 de
Junho do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva, João Hormígo Dias Marques.
67) Nula e de nenhum efeito a declaração 167) inserta
na Ordem do Ecérciio 0.° 1, 2.a série, do corrente ano,
resp itante ao tenente-coronel de artilharia, na situação
d reserva, Oscar da ilva Pereira Dias.
68) Prestou serviço no comando da defesa marítima de
Li boa de 23 de Fevor iro a 25 de Maio do corrente
ano, passando em 26 de te último mês a prestar serviço
na Direcção da Arma de ...\..rtilharia, o major miliciano
de artilharia, do extinto-quadro especial, na situação de
reserva, Daniel li' rnand s de Barros Queirós.
69) Deixa de er consid rado m serviço no grupo
d artilharia contra aeronav
n." 3 o capitão de artilharia, nu. situação d re erva, Gaspar Malheiro Pereira
de astro.
70) Presta serviço na 1.a H partição da 2.a Direcção
Ierul dest Ministério desde 2 de Junho do corrente
ano o capitão de artilharia, na ituação de reserva, Luis
Estev s, deixando d o pre tal' no regimento de artilharia lizeira n. ° 2.
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71) Deixou de prestar serviço no extinto depósito territorial de material de guerra na 1.n região militar
desde 19 do Abril do corrente ano o capitão miliciano
de artilharia, do extinto quadro especial, na situação de
reserva, António Ernâni Mendonça Santos. Esta decla-.
ração substitui a 111) inserta na Ordem do Exército
n.? 5, 2.a série, do corrente ano.
.
72) Presta serviço no regimento de artilharia posada
n. ° 2 desde 17 de Maio do corrente ano o capitão miliciano de artilharia, do extinto quadro especial, na situação de reserva, Manuel da Silva Dias, deixando de o
prestar no grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3.
73) Presta serviço na Direcção da Arma do Cavalaria
o coronel de cavalaria João Pinto de Almeida Ribeiro,
que, pela presente Ordem do Exército, Ó colocado na situação de reserva.
74) É considerado apresentado na Repartição do Gabinete deste Ministério, por prestar serviço na Direcção
dos Serviços de Censura Civil desde 14 de Junho do
corrente ano, o capitão de cavalaria, na situação de reserva, António José de Santana Crato, deixando de prestar serviço no quartel general do Governo Militar de
Lisboa.
75) Presta serviço' no quartel general do Governo Militar de Lisboa desde 1 de Junho do corrente ano o capitão de cavalaria, na situação de reserva, João Joaquim
Valadas, deixando de o prestar na 4.a Repartição da
2. a Direcção Geral deste Ministério.
76) Presta serviço no centro de mobilização de augenharía n." 3 desde 17 de Junho do corrente ano o
major de engenharia, na situação de reserva, Eduardo
Pimentel Maldonado Pellon, deixando de o prestar no
centro de mobilização de engenharia n.? 5.
77) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n. o 4 desde 4 de Novembro de 1946 passando
novamente a prestar serviço na mesma unidade desd
7 de Junho do corrente ano o capitão médico, na situação de reserva, Augusto Carlos Palma.
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78) Presta serviço nas Oficinas Gerais de Fardamento
desde 25 de Maio do corrente ano o capitão. do serviço
de administração militar, José Gregório Gil, que, pela
presente Ordem do Exército, passa 11 situação de resorva.
79} Presta serviço no regimento de artilharia ligeira
n.? 1 desde 25 de Maio do corrente ano o capitão, do
quadro dos serviços auxiliares do exército, José Fernandes, que passa iL situação de reserva pela pre ente Ordem do Exércüo,
H(l) Continua a prestar serviço no batalhão de metralhadoras n.? 1 o capitão, do quadro dos serviços auxiliaresdo exército, na situação de reserva, Jo11o Baltasar.
81) Presta serviço no centro de mobilização do serviço de saúde n," 3 desdo 9 de Abril do corrente ano, e
não desde 16, conforme foi publicado na Ordem do Etcército n." 5, 2.- série, do me mo ano, o capitão, do extinto
quadro de oficiais do secretariado militar, nu situação de
r serva, António Maria Romão.
82) Presta serviço na Legião Portuguesa desde 2 de
Abril de 1944 o major, do extinto qhadro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, Albino José de Melo.
3) Chama se António Isidro Serafim, e alo Autóni o
Isidro Sequelra, o major, do extinto quadro auxiliar de
artilharia, na situação de re erva, que, pela declaração 79)
inserta na Ordem do Erército n." 5, 2.- série, do corrente
ano, foi de. ligado do serviço.
4) Deixaram de prestar s rvlço no Hospital
Principal, desde 1 de Junho do corrente ano o
do extinto quadro auxiliar do serviço de sa.úde,
José Luís e tenente de infantaria Jesus de Deus
a.mbos na .ituação de 1'0 ena.

Ministério

Militar
capitão,
Alberto
Calado,

da Guerra - 1.:1 DirecçAo Geral - 3" RepartiçAo

5)
primeirc-sargento,
do batalhão de caçadores
n." 7, Marcolino Henrique do Santos, abrangido pelo
disposto no artigo 4;).0 do decreto 11.° 22.16fl, de :? do
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Fevereiro de 1933, não tem direito ao ano de tolerância
no curso da Escola Central de Sargentos, por completar 48 anos de idade antes da conclusão do ano lectivo
de 1947-1948.
86) Foram abrangidos pelo disposto no artigo -15.0
do decreto n.? 22:1ô9, de 2 de Fevereiro de 1933, os
seguintes primeiros-sargentos, que estavam freq uentando
o curso da Escola Central de Sargentos: de infantaria,
do batalhão de caçadores n. o 7, Marcelino IIenriq ue dos
Santos; do extinto quadro de sargentos do secretariado
militar, do Comando Geral da Aeronáutica Militar, Domingos Hermenegildo Branco Santana e, do centro de mobilização de infantaria n." 17, Isidro Mateus Dinis Ornei as
e, do batalhão n. o 2 da guarda nacional republicana, J oaquim Pereira.
87) Foi abrangido pelo disposto no artigo 4G.o do
decreto n." 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, e perdeu
a tolerância a que se refere o artigo 3-t.o do mesmo
decreto, o primeiro-sargento do aeronáutica. (serviço terrestre), da esquadrilha independente de aviação do caça,
António de Almeida Monteiro, que estava frequentando
o cnrso da Escola Central de Sargentos.
88) Chama-se Sebastião Pais, e não Sebastião Pires,
o primeiro-aargento,
do regimento de artilharia pesada
n." 1, inscrito sob o n.? 158 na lista da antiguidade dos
sargentos-ajudantes
e primeiros-sargentos,
pu blicadu na
Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, de 19 de Abril
último.

Ministério da Guerra - 2. a Direcção Geral-

3 ,a Repartiçlo

89) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do decreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de lü37, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação de reserva,
Coronel de infantaria Rodrigo Alvar s Pereira, 3G.0ó0· .
Coronel
de infantaria
Ilenríquo Augusto Lacerda,

36,000$.
Coronel de artilharia
ros, H7.2006.

Carlos Gonçalves Pereira

d Bar-
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Coronel de cavalaria Humberto de Luna da Costa Freire
e Oliveira, 36.000;5.
Coronel de cavalaria João Pinto de Almeida Ribeiro,
36.000$.
Coronel, do serviço de administração militar, Artur Armando de Magalhães Correia, 36.000t$.
'I'enente-coronel de infantaria Artur Ernesto Campos de
Oliveira Pinto, 30.000t$.
Tenente-coronel, do serviço de administração militar, João
dos Santos Torres, 30.000t$.
Capitão de artilharia Mário Augusto Lopes, 18.60015.
Tem 31 anos de serviço.
Capitão, do serviço de administração militar, José Gregório Gil, 21.600· .
Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
Manuel Caramelo, 20.400;5.
Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
João Baltasar, 20.400~.
Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
José Fernandes, 20.400· .
Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
José Ramalho, 20.400;.
Capitão, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
António Coelho, 20.40015.
•
Capitão, do extinto quadro do oficiai doecretariado
militar, Joaquim António Piteira, 20.400~.
Capitão, do extinto quadro auxiliar de artilharia, José
Joaquim Claro, 20.400· . Tem 33 anos de serviço.
Tenente, do quadro dos serviço auxiliares do exército,
Manuel Ramos, 15.600· .

x-

ANÚNCIOS

ESCOLA DO EURCITO
Declaração de vacaturas do magistério
Nos termos do artigo ~O.o do d creto-Iei n. o 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do decreto-lei n.? 36:237, de 21 do Abril de 1947, e
para os efeitos dos respectivos provimentos, faz-se público

420
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que se encontra aberto o concurso aos lugares de professores catedráticos das cadeiras abaixo mencionadas:
3. a cadeira -- Topografia.
7. a cadeira - Fortificação e organização do terrreno.
Arquitectura e suas aplicações militares.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições dos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo decreto
e apresentar na secretaria desta Escola, até às 15 horas do dia 9 de Agosto de 1947, as suas declarações,
feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o artigo 3.0 e seu § único do decreto n. o 13:784, de 13 de
Junho de 1927.
Escola do Exército, 20 de Maio de 1947. ~ O Comandante, .Álva1·o Teles Ferreira de Passos, general.
(Publicado no Diá,oio do Gove,o/to n.? 133, 2o" sõríe, do 11 de Junho
do 1947).

Nos termos do decreto-lei n." 36:237, do 21 de Abril
de 1947, e para os efeitos dos respectivos provimentos,
faz- se público que se encontram a concurso os lugares:
De professores
Da 24. ti cadeira
sua aplicação
Da ~5. a cadeira
nas operações

catedráticos:

- Estradas e caminhos de forro;
militar.
- Pontes e túneis; sua importância
militares.

De professores adjuntos:
Da 9.&cadeira - Elementos do táctica geral. Táctica
de cavalaria.
Da 15.· cadeira - Elemontos de táctica geral. Táctica de engenharia.
Do grupo das 34.&c 35.· cadeiras rospoctivamente->
Estradas e caminhos de forro; sua aplicação militar. Pontes o túneis; sua importância nas operações militares.
Os candidatos aos referidos lugares devem atisfazer
às condições do artigo 19.0 do referido decreto e apresentar na secretaria desta Escola, até às 15 horas do
dia 9 de Agosto de 1947, as suas declarações, feitas em

2.' Série
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papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruídas com os documentos a que se refere o artigo 3.°
e seu § único do decreto n.? 13:784, de 13 de Junho de
1927.
Escola do Exército, 20 de Maio de 1947. - O Comandante, .iÍlva1·o Teles Ferreira de Passos, general.
(Publicado no Diário do Gor emo
do 1947).

D.· 183, 2." .6rlo, do 11 do Junho

ObItuárIo

194.6
Outubro
8 - Capitão reformado Francisco da Silva.
Dezembro 22 - Major reformado Alfredo Augusto Hipólito Correia
Maximiliano e Costa.

194.7
Fevereiro
Abril

Maio
I>

»
»
»

II

l)

Junho
»
I>

I>

li

»

27 -

Alferes miliciano de infantaria
Alberto Rodrigues
Paisana.
5 - Capitão de infantaria,
'1.30 situação de reserva,
António de Azevedo Bettencourt,
em serviço no
conselho administrativo
do Governo Militar dos

Açore '.
3 - Capitão reformado

~
Arnaldo Belisardo Salema Bar-

bosa.
Tenente-coronel
reformado António Carlos Cortês.
16 -- apitão reformado Manuel Gomo, Teixeira.
23
Coronel reformado Joaquim Pereira
ardoso Júnior.
25 - C<~~it:to ele infantaria, na situação de reserva, Júlio Augusto Couceiro Feio, que prestava serviço
na Agência Militar.
27 - Tenente miliciano de reserva de infantaria Manuel
Tavares.
27 - Tenente miliciano médico do reserva Ângelo Pereira Gandra
8 - Capitão, do serviço de administração
militar, adido,
pre tando serviço na guarda fiscal, Amílcar Regalo Correia.
9 -Major
reformado Jo é Joaquim de Paiva.
I,) - Tenente miliciano ti infantaria,
licenciado, Carlos
Maria Va ·concelo. Pinto Co lho.
9 - Tenente, do quadro dos serviços auxil iares do exército, no quadro, .1010 da Silva Coutiulio.
11apitão, do extinto quadro auxiliar do serviço de
. aúde, no quadro, Artur ~itllões.
11- Tenente de cavalaria, na ituação de reserva, José
Maria de 'onsa, em crviço na 1.· Repartição da
1 • Dír cção Geral de te Ministério.
H fajor do infantaria, no quadro, Aníbal Eugénio elo
Avilez.
12 -

422
Junho
»
»
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16 - Capitão de artilharia, na situação de reserva, João
Inácio Bentes Pimenta, em serviço no arquivo
geral deste Ministério.
16 - Capitão miliciano médico de reserva José Gomes
da Costa Carneiro.
20 - Alferes miliciano de artilharia Artur Alberto
Ramos Rodrigues.

Rectlncaçõee

Na Ordem do Exército n.? 5, 2.· série, do corrente ano, a p. 276,
1. 19.· onde se lê: «Anselmo», <leveler-se: «Arsénio»: a p. 338, I. 9.·,
onde se lê: «43)>>,deve ler-se: «20),,; a p. 343, J. 29.·, onde se lê:
«16», deve ler-se: «13".

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante General,

--(

Ordem

do' Exército
2.- Série

N,O 7

o

25 de Agosto de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:

1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - RepartiçAo

410 Gabinete

?\faolla o Gov mo da lt pública Portugue 'a, pelos Midas Finanças o da Guerra. nOllH'UI' os oficiais em
seguida designados
pura irem ao tranzeiro
em missão

ni tI'O

urconte

elo serviço

'I'enente-coroncl

pú blico :
d

cavalaria

Luis

da

osta

Ivens

F rrnz,
:.\lajor do cavalaria
tins.

Hélder

Eduardo

de Sou a 1I1nr-

Além das dosp sa de trans portes=rú
abonado a cada
um do.' referidos oficiais, a titulo de ajuda de cu to o
nos t rmos do artigo 10.° do de-roto 0.° 34:B3G, d :3
d .Ian iro de ln..!5, o sub ídio diário de :3 libras ao cambio oficial, o que tudo será p.lgO p los fundo
de remonta do xército.

Mini tcrio:
HH7. -

(la l' inançm

O Mini:tro

d

o (la Guorrn, :lO de Julho de,
, Jo o Pinto da Co-ta
da Gu rra, Frederico da Coeta
I' inançn

Leite. - Pelo Mini '11'0
Lope« da ili:a. (,'Do carece d.

vt to ou &nola~lo do Tribunal do Conta.).
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Ministério

da Guerra - Repartição

2." Série

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nos termos do decreto n.? 16:070, de
25 de Setembro de 1928t conceder a Rosa dos Santos
Cardoso Graça e Cruz, VIúva do major reformado José
Fernandes da Graça e Cruz, a reversão da quota-parte
do subsidio mensal no quantitativo de 140h09, em virtude de haver casado sua filha Sofia Luísa Graça e Cruz,
em 22 de Maio do corrente ano.
Ministério da Guerra, 1 de Julho de 1947. - O Subsecretário de Estado da Guerra, Frederico da Costa
Lopes da Siloa.
(Visada polo Trlbuual de Contns em 5 de Julho de 1047. Nilo .no
devidos

emolumentos,

nos t ormos do decreto

11.° 22:257).

11- RECURSOS

Ministério

da Guerra - I.11 Direcção

Geral-

2.1\ Repartição

Por acórdão do Supremo Tribunal Militar de 25 de
Julho de 194:7, homologado por despacho ministerial de
7 de Agosto:
Negado provimento ao recurso n.? 2:630. interposto
pelo major do corpo do estado maior Emllio Ramos
Afonso, em 'que recorria do despacho ministerial de 17 de
Outubro de 1944, que lhe indeferiu um requerimento em
que pedia a rectificação de antiguidade do actual posto.
Negado provimento ao recurso n,? 2:639, interposto
pelo capitão do corpo do estado maior Augusto Casimiro Ferreira Gomes, em que recorria do despacho do
Subsecretário de Estado da Guerra, de 1:3 de Junho de
1944, que regula a aplicação da doutrina constante do
§ 1.0 do artigo G.o do decreto-lei n. ° 28:401, do 31 de
Dezembro de 1937.
Negado provimento ao rocurso n.? 2:634, int rposto
pelo coronel de infantaria, actualmente na situação de
reserva, Luis Augusto Blnnqui Teixeira, m qu recorria
da antiguidad
quo lhe foi atribulda no actual posto P la
Ordem do Exéreüo n." 11, 2.a sori ,d 16 do otcmbro
de 1944.
•
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Negado provimento ao recurso D.O 2:637, interposto
pelo capitão do corpo do estado maior, actualmente major, Francisco António Pires Barata, em que recorria
da antiguidade que lhe foi atribuída na escala do corpo
do estado maior, em relação a outro oficial da sua graduação oriundo de outra arma.
Negado provimento ao recurso n.? 2:640, interposto
pelo tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação de reserva, António Pedro, em que recorria
do despacho do Subsecretário de Estado da Guerra, de
6 de Fevereiro do 1945, que lhe indeferiu um requerimen to em que pedia a rectificação da pensão de reserva.

111- mUDANçAS
Ministério

DE QUADRO

da Guerra - I.3 Direcção

Geral - 2.

a

Repartição

Por portaria de 15 de J ullio de 1947:
Tem pa aecm a oficial miliciano veterinário, nos termos
do artíco 23.0 do de roto-lei D.O 36\304, de 24 de Maio
do 10..17, por se ter mantido fora do serviço militar
por mui d dez anos con cutivo e t r monos de
quinz anos de serviço, o t nente veterinário, adido,
de licença ilimitada, José ilIaria de ousa Rafael, que
optou pelo C'nrgo civil do v t riuário municipal do
cone lho d Santnr "m, dev ndo ser cousidorado nesta
situação d do 12 do Maío d 1947 e ficando na situação de lic n iiado,
(Auotadal'oJ o TrJbunnl de Coutas Pro 19 de Julho do 1947).

Por portar/a de 21 de Julho de 1947:
Nula e de nenhum feito a parte da portaria de 24 de
Abril do corr ntc ano que dá pas, agem II. oficial miliciano snpudor do cng 'Ilharia, no. termos do decreto
11.0 21:3ü.-), do 22 do Abril d
1032, ao alferes milicianos do infuntaria, (lo regimento do infantaria D." 1,
Jo: o Luís Peixoto Ferreira Pinto Basto o, do batalhão
do engenhos, JOrlO António Janz.
(.ADuladu pelo TribuD I de Coola

em 29 d~ Julho de 1047).
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I V- MUDANÇAS

Ministério

da Guerra -

Por portadas

(.a

2.' Série,

DE SITUAÇAO

Direcção

Geral-

a

2.

Repartição

de 8 de Julho de 1947:

Demitido do serviço do exército o capitão de infantaria,
adido, com licença ilimitada,
Francisco
Marques Repas, nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei n." 25:H17,
de 18 de Maio de H)35, devendo ser considerado
nesta
situação desde 3 de Julho de 1947.
(Anotada

pelo Trlbullal

de Contas

em 10 de Julho

de 104.7).

Adidos
Coronel do serviço de administração
militar, na situação
de reserva,
Artur Armando
de Magalhães
Correia;
capitães: de infantaria,
do regimento
de infantaria
n." 11, Carlos Marques Loureiro, e, de aeronáutica, do
Comando Geral da Aeronáutica
Militar, Joaquim
de
Brito Subtil; tenentes:
do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general ela B. a região
militar, Alberto Almeida e Sousa e, do regimento dê
artilharia
ligeira n." 5, Domingos Marques de Oliveira,
e alferes do mesmo quadro, elo rogirnento de infantaria n, o 3~ Sebastião
Gomes de Oliveira, por terem
sido requisitados
para desempenhar
comissões de sorviço dependentes dos Ministérios:
do Interior,
na
guarda nacional republicana,
o primeiro;
na policia de
segurança pública o segundo; elas Comunicações,
como
chefe da Repartição
do Intercâmhio,
da Direcção Geral
da Aeronáutica
Civil, o terceiro; das Colónias, na colónia de Moçambique, nos termos da alínea b) do artigo 3.0 do decreto n." 36:019, de 7 de Dezembro de
lU46, o quarto, e os restantes do das Finaneas, na
guarda fiscal, devendo ser considorados
nesta situação,
respectivamente,
desde 7, :27 e :27 de Junho, 1 e :3 de
Julho e :!tI de Junho de 1947.
.
(Anotada

pelo TrlbulIlll

de Conta.

em 19 do Jul ho de 1947).

Tenente do quadro dos scrvicos auxiliares
do xército,
do Instituto
Profissional
dos Pupilos do Exércitos de
Terrà e Mar, José Maria
arroiro, por ter sido nomeado subalterno
de companhia do reforido Instituto,
devendo SOl' considerado
nesta situação d sde 11.\ d
Maio de 19.17.
(Anotada palo Trlhuno.l do

on a.

0111

21 do Julho de 1'3'7).
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Quadro da arma de infantaria

Capitão de
Henriques,
na policia
de Junho
quadro.

infantaria, adido, Henrique Carlos Xavier
que, de regresso do Ministério do Interior,
de egurnnça pública, se apresentou, em 27
de 1947 .. para preenchimento elo vaga no

(Vboda
pelo
são 1evldol

Trlbunnl
de Conta.
em 25 do .Tulho do 1947. Nlto
emolumentoa , nOI lermos do decreto n.' 22:257).

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Cupitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário nos termos da 'egunda parte do artigo 58.0 do
decreto-lei n." 2 :401, de 31 d Dezembro rle 1937,
substituído pelo artigo 1.0 do decreto lei n.? :32:G92, de
20 de Fevereiro de 1943, do comando da artilharia de
defesa antiaérea d Lisboa, Joaquim elo Rosário Castela, para preenchimento de vaga no quadro, devendo
ser considerado ne ta situação desde a data da presente portaria.
(Visada

' '0

polo Tribunal
de Contas em 2:1 de Julho de 1D47. Nilo
devidos emolumento.,
n08 t ..rmos do decreto n." 22:257).

Reserva

Tenente-coronel
de artilharia. supranumerário,
comandan te do gru po mi to de artilharia do defe a fixa n. o 1,
Manuel Tiago Pereira Manjolinha, e capitães de infantaria, do regim nto do infantaria n.? 4, João Vieira
Romexido, e, do regimento de infantaria n.? 6, Manuel
Folgado, o. doi prim iros, nos termos da alínea b) do
artigo 12.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de lÜ47, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela: junta ho pitalar de insp cção, e o último,
nos termos da alínea a) 00 mesmo artigo do referido
ii creto-leí, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser con iderado ne. ta situação, re pectivam nte, desde
12,24 e 3 de Junho de 1947.
(Vlsl\da polo Tribunal de Conlu em 2.~ ,Ie Julbo do 1911. N!l.o 0110
devido. eUlolulUento.,
o lerl1l01 do decrulo o.· ~2:267).

Oficiai miliciano de reserva

Cupítno miliciano de artilharia, do centro do mobilização
de artilharia n.? :?, José d Ioneses Torre , DO~ ter-

mos do' artigos :.!;').O o 26.0 do decreto 0.0 36::~04, de
:?4 de Maio de 1947, por t r atingido o limite de idade,
dev ndo er con id rado no ta ituução desde :?6 de
J unho de 1947.
( not.d.
pelo Tribunal do Cootal elo lU de Julbo a. 194.7).

..
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Supranumerário

Coronel de artilharia, adido, da Fábrica Nacional de
Munições de Armas Ligeiras, Paulo Emílio da Silva,
que, por ter sido exonerado do cargo do sub-director
da referida fábrica, se apresentou em 1 de J olho de
(Visada polo Tribunal
de Contas em 25 de Julho de 1947. Nilo s1\o
1947.
dovidos

Por portarias

,

emolumontos,

nos termos

do decroto

n.o 22:251).

de 10 de Julho de 1947 :

Nomeados oficiais do quadro privativo da Cruz Vermelha
Portuguesa, nos termos do artigo 19.0 do regulamento
aprovado por decreto n.? 8:698, de 9 de Março de
1923, o tenente miliciano de infantaria, do centro de
mobilização de infantaria n.? 1, na situação de licenciado, José Augusto Macedo do Campos e Sousa e o
alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 5, na situação.do disponibilidade, Josó Gomes
da Costa Belo, sendo õste para prestar serviço no
corpo activo, como médico.
(Não careee

(lo vls,to ou ano taç ão do Trlbllllal

do Contas).

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado do prestar serviço no Ministério das
Colónias,
o tenente-coronel de infantaria, na situação
de reserva, adido, Paulo Augusto do Rogo, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de
1947~ (Vlondn polo Tribunal de Contns om 25 do Julho do 1047. Nilo .1\0
devtdos amolumantoa,

nos tormos do decreto

n,·

22:257).

Extinto quadro auxiliar de artilharia

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, supranumerário nos termos de 2.3 parte do artigo 58.0 do
decreto-lei n." 28:401, de 31 de Dezembro de 1937,
substituido pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:692,
de 20 de Fevereiro de 1943, do comando de artilharia
de defesa antiaérea do Lisboa, José Francisco Henriques, para preenchimento de vaga 'no quadro, devendo
ser considerado nesta situação dosde a data da presente portaria.
(Visada peto 'I'rtbunet
de Contas em 25 de JUlllO do 1947, Nno sl!o
dovldos emolumentos,
1I0S tormos do decreto
D,· 9~:2M).

2.' Série

ORDE;\I DO EXÉRCITO N.· 7

429

Reserva

Capitães: de infantaria, do batalhão independente de
infantaria n.? 18, José Tavares Neto Vaz do Rego, e
de artilharia, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, Manuel Martins de Oliveira, o primeiro, nos
termos da La parte da alínea c) do artigo 12.0 do
decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, e o
segundo, nos termos da alínea a) do mesmo artigo e
decreto-lei, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta ituação, respecrívamente, desde
23 e 19 de Abril de 1947.
(V!s:\da pelo Tr!bunal
do Coutas oro 25 do Julho do 19<11.Nilo são
duvídos omotumontos,
nos 10rIDOS do docreto !l.o 22:257).

Por portarias

ele 15 de Julho de lfJ.J.7:

Demitido o.e oficial do exército, nos termos da alínea d)
do artigo 2.0 do decreto-lei n. o 28:404, de 31 do Dezembro de 19:37, esclarecido polo artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:329, de 19 de Outubro de 1942, o tenente
do extinto quadro auxiliar do s rviço de saúd , José
Joaquim Gaita, devendo ser con ld rado nesta situa~ão d sde 3 de Julho d 1947.
(Anota,ta

11810 Ttlbuual

de Conta.

em ln do Julho de 1947).

Considerados apresentados ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço no Ministério
do Interior, como fiscal de turismo e jogos o na policia de segurança pública, respectivamente, os capitães
de infantaria, na situação de reserva, adidos, Teotónio
Carlos Martins e António dos Santos Cavaco, devendo
ser considerados nesta situação desde 7 de Maio e 2
de Junho de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Julho de 1917. Não silo
dnldos
emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Adidos

Major do corpo do estado maior, professor catedrático
da Escola do Exército, Manuel Avelino Barreira Antunes, por ter sido nomeado professor catedrático da
15. a cadeira da referida Escola, por portaria de 20
de Fevereiro de 1945, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.

4ao
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Major de cavalaria, adido, no Ministério das Colónias,
em comissão militar na colónia de Moçambique, Luis
Filipe Azinhais Mendes, por lhe ter sido concedida
licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 30 do Março de 1043.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas

em 10 de Julho do 1047).

Reserva

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 8,
José Pedro Pires, nos termos da alínea a) do artigo
12.0 do decreto-lei n. 36:304, de 24 de Maio de 1047,
por ter atingido o limito de idade, devendo SOl' considerado nesta situação desde 27 de Junho de 1047.
1I

(VIsada polo Tribunal de Conta. oro 25 do .Iulho do 1947. Não são
dovidos emolumontos,
nos termos do decreto n. 022:257').

P01'

portarias

de 17 de Julho de 1947:
Adidos

Capitão do engenharia, do batalhão do pontoneiro ,
Manuel Barbedo do Magalhães e alferes do q uadro
dos serviços auxiliares do exército, d regimento d
cavalaria n." 3, Diamantino Augusto Fernandes, o
primeiro, por lhe ter sido concedida licença ilimitada,
e o segundo, por tor sido roquisitudo para dosemponhar urna comissão de serviço dependonte do Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
devendo SOl' considerados nesta situação, respectivamente, desde 4 e 13 de Julho de 1947.
Alferes de infantaria, do regim nto do infantaria n. o 7.
, Fernando ela Fonseca, e do batalhão de caçadores
D.O 8, António Aníbal Dias Pombo e Co ta, por torem
sido requisitados para desempenhar uma comis 50 d
serviço dependente do Ministório das Colónias, no Estado da India, nos termos da alínea c) do artigo 3.0
<lo decreto n.? 36:010, de 7 de Dezembro de H)4G,
devendo ser considerados nesta situação desde 14 de
Julho de 1947.
(Auo tudn

pelo TrIbunal

do ContRs em Jl do Julho

rlo 19H).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de ngenharia, supranumerár io nos t rmos da
:3.:1 part do artigo f> .0 do decr to-I i n. o ::?8:401,
substituído pelo docreto-loi n.? 32:69:?, do 20 de F v -
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reiro de 1943! do batalhão de apadores de caminhos
de ferro, onde continua colocado, João Manuel Terena Latino, para preenchimento de vaga no quadro.
devendo ser considerado n STa situação desde a data
da pre ente portaria.
(Visadn pelo Trlblln I .10 Coutas em 2:; de Julho do 1911. Não são
d evldus eruoluurontov,
no. t~rmos (lo decreto 1\.°22:2(1).

Supranumerários

Capitão do e: .tiuto quadro de oficiai" do secreturiado
militar António Alberto Leopoldo e tenentes do mesmo
extinto quadro Edmundo Alves de Carvalho e José
Leonardo Guedos da ilva, todos do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa. nos termos ela
2. a parte elo artigo [) .0 do decreto lei n. o 28:401, de
31 do Dezembro de 1937, substituído polo artigo 1.0
do decreto-lei 11.0 32:602. de 20 de Fevereiro de 194:3.
e do § 2.0 do artizo 11.0 do decreto-lei n. o 36:304. de
24 de Maio de 1947, e da portaria n.? 10:620, de 11
de Março de 1944, dev ndo ser «on .iderudos ne ta
situação J sde a data da pro ente portaria.
(:São carece

d. visto

ou alJota~r,o

Baixa do serviço

do Tribunal

uo Contas).

•

T nente miliciano de ('a"alaria, na ituação de re erva.
r dro Augusto Abranchos de larvalho, nos t rrnos
do § 5.0 do artigo 61.° do decreto n.? 12:017, do 2 de
Agosto d 1926. por ter atingido o limite de idade,
d vendo: s r consid rado BP ta situação de rd 15 de
Julho de 10..j,7.
(Anotada

polo Tr-ibuunl

d

COlltns em 21 d. Ju lho ti. 1917),

Por portarias de 22 de Julho de lú-lí:
Quadro da arma de infantaria

T nentes d infantaria, a(li~lo Jorge Iuglê: rancho Pc
reiru de arvalho .• João de Madur ira Fialho Prego
e Amík-ar do.
,{nto·. Iachudo de Castro, que, de
regre. o do Mini. tério (la
olónias, d «omisaão militar na «olónia d ~[or,:allll,iquo, (\ apre .entarum em
17 de Julho ti 1\14,7) para preonchimento de vagas
no quadro.
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Reserva

Major do serviço de administração militar José Benvindo
Correia Raposo e capitão do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar Luis António da Silveira, umbos da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste
Ministério, o primeiro nos termos da alínea c) do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
194:7, e o segundo nos termos da alínea a) dos mesmos artigo e decreto-lei, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situação, rospectivaniento, desde 26 e 23 do Junho de 1947.
(Visadas
polo TrIbunal
do Contas om 31 do Julho de 1~17. Nilo
süo devidos emolumontos,
n08 termos do decreto n.· 22:2~7).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos: módicos, do centro do mobilização
do serviço de saúde n.? 1, Manuel Rodrigues Marques,
do centro de mobilização
do serviço de saúdo n.? 2,
Alfredo Pires Miranda. António Fernandes Ramalho
e José Estovcs Pires, e, do centro do mobilização do
serviço de saúde n. ° 3, Manuel 'I'rigueíros Sampaio;
veterinário, da secção de depósito do pessoal do serviço veterinário militar, Joaquim Ferreira Pedrosa
Júnior; do serviço de administração militar, do centro
de mobilização de administração militar n. ° 2, Renato
Pinto Soares e J osé Gomos Bartolomeu Rod rígues,
todos licenciados, nos termos dos artigos ·25.° e :!6.0
do decreto-lei n.? 36:304, de 24 do Maio do 1947, por
torem atingido o limite do idade, devendo 01' considerados nesta situação, respectivamente,
desde 21 de
Julho, 26 o 30 de Junho, 18, 10 o 22 do Julho, 25 de
Junho e 16 do Julho do 19-1:7.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

om 28 d. Julho

de 19t7).

BaIxa do lierviço

'I'ononte miliciano médico do reserva Aur6lio Augusto de
Queirós e alteres miliciano de r s 1'\"0., do serviço do
administração
militar, Eduardo ela Rocha Sarsfi lu,
nos termos do § 5.° do artigo 61.° do d croto n.? 13:017,
do 2 de Agosto de 19:!(), por ter m atingido o limito
do idade, devendo ser considerado
n ta situação,
respectivamente, desde 19 do Junho
11 de Julho de

1047.

(Anotada

1'010 Trlhunal

do Conta

um 28 (le .Tulho de 1047).

2,' Série
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Por portarias de 24 de Julho de 1.')4,:
Adidos

:Major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
upranumorário,
do Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mur, Hugo ~Iondes Calado,
l}or ter sido nomeado secretário e presidente do conselho administrativo do mesmo Instituto, nos termos da
alínea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 36:059, de
24 de D zembro de 19-W, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo TrIbunal

de COO

I'" om 1 de

gosto

do 19!7).

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
do comando da artilliarin de defesa
antiaérea de Lisboa, João Rodrigues Catanas e alferes
0.0 mesmo quadro, do regimento de infantaria n." 1,
Elaorte dos antes, por torem sido requisitados para
de 'empenhar uma comi são de erviço militar dependente do Ministério da Colónias, no E tado da índia,
nos termo
da alínea b) do artigo 3.° do decreto
n.? 30:01H, de 7 do Dezembro de 1946, devendo SOl'
coo iderados nesta situação de de ~l de Julho de 1947.
( nOlada pelo TrIbunal

d. Cont .. em 29 de JUIlIO de 19H).

Supranumerário

:\Injor de infantaria, adido, )fário d Paiva Nunes, que,
porter d i, ado d desomp nhar o cargo de secretário
e presidente do conselho administrativo do Instituto
Profissional dos Pupilo' do' Exércitos do Terra
Mar,
se apresentou fi 24 de Julho de 1947.
(VI

da pnlo Trlhunal
de Conta.
em G de
1;0 tu de 1~47•• 'io
lo de,·ldo. emotumentos,
DO termo. do decreto D,. 22:257).

Por portarias

de 2.') de Julho ele 19/7:
Adidos

Brigadeiro de artilharia
no quadro ela arma, António
Baptista de arvalho, por er pr fessor do ensino
técnico profis ional
director da 1~'cola Indu trial
Fon ieca Ben vides, para que foi nomeado, respectivamente, por decreto de 10 de otembro de 19~1 (Diário
do Ooverno de 30 do me mo m \s) O por portaria 0.0
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de Dezembro de 1934 (Diário do Governo de 8 de
Janeiro de 1935), devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Julho de 1947.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 2. a companhia de saúde, J oaqui.m da Silva Marques
e alferes do mesmo quadro, do batalhão de caça-rores
n.? 10, Sebastião Augusto Borges, por terem sido requisitados para desempenhar uma comissão de serviço
dependente do Ministério do Interior, na ~uarda nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação desde 26 de Julho de 1947.
Alferes do serviço de administração militar Ludgero
França de Carvalho, por ter ido prestar serviço na
Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Julho de 1947.
(An.xn<las

polo TrIbunal

do Contas

cm G de Agosto

de 1941).

Quadro do corpo do estado maior

Coronel do corpo do estado maior, supranumerário,
Adolfo do Amaral Abranches Pinto, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(VJsada pelo TrJbuna) de Coota" em II de Agosto do 19(1. Nl\o .1\0
devido. emolumentos,
nos tormos do decreto n.· ~2:2117).

Quadro da arma de infantaria

'I'enente de infantaria, adido, Delfim Augusto Afonso dos
Santos, que, de regresso do Ministério da Colónias e
de comissão militar na colónia de Cabo V erde, se
apresentou, em 26 de Julho de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal
<lo Contas em ~ <lo Agovro de 1917. NAo s1\o
dovldos omolumontos,
nos termos do decreto n,? 22:2(7).

Reserva

Major

médico, supranumerário,
da 2.(\ companhia de
António Júlio Ribeiro e capitão de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 7, José Siruõe , nos
termos da alínea a) do artigo 12.0 do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio do 1947, por terem atingido
o limite de idudo, devendo ser considerados nesta situação, respectiyamento, desde 11 ( 19 de Julho de 1947.
saúde,

(VI nua pulo Trl~llllnl do Contas om 8,10 Agolto do 19-17. NAo
.i\o dovi<lol emolulllOlltol,
110 termo
do <I cr to n.' !l2:2~7).

2." Sério
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Oficial miliciano de reserva

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? 5, José' Monteiro ebastião, nos termo do artico 25.0 o 26.0 do decreto-lei
n." 3ü:304, de ~4 ,de Maio de 1947, por ter atingido o
limite de idade, devendo SOl' considerado nesta situação
desde 25 de Julho de 1047.
(Anotada

pelo

T'ríbunnl

de Conta.

cm G do Ag(lsto

do 1947).

Reforma
(Dcspuchc da C J"
Geral de Aposaui ações do 2·' de Julho de
1~.17, publíendo
no Dúi.rio do Goceruu u ." 112, 2.1 sõrto, do ~6 do
1Il0!'l1l:O mO e ano).

"eneraI, na ituacão de re erva. Jo é Garcia Marques
Godinho; brigadeiro : de ar tilhafin, com o CUI'HO do
estado maior, goveruador militar da Madeira, Vasco
de Carvalho j de engenharia, da Inspecção de Tropas do
'I'ran mi sões, Eduardo Corregedor Martins, e de aeronáutica,
upranumerário,
...\.nt6nio de
ou a Maia ;
coronéis: do corpo do
tudo maior, do ln tituto de
Altos E tudos Militare,
el o M:t>ndesde Magalhães;
de infantaria, no quadro da arma, L,uis Gonznaa Tudeu,
e, de cavalaria, supranumerário,
comandante militar
do Cabo arde, Cario. Tuvare Afonso dos antos,
nos termos da allnea d) do artigo 13.0 do decreto-lei
n.? 36.304, do 24 de ~Iaio do 1047, e urtigo 1.0 do
(1 creto-leí n." 25:317, de 1:l de Unio de 19:15, por
deliberução do on: elho de :\Iinitro
de 1 de Junho
de 1947, de de quando d vem er .on id rado D ta
ituação.
Coronéi
d infantaria 'rito Lívio José de Oliveira.
Barreira o Frnuci rco F io Vale, cupitão de cavalaria
Jo 6 António Po Jo e t nente de infuntaria .Jo~Ó onçalv ,todo
na ituncão do r R rva, no t rmos da
alínea b) do artigo 1:3.u do d roto-I i 0.° 3ti::SOJ, do
~4 d Iuio de HlJ7, por t r 111 sido j ulgado . incapuzes
de todo o
rviço p la junta d in peccã da nixa
G ral d Aposentações,
d svend : r considerado nosta
ituu<:üo, r 'p cti\'ulIl 'llt , d . li 4 d , tembro, 2,
do Ago to 10 d Outubro o 2G tI ~\.Cl'oto de 104,4.
or n 1 \' t<,rinário. dir dor do
1'\ iço vett>rioúrio militar, João II nriqt1( Barro o 1'iorno e tenento (lo
quadro dos. r\"Íço' nu iliares do _-ército, d batalhão
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independente de infantaria n. o 17 , João Vieira de
Freitas, nos termos da alínea b) do artigo 13.0 do
.decreto-leí n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, por
terem sido julgados incapazes de todo o serviço pela
junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde 12 e 28 de
Junho .de 19*,7.
Tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão
independente de infantaria n." 18, Amadeu Viegas de
01ival, nos termos da alínea d) do artigo 13.0 do
decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo
ser considerado nesta situação desde 5 de Junho de
1947.
Capitão de engenharia Henrique Jacinto Ferreira de
Carvalho, tenente de infantaria Emidio José de Almeida
e alferes de infantaria Domingos da Costa Carrilho,
todos na situação de reserva, nos termos da alínea a)
do artigo 13.0 do decreto-lei n.? 3D:304, de 24 de Maio
de 1947, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situaçãc, respectivamente, desde
G de Setembro, 21 e 25 de Julho de 1944.
(N!o carece

do visto

ou anotação

do Tribunal

do Contas},

Por .portarias de 31 de Julho de 1947:
Considerudo apresentado ao serviço deste Ministério,
desde 31 de Maio de 19-i7, por ter deixado de prestar
serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Angola, o teneato miliciano de infantaria, adido, Manuel
Monteiro Fernandes, ficando na situação de licenciado
e ausente com Iiconça na referida colónia.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em G de Agosto

do 19(7).

Adido

Capitão de engenharia, do regimento de ongenharia n.? 2,
Rogério Jnimo de Campos Cansado, por tor sido roquisitado para desem penhar uma comissão do serviço
dependente do Ministério do Intorior, na Câmara Municipal de Lishoa, como adjunto técnico do batalhão
de sapadores bombeiros, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Julho de 1947.
(Auota4a

pelo Tribunal

4e CODta. em G do Agosto

4.1947).

2." Série
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Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerário nos termos da
segunda 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. o 3~:692, do 20 de Fevereiro de 1943,
do comando militar da Madeira, onde continua colocado, Vasco de Paiva Baltasar Brites, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nestt~ situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Trlhunal
do Contas em 15 do Agoito de 1947. Nilo são
devidos omolumentos,
no. tormos do decroto n.? 22:257).

Ouadro do serviço de administração

militar

Tenente do serviço de administração militar, adido. Fernando da ilva Caetano, que, de regresso do Ministério das Colónias e de comissão militar no colónia de
Angola, se apresentou, em 21 do Junho de 19407,para
preenchimento de vaga no quadro.
(Vinda pelo Tribunal de Contai em 9 de Agost o de 19·17. Nl!.o silo
devidos emolumentos,
nOI termos do decreto n.· 22:257).

Supranumerários

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
António Maria do Almeida e alferes do quadro dos
serviços auxiliares do exército Antonio Gonçalves do
Freitas, ambos do comando do artilharia da defesa
antiaérea de Li 'boa. nos termos da segunda parte do artigo 58. o do decreto-lei n o 28:401. de 31 d Dezembro do
1U37, modificado pelo artizo 1.o do decreto-lei n. o 32:G92,
de 20 do Fevereiro de 1943, e portaria n. o 10:620, de
11 de ~farço do 1944, devendo ser considerados nesta
situr ção, respectivamente, desde 31 e 25 do Julho de
1947.
(.'lo carece de visto 011 anotaçllo do Tribunal de Coutas),

POI"

portarias de 5 de A!Jo to de 1917:
Adidos

Capitão ~do engonharia, do regimento do engenharia
n." 1, Angelo Tavares da ilva c alferes do quadro dos
serviços auxiliares do ixército, supran umorárío, do
comando do artilharia da. defesa antiaérea. de Li boa,
António Gonculvcs de Freitas, 'por torem sido requisitados para desempenhar comi. 'iLO do serviço dependente dos ~fini 'tório, respectivamonte, do Interior, na
Câmara Municipal do Porto, como ubchefo do movi-
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mente, fiscaliza ão e tráfego do serviço de transportes colectivos,
e do das Finnnças,
na guarda fiscal,
devendo ser considerados
nesta situação desde 1 de
Ago: to o :?6 de J ulho de 1947.
(Anotadas

1'010 Trlhunal

do Contas

Alferes (lo serviço de administrução
do Exército,
João A ntónio Barros

por ter sitio nomeado
«hefo do contabilidado
considerado

nesta
(Anorada

cm \1 .10 Agosto
Jll

iIitar.

do 1917).

da Escola

da • ilva Carvalho,

pura desompenhar serviço como
da mesma Escola, devendo ser

situação

desde 20 de

pelo Trlhunal

do Coutns

J 1I1ho de 10-17.

em 12 do AI(O to ,Ie 1\lI1).

Quadril da arma de inf~ntaria

Capitão

do infantaria

Luis do Carmo dos Inocentes, qu ,
do 1finistól'Ío da' Colónia s, do comissão
militar na colónia de :JfoçalllhiqlH', se apresentou,
em
;) de Agosto de 1947. preonchoudo
vaga no quadro.
de regresso

(\'I.,ull\ 1'010 Tribunal
de Contas em 11 do AI;"sto do 1017 .• 'õo slo
devtdos emolumeutos,
n08 termos
do uecrero JI,o ~~:~5i).

Quadro da arma de engenharia

'apittLO de engenharia,

com o curso do estado maior, suda 3. a Direccão Geral (lo .te . linístério,

pranumerúrio,

onde continua, colocado,
preenehimonto
dera do nesta

Joaquim

da Luz

unha, para

de vaga 110 quadro, devendo ser cousisituação desde 1 do Ago to ele 194-7.

(Vbndll pelo Tribunal
devídos emolumento

de Contas em 11 <lo AICO.io <I 1017. !'I~o
• nOI termo. do cleeroto n.· 2~:257).

Quadro do serviço de administração

Tenente
do serviço de administração
Ricardo Pinto Carmo F irreira , 'lU

Ao

militar

militar, adido,
de r t:>0'1' SO do
){inistério
das Colónias o do comissão militar no Estado da Índia, se apresentou, em·H d Agosto de 194-7,
para preon(·himl'nto de vaga no quadro.
,

(VI.ad" 1'.010'l'rlbunnl
dI) Cont41 em 1-1 do Apo to de 1947 •• ·~o
de\'ldoJ
ll1o}umOJlto'f nos termos do docr~lo n.o 22:257).

.no

Reserva

Coronel

do artilharia,

<la direl'çiío da arma. Rob rto d(
1\1atos, nos termos ua alillt';~ b) do artigo 12.0 do d 1'1' to-lei n.o 3ô:304,
do :!4- do "uio do 194:7, por t('1'
sitio julgado inl·ltp1tZ do serviço activo pola junta ho
pit<.llnr do inspe"ç1io, <lo\'(\n<1o sPl' t'on 'idcl'!Ido ne til
situar,:ito de do 22 de Julho de 1047.
(VI,ndo polo Trlhuno!
dcvJc101

do COllt,
m II do Agol\
do ln-17 •• lo
olDohlmt'lIto ..~ 1.0. t(,\rmOI do decrt'to n.o 2~!257).

no

2.· Sórie
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Supranumerário

Capitão de artilharia, adido, da Fábrica Militar de Braço
de Prata, Mário Arnaldo da Silva, que, por ter deixado
de exercer as funções de engenheiro de secção da referida fábrica, cargo de que fica exonerado, se apresentou em 1 de Agosto de 1947.
(Vinda pelo Tribunal de Contai em li de -\If<'IIO de 1941. ~io
do ..Idos emolumentos,
no. tormol do deoreto n.· 22:261).

silo

Alferes do ervíço de admini itração militar, da ba e
aérea n.? 4, António de liveira Iartins, nos termos
da segunda parte do artigo 58.0 do decreto-lei n.? 28:401,
de 3L de Dezembro de 1937, modificado pelo artigo 1.0
do deer to-lei n. ° 32:G92, de 20 de Fevereiro do 1943,
e portaria n." 10:711, d 18 de Julho de 1944, devendo sor consid rado nesta situação desde a data da
pro ente portaria,
(Não carece d

Por portarias de

vi to ou

nott\ç!o

do Tribunal

do Contas).

de Agosto de 19.J7 :
~

Adidos

Capitão de infantaria, da 3; a Direcção Geral deste 1\fi·
nistério, Armando Jo Iruch Tr ixeira Pinto, o alferes
do <Iuadro dos s irviço: auxiliar s do exército,
do
grupo de artilharia contra a ronaves n.? 2, João António Vicent , do d pósito geral do material automóvel,
Alfredo .1arqu s do Abreu e, no quadro dos mesmos
serviço , Sernfim da i1va Lope , 1)Or terr fi sido requisitados
para desempenharem comi 610 do serviço
militar, dejjendent
do dinistério
da Colónia', no
E ta-lo da Iudia, no t rmos da alínea /,) do artigo 3.°
do decreto 0,° ~\():019, de 7 (1< Dezembro de 1946,
os tl'i" primeiros, e do das Finançns. na guarda tis ai,
O último,
devendo . er considerados
II stn
rituução,
r pe tivam nte, d sde 4, 4, 4
de Agosto de lU47.
é

(.\notad

p lo Trlhnn

I <lo Conta

mI';

de Agu 10 J. 1047).

Reserva

Capitiio de artilharia, da bateria independente de defesa
de ('0. ta n.o~,
níbal 'ipião Formo inho e Silva,
nos t rmo da. lln a a) do urtico 12,0 do doer to-lei
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n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, por ter atingido
o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Julho de 1947.
(Vlsnda pelo Tribunal de Contas em 22 de Agosto do 1947. Nilo silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2(7).

pOJ' portarias de 14 de Agosto de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, na Direcção Geral Militar, o capitão do serviço de administração
militar, na situação de reserva,
adido, Artur Paiva Garcia de Carvalho, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Agosto de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Coutas em 22 de Agosto de 1947. Nilo &110
devidos emolumentos, DOS termos do decreto n,? 2~:257).

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
CoIónias, na colónia de Moçambique, o tenente miliciano de infantaria, adido, Fernando Alberto Galan
Igea Sebes Pedro de Sá e Melo, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de 1947 e
ficando na situação de disponibilidade.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 18 do Agosto de 19(7).

Adidos

de artilharia, da inspecção de artilharia antiaérea, Sidónio Beça Pais e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, do batalhão de caçadores
n.? 9, António Inácio Subtil, o primeiro, por lhe ter
sido concedida licença ilimitada, e o segundo, por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço dependente do Ministério do Interior, na guarda'
nacional republicana, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 11 e 9 de Agosto de
1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 18 de Agosto de 1947).

Capitão

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, da direcção da
arma, onde continua colocado, Mário Arnaldo da Silva,
para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 22 de Agosto de 1947. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 2:!:257).

/
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Reserva

Coronel de artilharia, da direcção da arma, Edmnndo
da Costa Padesca, tenente-coronel de artilharia, com
o curso do estado maior, do comando da defesa marítima de Lisboa, Alvaro Lourenço Pereira e capitão
de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 5, Argilio
de Oliveira Rocha, o primeiro nos termos da alínea c)
do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de 1947, e os restantes nos termos da alínea a) dos
citados artigo e decreto-lei, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,
desde 5 de Agosto e 28 e 28 de
Julho de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 22 de Agosto de 1947. Nilo
são devidos emolumentos, nOR termos do decreto D.o22:257).

Oficial miliciano de reserva

Capitão miliciano de artilharia da brigada n. o 10 de caminhos de ferro, licenciado, Augusto Cancela de Abreu,
nos termos dos artigos 25.0 e 26.0 do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, por ter atingido
o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 18 do Agosto de 19(7)

Por portarias de 19 de .Agosto de 1947:
Adido

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 4,
Nuno Caldas Franco Duarte, 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 12 de Agosto de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

de Coo tas em 23 de Agosto de 19(7).

Supranumerário

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Pedro António Beja, que, por ter regressado da situação de adido no Ministério das Finanças, na guarda
fiscal, se apresentou em 12 de Agosto de 1947, desde
quando é considerado nesta situação.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 23 de Agosto de 1947. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

ORDEM DO EX:eRCITO N.o 7

442

Ministério da Guerra - Repartição
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Geral

Por portaria de 29 de Julho de 1947:

.

Reforma

(Despacho da Caixa Geral de Apcsontuções de 24 de Julho de 1947,
puhlicado no Diário do Governo 0.° 172, 2.a sõrto, do mesmo
mês e auo),

Capitão do extinto quadro de capelães militares, na situação de reserva, José António Marques Júnior, nos
termos da alínea a) do artigo 2. o do decreto-Iein. 028:404,
de 31 de Dezembro de 1937, por ter atingindo o limite
de idade, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Julho de 1944, com direito à pensão anual de
21.817~80.
(Xli o carece de visto ou anornção

v-

do Tribunal

de Contas).

PROMOÇOES

Ministério da Guerra _La Direcção Geral-

2.a Repartição

Por portaria de 8 de Julho de 1947:
Capitão miliciano médico, graduado, licenciado, em virtude de ter mais de doze anos de formatura no curso
de medicina, o tenente miliciano médico, graduado,
nos termos do artigo único do decreto n." 31:495, de
1 de Setembro de 1941, por portaria de 16 de Setembro de 1944, inserta na Ordem do Exército n.? 12,
2. a série, do mesmo ano, que lhe conservou a graduação no posto de capitão, da 3. a companhia de
saúde, na situação de licenciado, António Vitorino
Soares Júnior, contando a antiguidade desde a data
da presente portaria.
(Não carece do visto ou anotaç1\o do Tribunal

de Contas).

Sem prejuízo de antiguidade:
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
do infantaria, do regimento de
infantaria n." 1, António Goulart Branco.

2.· Série
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Quartel general

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de artilharia, do regimento de
artilhafia pesada n. o 2, Abel do Kascimento Ferreira.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 10, Clotário Sousa Dias Ribeiro de Carvalho.
Hospital regional n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de infantaria, elo regimento de
infantaria n. o 10, Ernesto Augusto Antunes.
I

o

grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Álvaro
de Moura Coelho Santos, contando a antiguidade desde
1 de Novembro de 1946.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 25 du Jul~o de 1947. Silo devldos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Batalhão independente de infantaria

n. o 18

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, o alferes
miliciano de infantaria, licenciado, Arménio Borges da
Mota Soares, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1945.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 3

Alferes milicianos médicos, licenciados, os aspirantes a
oficial milicianos médicos, licenciados, Manuel Correia
Ramalho e Mário Granada Afonso, contando a antiguidade, respectivamente, desde 1 de Novembro de
1933 e 1 de Novembro de 1937.
(Visadas polo Tribunal de Contas om 22 d. Julho de 1947. São de.
vtdos emolumentos, nos termos do decrete n.o 22:257).

Coutando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Mário Manuel da Silva Frazão.
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Regimento de engenharia n.O 2

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de engenharia, em dispo·nibilidade, António José de Oliveira Cruz Bemardo.
1.0 grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, Mário da Conceição Azevedo, João Henrique Alves, Amaro Ferreira
Baptista, Fernando de Azevedo Canelas Peres Galvão,
Manuel JUdio Costa e Silva Bastos, Armando Martins
Cominho e Eduardo Manuel Mont' Alverne de Sequeira.
2. o grupo de compan hias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, José Maria
Campos Trocado, Vito r Hugo Eduardo Coimbra
Torres, José Sisenando Pala e Carmo,' Fernando
Joaquim Zeferino Ferreira Chaves, José Jorge de
Matos, Joaquim Martins Vaz Baracho, Fernando dos
Santos Ruivo, Gervásio Luso de Sousa Martins e
Abel Mário da Silva Spinola.
(Visada pelo Tribunal
devidos emol'lmentos,

de Contas em 22 de Julho de 1D47. Slo
nos termos do doereto n.? 22:257).

Por portaria ele tõ de Julho de 1947 :
Ministério da Guerra - 3.' Dlrecçto Geral

Major do corpo do estado maior, o capitão do mesmo ,
corpo Horácio José de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 22 de Julho de 1941. Silo donos termos do decreto n.o 2~:257).

Por portaria de 17 de Julho de 1947 :
Regimento de cavalaria n.O 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-aj udante de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 3, Gilberto dos Reis, sem prejuízo de
antiguidade.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

de Contas em 25 de Julho do 1947. S!\o determos do doereto n,? 22:257).

!lOS
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Por portaria de 24 de Julho de 1947:
Grupo independente de artilharia n.O 6 (automóvel)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 4, Artur Macieira Cerveira, sem prejuízo de
antiguidade.
(Visada pelo Tribunal
vldos emolumentos,

de Contas em 1 de Agosto de 1947. São do.
nos termos do decreto n, o 22:257).

Por portarias de 29 de Jalho de 1947:
Ministério da Guerra - I." Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente-coronel,
reira Júnior.

o major de infantaria João Baptista Pe-

Ministério da Guerra-2."

Direcção Geral-a."

Repartição

Major do serviço do administração militar, o capitão do
mesmo serviço, do regimento de infantaria n.? 11, Luis
Gago Nobre de Lacerda Júnior.
(Visado pelo Tribunal
vldos emolumentos,

do Contas em 8 do Agosto do 19·17. Silo de.
nos termos do deeroto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - 3.

a

Direcção Geral

Serviços cartográficos do exército

Tenente-coronel, o major de artilharia, supranumerário,
Segismundo .Álvares Pereira e Lima.
(Visllda pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Coutas em 29 de Julho do 194.1. São
nos termos do decreto n.o 22:267).

Ministério da Guerra - Repartição Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Miguel
Augusto da Silva.
(Vlsadn pelo Tribunal de Contas em 8 de Agosto de 1n47. São
devidos emolumentus, nos termos do doereto n.o 22:2~7).

L" região militar - Quartel general

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro José Guilherme Pacheco.
(Visada pelo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas em !) do Agosto do 19-17. Silo de·
nos termos do decreto n.? 22:257).
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Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, José
dos Santos Ferreira Júnior.
(Visada pelo Tribunal
vidas emolumentos,

de Contas
nos termos

em S de Agosto do 1947. SAo dedo decreto n.o 22:2(7).

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro Joaquim de Brito das Vinhas Júnior.
(Visada pelo Tribunal
vldos emoiumentos,

de Contas em 9 de Agosto de 1947. São don08 termos do decroto n.? 22:257).

Batalhão de caçadores n.· 7

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do batalhão de caçadores n." 6, Armando Martins de Araújo, sem prejuízo de antiguidade.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 8 de Agosto de 1947. ano
devídos emctumentos,
nos rermos do decreto n.o 22:2~7).

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 3

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro, do regimento de infantaria n. o 4, Vítor
Carlos Braga.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 10

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro, do regimento de infantaria n." 10,
Eduardo Pinto Veiga.
(Visada
vidos

pelo Tribunal
emolumentos,

de Contas 001 9 de Agosto de 1947. São dotermos do decreto o.· 22:267).

IlOS

Quadro da arma de artilharia

Brigadeiro, o coronel de artilharia, tirocinado, adido,
director da Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos,
António Baptista de Carvalho.
2." Inspecção de Artilharia

°

Brigadeiro, inspector,
coronel de artilharia, tirocinado,
inspector interino, Manuel Holbeche Correia de Freitas.

2 • Série
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da defesa antiaérea de Lisboa

Tenente-coronel, supranumerário, o major de artilharia,
supranumerário,
Alvaro de Bivar Moreira de Brito.
Capitães do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerários, os tenentes do mesmo extinto
quadro, supranumerários,
Edmundo Alves de Carvalho e José Leonardo Guedes da Silva.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Coronel, O tenente-coronel de artilharia, 2. o comandante,
Sebastião Martins N ogueíra Soares.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, o tenente do mesmo extinto quadro Manuel
de Sousa Vitoriano.
Regimento de cavalaria n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-aj udante de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 8, Amândio Ribeiro da Oosta, sem prej uízo
de antiguidade.
Regimento de cavalaria n. °

.a

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantil ria, do batalhão de caçadores n.? 4, Hugo Rafael da Gama Pinto, sem prejuízo
de antiguidade.
(VIsada pelo TrJbunal de Contas em 8 de .\gosto do 1947. São dovtdos emolumentos,
nos tormos do docreto H.o 22:257).

Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel,
de engenharia

o major de engenharia, do regimento
n." 2, Francisco Eduardo Baptista.

I nspecção das tropas de transmissões

Brigadeiro, inspector, o coronel de engenharia, tirocínado, inspector interino, João Alegria dos Santos Oaludo.
Escola Prática de Engenharia

Coronel, comandante, o tenente-coronel, comandante interino, Mnnuel António Soares Zilhão.
Major, o capitão do engenharia Alfredo de Sousa Ghira,
Capitão, O tenente de engenharia Fernando de Sousa
Medeiros Júnior.
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Oficinas gerais de material de engenharia

Capitães de engenharia, adidos, os tenentes de engenharia, adidos, Raul de Brito Subtil e Humberto Lopes
Gonçalves Garcia.
(Visadas
pelo TrIbunal
devidos omotumentos,

de Contas em 8 de Agosto do 19-17. Silo
nos termos do decreto n.o 22:257).
~

Adidos

Coronel de engenharia, o tenente-coronel de engenharia,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Câmara Municipal do Porto, Serafim Joaquim de Morais
Júnior.
(Visada
pelo Trfbunal
devidos omolumontos,

de Contas em 13 de Agosto de 1947. São
nos termos do decreto !l •• 22:257).

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, José
Nogueira Soares Júnior.
(Visada polo Tribunal
vidas emolumontos,

de Contas em 12 do Agosto do 1947. Silo denos termos do docroto n.? 22:257).

Capitão, O tenente do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, na colónia de Moçambique, Manuel Martins
Ramos.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 8 de Agosto do 1917. Silo devidos omctumcntos,
nos termos do decroto 11.· 22:267).
Por portarias de 31 de Julho de 1947 :
I." região militar - Quartel general

Major, o capitão veterinário, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Tomé Dario da Ponte.
Batalhão de caçadores

n.· 7

Major, o capitão de infantaria Licurgo António de Pina.
(Visada
vidos

polo Trlbunnl
emolumontos,

do Contas
tormos

!lOS

Regimento do artilharia

em 8 de Agosto de 1947. Silo dedo decreto n •• 22:257).

ligeira n.· I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3, Armando Rosa Treichler
Knopfli, sem prejuízo de antiguidade.
(Vls~d& pelo Tribunal
duvldos omolumoutos,

de Contas om 15 do _~go.to de 19-17. Silo
nos tormos do doereto
22:267).

n.·
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N.o 7

Direcção do Serviço Veterinário Militar

Coronel, director, o tenente-coronel veterinário, inspector
do serviço veterinário militar, António Messias Abade.
/

Hospital Veterinário Militar

Tenente-coronel,
director, o major 'veterinário,
rector, Mário Augusto da Costa.

do Contas cm 8 de Agosto do 1n-11. São
nos termos do decreto n.· 22:257).

(VIsada pulo Tribunal
devidos emolumentos,

P01'

subdi-

portarias de 5 de ..Agosto de 1947:
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente coronel, comandante do grupo independente de artilharia de montanha, António Gonçalves
Alvarenga.
Comando da defesa maritima de Lisboa

Tenente-coronel, o major do regimento de artilharia
sada n, o 1 Inácio J osé Rodrigues da Costa.
(Visada
vtdos

pelo Tribunal
omolumentos,

pe-

de Contas oro 14 de Agosto de 1n41. S1\o denos termos do decreto n.o 22:257).

Hospital Militar Principàl

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro Firmino Luis.
(Visada pelo TribunAl de Contas em 12 de Agosto de 194õ.
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:251).

sao

Por portarias de 8 de Aqosto de j,f).Ji :
Minlsterlo da Guerra - 2.' Direcção Geral- 4.' Repartição

Major, o capitão de cavalaria Francisco
Araújo de Azevedo Pimenta da Gama.
(Visadas
pelo Tribunal
devidos omolumentos,

António

de Contas em 19 de Agosto do 1947.
nOI termos do decreto n.o 22:257).

Distrito de recrutamento

de
sao

e mobilização n.· 15

~Iajor miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
o capitão miliciano de infantaria do mesmo extinto
quadro, adido, oro erviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, João Marques da
ilva,
(Vlsnda pelo Tribuna!
de Contas em 21 de Agosto de 194.7. São
devidos

emcrumontcs, no termo.
<

do decreto

n.o 22:2(7).
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Ouadro da arma de cavalaria

Major, ajudante de campo de S. Ex." o Presidente da
República, o capitão de cavalaria, na mesma situação,
Mário Alvaro de Carvalho Nunes.
(VI,adas polo Trihunal
devídos emolumentos,

do Contas em 19 de .\gosto do 1947. Silo
110S termos do decreto n.o 22:257).

Direcção da Arma de Cavalaria

}fajor, o capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria
n.? 2, Armindo Nunes Paleta.
n.O 2
)fajor, O capitão de cavalaria, adido, em serviço no Colégio Militar, como comandante de companhia, Carlos
Maria do Carmo.
Regimento de cavalaria

(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 21 do Agosto de 1947. S110
"OS termal
do decreto 0.° 22:2M).

Regimento de cavalaria n. o 3

Major, o capitão de cavalaria, adido, em serviço no Coo
légio Militar, como mestre de equitação, António Carlos Garcia de Oliveira Reis.
(Visada polo TrIbunal do Couras em 19 do Agosto de 19H.
devidos emolumentos, 1108 termos do decreto D.o 22:257).

São

Regimento de cavalaria n. o 4

Major, com o curso do estado maior, o capitão de cavalaria, com o mesmo curso, João da Cunha Baptista.
(Vtsada
pelo 'I'ribunal
devidos emolumontos,

do Contas em 20 de Agosto do 19'17. 8no
uos termos do decreto n.? 22:257).

Adido

JIajor, O capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Fernando Jorge de Aguiar.
(Visada polo Tribunal
dovldo emotumeutcs

de Contai
, lias termos

21 do Agaito do 1947. São
do decreto n." 22:267).

010

Sem prej uízo da antig uidade .
Ouadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento ajudante de infantaria. da guarda fiscal, Serafim da Silva Lopes.

2.' Série
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3.' região militar - Quartel general
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-aj udante de infantaria, do regimento de infantaria n. o :3, Pelágio de Sousa Barbosa.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante
de infantaria,
do batalhão de engenhos, Jorge Campos Mascarenhas.
(Visada peto Tribunal de Contas om 21 d. Ag o-t o de lO()~'. Slto
devidos emolumentos, nos termos do doer. to n.o 22:251).

Por portarias de 14 de A{/osto de 1947:
Ministério da Guerra-2.·
o major

Tenente-coronel,
veira Leite.

Direcção Geral- I." Repartição
de artilharia

Joaquim

de Oli-

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

..

Capitão,
veira.

o tenente

de artilharia

Frederico

Alcidc

de Oli-

Batalhão de engenhos
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
argento-aj udande de infantaria,. elo batalhão do metralhadoras
n.? 1, Esmeraldo
de Abreu Calado, sem
prej uízo de antiguidade.
Direcção da Arma de Artilharia
1fajor,
o capitão do artilharia,
da direcção da arma,
Rogério de Paiva Cardoso,
Major, o capitão dr artilharia,
do regimento de artilharia pesada n." 1, Alb-rto Ferreira
Macedo Pinto.
:Ma.ior, o capitão de artilharia,
do regimento de artilharia do costa, Mário Emílio Azinhais do Melo.
Major, o capitão de artilhnría, do regimento de artilharia d costa, Acácio Augusto
de Seabra Mende da
Costa.
Regimento de artilharia ligeira n.· I
Capi tâo , o tenente de artilharia,
da escola
arma, R gério de Oliveira Furtado.

prática

da
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Regimento de artilharia

2." Série

ligeira n.· 5

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o major de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n. o 2, Armando
Patrocínio Guedes.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, comandante do
grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3, Bernardo
Gabriel Cardoso Júnior.
Grupo independente de artilharia

pesada n.· 3

Capitães, os tenentes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, António Ribeiro, e, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 1, Augusto José Pais
Ladeira.
Adido

Tenente-coronel, o major de artilharia, adido, em serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, Fausto Henriques Correia.
(Visadas pelo Trlbunnl de Contas em 22 de Agosto de 1947. Slio
dovldos emolumentos,
DOS termal
do decreto D.' 22:257)

Situação de reserva

Brigadeiro de artilharia', graduado, com o curso do estado maior, na situação de reserva, o coronel de artilharia, com o mesmo curso, tirocinado, na mesma
situação de reserva, José Guerreiro de Oliveira Duarte.
(Visada pelo Trfbunal de Contas em 20 de Ancstc do 1947. NAo
0110 devidos
emolumentos,
nos lermos do decreto n.' 22:2157).

Por portarias de 19 de Agosto de 1947:
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Capitão dó extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, supranumerário, o tenente do mesmo extinto
quadro, supranumerário,
Virgílio Aureliano Guerra.
Regimento de artilharia

de costa

Capitão do serviço de administração militar, o tenen te
do mesmo serviço Fernando da Silva Caetano.

2." Série
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Adido

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, com licença ilimitada, o tenente do mesmo
extinto quadro, adido, na mesma situção, Delfim das
Neves.
(VIsada. pelo TrIbunal
devtdos emolumentos,

de Contas om 23 de Agosto de 1917. São
nos termos do decreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

3.a Repartição

Por portaria de 17 de Julho de 1947 :
Promovidos aos postos adiante indicados, nos termos
do artigo 35.0 do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de
1932, continuando na situação do licenciados em que se
encontram e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946:
A aspirante a oficial miliciano médico, para a 3. a companhia de saúde, o soldado cadete, do regimento de
infantaria n." 11, n.? 761/45, Francisco Espinheira
Moinhos ;
~
A aspirante a oficial miliciano farmacêutico, para a
3.a companhia do saúde, o soldado cadete, do regimento
de infantaria n.? 4, n." 778/45, João Ventura Duarte.

Por portaria de 22 de Julho de 1947:
Promovidos ao posto de aspirante a oficial de engenharia, nos termos do urtigo 43.0 do decreto lei n. ° 30:874,
do 13 de Novembro de 1940, modificado pelo artigo 1.0
do decreto-lei n." 36:237, de 21 de Abril último, os
cadetes alunos do 4.° ano do curso de engenharia
da Escola do Exército n. os 303, .T osé Pedro Saraiva
Vicente da Silva, e 313, João Manuel Gonçalves de
Oliveira, contando a antiguidade d sde ~1 de Abril do
corrente ano.
Por portaria de 24 de Julho de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano módico, para
:lo 3. a companhia
d saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1\:132, o
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soldado cadete, do regimento de infantaria n. o 11,
n. o 764/45, João Correia Serras Pereira, continuando
na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de K ovembro de 1946.

Por portaria de 29 de Julho de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial milicianos do artilharia
de campanha, para as unidades a que pertencem e
contando a antiguidade desde 9 de Março do corrente
ano, nos termos artigo 97.0 do decreto-lei n. o 36:304,
de 24 de Maio último, os segundos-sargentos milicianos cadetes: do regimento de artilharia ligeira n." 1,
João José Waddington de Matos Parreira o Adelino
Pedro Gonçalves Monteiro; do regimento de artilharia
ligoira n. o 2, António Oswaldo Soares Brandão e António Fernandes Tomás Lopes da Cruz Araújo; do
regimento de artilharia ligeira n.? 3, António da Costa
Pinto, Fernando Rodrigues Ferreira Bugalho e José
António Guedes Pinto de Campos; do regimento de
artilh aria ligeira n. o 4, Artur Ernesto dos Santos Matias Ângelo; do regimento de artilharia ligeira n.? 5,
Domingos António de Brito Mendes da Costa Sequeira;
do regi monto do artilharia pesada n.? 1, José António
Ribeiro Lopes e José Dias Martins Jorgo; do regimeuto de artilharia pesada n.? ~, Josó Luís de Oliveira Ferreira Alves, António Pacheco Luis Gomas
e Júlio César Lemos Magalhães; cio grupo independento do artilharia pesada n,° 0, Fernando Ziuho Antunes; do grupo independente de artilharia de monta
nha, António Caetano Machado e Silva do Sá Couto
da Cunha Sampaio Maia.

Por portaria de õ de Agosto de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3.11 companhia de saúde, nos termos do artigo 35.°
do decreto D." 2L::3(i[), do 22 de Abril do 19:32, 01'01dado cadete, do regimento de infantaria n.? 1, n.? 400/42,
João Sacadnra Bote Corte Real, continuando na situação de licenciado em que se encontra o contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

, 2.' Série
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Por portaria de 7 de Agosto de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 2. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.0 do
decreto n." 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado
cadete, do regimento de infantaria n. o 15, n. o 766(44,
José Monteiro Alves Ferreira, continuando na situação
de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1945.

Por portaria de 1~ de Agosto de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3. a companhia de saúde, nos termos do artigo 35.0
do decreto n. o 21:365, de 22 de Abril de 1932, o soldado cadete, do regimento de infantarian.? 1, n.? 59/43,
Olímpio Fernandes Flora, continuando na situação de
licenciado em que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1046.

Por portaria

de 2õ de Agosto de 1947:

Promovido a aspirante a oficial miliciano sapador de
engenharia, para o batalhão de pontoneiros, nos termos do urtigo 35.0 do decreto n. o 21 :365, de 22 de
Abril de 1032, o soldado cadete, do regimento de infantaria n.? 6, n.? 419/43, José Rodrigo dos Santos
Carvalho, continuando na ítuação de licenciado em
que se encontra e contando a antiguidade desde 1 de
Novembro de 1046.

VI-

COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E TRANSFER~NCIAS

Ministério da Guerra -I.a Direcçao Geral-

2.' Repartiçlo

Por portarias de 8 de Julho de 1947:
InsUtuto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Subalterno de companhia, o tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, do batalhão de caçadores
n.? 1, José Maria Carreiro, nos termos da alínea a)
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do artigo LOdo decreto- lei n. o 36:059, de 24 de Dezembro de 194:6, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Maio de 1947.
(VIsada pejo Tribunal
devIdos emolumentos,

de Coutas om 28 de Julho de 1947. São
nos roemos do decroto n.o 22:257).

Fábrica nacional de munições de armas ligeiras

Engenheiro
artilharia,
litar de
Fonseca
creto n."

de secção da referida fábrica, o capitão
adido, engenheiro de secção da Fábrica
Braço de Prata, Eduardo Hubert Dias
e Almeida, nos termos do artigo 6.° do
16:134, de 8 de Novembro de 1928.
(VIsada poro Tribunal
vidos emoluruontos,

de
Mida
de-

de Contas om 11 do Alfosto de 1917. São denos termos do doeroto n.? 22:257) •

. Regimento de Infantaria n.· 8

Uajor de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n." 8, António Abel do Oliveira de Araújo Pinto.
Batalhão de caçadores n.· 9

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Henrique Carlos Xavier Henriques, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia,
Silva.

supranumerário,

Paulo Emílio da

Regimento de artilharia pesada n.· I

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, Joaquim do Rosário Castela.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

Capitão de artilharia, no quadro da arma, Nuno Francisco Rogado Quintino.

Por portaria de 10 de Julho de 1947:
Batalhão de caçadores n.· 8

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 4, José
Rodrigues Marinho, por motivo disciplinar.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
mesmo extinto quadro, José Francisco H nriques.

no

2." Série
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Por portaria de lã de Julho de 1947:
2.' região militar -

Quartel general

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
da companhia disciplinar de Cabo
Verde, Francisco Alves.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n. o 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n. o 4, Pedro dos Santos
Machado.
Inspecção das tropas de transmissões

Inspector interino, o coronel de engenharia, tirocinado,
da direcção da arma, João Alegria dos Santos Calado.
Direcção

do Serviço de Saúde Militar-2.a

Repartição

Capitão farmacêutico, do depósito geral de material
sanitário e de hospitalização, Joaquim Varela Gusmão.
Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

Tenente miliciano veterinário,
Rousa. Rafael.

Por podaria

militar

licenciado, José Maria de

de 1'l de Julho de 1947:

Comando de artilharia

da defesa antiaérea

de Lisboa

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da 2.a Repartição da L" Direcção Geral deste
Ministério, António Alberto Leopoldo.
Tenentes do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da La Repartição da 3. a Direcção Geral de 'te
Ministério, Edmundo Alves de Carvalho e, da. Repartição Geral do mesmo Ministério, José Leonardo Guedes da. Silva.
Esquadrilha

Independente de aviação de caça

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalaria n.? 6, Armando dos Santos
Pinto.
2.' companhia de saúde

Capitão médico, do regimento de infantaria n.? 10, Vitorino Simões Cardo o.
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Por portarias de 22 de Julho de 1947 :
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 17 de
Junho de 1947, inserta na Ordem do Exército n.? 6,
2.a série, de 5 de Julho, que colocou no distrito de
recrutamento e mobilização n." 14 o tenente-coronel
de infantaria António Areosa Correia da Cruz, por se
ter verificado que este oficial já ali tinha sido colocado
por portaria de 30 de Maio do corrente ano, inserta
na Ordem do Exército n. ° 5, 2. n série, da mesma data.
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 30 de
Junho de 1947, inserta na Ordem do Exército n.? 6,
2. a série, de [) de Julho, respeitante à colocação no
regimento de infantaria n.? 3 do major Jaime Arnaldo
da Veiga Cardoso, em virtude de este oficial ter sido
promovido ao seu actual posto para a referida unidade,
por portaria de 12 do citado mês de Junho.

Governo Militar de Lisboa - Casa de Reclusão

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 4.a Repartição da 2.a Direcção Geral deste Ministério, António Joaquim Manuelito.
3.· região militar - Quartel general

Alfe~es do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 10, Artur Avelino de
Azevedo Calisto.
Regimento de infantaria

n. o I

da 2.a Repartição da La Direcção

Major de infantaria,
Geral deste Ministério, Armando Aquiles do Espírito
Santo.
Batalhão de caçadores n.O 6
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 2, Miguel Inácio Ferreira
Barbosa Gonçalves.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 6

Chefe interino, o tenente-coronel de infantaria, comandante do batalhão de caçadores n." 6, Alfredo Abel da
Costa.

2.· Série

ORDEM DO EX~RCITO

N.· 7

459

Por portarias de 24 de Julho de 1947:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 29 de
Abril do corrente ano, inserta na Ordem do Exército
n.? 5,2.:1 série, que coloca no regimento de engenharia
n. o 2 o alferes miliciano de engenharia João António
Janz e, no batalhão de sapadores de caminhos de
ferro, o alferes miliciano da mesma arma João Luis
Peixoto Ferreira Pinto Bastos.

Instituto Profissional

dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Secretário e presidente do conselho administrativo, o
major miliciano de infantaria do extinto quadro especial, supranumerário, da Direcção da Arma de Infantaria, Hugo Mendes Calado, nos termos da alínea a)
do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 36:059, de 24 de Dezembro de 1946.
(VIsada palo TrIbunal
vldos amolumontos,

do COntas em 9 de Agosto da 19-17. sno detormos do decrete n.· 22'251).

DOS

Direcção da Arma de Infantaria

Major de infantaria,
Nunes.

~
supranumerário,

Mário de Paiva

Bataria Independente de defesa de costa n.O 2

Comandante, o capitão de artilharia, do regimento de
artilharia ligeira n." 1, João Carlos de Sousa, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
2. o grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar, em
disponibilidade,
do conselho administrativo das 1.a
e 2. a Direcções Gerais deste Ministério, Henrique
Alberto Pires.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a prorr.oção
ao posto de major dos capitães
do extinto quadro auxiliar de engenharia no ano de 1947

Exonorado de vogal, o tenente-coronel de engenharia
Eugénio
ancho da Gama.
V ogal, o tenente-coronel de engenharia Arnaldo de A lbuquer que Barata de ousa Teles.
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portarias de 29 de Julho de 1947:
Manutenção Militar

Alferes do serviço de administração militar, do batalhão
de engenhos, Ludgero França de Carvalho, nos termos
do artigo 110.0 do regulamento da Manutenção militar,
aprovado por decreto n. o 16:696, de 9 de Abril de
1929, por ter sido nomeado para o lugar de chefe da .
1.a secção dos serviços industriais, em substituição do
major Rodrigo José Correia Raposo, que passou a
desempenhar as funções de chefe dos serviços industriais, devendo ser considerado nesta situação desde
7 do corrente mês de Julho.
(Visada pejo ,!'rlbunal do Contas em 28 do .Tulho de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do docreto D. o 22:2M).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Coronel do corpo do estado maior, no quadro do corpo
do estado maior, Adolfo do Amaral Abranches Pinto.
Regimento de infantaria n. o 5

Tenente de infantaria, da 3. a Direcção Geral deste Ministério, António Catalão Filipe Dionisio.
Regimento de infantaria n.· 10

Tenente miliciano médico, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, António da Silva Ramos de Magalhães.
Batalhão de caçadores n.O7

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, J oaquim Soares da Fonseca Rebelo, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O8

'!'enente de infantaria, no .quadro da arma, Jorge Inglês
Gancho Pereira de Carvalho, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente de artilharia, no quadro da arma, Mário Martins
Cabrita Gil, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Hospital Militar Principal

Chefe interino de enfermaria de cirurgia, o tenente médico João Maria Gomos de ousa Soares.

2.' Série
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Por portaria de 31 de Julho de 1947:
Ministério da Guerra - 2.' Direcção Geral - 3.' Repartição

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de cavalaria n. o 2, Cândido Nunes Pinheiro.
Regimento de infantaria

n.· 5

Capitão de infantaria, da 3. a Direcção Geral deste Ministério, Pedro Alexandre Brum do Canto e Castro Serrano,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
.

Regimento de Infantaria

n.O 10

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Amílcar dos
Santos Machado de Castro.
Regimento de infantaria

n. o 14

Tenente de infantaria, no quadro da arma, João de Madureira Fialho Prego.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 7

'I'enente miliciano de infantaria, licenciado, Manuel Monteiro Fernandes.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de LIsboa

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
da Direcção do erviço de Saúde :\Iilitar, António
Maria de Almeida.
Regimento de artilharia

de costa

Tenente do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo serviço, Fernando da Silva Caetano.
Regimento de cavalaria n. o 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 3. a Direcção Geral deste Minist 'rio, António Goulart
Branco.
'Inspecção do serviço veterinário

militar

Inspector, O teneute-coronel veterinário, director do Hospital Veterinário Militar, João António Lope Alves.
Hospital Veterinário Militar

ubdirector interino, o capitão veterinário
Mato' Pestana Goulão.

Arménio de
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de 5 de -Aqosto de 1947:

Por portarias
Ministério

da Guerra - 3." Direllção Geral

Serviços cartogrãflcos do exército

Chefe de equipe permanente, o capitão do artilharia, do
grupo misto de artilharia de defesa fixa n.? 1, João
Horta Galvão Ferreira Lima, nos termos da alínea b)
do artigo 12.0 do regulamento para a execução dos
serviços cartográficos do exército, aprovado por decreto n.? 21:904, de 24 de Novembro de 1932.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Agosto de 1947. Nlo
si\o devidos omolumentos, DO& termos do de~reto n.· 22:261).

Escola do Exército

Chefe de contabilidade, o alferes do serviço de administração militar João António Barros da Silva Carvalho, nos termos do artigo 46.0 do decreto-lei n. o 30:874,
de 13 de Novembro de 1940.
(Visada
vidos

pelo Tribunal
omolumentos,

de Contas em 14 de Agosto de 19(7. 8110 de nos termos do deerero n,? 22:2~7).

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente- coronel, 2.° comandante do regimento de infantaria n.? 5, Alexandre.de Morais.
Regimento de Infantaria

n.O 6

Alferes, do regimento de infantaria
Carneiro de Magalhães, por pedir.
ReíJlmento de Infantaria

n." 13, Fernando

n.· 8

Major de infantaria, do centro de mobilização de infantaria n. ° 8, António Abel de Oliveira de Araúj o Pinto,
por pedir.
Regimento de infantaria

Alferes, do regimento de infantaria
tro Sousa, por pedir.
Regimento de Infantaria

n.· 12

n.? 15, José de Casn.· 14

Alferes, do regimento de infantaria n.? 15, António Seara
Bento, por pedir.
Batalhi10 de caçadores n. o 5

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Álvaro
Borges Leitão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 7

463

Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Delfim Augusto Afonso dos Santos, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Alferes de infantaria, do regimento de infantaria n.? 13,
António Manuel Dias Falagueira de Sousa Teles, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 10,
Mário Hernâni Vasques de Mendonça, 'por pedir.
Batalhão de engenhos

Alferes de infantaria, do regimento do infantaria
Carlos Loureiro Palmela, por pedir.

n,?

14,

Direcção da Arma de Artilharia

Capitão de artilharia,
da Silva.

supranumerário,

Regimento de artilharia

Mário Arnaldo

ligeira n.· 3

Major de artilharia, no quadro da arma, João Máximo
Tassara Machado.
Grupo misto de artilharia

de defesa flxa n.O I

Comandante, o tenente-coronel de artilharia,
da arma, Ricardo Vaz Monteiro.

da direcção

Regimento de cavalaria n.O 7

Aspirante a oficial miliciano, em. disponibilidade, do regimento do cavalaria n.? 5, Mário Augusto Sampaio
de Lemos, por pedir.
Base aérea n.O 4

Alferes do serviço de adminí tração militar, da Escola.
Prática de Artilharia, António do Oliveira Martins.
I.· companhia de saúde

Tenente miliciano médico, em di ponibilidade, da 3. a companhia de saúde, Aurelíano Baptista da Fonseca.
2.° grupo de companhias de subsistências

Tenent do serviço de administração militar, no quadro
do mesmo s rviço, Ricardo Pinto Carmo Ferreira.
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Por portarias de 8 de Agosto de 1947 :
Exonerado do cargo de engenheiro de secção da Fábrica
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, o coronel
de artilharia Paulo Emilio da Silva.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 9 do Agosto de 19(7).

Escola Prática de Infantaria

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Luis do
Carmo dos Inocentes, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 3

Tenente, do regimento de artilharia
João Neves Cardoso, por pedir.

ligeira n. o 5, José

Bataria independente de defesa de costa n. o 3

Alferes milicianos, do regimento de artilharia pesada
n.? 1 (La bateria expedicionária), Mário da Silva Salsa
e, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1 (bateria de referenciação de defesa terrestre contra aeronaves da Horta), Armando de Freitas Amaral.

Por portarias de 14 de Agosto de 1947:
Escola do Exército

2.0 comandante

do corpo de alunos, o major de infantaria, supranumerário, da Direcção da Arma de Infantaria, Mário de Paiva Nunes, nos termos da alínea a)
do artigo 31.0 do decreto-lei n. o 36:237, de 21 de
Abril de 1947, para preenchimento do citado cargo,
criado pelo mesmo decreto-lei.
(Visada pelo Tribunal
devidos omotumentes,

de Contns em 22 de Agosto de 1947. São
nos termal do docreto n.? 22:257).

Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Fernando Alberto Galan Igea Sebes Pedro de Sá e Melo.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, tirocinado, comandante do regimento de artilharia ligeira n." 1, Joaquim Plácido
Duarte" ilva.
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ligeira n. o 3

"Major de artilharia, adjunto do Instituto de Altos Estudos Militares, Mário Norberto Nunes, por pedir.
Instituto de Altos Estudos Militares

Adjunto, o major de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 3, João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.

Por portaria

de 19 de Agosto de 1947:

Ministério da Guerra -

2.· Direoção Geral -

4.' Repartição

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
do comando da artilharia de defesa
antiaérea de Lisboa, Amadeu Eduardo de Campos
Beltrão Ferreira Viana.
Comando militar dos Açores

Ajudante de campo do governador, o tenente miliciano
de infantaria, do batalhão independente de infantaria
n. o 18, Armando Brito Martins Coelho.
Regimento de Infantaria

n.O 10

Tenente médico, da esquadrilha independente de aviação
de caça, Manuel Dias da Costa, sem dispêndio para a
Fazenda N acional.
Regimento de infantaria

n.O 15

Tenente de infantaria, do comando militar dos Açores,
Artur Afonso Pereira Rodrigues.
Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 2 (batalhão expedicionário
a Angola), Tomás Luis Chaves da Costa.
Grupo Independente de artilharia

pesada n. o 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aerona ve, n.? 2, Plínio Pereira Patrão, por pedir.
Grupo independente de artilharia

n. o 6 (automóvel)

Alferes do quadro dos erviço auxiliares
supranumerário, Pedro António Beja.

do exército,
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n.· 6

Alferes de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 4,
Jorge Luis Ferreira Osório, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Brigada n.O 7 de caminhos de ferro
Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n." 2, Celso de Castro e Vasconcelos.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Tenente miliciano médico, do regimento de infantaria
n. o 10, António da Silva Ramos de Magalhães, sem
dispêndio para fi Fazenda Nacional.
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo independente de artilharia n.? 6 (automóvel),
José Correia.
Depósito geral de material de guerra

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Direcção da Arma de Artilharia, Manuel Gomes
Coelho.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército, no mesmo quadro, António da Costa Calão e, da
Direcção na }.rma do Artilharia, António Pereira.
Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n. o 1, António José Franco Vinha.

Por portaria de 21 de Agosto de 1947:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 15, Fernando Dinis de Aíala, por pedir.
Escola Prática de Infantaria

Capitão de infantaria, do batalhão do caçadores n." 2,
Emílio Mendes Moura dos Santos, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Alferes de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 1,
Carlos Alberto Alves Viana Pereira. da Cunha.
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Regimento de Infantaria n.O 7
0

2. comandante, o tenente- coronel de infantaria, subchefe
do distrito de recrutamento e mobilização n.? 15, Daniel
Fernandes Aguiar.
Regimento de infantaria n. ° 15

Comandante, o coronel de infantaria, da direcção da arma,
Jorge Henrique Nunes da Silva.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia, comandante do regimento de artilharia ligeira n. ° 5, Celestino Pereira Castilho.
Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Comandante, o coronel de artilharia, da direcção da arma,
Manuel Beires J unq ueira.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 5

Comandante, o coronel de artilharia, da direcção da arma,
Emídio Duarte Cadima.
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Major de artilharia,
professor catedrático da Escola do
Exército, João Carlos Tavares Ferreira da Cunha,
para os efeitos do § único do artigo 71.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947.
Regimento de cavalaria

Capitão de cavalaria, do regimento
Luís Soares de Oliveira.

n.O 3

de cavalaria n." 2,

Regimento de cavalaria n.· 6

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, do
grupo de artilharia contra aeronaves n." 3, Armando
Carlos Silva, por pedir.
Regimento de engenharia n.· I

Capitão do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n.? 13, António da Conceição Marcelino, por pedir.
Regimento de engenharia n.· 2

Major miliciano de engenharia do extinto quadro especial, do grupo de companhias de trem automóvel,
Mário Graça.
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Hospital militar regional n.· 2

Capitão médico, do regimento de artilharia ligeira n.? 2,
João José Leite de Abreu Novais, por pedir.
Depósito geral de material aeronáutico

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n.? 2, António das Neves
Silva, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

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

Repartiçao

Por portaria de 8 de Junho de 1947 :
Nomeado professor adjunto do grupo das 10.a e Ll ."
caéleiras da Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.°, 20.0 o 21.0 do decreto-lei n.? 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo decreto-lei
n." 36:237, de 21 de Abril de 1947, o capitão de artilharia Nuno Guilherme Roriz Rubim, para preenchimento da vaga resultante da exoneração do capitão
de artilharia Aureliano Sobral Gomes, por portaria
de 12 de Março do corrento ano. O oficial nomeado
tem exercido interinamente as referidas funções, para
que foi nomeado por portaria de' 2 de Abril último.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om " do Julho de 1947. Não s!lo
devidos emolumontos,
nos termo. do decreto D.o 22:257).

P01' portaria de 1de Julho de 1947:
Nomeado director do curso do estado maior, nos termo
dos artigos 19.° e 20.0 do decreto-lei n.? 30:264, d
10 de Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei
n. o 36:238, de 21 de Abril de 1947, o coronel do
corpo do estado maior Adolfo do Amaral Abranches
Pinto, na vaga resultante da exoneração do coronel,
actualmente general, Álvaro Teles Ferreira de Passos, por portaria do 21 Janeiro de 1944.
(Visada polo Tribunal
vidos emolumentos,

do Contas
nos termos

om 31 do Jn1110 do 19J7. SAo dedo docroto n.· 22:257).
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Julho de 1947:

Nomeado professor catedrático da 23. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e 20.°
do decreto-lei n." 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
alterado pelo decreto-lei n.? 36:237, de 21 de Abril
de 1947, o major de engenharia Paulo Emílio de Brito
Aranha, que tem exercido as funções de professor
catedrático da 8. a cadeira da mesma Escola, de que
fica exonerado.
Nomeado professor adjunto do grupo das 13. li e 14. ~
cadeiras dã Escola do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e 20.0 do decreto-lei n.? 30:874. de
13 de Novembro de 1940, alterado pelo decreto-lei
n. 36:237, de 21 do Abril de 1947, o capitão de
artilharia Gaspar Maria Chaves Marques de Sá Carneiro, que tom exercido as mesmas funções como professor adjunto do grupo das 10.'\ 11. ", 12.'\ 13. a e
14.a cadeiras da mesma Escola, de que fica exonerado.
Q

~ omeado professor adjunto da 12. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.0 e 20,0
do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de Novembro de 194.0,
alterado pelo decreto-lei n. o 36:237, de 21 de Abril
do 1946, o capitão de artilharia J086 Agapito da Silva
Carvalho, que tem e. ercido as mesmas funções como
profs sor adjunto do grup das 10. a, 11. a, 1~. a, 13. a e
14:. cadeiras da mesma Escola, de que fica exonerado.
li

(Visadas
pelo 1'rlhuoal
de COO\8I em 10 de Julho de 1947. NilO
são devidos emolnmootos,
nos termos do decreto D •• 22:257).

Por portarias

de 2·1de Julho de 1947:

N omead pura exercer interinamente as funções de professor catedrático da 18.& cad ira da E cola do Exército, nos termos do artigo 22.0 do decreto-lei n.? 30:874,
de 13 de Novembro d 194:0, alterado pelo decreto-lei
n." 36:237, de 21 de Abril de 1947 e do artigo 2.° do
doer to n.? 26:34:1, de 7 de Fevereiro de 193(i, o professor adjunto do grupo das 16.a, 17.a o 18.&cadeiras
da fi 'ma E cola, capitão de aer náutica J ouo Anacoreta de Almeida Viana, durant o impedimento do
tenonte- oronel de aeronáutica Dario Augusto Melo
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de Oliveira, que foi colocado na base aérea n.? 3
para satisfazer às condições de promoção ao posto
imediato, por portaria de 24 de Junho último. Esta
nomeação é considerada de urgente conveniência de
serviço público, reconhecida por despacho ministerial
desta data.
Nomeado para exercer interinamente as funções de professor adjunto do grupo das 16.a, 17.a e 18.3 cadeiras
da Escola do Exército, nos termos do artigo 22.0 do
decreto-lei n." 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
alterado pelo decreto-lei n. o 36:237, de ~1 de Abril de
1947, e do artigo 2.0 do decreto n.? 26:341, de 7 de
Fevereiro de 1936, o capitão de aeronáutica Armando
Correia Mera, no impedimento do capitão de aeronáutica João Anacoreta de Almeida Viana, que foi nomeado para exercer interinamente as funções de professor catedrático da 18.a cadeira da mesma Escola,
por portaria desta data. Esta nomeação é considerada
de urgente conveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial desta data.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumeoto_,

de Contas em 8 de Agosto do 1047. Silo
oos termos do decreto n.· 2211167) •

..
VII- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portarias de 22 de Julho de 1947:
Condecorados com a medalha de Mérito Militar, da
classe que lhes vai indicada, nos termos do artigo 52.0
do regulamento da medalha militar, de 28 de Maio de
1946, por estarem ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo
regulamento, os seguintes oficiais:

2.· classe

'I'enentes-coronéie de aeronáutica José Bentes Pimenta
e Carlos Círíaco Ferreira da Silva.
,
Major de aeronáutica Bernardo Tiago Mira Delgado.
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3.' classe

Capitão de aeronáutica. Joaquim Brilhante Paiva.
Tenente miliciano de artilharia Jorge Manuel Carregal
Ferreira.
Alferes de aeronáutica Alberto Manuel Lopes Magro.
Condecorados com a medalha de Mérito Militar, da
classe que lhes vai indicada, nos termos do artigo 52.0
do regulamento da medalha militar, de 28 de Maio de
1946, por estarem ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo
regulamento, os seguintes sargento e furriel:
3.· classe

Primeiro-sargento piloto aviador Ilídio Evangelista Lopes
Abelha.
Primeiro-sargento
radiotelegrafista
de aeronáutica Fernando Lopes Baldaque.
4.· classe

Furriel

mecânico

de aeronáutica

Manuel Álvaro Neto.

Condecorados com a medalha militar de cobre de
serviços distintos, nos termo do artigo 50.0 e § 2.0
do artigo 51.0 do regulamento da medalha militar, de 28
de Maio de 1946, por se encontrarem ao abrigo da
alínea a) do artigo 18.0 do mesmo regulamento, os primeiros-cabos mecânicos da hase aérea n." 1 Renato
Gonçalves Marques Gouveia e Joaquim Rodrigues Pereira da Rocha.

.

Condecorados com a medalha militar de cobre de
serviços distintos, nos termos do artigo 50.° e § 2.° do
artigo 51.° do regulamento da medalha militar, de 28 do
Maio de 1046, por se encontrarem ao abrigo da alínea a)
do artigo 18.° do me mo regulamento, os eguintes operários das Oficinas Gorais de Material Aeronáutico:
jIostre Manuel Pelícías.
Ohefe de desenhador s, Fernando Lazana.
Ohefe de verificadore , Jaime Loureiro.
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portarias de 19 de Agosto de 1947:·

Condecorado com a. 2. a classe da medalha de Mérito
Militar, nos termos do artigo 52.0 do regulamento da
.medalha militar, de 28 de Maio de 1946, por estar ao
abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o major
de engenharia Jorge César Oom.
Condecorado com a 4. a classe da medalha 'de Mérito
Militar, nos termos do artigo 52.0 do regulamento da
medalha militar, de 28 de Maio de 1946, por estar
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento,
o primeiro-sargento do regimento de cavalaria n." 7
Alberto Teixeira Gulpilhares.

VIIIMinistério da Guerra _I.a

DESPACHOS
Direcção Geral-I.a

Repartição

Publica-se o seguinte despacho ministerial
Agosto de 1947:

de 14 de

Tomo na melhor nota e no mais elevado apreço as
conclusões do presente relatório. Ao Ministro da Guerra,
que é acima de tudo oficial do exército, interessa em
primeiro lugar o prestigio da força armada, o bom nome
dos seus regimentos, a honorabilidade, a glória e a honra
dos seus oficiais.
Foi-lhe especialmente grato verificar a maneira como
o major Cardoso de Meneses, o próprio comandante,
coronel Mário Ramires, e outros oficiais da unidade reagiram em face de determinadas passagens do despacho
de 14 de Junho último, que de alguma maneira os poderia atingir.
Numa época em que as posições morais quase não
contam consola verificar que há ainda quem altivamente
reage e não quer para si a ignominia de uma situação
pouco clara. Aqui deixo consignado a quem assim procede, sem ter em conta riscos de qualquer ordem, o meu
aplauso e a minha simpatia.
Verifica-se agora que do processo anterior não constavam referências a certos factos que criam em quem os
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conhece sentimentos e juizos que se afastam dos primitivamente formulados; uma ou outra reserva feita à volta
de um pormenor não esclarecido, desvanece-se.
A própria disciplina do regimento sai dos autos enaltecida .
. De qualquer forma, verifica-se que o espirito da unidade se não quebrou nem rebaixou, que existe uma noção elevada de honra e de dignidade militar a defender
e a observar. Porque assim é, e porque importa com'
justiça exaltar a verdade e demonstrar que os oficiais
do regimento de cavalaria n. o 6 merecem inteiramente a
consideração dos seus camaradas e o respeito do Pais,
determino que seja publicado em Ordem elo Exército,
juntamente com o presente despacho, o relatório do
Ex.mo. Sr. coronel sindicante.
Ministério da Guerra, 14 de Agosto de 1947.-Santos
Costa.
Relatório do oficial sindicante

N o processo instaurado aos acontecimentos do regimento de cavalaria n. o 6 na manhã de 10 de Outubro de
1946 estão devidamente esclarecidas ~s culpas dos componentes do movimento revoltoso, pelo que foram julgados e condenados.
Foi, em resumo, uma traição do oficial de dia à unidade, um aspirante a oficial miliciano, que juntamente
com um alferes do quadro permanente, dois aspirantes
a oficial milicianos e meia dúzia de oficiais licenciados
e ex-oficiais arrastaram cerca de cem praças da unidade
e saíram do quartel formando uma coluna motorizada.
Provou-se que os soldados seguiram julgando obedecer a ordens legitimas, e que quando começaram a desconfiar da sua legitimidade foram fazendo o possivel
para se desligarem da coluna, empanando propositadamente as viaturas em que seguiam.
Certamente os oficiais rebeldes esporavam ser secundados por muitos mais elementos de vários pontos do
Pais, mas tudo falhou, e ingloriamente entregam-se na
Mealhada.
Nomeado agora para ouvir o comandante do regimento
de cavalería.n." 6 ii. data dos acontecimentos, nos termos
do artigo 130.° do regulamento de disciplina militar,
tendo em atenção o despacho de S. Ex." o Ministro na
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Ordem do Exército n.? 5, La série, de 30 de Junho de
1947, e ainda para prosseguir no inquérito, no que se refere a pontos indicados no referido despacho, a minha
missão torna-se bastante difícil na sua primeira parte.
O comandante é de facto responsável por tudo quanto
se passa na sua unidade - nem de outra maneira podia
ser-,
mas da traição de um oficial de dia à unidade
ninguém se livra e há que, portanto, ver qual o ambiente
'criado na unidade e se a acção do comando tornava propícia fal traição.
O regimento de cavalaria n.? 6 tinha à data da rebelião
um grupo de oficiais dedicados, zelosos, esforçados e
pundonorosos, como o despacho da Ordem do Exército
n. ° 5 acentua, e entre eles deve incluir-se o comandante;
todos estes oficiais são surpreendidos pelos acontecimentos.
O coronel Mário Ramires, por mim ouvido sobre a
organização da escala do serviço que permitiu o quartel
ficar entregue a um aspirante a oficial miliciano, responde-me que em virtude da falta de oficiais tinha solicitado
essa autorização ao quartel general, o que lhe foi concedido, e que, de resto, e se não fosse esse o oficial de dia
competiria tal cargo ao alferes do quadro permanente
Almeida, um dos rebeldes.
Não é regulamentar, nem de aconselhar que os aspirantes a oficiais milicianos façam dias, mas a escassez dos
quadros leva muitas vezes a tal necessidade, o que já em
várias unidades dessa Região foi solicitado e consentido,
depois da rebelião do regimento de cavalaria n.? 6 e que
nos regimentos da provincia esta inclusão é normal devido à falta de quadros, o que posso assegurar como
comandante do regimento de artilharia ligeira n.? L
Sobre reuniões de oficiais no quartel de noite, o facto
é normal e nele não há inconveniente, quando tais reuniões são vigiadas.
Averiguou-se que o coronel Ramires, se não tinha
dado a sua autorização expressa, tinha delas conhecimento e só em tal prática via vantag m.
Sobre a sua actuação como comandante e de estar desligado dos seus oficiais é um ponto dificil de esclarecer.
Não posso ir pedir as opiniõe dos seus subordinados;
é contra o espirito da disciplina, c a resposta qu foi
dada pelo coronel Sousa Sanches, que desempenhava as
funções de chefe do e tado maior, pôs a questão nos seus
devidos termos.
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É aos inspectores da arma, respectivo director e
Ex.mos comandantes da Região que deve ser pedida essa
informação, e para tais entidades não sou a pessoa indicada para lhas pedir.
Cheguei no entanto à seguinte conclusão: o coronel
Mário Ramires é um oficial inteligente, competente, honesto, trabalhador, dedicado à sua unidade, mas dotado
de um feitio áspero e autoritário.
Este seu feitio e a falta de cooperação com os seus
subordinados originava nestes certa falta de iniciativa,
pois sabiam que só a opinião do comandante prevalecia.
Parece-me portanto que de facto existia um certo desligamento entre o comando e os restantes oficiais, e que
se tal se não desse o comando teria exercido a sna acção
com maior rendimento.
Mas tal facto não vem influir de forma alguma no movimento traiçoeiro de 10 de Outubro.
Em resumo:
Quanto a mim o coronel Mário Ramires, como os seus
oficiais, foi surpreendido pelos acontecimentos, e, pela sua
situação de comandante, é vitima desses próprios acontecimentos.
Não vejo no regulamento de disciplina militar nenhum
dever do artigo .,1,.0 em que directamente o possa incriminar.
Passando ao prosseguimento do inquérito, em parte
motivado pela carta do major do regimento de cavalaria
n." 6, José Cardoso Meneses, que se junta ao processo,
e guiando-me pelas observações finais do despacho já citado da Ordem do Exército n." 5, fiz o possível por bem
esclarecer a actuação dos oficiais antes e depois dos
acontecimentos, para poder informar com verdade e
possivelmente contribuir para S. Ex." o Ministro modificar a má impressão com que a tal respeito ficou, e que
devia ter sido originada por nos inquéritos feitos nada
constar a tal respeito.
Fica plenamente provado que os oficiais do regimento
de cavalaria n." 6, depois de chegarem ao quartel e terem
dele tomado conta, passada uma rápida revista ao que
tinha sido levado, se propuseram ir ao encontro da coluna
reb Ide, o que fizeram, saindo cinco oficiais em dois carros.
airam do quart I com guias para serem visadas no
quartel general, onde souberam que a coluna se tinha
entregue na Mealhada, mas mesmo assim seguiram para
recuperarem o P ssoal e material disperso pelo caminho.

476

ORDEM DO EXÉRCITO

N.· 7

•

2.' Série

Não saíram mais cedo por terem aguardado a presença
do comandante, que tinha sido mandado chamar -a tal
falta de iniciativa. Foram ao quartel general e chegaram a Ovar, onde o coronel Sousa Sanches, do estado
maior, os mandou retroceder.
Da participação dos acontecimentos, feita pelo major
Meneses, e que se junta ao processo, consta esta diligência, que no primeiro inquérito não aparece, nem na
participação do comandante do regimento nem no relatório do chefe do estado maior, donde S. Ex." o general
comandante da Região, certamente por desconhecer os
factos, a eles não se refere no seu relatório.
As razões de tais omissões constam deste inquérito.
Em conclusão: os oficiais do regimento de cavalaria
n.? 6 fizeram o possível para irem ao encontro da coluna,
e quando tiveram conhecimento do despacho da Ordem
do Exército n. o 5 reagiram: o comandante requerendo
um conselho de disciplina, o major Meneses escrevendo
directamente a S. Ex." o Ministro, o capitão Venceslau
e outros expondo a sua mágoa ao actual comandante.
Resta-me dar a minha desassombrada opinião sobre
vários pontos do despacho de S. Ex." o Ministro e sobre
os quais fiz incidir o meu inquérito.
1.o Referência à diiiqêneia à Escola Prática de Cavalaria.
Como se vê da cópia do artigo da Ordem de Serviço
n.? 227, de 15 de Agosto de 1943, do regimento de
cavalaria n. ° 6, a diligência era formada por oito soldados, três segundos-cabos, dois primeiros-cabos, um
sargento, um alferes e um capitão.
A força devia ir sob as ordens de um primeiro-cabo,
ou, quando muito, do sargento. O capitão tinha tirado
todos os bilhetes, e ou os entregou ao sargento ou mesmo
ficou com eles, mas não ia a comandar a força. Consta-me que na devida altura foram feitas averiguações
ordenadas pelo Mmístério da Guerra, e o caso ficou
esclarecido e o oficial ilibado.
2. ° Disciplina, atavio e aprumo das praças do reqimento de cavalaria n.O 6.
Se de facto o regimento de cavalaria n,? 6 estava em
tão mau estado, quando, a seu pedido, o então tenente-coronel Ramires o veio comandar, tem que se reconhecer
que a acção do comando deste oficial se exerceu beneficamente, pois todos os testemunhos, os documentos que
por cópia junto e a minha própria observação são unâ-

•

2.· Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 7

477

nimes em proyar que nesse capitulo o regimento de cavalaria n." 6 está na média superior das unidades da guarnição - palavras do então chefe do estado maior -, o
que é confirmado pelo actual comandante, nas impressões que teve quando tomou posse do comando.
3. o Cavalos mal tratados e mal cuidados.
Como digo no relato da visita que fiz ao regimento
de cavalaria n." 6, só uma má impressão antiga, nunca
mais rectificada, pode explicar a referência que se faz
no despacho.
Como oficial sempre arregimentado numa arma montada, garanto que poucas vezes me tem sido dada a ocasião de ver duas cavalariças num estado de limpeza e
ordem irrepreensiveis e com um gado escrupulosamente
limpo e bem tratado.
Pode a acção do comandante actual ter-se já feito
sentir no que se refere a limpeza c ordem- o que ele me
disse que tal não era, pois ao tomar o comando tivera
a mesma impressão que eu tive- mas, mesmo que assim
fosse, o que não podia em tão curto espaço de tempo era
apresentar todos os cavalos com o aspecto fisico que têm
e que denota tratamento seguido de há bastante tempo.
Julgo assim ter cumprido a minha missão e muito
satisfeito ficarei se de qualquer modo contribuir para
levantar o bom nome do regimento de cavalaria n.? 6,
que uma fatalidade veio pôr em foco. (a) Joaquim Plácido
Duarte Silva, coronel de artilharia, tirocinado.

IX - MELHORIAS
Ministério da Guerra-I.a.

DE PENSAo

Direcção Geral-

2.a. RepartiçAo

Por portaria de 22 de Julho de 1947:
Pensão anual rectificada, nos termos do artigo 5.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, a
que tem direito desde 27 de Fevereiro do corrente ano,
em substituição da que lhe foi concedida pela Ordem do
Exército n." 5, 2.a. série, de 3 de )faio de 1947, o oficial
cm seguida mencionado:
Capitão veterinário Gustavo da Silva Mota, 18.6006.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 31 de Julho do 1947. Nilo são
devidos emolumentos, nOI termos do deereto 0.° 22:257).
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de 19 de Agosto de 1947:

Pensões anuais, rectificadas, nos termos do § 3.° do
artigo 6.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, qno passam a vencer os oficiais na situação de
reserva em seguida nomeados, desdo as datas a seguir
mencionadas, por terem completado o número de anos
de SCITi<;oque a cada um vai indicado:
Major de infantaria Francisco Guilherme Elbling Leal,
27.0006, desde 19 de Junho de 1947 - 36 anos de
serviço.
Capitão de infantaria Agostinho Seguro Pereira, 21.6006,
desde 1 de Julho de 1947 - 35 anos de serviço.
Tenente de infantaria José António Ferreira, 10.835571,
desde 24 de Junho de 1947 -31 anos de serviço.
(VIsada pojo Trtbun al do Contns em 23 de Agosto do 1017. São devIdos emotumentos,
nos termos do decreto
22:237).

II.·

xMinistério

DECLARAÇOES

da Guerra - Repartiçao

do Gabinete

1) Foi distribuida em 21 do corrente mês a Lista qerol
de antiguidade dos oficiais do exército metropolitano
(quadros permanentes), rei' rida a 1de Janeiro do corrente
ano.

Ministério

d. Guerra _1.& Direcçao

Geral-I.&

Repartiçlo

2) Em harmonia com o di po to no artiao 1 2.° do
regulamento de disciplina militar, e publica a d ci ão
do Conselho Sup rior d Disciplina do Exército, a cujo
julgam nto foi suhrnetido o major do corpo do
tudo
maior António Maria Mira.
ruz, no termos do u.? 3.°
do artigo 168.° do mesmo r gulam nto.
Perante o Oons lho
up rior d Disciplina do
Exército compar c u o major do corpo do estado
maior António J[aria
Ieiru o Cruz, por o lia" r
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req uerido, nos termos do n. o 3.0 do artigo 168.0
do regulamento de di ciplina militar, a fim de ilibar
a ua honra posta em dúvida no decorrer de um
proce '80 di ciplinar que lhe diz respeito.
Perante o referido Conselho Superior de Disciplina do Exército, reunido m 6 d Agosto de 1947,
nesta cidade de Lisboa e ala das sessõ s do mesmo
Con selho, em se ão
creta, para julgamento do
processo di ciplinar, no' termo do n. o 3 o do artigo 1G8.o do regulamento de di ciplina militar, de
António Maria Meira e Cruz, major do corpo do
estado maior, ouvindo o requerente e as testemunhas apre entada .verifíca-se não haver no processo
nem nas alegações produzida matéria que afecte a
honra, dignidad e brio militar do requerente, pelo
(lue o Con 'elho decidiu, por unanimidade de votos,
que o referido oficial possue a capacidade moral
n ces ária para o pre tlgio da sua função e decoro
da ua farda, e, a sim, é de parrcer de que o referido
oficial eja ilibado da' acu ações qu lhe foram
feitas.
~
E para que devidamente conste esta decisão e
produza os feito ) gais, eu, relator deste proc sso,
o lavro e a, .ino, com O Ex.'?" pre id nte
mais
vogais.

o

Presidente,

Cario» Maria Pereira dos Santos,

general. - O Vogai: Jo é Vitor Franco, general,
r lator. - Gaudêncio José da Trindade, general.Fernando Pereira Coutinho, general. érçto da
As unção de Morai

e Castro. gon ral,

3) Tendo ido arrraciado pel Governo E panhol com
cruz d 1.& ela o d Mérito Militar, com distintivo
bran o, o ten nt miliciano de infantaria, prof SOl' do
olésio Militar,
ri tóvão ti .....
ou a Lima, é-lho p rmitido
ui conformidade
com a di po ições do regulamento da'
rden Militar
Portuaue as, acoitar aqu la
III rce
u ar fi r, p ctiva in ígniu .
fi

4) Por d cr to d 1:> d .\.go to d 19·r, publicado
no 1 iàrto do Ot'('TlIO n.? 142, 2.& s rie, d :!l de Junho
d 1 47 foi ncrn ia!l
om o crau de com ndador ~a
Onl III Iilitar "d Avi' o major U artilharia .JOHÓ .Tliho
fi lchior
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5) Por decreto de 2 de Junho de 1947, publicado no
Diário do Governo n.? 144, 2.& serie, de 24 do mesmo
mês e ano, foi agraciado com o grau de comendador da
Ordem Militar de Cristo o capitão de cavalaria António
Quintino da Costa.
6) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicado
no Diário do Governo n." 167, 2.a erie, de 2~ de Julho
de 1947, foi agraciado com o grau de comendador da
Ordem Militar de Avis o tenente-coronel do infantaria,
na situação de reserva, João Carlos Guimarães.

7) Por portaria de 26 de Fevoreiro de H)27, publicada no Diário do Governo n.? 47, 2.a sério, de 4 de
Março do referido ano, foi agraciado com a medalha do
Dedicação da Cruz Vermelha o alferes miliciano de infantaria José Gomes da Costa Belo.
8) Por portaria de 13 de Dezembro de 1937, publicada no Diário do Governo n. ° 29.,1"2. a série, de 17 do
referido mês e ano, foi agraciado com a medalha de
~lérito da Cruz Vermelha o alferes miliciano 'de infantaria José
omes da. Costa Belo.

9) Por portaria de 5 de Janeiro de 1940, pn blicada
no Diário do Governo n.? 11, 2.' séri , de 13 do referido mês e ano, foi agraciado com a medalha de cobro
de Filantropia e Caridade o alferes miliciano de infantaria José Gomes da Costa Belo.

Ministério da Guerra _I.'

Direcção Geral- 2.' Repartiçlo

10) Exerceu as funções de chefe do estado maior das
forcas expedicionárias ao Extremo Orient , de 24 de
Janeiro de 1945 a 4 de Jnn iro de 1946, o major do
corpo do estado maior António Maria M ira e ruz.

11) Devem er considerados na. ituação d uprnnumerários no termos do n.? 2.° do urtico 11. o do d cr too) i
n." 3G:304, de 24 d rui de 1947. todos o oficiai. do
quadro perman nte
milicianos do
xtintos quadros
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especiais que presentemente se encontram na situação
de disponibilidade, nos termos do n. o 5.0 do § LOdo artigo
10.0 do decreto n.? 17:378, de 29 de Setembro de 1929.
12) Não se realizou no corrente ano o curso de instrutores auxiliares de ginástica e desportos, previsto no
Plano dos cursos, estágios e tirocínios, inserto na Ordem
do Exército n. o 8, 2. a série, de 1946, e que deveria ter
início em 4 de Agosto do corrente ano.
13) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
de de as datas que, re pectivamente, lhes vão indicadas
os seguintes oficiais, promovidos pola Ordem do Exército
n. o 6, 2.:1 série, do corrente ano:
Coronéis:
Infantaria
Armelim Almiro da ilva, desde 24 de Maio de
1947.
Joaquim da osta Ferreira, de de 11 do Junho de
1947.
António Ar o a Correia da ruz, desde 14 de J unho do 1947.
Tenentes-coronéis:
Manu 1 Abrunho a de Matos, de de 13 de Maio de
1947.
:Mário Eugénio de Almeida Valente e Manuel Dias,
ambos desde .A de Maio de 1947.
Jo é António Gu rr iro Rebeca Júnior, desde 5 de
Junho de 1947.
Ambró io aminata, de d 11 de Junho de 1947.
Majore :
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, de de 13 do Maio
de 1947.
Erne to Augu to Rodrigu ,de de 24 d Maio de
1947.
Armando E tev ,Afon o Jaime d Bivar Mor ira
d Brito V lho da o ta e Rogério Vieirr, da 'ilva
a tro, tod
de d :'5 de Maio d 1 47.
Dinis Evang li ta Torre. Júnior, desd 5 do Junho
d 1947.
Jo 6 Rodrigu
Aguinchn Júnior, de de 11 de Junho
tI 1 47.
.
•duardo • Iad ira Mont' e Afon o Eurico Rib ao
a ais, ambo d d 14 de Junho de 1947.
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Artilharia

Coronel José Luciano da Silva Cravo, desde 14 de Junho de 1947.
Tenente-coronel Ricardo Vaz Monteiro, desde 14 de J unho de 1947.
Capitães:
José Lopes Sanches Falcão, desde 15 de Maio de
1947.
Luis Esteves Ramires, desde 27 de Maio de 1947.
Nuno Francisco Rogado Quintino, desde 14 de Junho de 1947.
Cayalaria

Coronéis Mário Rafael da Cunha e J orgo Mário Melo
Castro e Sousa, ambos desde 19 de Junho do 1947.
Tenentes-coronéis
Vasco Fernando
Lopes e Albino
Augusto de Oliveira, ambos desde 19 de Junho d
1947.
Engenharia

Tenente-coronel Ricardo Pereira
nho de 1947.

Dias, desde 14 do Ju-

Oyadro dos serviços auxiliares do exército

Capitães António da Rocha Barbosa, J osó :Maria Martins, Adão dos Santos Barata, Alberto Ferreira de
Morais, Bernardo Dia', João Luís de Sousa, António
da ilva Fialho e Luis Ulisses Bonet, todos desde 25
de Maio de 1947.
Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitão Bernardino
de 1947.

Mílitão Gomes, desde 12 de Junho

Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão António Maria
Junho de 1047.

bastião Gom s, de de 12 d

14) Contam a antiguidade do s u actuais po tos desd
as datas qn , resp ctívam nt ,lhe
vão indi adas, os
oficiais em seguida m ncionado , promovidos p la pr _
sente Ordem do Exército:
Corpo do estado maior

Major Horácio Jo é d
Maio d 1947.

á Yiana R belo, d

d

25 d
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Júnior,

desde 19 de

Infantaria

Coronel José dos
Junho de 1947.

antos Ferreira

Tenentes-coronéis:
José Nogueira
oares Júnior, João Baptista Pereira
Júnior e, milicianos do extinto quadro especial,
Eduardo Pinto Veiga, Vítor Carlos Braga, José
Guilherme Pacheco e Joaquim de Brito das Vinhas
Júnior, todos desde 14 de Junho de 1947.
Majores:
João Marques da Silva, miliciano do extinto quadro
especial, desde 13 de Marco de 1947.
Lícurgo António de Pina, desde 1G de Junho de 1947.
Artilharia

Brigadeiros António Baptista de arvalho e Manuel Holbecho Correia de Freitas, ambos desde 14: de Julho
de 1947.
oronéi :
•
Seba tião Martins Nogueira Soar , desde 19 de
Marco de 1fl47.
António Gonçalves Alvarenga, desde 22 de Julho
de 1 47.
B rnardo
abriel ardoso Júnior, d sd ;) de Ago to
de 1947.
Teu nte coronéí

:

Álvaro d Bívar Moreira de Brito
S ui mundo
).ha.r s Pereira e Lima, umbo d sde 19 de Junho
de 1U47.
Iná io Jo: é Rodrigu s da.
ta, de de 22 de Julho
d lH47.
J oaq uim de Oliv ira L it de d 2" d Julho de 1\)47.
Fau: to Henriques
orr ia
Armando Patrocínio
Gued ',mnlJO d d ~ (1 Agosto d 1\147.
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Capitães:
António Ribeiro, desde 16 de Julho de 1947.
Augusto José Pais Ladeira, desde 22 do Julho
de 1947.
Frederico Alcide de Oliveira, desde 28 de Julho
de 19i7.
Rogério de Oliveira Furtado, desde 11 de Ago to
de 1947.
Cavalaria

Majores:
Carlos Maria do Carmo, dosde 29 de Junho de 1946.
Armindo Nunos Paleta, desde 19 de Agosto de 1946.
João da Cunha Baptista, com o curso do estado
maior, desde 26 de Mar~o de 1947.
Fernando Jorge de Aguiar e Francisco António de
Araújo de Azevedo Pimenta da Gama, ambos
desde 30 de Abril do 1947.
António Carlos Garcia de Oliveira Reis e Mário
Álvaro de Carvalho Nune , ambos desde 19 de
Junho 194:7.
.
Engenharia

Brigadeiro João Alegria dos
Julho de 1947.

antos Calado, desde 14: de

Coronéis:
Serafim Joaquim de Morais Júnior, d sd 14 d
Junho de 1947.
Manuel António Soares Zilhão, desde 29 de Julho
de 1947.
'I'enente-coronel Francisco Eduardo Baptista, desde 1
de Junho de 1947.
Major Alfredo de ou 'a lhira, desd 18 de Junho d 1947.
Capitães Raul d Brito ubtil, IIumb rto Lope
onçalve
Garcia e F mando de Sousa Med iro Júnior, todo
desde 18 de Junho de 1947.
Veterinários

oronel António Mes ias Abade, desde 12 d Junho
de 1947.
Tenente-coronel :Mário Augu to da osta, d d 12 <1(\
Junho d 1947.
Major Tomé Dario da Ponto, desde 12. de Junho d 1947.

2," Série
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militar

Major Luís Gago Nobre de Lacerda Júnior, desde 4 de
Fevereiro de 1946.
Capitão Fernando da ilva Caetano, desde 26 de Janeiro
de 194:6.
Extinto quadro de oflciais do secretariado

militar

Capitães:
Delfim da N ves, Virgílio Aureliano Guerra, José
Leonardo Guedes da ilva o Miguel Augusto da
ilva, todos desde 23 de Junho de 1947.
Manuel Mnrtin Ramos, Edmundo Alves de Carvalho e Manuel de Sou a Vitoriano, todos desde 17
de Julho de 194:7.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

apitão Firmino Luís, desde 31 do Julho de 1947.
SituaçlIo de reserva

Brigadeiro, graduado, do artilharia, com o curso do estado maior, Jo
uerreíro de Oliveira Duarte, desde
5 do Agosto de 1947.
é

15) 1'0 tou 'l\t'yi~o nu rogim nto de infantaria n." 7,
ondo foi colocado p la Ordem do Exército n. ° 7, 2, a sério do 1946, para os foito . da alínea a) do § úuico do
artigo 4:6.0 do decreto n. o 17 :378, d 27 de etembro
de 1929, alt rado P lo artigo 1.0 do d cr to n.? 19:175,
d 27 d D z mbro d 1930, o ten nte-coronel de infantaria Pomp u Lobo d
ou 'a, 1 lo que regr ssa à
Direcção da • ruia d Infantaria, a que pertencia, sem
dispêndio para a Faz ada Nacional.
16) D ixou d pr tal'
rviço no recimonto de infantaria D.O 1 m 23 de Julho do corr nt aDO, por ter
ompl tado o tempo d serviço a que so r f e a alínea a)
do artigo 45.° do decr to n.? 17:37 ,d 27 de. etemhx:.0
d 19...9, alterado pelo aro ....
o 1.0 do dec;e~o n.o.19:1::>,
de 37 d
ezembro d 1 3 ,o major d infantana, a.dido
m
rvíço no Mini t rio da Economia, no ln títuto
ozráfico e ada trai, Manu 1 Joaquim
ãndido For-
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17) Encontrava-se colocado no quadro da arma, e não
na carreira de tiro Vergueiro-Ducla Soares, o major de
infantaria António Manuel Baptista, que, por portaria
de 3 de Junho do corrente ano, inserta na Ordem do
Exé1'cito n.? 6, 2.a série, de 5 de Julho findo, passou
à situação de adido.
18) Prestou no regimento de infantaria n.? 5, onde foi
colocado pela Ordem do Exército n." 9,2.:1. série, do 1946,
duzentos e noventa e três dias do serviço a que se refere
a alínea a) do § único do artigo 71. o do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio do corrente ano, o major miliciano de infantaria do extinto quadro especial Joaquim
Augusto dos Santos Alberto, pelo que regressou ao centro de mobilização de infantaria n. ° 5, a que pertencia.
19) 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, alterado
pelo decreto-lei n.? 36:238, de 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1939 e a de capitão desde 1 de Dezembro de
1944, de harmonia com o disposto no artigo 51. o e seu
§ 1.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947,
o capitão de infantaria, com o curso do estado maior,
Américo Agostinho Mendoça Frazão, ficando olocado
na escala dos capitães da sua arma imediatamente ii. esquerda do capitão Eduíno JOfLO eraldes.
Esta declaração suhstitui a 20), inserta na Ordem do
Exé1'cito n.? O, 2.n série, do corrente ano.
20) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado maior, nos termos do § LOdo artigo 31.0 do decreto-leí n. o 30:26.,1" do 10 de Janeiro de Hl40, alterado
pelo decreto-lei n. o 36:238, de 21 de Ahril de 194:7,
passa a contar a antiguidad do teu nto desde 1 d 1 e·
zembro do 1\)30 e a de capitão desd 1 de Dezembro
de 1ü44, de harmonia com O disposto no artigo 51.°
seu § LOdo. decreto-lei n. o 30 :3U4, de 24 do Maio d
1ü47, o capitão do infantaria, com o cur o do
tudo
maior, Aires Fernandes Martins, ficando colocado nu. c .
cala dos capitães da sua arma im diatamento à esqu rda
do capitão Amérieo Agostinho Mendoça Frazão.
Esta declaração
ubstítuí a 21), ínsertn na Ordem do
Exército n.? 6, 2.:1 séri , do corrente ano.
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21) Está desligado do serviço desde 11 de Julho de
1947, para os efeitos da última parte do artigo 15.0 do
decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o
capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 10,
Joaquim Augusto Nunes.

~2) Concluíram no ln tituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1046-H)4:7, o curso para promoção a major, com a elas ificação a seguir mencionada,
os seguintes capitães:
Infantaria

Luis J ustino Teixeira de Vasconcelos e Sá, apto.
Raul Martin da Co ta, apto.
José Toodoro da ilva Santos, apto.
JO'6 Teixeira da Rocha Pinto, apto.
Justino da ilva Moreira, apto.
Frunci co Maria Ramo e ilva, apto .
. António de Matos ilva Freire, apto.
Amadeu C' ar Lope , apto.
Luí Castelo Lop s, apto.
João Barro o Lopo, apto.
João Mário Prazeres ~lilh iro, apto.
Raúl Coluro de ousa arvalbo, apto.
Gregório d Paiva Cunha, apto.
João )fanuel Gome, apto.
Aníbnl Rodrizues Brito, apto.
António Augu .to Ferreira Vaz, apto.
António do Pinho Valente, apto.
Alfredo Augu to .._oare Ribeiro, apto.
João Graciano de Je us Gomos Almondra, apto.
Múrio unha, apto.
António Aucu to Tav ira P reíra apto.
Joaquim A1\' da ilva, apto.
Alb, rto Crucho de Alm ida, apto.
David d Santos muito apto .
•\.rnaldo Alfredo Font s pto .
Armindo (la Purificação
coar ,apto.
António Vitorino l' rança Borg ., muito apto.
Viriato Lop
dn ..' "os, muito apto.
João Marque: da
ilva, mili iano do .·tinto quadro
(l pocial,
apto .
• Innu 1 Pc Iro I odrigue
I ardal
miliciano do e. tinto
quadre
p scial,
o.
<

ar
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Artilharia

Rogério de Paiva Cardoso) apto.
Alberto Ferreira Macedo Pinto, apto.
lUário Emilio Azinhais de Melo, apto.
.
Acácio Augusto de Seabra Mendes da Costa, muito apto.
José Maria Freire Júnior, apto.
Jorge Dionísio do Jesus, apto.
Joaquim Luis d Carvalho, apto.
Rodrigo Augusto Tavares de Almeida Ferreira de Freitas, apto.
Francisco Peixoto Chedas, apto.
João Ribeiro Baptista Montes, apto.
Amadeu Gama Abreu Imaginário, apto.
José António Vizeto Chagas, apto.
J osé Henrique Lopes Bragança, apto.
Jaime Vilhena de Andrade, apto.
José Rebelo Cordeiro, apto.
Elói Alberto Valverde, apto.
José Simplício Virgolino, muito apto.
José Frederico da ilveira Machado, muito apt
Manuel do Jesus Ramos, apto.
Cavalaria

Carlos Maria do Carmo, muito apto .
Armindo Nunes Paleta, apto.
Fernando Jorge do Aguiar, muito apto.
Francisco António de Araújo de Az v do Pim nta d
Gama, apto.
António Carlos Garcia de Oliveira Rei, apto.
Mário Álvaro de arvallio
une, apto.
Eduardo Rodrigu
de Alm ida Dia, apto.
David José Dias Ans Imo, apto.
Engenharia

Albino Augusto de Macedo Vendoirinho, muito apto.
Jo
Mexia Heitor Júnior, muito apto .
João António dos Santos
uardiola, muito apto.
Gonçalo Cristóvão d 'ao.to ]~~tftani:ilL\.u111ir los 'I' ix irrc
da Mota, apto.
ç 1\1' i Iarqu s Pereira Mont ,upto.
Angolo 'I'avur s da Silva, muito apto •
...\.ntóuio da 'ilva l ..eiti1o, apto.
António Mariu F rroira Basto, apto.
é
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Aeronáutica

João Maria ..Amado da Cunha e Vasconcelos de Carvalho,
muito apto.
António Maria de Sousa armento, apto.
Manuel Pinto Machado de Barros, apto.
Fernando Machado oare de Oliveira e Sousa, apto.
23) Concluíram com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria, no corrent
ano, o curso de comandantes de companhia (1.0 turno), o tenentes de infantaria:
Luí Augusto d Matos Pal tti, João António Ribeiro'
de Albuquerque, Américo António
ório e Cruz, José
Rodrigu s do Oliveira, Reinaldo J o é Duarte, José
Manuel Alves Ribeiro, Francisco Eduardo M deiros
Antun s do ousa Naxaré, Abílio d Matos Pacheco,
Jo é Maria Henriques da ilva, Jaim Artur Chagas
Lopes, Jo ' Eucénio llorge , Francisco Antero Gomes
Furtado dos autos, Da ílio Pina de Oliveira eguro,
Fernando
Iaria Vizeto
u rr iro
archial Franco,
Joaquim Duarte Miranda, Luis 10rt nco N ogn ira, Carlo Armando da Mota Cor" ira, Joaquim do Matos
Salvador Pinheiro, ( rlando da Conceição Iiranda
ardo o, Manuel Maria astelo Branco Vieira, Armando
da ilva Maçanitu, Joaquim
orr ia Ventura Lop s,
:\1ário do 01 u I, rreira, Al xandro Bento,
Iário
.1igll 1 Martin .l Iacedo. Ilídio de ousa Per ira, João
~Ianu J a tanha
lodomir ú \ iana de Alvaronga,
Joaquim Az vedo Martin da
o ta, Júlio Augusto
da Cruz o Orlando José de ampo Marque Pinto.
o-

Batalhão de metralhadoras n,· I

lom iní .io om 1
om

d Agosto:
araiv

do reeimento

d

inf ntaria
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Carlos Alexandre dos Ramos, do regimento de infantaria 0.° 4.
André do Nascimento Infante, do regimento de infantaria n. ° 16.
Eleutério Valeriano Melím, do batalhão índopendente de infantaria 11.° 19.
Carlos Augusto Pereira da 00 ta Mato , do batalhão de caçadores n.? 8.
António Luciano de Matos, da Escola Prática de
Infantaria.
Oom inicio em 1 de Setembro:
Tenente António da Anuocia~ão Marques Lopes, do regimento de infantaria n.? 1.
Alforos Adriano Carlos de Aguiar, do batalhão independente de infantaria n. ° 17.
Reserva

Alferes Domingos José Oravo, do r gimcnto d infantaria 0.° 11.
Batalhão de metralhadoras n.· 3
Com início m 18 de Agosto:
Tenente Manuel Oarlos P reira Alves Passos d Esmoriz, do batalhão do caçadores n. o ü.
Alf(>res Horácio Vilhena do Andrade, do batalhão d
caçadores n. ° 3.

Com inicio em 1 do Setembro:
Alferes Artur Luis Fólix T ixeira da
do infantaria n.? 8.
Alferes:

ilva, do reaimento

Reserva

Carlos AIh rto Alvo
iana Per iro. da unha, do
batalhão de cacudor
n. ° 1.
Mauu 1 de J sus Correia, do batalht o d ca adore'
n." ü.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3
Oom início em 1 ti
etembro :
Tenentes:
::\!úrio :Martins abrita Gil, do regimento d artilharia lig ira n.? 3.
a .tão .Iaria de L mos Lob to de ]. arin, (lo grupo
indepond nto d artilharia p ada 11.° 3.
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Alferes:
Filipe Ad ;rito de Alpoim Portocarrero de Barros
Rodrigues, da Escola Prática de Artilharia.
José Emídio Andrade Pereira da Costa, do grupo
independente de artilharia de montanha.
Escola Prática de Cavalaria

Com início em 29 de

tembro:

Tenente Alexandre ~lende Leite de Almeida, do regimento de cavalaria n. ° 5.
Alfere :

José Vicente Pe roa omes Cardoso, do regimento
de cavalaria n." 2.
António O távio Dia Machado, do regimento de
cavalaria n. ° 3.
António Ferreira Cabral Pais do Amaral, do regimento de cavalaria n.? 4.
Leopoldo
evero Ferreira Pinto, do regimento de
cavalaria n.? '.
Luí Maria d
ou a Campeão Gouveia, do regimento d cavalaria n." 7.
Grupo de companhias de trem autom6vel

Com iní io m
d
ot moro:
Tenente Ari tid 3 )farques Mene
de cng nharia n.? 1.
Altere J lo António Barro da
cola do Exército.

Q

e Val , do regimento

ilva Carvalho, da E

z,

25 Pre ta • rviço no d stncamento
do forte do Alto
do Duqu d «lo U de Ago to do corrent
ano, o al fores
o. infantaria, da (I cola práti a da arrua,.J úlio Teófilo d
A 'unção Vila V rde.
hamnJoaquim
Emídio F(1'r ira Fieueir do
mis,
não Joaquim I'..mílio F 1'1' ira Figu irodo Dinis,
o alf re miliciano 1.1 infantaria promovido ao sou actual
posto para o r gim nto ti infantaria n.? 7, por portaria
dn 3 d Junho do corr ut ano, in rtu na Ordem cio
Exército n.? li, 2.· . éri o. [) ti m
lindo.

27) .. asceu na ilha d Porto anto, concolho de Porto
Snnto, e não na fregue ia de . P dro, 'ODC 11101 do
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Funchal, o alferes miliciano de infantaria Jorge N 01'0nha Teixeira de Aguiar, devondo ser feita nos seus registos de matricula a devida rectificação.
28) Nasceu no ano de 1912, e não no de 1913, o alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria
n.? 11, Carlos Barata Gagliardini Graça, sendo os nomes
de seus pais Luis Gagliardini Gra.ça e Maria, da Conceição Barata Gagliardini Graça, e não Luis Gagliardino
Graça e Maria da Conceição Barata Gagliardino Graça,
pelo que deve ser feita a devida rectificação nos seus
registos de matricula.
29) Completaram no corrente ano lectivo, na Escola
Prática de Artilharia, o curso de comandantes de bateria, com bom aproveitamento, os seguintes tenentes de
artilharia:
Celestino Bonucci Veiga, José de Melo Macedo Cabral,
José da Glória Alves, Elmano Augusto de Araújo o
Melo, Eduardo Augusto Pereira Galhardo, Lúcio Jacinto Nunes, Manuel Freire Tomudo Barata, Filipe
José Temudo Barata e Mário de Carvalho Andreia,
sendo os três últimos por antecipação.
30) Não se realizou no presente ano o 1.0 turno do
curso de instrutores telemetristas (artilharia de costa)
que, nos termos do Plano dos cursos, estágios e tirocínios, publicado na Ordem do Exército n.? 8, 2.a serie,
de 1946, devia ter tido inicio em 14 de J alho último.
31) Foram nomeados para a frequência do 2.° turno
do curso de instrutores de telemetristas (artilharia de
campanha), com início em 11 de Agosto do corrente
ano, os subalternos de artilharia abaixo mencionados,
que devem fazer a sua apresentação no centro de telemetria de artilharia, na véspera do começo do curso:
Tenentes:
An tónio Ribeiro, do regimento do artilharia ligeira D.o 3.
Alfrodo Marques Osório, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Francisco Pereira Palminha, da Escola Prática de Artilharia.
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Alferes:
.Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, do regimento
de artilharia ligeira n, o 2.
32) ão nomeados para a frequência do 3.0 turno
(artilharia antiaérea) do curso de instrutores de telemetristas, com inicio em 1. ele Setembro próximo, no
centro de telemetria de artilharia, onde devem apresentar- e na véspera do começo do curso, os seguintes
ubalternos de artilharia:
Tenentes:
Celestino Bonucci Veiga, do grupo de artilharia
contra aeronaves n. o L
Eduardo José Teixeira Barbosa de Abreu, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3.
Manuel Freire Temudo Barata, da defesa antiaérea
ele Lisboa.
Manuel do Nascimento Antas, da defesa antiaérea
de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano Hernâni de Carvalho Morais
Castro, do grupo de artilheria contra aeronaves n." 2.
33) Completou na Escola Prática de Cavalaria, onde
foi colocado pela Ordem do Exército n. o G,
série, de
1046, o tempo do serviço a que e refere a alínea a) do
§ único do artigo 46.0 do decr to n. o 1.7 :378, de 27 ele
etembro de 1929, substituído pelo artigo 1. o elo decreto
n.? 19:175, de 27 d Dezembro de 1930, o tenente-coronel de cavalaria Mário uimarão Pala, pelo que regre sa
à Direccão da Arma de Cavalaria, a que pertencia.
~.II

34) Frequentou o curso de mecüníca auto para oficiais
ubalternos, nas oficinas gerais de material de ngenharia, no ano lectivo de 1946-1\)47, com a classificação de
apto O tenente, do r gímento elo cavalaria n." 7, Bernardo Raposo Botelho ' á Nogueira.
35) São nomeado para a frequência do curso ele comandantes do esquadrão, que t m iuício em 6 de Outubro de 1947, d vendo
r mandado' a pres ntar na. Escola Prática de Cavalaría, na véspera do inicio do
mesmo curso, o s zuintes tonen
d cavalaria :
.Jo'
alomão Levy Martin, adido, no Ministório das
Colónia.

494

ORDEM DO EXÉRCITO

N.· 7

2.' Série

José Luis de Pinho Canelhas, na Escola Prática de Cavalaria.
Joaquim José das Dores, no regimento de cavalaria

n.O 3.

Abílio de Oliveira Ferro, adido, na guarda nacional republicana.
Henrique Alves Calado, no Dopósito de Remonta.
José Luis de Mendonça Ramires, adido, na guarda nacional republicana.
Luis Frederico Pinto Tavares de Figueiredo, adido, na
guarda nacional republicana.
António Ferreira de Carvalho Freire Damião, adido, na
guarda nacional republicana.
Carlos de Moura Cardoso, adido, na guarda nacional
republicana.
Francisco Alberto Teixeira de Lemos da Silveira, no
regimento de cavalaria n." '..!,
Viriato Mamede de Brito, adido, no Ministério das Colónias.
Alfredo Leão Tomás Correia, na Escola Prática de Cavalaria.
Fernando Rodrigues de Sousa Costa, adido, no Ministério das Colónias.
,
José Vítor da Costa Morais, no Colégio Militar.
José Joaquim Colares Vieira Serra Pereira, adido, no
Ministério das Colónias.
João Gualberto de Abreu de Barros Cunha, adido,' na
guarda nacional republicana,
João Pedro de Almada Saldanha e Quadros Gouveia,
adido, no Ministério das Colónias.
36) Concluíram na Escola Prática de Cavalaria, no
ano escolar de lü.J.6-1H47, o curso do comanduntcs d
esq uadrão, com a classificação a guír m ucionada, O
seguintes tenentes de cavalaria:
Joaquim dos. antes Alves Per ira, apto.
José Afonso Rodes érgio, apto.
37) Por ter terminado, no grupo do companhia
d
trem automóvel, as condic;ões exigidas para promoção
ao posto imediato, recolh u ln 28 do J ulbo fi ndo lL IIa
anterior situação no Minjstério das 'folónia o tonont -coronel de engenharia. Alvaro Eugénio N v S da !. ontoura.
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3 ) Ficou na situação de upranumerário,
nos termos
do § 2.° do artigo 11.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24
de Maio do corrente ano, por exceder o quadro de capitães da sua arma, o capitão de engenharia, com o curso
do e tado maior, Joaquim da Luz Cunha, promovido
a e te posto por portaria inserta na Ordem do Exército
n.? 6, 2.a série, do corrente ano.
.
39) Ficam sem efeito as partes das declarações 60) e 61),
in ertas na Ordem do Exército n." 5, 2. a série, do
corrente ano, que inscrevem na escala dos alferes milicianos de engenharia, com a antiguidade de 1 de N 0vembro de 1946, o alfer
miliciano de engenharia João
Luís Peixoto Ferreira Pinto Bastos, e, com a antiguidade de 1 de ...[ovembro de 1947, o alferes miliciano de
engenharia João António Janz.
40) Foi autorizado o alfero miliciano farmacêutico
António Afonso Palha
arreira a usar o nome de António Afonso Pala Carreira e, na parte da filiação, filho
de Eugénia. Ramo Pala Carreira, e não Eugénia Ramos
Palha
arreira.
41) Presta orviço na Direcção do erviço de Admini tração Militar, para ati sfnz r ii. condição da alínea d)
do § único do artigo 70.° do d creto lei n.? 36:304, de
24 de :Maio do corr nt ano, o capitão do serviço de
admini trnção militar, adido, Marcelino
Ferreira Martinho. por acumulação com o d profo sor ordinário efectivo do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, desde 1 de Ago to corrente.
42) E tá d licado do serviço, nos termos da última
parto do artigo 15.0 do decreto-lei n.o 28:404, de 31 de
Dez mbro de 1937, de d 8 de Ag to do corrente ano,
o capitão do erviço d administração
militar José
'Marques Vieira de Az vedo.
43) onclulram com nproveitamento, no corrente ano,
o curso técnico a <pIO se refere a alínea b) do artigo.23. o
do r gulamento da E cola Prática de Admini tração Militar, o
guinte
tenente
do servi '0 do administração
militar:
'F eruando da ilvn Caetano, Eli iário Garcia L andro,
Ricardo Pinto 'armo F rr ira, F mando de Matos
F rr ira, Alfr do F mando das
S e Eduardo Fernande .
T

\'
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44) Nasceu na freguesia de Salvada, do concelho do
Beja, e nao na freguesia ele Salvador, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do exército António Godinho
dos Santos Rumos, pelo que devem ser feita as noc sárías rectificações nos respectivos regi t06.
'45) Presta serviço no destacamento misto de lmadu
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no mesmo quadro, J 0'6 Correia.
.lo

*6) Chama-se JoséMartins Ribeiro, e não José Marques Ribeiro, como foi publicado na declaração ~) inserta na Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, de 1947,
o capitão do extinto quadro
oficiais do secretariado
militar que, por doer to do 16 de Outubro de 1946,
foi agraciado com o grau de oficial da Ordem lfilitar
de Avis_

a

4.7) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do decreto-lei n. o 2 :404,
d :n de Dez mbro do H)37, transitam pela presente
Ordem do Exército para a situação do reforma:
G neral, na situação de r s rva, Jo ' :lar ia Marqu '
Godinho, 51.840· .
Brigadeiro d artilharia, com o cur o do studo maior,
Va s co do Carvalho, 4G.0 'O~.
Brigad .iro do engenharia Eduardo Correg lar Marfins

46.00t.
Brigadeiro
do aeronáutica António d \ ousa Maia,
51.264,-),
Coronel elo' corpo do estado maior a lso Mond
d
Magalhães, 31.2008.
Coronel do infantaria Luis Gonzaga T deu, 34..500tS.
Coronel de infantaria, na situação li reserva 'rito Livia José do Oliveira Barr ira, :30.ó08,180.
oronel d infantarin., na situução d r 'erva, Francisco
Poio Vale, 31.048:. 20.
Coron 1 do cavalaria ~arlo' Tavar s Afon o <los> unto',

34.óüO .
Coronel veterinário .101\0 1I0nri<!,1 s Barro: o 'ri rno,
34.5608.
T nont -coron 1 d infantaria Amad Il ;\,Ti gus d
lival ,
'00'.
upitão do cavalaria, na aituacâo de 1'0 01'\':\, Jo
António 1'0 jo, 1 .~ü3tS10.
IJ

•
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Capitão de engenharia, na itua ão de T serva, Henrique
Jacinto Ferreira de Carvalho, 10.1GFGO.
Ten nte de infantaria, na situa ão d r erva, Emídio
Jo~ó de Alm 'da, 10.8 5 30.
T nento de infantaria, na situação de reserva, José Gonalv s, 16.12 .
Tcn nt do quadro do
ervi os auxiliares do exército
Joito ieira de F'reita , 14.~7().'.
Alferes de infantaria, na .itua âo de r erva, Domingo
ela 00 ta Carrilho, 10.097,.:4:0.

48) Deixou de pre tal' serviço no distrito de recrutamonto e mobilização n.? 18 o, coronel de infantaria, na
ituação do reserva, Rodrlao Alvares Pereira.
40) Continua apre tar serviço no quartel general do
Gov rno ~Iilitar de Li boa. -o tenente-coronel de infantaria Artur Ernesto Campo de Oliveira Pinto, que, pela
nlem do Exército n.? 6, 2.a série, de 5 de Julho do
.orr mte ano, 'o~ colocado na ituação de r
rva.

50) Pro tu 01' ,i '0 no cen 1'0 de mobiliza ÜO de infantaria n.? 2, de do :3 d Julho. do corrente ano o major
elo infantaria, na itnaç] o de re '01'\'a, Luís
orto Real
de Almeida.
51)
rviço no centro d mobilização do cuvularía n, o _ d (1 i d Julho do corrente
uno o major d infantaria, inválido do guerra, Da ituailo de r' rva, Eduardo da Cunha Oliveira.

5....) h tão d sligndos d erviço d do as datas qu
lhos vão indicada , no' t rmos da última parte do artizo 15.0 do d cr to-lei n. o 2 :404, de 31 de Dezembro
d 1037,
oficiai ,na itu ção de r rerva, em s guída
nencionndo , que n d ta r ferida atinsriram o limite
d idad para trun itar para.
ituação d reforma:
'apit:io de infant riu António )farques, dosde 11 de Julho d 1\)47.
apitão de infantarín Francisco Da tos d lIatos, desde
~1 de Jnlho d 1947.
Ilpitao wt rinArio Balta IIr Gomes Per irn, desde 16
d Julho do 1 47.
pitão mi icinno d lnfantaria d xtinto quadro
poci 1 Fr nci co lartin de liv ir
untos, de. d 26 de
Julho de 194;.
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53) Presta serviço na Cruz Vermelha Portuguesa desde
1 de Julho do corrente ano o capitão de infantaria, na
situação de reserva, Alfredo dos Santos, deixando de o
prestar no quartel general do Governo Militar de Lisboa.
54) Presta serviço no Governo Civil do distrito de
Ponta Delgada o capitão de infantaria José Tavares
Neto Vaz do Rego, que, pela presente Ordem do Exército) é colocado na situação de reserva.
55) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 6 o capitão de infantaria Manuel Folgado, que,
pela presente Ordem do Exército, é colocado na situação
de reserva.
56) Continua a prestar serviço no regimento de infantaria n.? 8 o capitão de infantaria José Pedro Pires, que,
pela presente Ordem do Exercito) é colocado na situação
de reserva.
57) Deixou de prestar serviço na base aérea n.? 4
desde 1 de Julho do corrente ano o capitão de infantaria, na situação de reserva, Filipe do Nascimento Barros.
58) Está desligado do serviço desde 1 de Julho do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 15.0
do decreto-lei n,o 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
o capitão de infantaria, na situação de reserva, António
Tomás de Aquino 'I'avares Júnior.
59) Deixou de pre 'tal' serviço no grupo de artilharia
contra aeronaves n. o 3 desde 26 de Julho do corrente
ano o capitão de infantaria, na situação de reserva, José
Correia de Noronha e Meneses.
60) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro de
Viana do Castelo desde 16 de Julho do corrente ano
o capitão de infantaria, na situação de re erva, Jacinto
Pereira de Magalhães Faria Araújo.
61) Presta serviço na 2. a Repartição da La Direcção
Geral deste Minístórío desde 28 de Julho do corrente ano
o capitão de infantaria João Vieira Remexido, que, pela
presente Ordem do Exército, passa à situação de reserva.
62) Deixou de prestar serviço como bibliotecário da
bibliotecas do IIo pital Militar Principal desde 31 de
Julho do corrente ano o capitão de infantaria, na situação
de reserva, Raul Barreto.
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63) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro do
Guimarães desde 1 de Junho do corrente ano o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Francisco Martins
Fernandes Júnior.
64) Está desligado do serviço desde 22 de Junho
corrente ano, ,e não desde 23, conforme foi publicado
declaração 49) da Ordem do Exército n." 6, 2.& série,
mesmo ano, o capitão de infantaria, na situação de
serva, António Albino Aleixo.

do
na
do
re-

65) Presta serviço no presidio militar de Santarém o
capitão, do regimento de infantaria n.? 7, José Simões,
que, pela presente Ordem do Exército, é colorado na situação do reserva.
66) Dei-ou de prestar serviço como chefe dos paióis
no forte de Sacavém, por acumulação com o comando
do destacamento do mesmo forte, desde 4 de Agosto de
1947 o cupitão de infantaria, na situação de reserva,
Ernesto António dos antos, passando a prestar serviço
no depósito eeral de material de guerra.
67) Deixou
Militar desde
tão miliciano
ituação de r

de pre tal' serviço no upremo Tribunal
2 de Fevereiro do corrente ano o capide infantaria do eÀ"'tin
to fi uadro especial, na
erva, Joaquim de Lemos Salgueiro Rego.

6 ) E tá d sligado do serviço d sd 30 de Junho do
da última parte do artigo 15.°
do decreto n.? :?8:40J, d 31 de Dezembro de 1937, o
capitão miliciano d infantaria do extinto quadro especial, na situação do ros rva, António Oliveira da Cunha.

corrente ano, nos termo

(9) E tá. de ligado do rviço desde 26 de Junho do
corrento ano, nos termo. da última parte do artigo 15.0
do d creto-lei n.? 28:404, de 31 de D zembro de 193í,
o tenent do infantaria, na situação d 1'0 erva, Francisco
Raimundo Rodrigue ,errão.
70) D ixou d pr star .erviço no- batalhão de caçadoro n. o 3 de de 1n d Julho do corrente ano o tenente
de infantaria, na situação do r 'ena, Francisco Manuel
Gonçalv
.
71) Pre ta serviço DU. carreira d tiro de Guimarães
de .d 1 de Junho do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de re erva, Ern sto ~rorf!ira do untos.
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72) Presta.
erviço no presidio militar de Santarém
desde 1 de .Agosto do corrente ano o tenente d infantaria, na situação de r s rva, P dro do
untos
Nobre.
.

73) Pr sta serviço como bibliotecário das bibliotecas
do Hospital Militar Principal de de 1 de Agosto do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva, José Francisco Mourão Ferro.
74) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia desde 1 de Agosto do corrente ano o coronel de artilharia, na situação de reserva, Valeriano
António de Campos e Sousa.
75) Fica prestando
erviço na Fábrica Militar de
Braço de Prata o coronel de artilharia Roberto d Matos, que, pela pr sente Ordem do Exercito, passa li ituação de re 'erva.
76) Continua pro tando serviço no comando da d resa
mnrítima
de Li boa o tenente-coronel
do artilharia, com

o cur o do estado maior, Ályaro Lourenço Pereira, que,
pela presente Ordem do EJ'ército) passa à. situação de
1'0 erva.
77) Deixou d prestar aorviço no Hospital Militar Principal, desde 30 d Junho do corrente
ano o capitão
miliciano do cavalari.u do extinto quadro '1' cinl, na situação d reserva,
Raul Augu to Nogueira
Bupti ta d
Carvalho.
78) EHtá de ligado do . or 'i~o d • d 17 d Julho do
corrente ano, nos t rmos da última part: d artigo 15.0

do decreto-I i n.? :? :4-04, J 31 d Dez rubro d 1 37,
o teu nte d

cavalaria, na

ítuação

d

rcs na, Joaquim

José Amaro.
70) It exonerado das fllllç:UO. de , crotário da Comi silo Superior
do FortiJic~1'lcs,
para qu tinha
ido no_'
me:«lo pola Ordem do Eirércit« 11.° 1, :!.11 séri , de H134,

o tononte-coron
1 d(l mgonharía F'lávio .J086 Álvnr . do
'antm-l, passando
. deserup nhur as r f rida f'un<;(
o
mujo r ti eng nhnria, na. 'ituaçii.o d 1'0 rvu, Mlirio [·10
de ()Ii\ oira o

t' .
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O) Deixou d prestar erviço no extinto batalhão de
balõ s de barrag m de Lisbo de d 1 de Agosto do
corrente ano o capitão de aeronáutica, na. situação de
r erva, Carlos Felner Arantes Pedroso.
81) Deixou de prestar serviço no corpo activo da
Cruz
ermelha Portugne a (del gação d Braga) de de
4 o. Abril do corrente ano o teu nte miliciano médico
d re erva Júlio Fernando de ~bc do,

°

3) Deixou de prestar
erviç na guarni<;t militar
de Vise de de 10 d Julho do corrente ano o major
veterinário, na situação de reserva, Alberto Alfredo da
ilva Lobo,
'3) Deixou de prestar
erviço no centro de mobilização do infantaria n, o 2 d de 2 de Julho do corront
ano o t nente-c ronel do envico de admini tracão milítar; na itu ão de r s rva, os Barbo. a. am jo.

4) D ixou do pre itar S rviço no ho: pital militar regional n, o 1 de de 12 do .T nlho do corr nto ano o tenente do ervico d admíni 'traç:ão militar, na situação de
res I'V , Jor uir Au u 'to da ilva.

(i) Continuou pr tando S rvíço
f ntariu n.? 1 o .apitão do quadro
liar
do e,' "I'(·ito~Ianuel aram lo,
E,,·h'r.ito n.? ti, !.?, .érie, do corrente
dto de reserva.

no reaimento d indo' ervíços auxiYU(l, pela. Ordem do
ano, pa' ou à situa-

7) ontinua pro tundo erviço n grup indepond nte
de artilharia n.? . (uutcmével o ca itão do quadro do
.; f\'iços auxiliar 8 do exército Jo é Pamt lho, que, pela
Orcll1ll do E.rército n,O ',~.a ~ri do corr nto a.no, }la .
. ou :l ..itlla~iio de r ornl.
I
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89) Deixou de prestar serviço na
1.a Direcção Geral deste Ministério
do corrente ano o alferes do quadro
liares do exército, na situação de
Augusto Ramos Pinto.

2." Série

2. a Repartição da
desde 7 de Julho
dos serviços auxireserva, Fernando

90) Deixou de prestar serviço nu: 2, a Repartição da
La Direcção Geral deste Ministério desde 21 de Jnlho
do corrente ano o capitão do extinto quadro de oficiais
do secretariado militar, na situação de reserva, Francisco
António Milho da Rosa.

01) Presta serviço na 3.a Repartição da 2.' Direcçl:'to
Geral deste Ministério desde 23 de Junho do corrente
'ano o capitão do extinto quadro de oficiais do s cretariado militar Luis António da Silveira, que passa à situação de reserva pel~\ presente Ordem do Exército,
92) Deixou de prestar serviço na inspecção do serviço
automóvel do exército desde 28 de Julho do corrente
ano o major do extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de reserva, Joaquim António Branco.
Ministério da Guerra - 1.& DirecçAo Geral- 3,' Repartiçao

93) E a seguinte a distribuição do aluno
admitir
II matrícula na Escola Central de Sargentos, no ano le tivo do 1947-1948, nos termos do despacho ministerial
de 3 de Julho findo:
18
Infantaria .
Artilharia ,
4
Cavalaria ,
:~
Eng nharia
Aeronáutica:
1
Pessoal navegante
1
Pessoal do serviço terr tI'O
Serviço d aúde militar . ,
1
1
erviço de administração militar
Secr tnriudó militar, , • . .
G
.)
Serviço especial do exército
.
w
Guarda nacional republicana :
Infantaria
:1
Ca va laria
1
Guarda fiscal
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94) Escala a que se refere o artigo 31.0 do decreto
n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, para a admissão
à matricula na Escola Oentral de Sargentos, no ano
lectivo de 194:7-1948:

Colocação

Nomes

Posto

Infantaria
CoI. Moçam\>i'àue
Estado da ln ia

R.l. 15
CoI. Moóambique
B. aç.9
B. I. 1. 17

R. 1. 13
B. Caç. 6
B. Caço 2
R. 1. 15
Colégio Militar
B. Caço 10

B. M.1
B. Caço 4
B. Caço 10
R. 1. 6
B. Oa9. 8
B. Caço 2
R. r. 5
R.!. 2
R. I. 13
B. Caço 7
R. 1. 16
B. Caço 5
R. t. 16
TI. L 1. 19
R. I. 15
R. I. 6
B. I. L 18
R. I. 7
B. M. 2
R. I.
R. L 7
R 1. 10
CoI. ~[o' arnbique

B.

xr. 1

Primeiro-sargento

"
"

II

"

II

"

"

..

"

»
»
»

"»
"

"
"
"
"
"

"

"
"
"•
»
»

»
»
»
»
u

..
»

,

Virgílio
Teü.:eira Lopes.
Jo ré de Almeida.
Francisco Gonçalves.
Luís Augusto.
.
João Miguel Pinheiro.
José de Medeiros
Festa
Júnior.
Leonardo Lima.
Vicente Ferreira dos Santos.
António Marques Queirós ..
.José Matias da Costa.
César Máximo.
Eduardo Augu to da Silva.
01egário Mendes Patrício.
Joaquim Luís Romeira.
)Ianuel Delmar Fernandes.
Aquilinc Cândido Torres.
A1'l.emir.o Celestino Morais
e)uelra.
João osé Marques da Silva.
Raul. 'ales.
Mário dos Santos.
José Casanova.
Armando Eareleíra.
António Fialho Tereno.
José Maria Pereira da Gama .
•João Camejo Mendes,
João
Florentino
Soares
Gonçalves.
Domingos Pereira.
.Ioaquim Gomes.
José Botelho.
Aníbal Jacinto de Freitas.
Bartolorn u Luis Vinagre.
Mário Ferreira.
Manuel Ferreira.
.lacinto Barbosa de Almeida.
Uriel Rodr '1I0S BarranliaAntónio Lopes.
í
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Posto

Namos
J

"

Artilharia
C. A. D. A. A. L.
R.A.P.2
R.A.L.2

Primeiro-sargento
»
»
»

R. A. P.1
C.A.D.A.A.L.

~

C. A. D. A. A. L.
G. I. A. M.
R.A. L.3
G. I. A. 6
R.A.L.l
G. A. C. A.l

»
»
»
»
)

»

António
Maria Teixeira.
Cândido
Ferreira
Nunes.
Manuel Maia Ramos.
Manuel Maria Monra.
Joaquim
António de Almeida Farinha.
António Gomes Samuel.
António Augusto Romão.
João Barbosa Guimarães.
Henrique José da Cunha.
José Gonçalves Afonso.
Fernando José F'igueiredo

J ünior.
R.A. L.l
E.P.A.
R. A.C.
G. A. C. A.l
G. I. A. M.

»
I)
I)

"

»

José Henrique da Cruz.
Manuel Ribeiro.
António Pinto Baptista.
JoséLúcio da Silva Romão.
Mário de Sousa Brandão.

Cavalaria
R. Cavo 7
R. Cavo 8
E.

P.

Primeiro-sargento
»

C.

»

R. Cavo 1
CoI. Moçambique
CoI. Moçambique

)J

CoI. Moçambique

»

CoI. Moçambique

.,

»
»

José PaIos da Rosária.
Eurico Herculano Barbosa
Fiúza.
Joaquim Augusto Moreira
da Silva.
José Patrício.
João dos Santos.
Aníbal Marques da Fonseca.
Olímpio de Carvalho Figuoiredo.
Manuel Joaquim Ginja.

Engenharia
CoI. Moçambique

Primeiro-sargento

E. P. E.

»

13. . C. F.

R. E.i

»
»

B. T.
R. E. 2

"~

João Baptista Gaião.
Joaquim
António Gnlhardas.
Joaquim Pires Boato .
José Raposo.
Jorge Var gus Mogo.
Jnnuário
Rodrigues
Preira.
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Nomo.

POltO

Aeronáutica (pessoal navegante)
B. A. 2
B. A. 2

I

arg.-aj. meco avião
"

I

Jo é do . á Macedo.
Manuel Passaporte Coelho.

Aeronáutica (serviço terrestre)
B. A.l

I

B. A. 2

I

Primeiro-sargento
»

Augusto José de Sousa.
José António Ferro Moinbos.

Serviço de saúde militar
2. C.
1

aúde

3. C. aúde
1

I

Primeiro-

r

argento
»

Luís Pedro RamCJS.
Fausto Amaral.

Serviço de administração
1.0 G. C.
2.° G ..

.
S.

,. Primeiro-sarsrento

Prlmeiro-sarg. cad.
Secretariado

Arq.

eral M. G.

1. A. E.

xr.

"

"

R. 1.5

D. '.V.:\['
II. G., LI II. G., 3. R.

"
»

1

D.A. .
D.R.M.H

»
»

D. R.1\L 5

»

1I.1i.,~.·D.lr.,3.·I.
Q. .2. R. 1\[,

»
II

D. IL M. 3

João Vítor Ferreira.
Raul dos antos.

militar

Primeiro-sargento

S.e.E.

I

militar

II

Gonçalo Rufino.
Paulo Francisco do Nascimento.
Romeu D lâm Crato Fo-

gaça.
Benjamim Américo dos Santos Tenreiro.
Ianuel Lourenço Júnior.
Artur
areia Queirós.
Lourenço António Nisa.
• Ianuel do acrarnen to.
Francisco Martins Cascalheira .
•Iesé dos antes.
.1anuel de Almeida. Lucena
Roçadas.
João Dini' Correia.

Serviço especial do exercito
C. A. n, A. A. L.
G. C'. T. A.
. . T. A.
R. A ..

arg.-aj.

meco aut.,
"
li

rg.-aj. mec. electr.1

Albino Vicente Lopes.
Eugt\nio rios Santos Pedro
Boavida.
L ouardo Lucas .
Carlos Ferreira Lopes.
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Nomes

Guarda nacional republicana (infantaria)

Alberto César Moreno.
Jaime Lalanda,
João Landeiro.
Pedro Lopes.
António José Pires.
Manuel Castro Pinto.

Primeiro-sargento

B.5
B.1

»

B.l
B.l
B.2
Com. Geral

»
»

»
»

Guarda nacional republicana (cavalaria)

R. Cavo

I

Primeiro-sargento

I

Joaquim Maria Lucas.

Guarda lIscal

Primeiro-sal' gento
»
»

»

António Rufino Antunes.
Inácio Guerreiro.
José Joaquim Pires.
Francisco António Remoudcs.

95) Não foram incluídos na escala a que se refere a
segunda parte do artigo 31.0 do decreto n. o 22:169, de
2 de Fevereiro de 1933, os primeiros-sargentos:
do extinto quadro de sargentos do secretariado militar, da
Repartição do Gabinete deste Ministério, Bartolomeu Milheiro, por ter completado 55 anos de idade em 20 de
Abril de 1945; da guarda nacional republicana (infantaria): João Nunes Pedra, José Carreira, Alberto Sequeira,
José Bagorra e Francisco do Coito Ferrão, por terem
completado 48 anos de idade, respectivamente, em 7 de
Agosto de 1945, 1 de Julho de 1946, HO de Março de
1946,25 do Dezembro de 1939 e 24 de Março de 1941;
da guarda nacional republicana (cavalaria): Cipriano
António e António Júlio Jales, por terem completado 4
anos de idade, respectivamente, em :3 de Maio de 1943 e
1 de Novembro de 1945.
96) Foi abrau!2ido pelo disposto no § 2. o do artigo 45. o
do decreto n." 2~:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o primeiro-sargento,
do regimento de infantaria n.? 3, Alexandre Salgueiro Roavida.·

2.· Série
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97) Nos termos do n. o 3.0 da portaria de 30 de Junho
de 1944. o primeiro-sargento, do regimento de infantaria
n.? 11, Alvaro 1fartins de Carvalho, que concluiu O curso
da Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1946-1947, com a classificação do 11,6 valores, é intercalado
na relação dos sargentos-ajudantes e primeiros-sargentos
que concluiram o referido curso no ano lectivo de 1945-1946, de que trata a declaração 165) da Ordem do Exército n. o 10, 2. a serie, de 31 de Dezembro de 1946, entre
o sargento-ajudante,
do regimento de artilharia pesada
n.? 2, Bernardino de Oliveira e Silva e o primeiro-sargento, da guarda nacional republicana, António Geirinhas.

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral-

3.' Repartição

98) Pensõe anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, qu , nos termos do decreto-lei n. o 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, transitam pela presente
Ordem do Exérciic para a situação de reserva:
Coronel de artilharia Roberto \lo Matos, 37.200t$.
Coronel do artilharia Edmundo da Costa Padosca, 37 .200~.
Tenente-coronel de artilharia Manuel Tiago Poreira Manjolinha, 31.163:520. Tem 35 ~nos de .erviço.
Tonente-coronel de artilharia Alruro Lourenço Pereira,
30.000,5.
:Major médico António Júlio Ribeiro, 27.000;$. Tem 35 anos
de serviço.
Major do s rviço do administração militar José Benviado
Correia Raposo, 27.000;$.
Capitão de infantaria )1anuel Folgado, 20.400;$. Tem
34 anos de serviço.
Capitão do infantaria João Tieira Remexido, 19.800~.
Tem 33 anos de serviço.
Capitão de infantaria Jo é Pedro Pires, 19.2006. Tom
02 ano do erviço.
Capitão de infantaria Jo
Tavares Noto Vaz do Rogo,
16. 'OOtS. 1'em 28 ano ti ervíço.
Capitão de infuntaria José Simõe ,20.9146. Tem 34 anos
de serviço.
é
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Tem
Capitão
Capitão

2." Série

N.· 7

de infantaria Argllio de Oliveira Rocha, 16.800~.

28 anos de serviço.

de artilharia Manuel Martins de Oliveira, 21.342t$.
de artilharia Aníbal Sipiâo Forrnosinho e ilva,
17.400tl. Tem 29 anos de serviço.
Capitão do' extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Luís António da Silveira, 20.4006.

Ministério da Guerra - 3.a Direcçao Gerai _I.'

Repartiçao

99) Por despacho ministerial de 3 de Julho do correnteano, foi fixado 'em 51 o número de alunos a admitir à
matricula na Escola Central de Sargentos no ano 1 ctivo
de 1947-1948.
100) Para os fins consignados no artigo 18.0 do regulamento do Arquivo Histórico Militar, foram oferecido,'
àquele Arquivo pelo r. Luis Filipe Correia de Ma carenhas e Aboim Ribeiro de Macedo e Brito (Revelada)
as seguintes espécies bibliográficas e iconográficas:

1)

29

retrato
de oficiais do exército, 3 de oficiais da
armada e 2 de oficiais strangeíros que serviram
em Portugal.

2) 2 estampas

do uniformes e 4 fotografias do manequins com uniformes, oxíst ntos no Museu de Buçaco.

3) 13 estampas relativas à Guerra. Peninsular.
4) 6 ostampas do castelos.
5) Documento original relativo a António d Sou a di
Silva Alcoforado.

6) 4 retratos do D. Jo110 IY.

7) Documentos
Brito

relativos a António Luis de Mac do
a António Hipólito da Costa.

8) 2 fotografias da Igr ~a da

o ea enhora do armo,
onde foi dado o primeiro r bate p ra n
revolução contra o francese e r stauração da 0berania da Casa de rngunça.
de Faro,

2.' Série
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Geral

101) Faleceu em 19 de Outubro de 1946, e não em 8 do
• mesmo mês e ano, como consta do «Obituário» publicado
na Ordem do Exército n." 6, 2.a série, de 5 de Julho
findo, o major reformado Francisco da Silva.
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XI- BALAM
A) Cofre de previdência

dos OH

Nos termos do artigo 45. do decroto n.? 22:199, de 15 de
referente ao 2.0 trimestre de 1947:
0

Receita
Saldo do antecedente:
de divida pública (volor de compra).
Obrigações da Compauhía dos Caminhos de Ferro
do Norte de Portugal (valor de compra)
Imóveis (volor do bal nuço] •
Depósitos à ordem • • • • •
Fundo de mauelo •
Dinheiro em caixa.

19:528.821810

T'Itulcs

592.G03892
6:781.550.$00
1:403.094815
20.0001)00
868661

27:129.9371)78

Quotas:
Recebidas durante o trtmestre

126.189654

Juros:
De titules em carteira.
. • • • • • • • • • • • •
Nos lermo. do artigo 5.· do decreto
22:199, do
15 de Fevereiro de 1933 • • • • • • • • • • • •

n.·

125.0271)07

2.874610
----....::.._

127.901617

No. termos do artigo 23.· do decreto n.· 22:199, de 15 de Fevereiro
de 1033 •...••••.••••••••••••••••••••

2.122665

Receitas

eventuais:

Imóveis :
Reodal recebidas no trlmostre
Contribuições

81.1 0600

I

enl d~pó Ito:

ImporUlncla roceblda 10m Jndtcnçâo

do lubscrltorol

.

101850

Fnndo de despesas de funcionamento:
Ad1clonals recebídoa durante o trlmeltre

• • • • . • • • • • • • • •

2_0._52_1..:,8_50
27.788.2581)91
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CETES
clals do Exército Metropolitano

Fevereiro de 1933, publica-se o balancete trimestral do Cofre,

Despesa
ub Idlos:
217.857815
20.000,)00

Do sub: erllore. faloddos no corrente ano
De sub crtt ores falecido. em lO G
.baldio

pre tações:

lU

I'restnçaes po.gaa no trlmo.tre

...................

1.060800

Uen,la Y1taliclas:
Renda: pagaI no trimestre.

Quta :
ImportRncl1l da. re.tltuldlll,

426f.6S

por Inde\'ldamonle paga

lIUÓ,~h :
VArlaa de II

r.Ddo d,· d.

la

pt •

7.197/120

1I'luldadu no Irlm alre
d,' rUlIclenamenlo:

Gra1l6caçOe "OUlras d

l'81as Hquldndús

lU81860

no trlmostro •

Saldo qu II' a:
Tltulos de divida públlea (nlor de compra) ••••
ObrlgaçOe. da Companbla do. Camlnbo. de Ferro
I do Norte de Portugal (valor de compra)
Dm'h'el (valor do bal aço) "
• • • • •
F epóslto. à ordem
undo de mau lo •
Dinheiro em calIa.

10:S28.821~10
S92.C01892
6:784.5501i00
1:797. 20'50
20.000';00
792862

21:524.597614
27:788.26S89!
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B) Cofre de Previdência

dos

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1947, a que se refere
Sargentos. de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do ano anterior •••
Quotas •••••.•••.
Jnros de papêís de crédito.
Contas a regularizar .••
Reoeltas eventuats ••••
Juros de depósitos • . . .
Lucros em papéis de crédito

490.743~20
130.12õ600

1.481/125

______

29.011860
1.350640
5.206680

~G:::G7.:.:.::82:.:.7
8~2::6 10:884..489/150

Caixa Económica:
Saldo do ano anterior ..••••••••.
Juros de ompróstlmos. • • • • .
Juros de mora • • • • • . •
Juros de papóls do crédito .
Contas a regularIzar

.••.

Prémio de rl.co. • • • • • •
Lucros om papéis do cródlto.
Juros do depósitos ••••.

21.861,~2ó
746~15
16.000/100
631/170
11.291/140
2.628/1 to
0-12/180

57.001~70

1:784.800'25

1.:14 .730/176
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Sargentos de Terra e Mar
o n." 20.° do artigo 41.° dos estatutos

do extinto Montepio dos

Despesa
Cofre de Previdência:
SubsldJos a liquidar • • • •
Re.tltulção do quolas .•••
TransforGncla d. quotas ••
Juros do quotas tTonsferldas
Contas a regularlur
• • • •

235.500,500
45.074815
10.950180
5.571/)10
2.615"06

Caixa ""Económica:
Dospesas gorais • • • • • • •
Contas a regularlzu
•••••
Prémio do rtsec •••••••••
Imposto sobre sucessões OdonçOos.
Móvel. o u.tonsillo.. • • • • • •• • • • • • • • • • • •

88.603865
764"70
3.241840
803/.100

1_64...;/.I...;_0

Saldol para o omestro soguinte:

Cofre de Previdência:
Em dJnhelro • • • • • • • • • • • • • •
8.72 640
Deposllado na Caixa Ooral de Depô ItOI,
CrédJto o l'rnld"'ela
••••••
••
276.000100
Em papél, de cr6dlto:
-----100 obrlgaçôes do ompró.llrno eeeselidado de ·1 por' nto ( eutenárto ,
1910). • • • • • . • . • . . • • •
200.000;00
100 obrlgaçOe .10 empr';'lith.oo consoo
lidado d. 3 'I. por cento de 1941. •
100.000800
8:400 obrlgaçô I do ompréstlmo coalolldado do 8 por COolOde 1912 ••
8:ioo.OOO8OO
6:000 ohrlgaçOel do tnpr~Sllmo coaolldado do 2 'I. por conto de 19J8
:000.000800
100 obrlg çOo do Tosouro do 2 'I. por
Conto de 19(2 ••••••••••
100.000800
Caixa Económica:

2

----~~~

9:800.000800

Em dinheiro • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • ••
Depo.ltado na aba GoraI d. Dopóslto,. CrêdJto e Previ·
dtnela ••

Empreitado

.72 84.0

4.G33810
80.000800
536.0991700

•••••••••••••••••••••

Em papéll d erudito:
50 obtl,&ÇO • do ompré Umo conloll·
dado d 4 por c otu (ContenAtlol1940). • • • • • • • • • • . • • •
200 obrlgaç091 do empre.thno eoneelidado do 8 'I. por e.."to d. 19~1. •
250 obrlgAÇõe. do empró timo eon elidado de li por e Dto de HUi • • •
450 obrlgaçO do onlf>r tllllO eou e1Id do de 11'/. por eento do 1945 • •
100 obrll[ ç6e do T souro d li 'I. por
cento do 1949. • • • • • • • • • •

100.000800
900.000300

250.000800
~50.000800
100.000'00

1 100 000.00

--------~--~:~.~~~~

__2~~~
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XII - ANONCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura

Nos termos do decreto n.? 15:294, de 30 de Março
de 1928 (Ordem do Eoiército n,° 3, 1.. série, de 31 de
Maio de 1928), e para efeito dos respectivos provimentos,
faz-se público que se encontram vagos os lugares de
mestres de esgrima e ginástica.
Os candidatos aos referidos lugares deverão satisfazer
às condições prescritas na nlínea b) do artigo 31. o do
decreto n.? 30:874, de 13 de Novembro de 1940 (Ordem
do Exército n." 10, La série, de 30 de Novembro de 1940).
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da
Escola, até às 15 horas do dia 26 de Setembro de 1947,
os seus requerimentos, feitos em papel selado e dirigidos
ao comandante da Escola do Exército, devidamente instruidos com os documentos a que se refere o artigo 3.0
do regulamento para o provimento dos lugares de mestre de ginástica o esgrima, mestre de equitação e de instrutores auxiliares de giuástica e de equitação da Escola
do Exército, aprovado pelo decreto n.? 15:294, de 30
de Março de 1928 (Ordem do Exército n.? 3, La série,
de 31 de Maio de 1928):
Escola do Exérc.tn. I? de Julho de 1947.-0
Comundante, Alvaro Teles Ferreira de Passos, general.
(Pnbllunrlo no Diário do Goterno n.· 172, 2.· sõrío, do 26 de Julho
de 1947).

Instituto Proflsslonal dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

De conformidade com a autorização constante do despacho ministerial de 7 do corrente e em observância do
que dispõe o artigo ioe. ° do regulamento literário deste
Instituto aprovado pelo decreto n." 18:87G, de 23 de Setembro de H)30, declaro aberto concurso de provas
documentais para o provimento das vagas de professores
ordinários provisórios das cadeiras e disciplinas que a
soguir se indicam:
2.0 grupo.-3.a,
7.0., 8.a e 9.& cadeiL'as-mecitnico,
e resistência de materiais; materiui e processos
de construções ; cimento armado (2 finos); estabilidade de construções; pontes; el m ntos arquitectónicos, dos curso médios técnicos.

2.· Série
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8. o grupo. - 25. a. e 26. a. cadeiras - organização
industrial; orçamentos e contas de obras, dos
cursos médios técnicos.
1. o grupo. - Matemática dos 1.0 e 2.0 anos; física
(2 anos) e laboratório de física do curso de conta.
bilista.
2.0 grupo. - Física do curso de contabilista.
7.0 grupo. - Química e laboratórios de química dos
cursos médios técnicos.
À s condições e a documentação exigidas aos candidatos são as constantes dos artigos 81.0, 105.0 e seu §
único e 107.0 do me mo regulamento literário, conjugados com a doutrina do § único do artigo 50.0 do decreto-lei n.? 28:401, de 31 de Dezembro de 1937, e dos
despachos ministeriais de 13 de Dezembro de 1938 e 25,
de Setembro de 1941, despachos estes que só permitem
a possibilidade de nomeação de oficiais do activo com o
posto de tenente quando não seja possível outra solução.
A documentação dos concorrentes deverá ser apresentada na secretaria do Instituto dentro do prazo de trinta
dias contados a partir do dia imediato àquele em que o
presente anúncio tiver publicação no Diário do Governo
e até às 15 horas do último dia desse prazo.

Instituto em Li boa, 9 do Agasto de 1947. rector, Artu?' Quintino Ror/ado, major.

O Di-

(Pubucadc
DO Dilu'io do (1o,·.rIlO,
Agosto da 1947).

de 16 do

n.o 190, 3.· lérlo,

Obituário

1947
Janeiro
•Tunho

J ulho
"
"
»
»

Alferes miliciano le artilharia, licenciado, João José
Viegas Louro .
20 - Alferes miliciano de artilharia Artur Alberto Ramos
Rodrigues.
2 - Alferes de infantaria,
no quadro, Eduardo Moreira
de 'á.
6 - Coronel de engenharia,
naitua~ão
de reserva, Arnaldo Cardoso Ressano
areia.
7 -Tonente
do infantaria,
na situação do reserva, Raul
da Conceição Gonçalves
Bravo, em serviço no
quartel general da 2.· rcg iâo militar.
12 - GllO rnl reformado Jacinto dos Reis Fisher,
12'apitão eh..fe di' banda ti música, lia ~itlla~,ão de
reserva, Joaquim Fernaudes Fâo,
15 -
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20 -

Capitão do serviço de adrnini trsção militar, no quadro, Josó António da Costa.
22 - Capitão de infantaria, na situação de reserva, Francisco Rosas.
22 - Capitão miliciano veterinário
de reserve arlos Augusto da Cruz e Silvo.
4 - Capitão do infantaria,
na situação de reserva, António Soares.
.
10 - Tenente miliciano veterinário de reser a José Maria
Formosínho Bcnte '.

Rectlflcaçe»ea

Na Ordem do Exército n.s 6,2.· éríe, do corrente ano, a p, 372,
J. 4.·, onde se lê: d5", deve ler-se: «5»; a p. 395,1. 15.·, eliminar
s
palavra
«no quadro
deve ler-se: «(339».

da arma»;

a p. ~2~, 1. 10.·, onde se lê: «338»,

Fernando dos Santos Costa.

Está conforme.

o

Ajudante General,

//7/

...J.

MINISTÉRIO Df\ GUERRf\

Ordem

do
2.8

N,08

o

Exército

Série

4 de Outubro de 1947

Ministro da Guerra manda publicar para conhecImento e execução no Exército o seguinte:
1- DECRETOS E PORTARIAS
Ministério

da Guerra - 3.& Direcçao Geral-I.a

Repartiçao

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finanças e da Guerra, nos termos do
.artigo 53.0 do deer to-lei n.? 30: 74, de 13 de Novembro
de 1940, alterado pelo d cretç-loi n.? 36:237, de 21 do
Abril de 1947,
do artigo 10.° do decreto n." 34::>66,
d 3 d Janeiro de lü4ó, nomear para frequentarem,
em E punha, o curs o de engenheiro fabril, os seguintes
oficiais d artilharia:

T nento Álvuro Baptista Jacquet,
'1' nente Abílio Antun s da Mata.
A cada um do referido' oficiais será abonada uma
ajuda d custo da. importância de :!·75· diários, bem
orno o n ce sário para desp as de representação,
transporte
em viagen de instrução no e rtrangeíro e
matriculas, para o que e u10 in cri ta verbas nos artigo. 65.°, n.? 1), alín 'a b), 60.°, n.? 1), alínea b), 67.°,
D.O 1), alíne b),
68.°, n.? 1), alínea a), do capitulo 4.°
do orçam nto do .Hni térío da
uerru para o corrente
ano conómico.
Minist rio da Guerra, 27 de Agosto de lü47.~liuif\tro da Finanças, JUliO Pinto ria Costa Lette.i-Pelo Ministro da Guerra, Frederico da Costa. Lopes da
ih:a,
(Vluda pelo Tribunal d. Coo! ... m 2~ de Soh'mbro do 1841. Nilo
.10 d",ldo,

.molam.D'o.,

no.

'.rlDo. do d"<6'o

D.' ".167).
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Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros das Finanças e da Guerra, nos termos do artigo 53.° do decreto-lei n. ° 30:874, de 12 de Novembro
de 1940, alterado pelo decreto-lei n." 36:237, de 21 de
Abril de 1947, e do artigo 10.° do decreto n." 34:366,
de 3 de Janeiro de 1945, nomear para frequentar o
curso de engenheiro aeronáutico, em Espanha, o tenente de aeronáutica Urbano Adolfo Ferreira de Castro.
Ao referido oficial será abonada uma ajuda de custo
da importância de 2751$ diários, bem como o necessário
para despesas de representação, transportes em viagens
de instrução no estrangeiro o matriculas, para o que
estão inscritas verbas nos artigos 65.°, n." 1), alínea b),
66.0, n.? 1), alínea b), 67.°, n.? 1), alínea b), e 68.°, n.? 1).
alínea a), do capitulo 4.° do orçamento do Ministério da
Guerra. para o corrente ano.
Ministério da Guerra, 27 de Agosto de 1947.O Ministro das Finanças, João Pinto da Costa Leite.i-«
Pelo Ministro da Guerra, Frederico da Costa Lopes da
Silra.
(Vlsndn pele 'I'rtbuual de Contns em 22 de Sotl'mbre de 1917. ;-;!lo
.110 dovldo. emolumentos,
nos ter-mos do decreto n.· 9~:2á1).

II-,MUDANÇAS

Ministério da Guerra

_I.a

DE QUADRO

Direcção Geral- 2.a Repartiçao

Por portaria de 28 de Agol/to de 1.')4.7:
'I'êm passagem a oficial miliciano módico
a oficial miliciano veterinário, respectivamente, o t nente médico
Salvador José da 'unha Mendonça e Meneses e alter s
veterinário Zeferino Alves de Oliveira
Sil Vil ambos
adidos e com licença ilimitada, nos termos do artigo :?3.o
do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio d 104,7, por
terem menos de 40 ano d idade e fie cons rvarein
fora do serviço militar por mais de d z anos consecutivos, devendo ser considerados n sta 'itllaçito d sde
13 de Agosto de 1047, ficando na situação do lic n-

cindo .

(Anotada

pelo Tribunal

de Contai

81ll S d. S tembro

d

1947).

Por porta1'ias de 9 de Setembro 1947:
Têm passng m no quadro permanente da. arma de infantaria, nos' termos do artigo 2.0 do decr to-lei n,o :~6:2:~7,
de 21 de Abril d 1947, por torem concluído no no
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lectivo de 194:6-1947, o respectivo curso da Escola do
Exército, onde haviam ido admitidos à matrícula nos
t rmo
do artigo único do decreto-lei n.? 35:189, de
~4 de Novembro de 1945, os seguintes oficiais milicianos:
Para a E cola Prática do Infantaria, o alferes miliciano
do infantaria, do regimento de infantaria D,C) 2, Cristiano Henrique!' 'ilvcira e Lorena; para o regimento
d infantaria n." 1, o t nont miliciano do infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 9, Franci co da ilva
Frngo o, e alferes miliciano': de infantaria, do batalhão
do caçadores 11.° 10, Rui Barbosa Mexia Leitão e, do
artilharia, do r gimento de artilharia ligeira n. ~ 3, .J o 'é
Mealhn osta ; para o regim nto de infantaria n. o 7,
o alfero miliciano do infantaria, do regi monto do infantaria n.? 2, Ilenriquo Gambota Peres Brandão; para
o regim nto de infantaria n.? 13, o alferes miliciano
de infantaria, do r aim nto de infantaria n. o 8, Carlos
I b lo oaros ; para o rezimento de infantaria n. o J ü,
o alferes miliciano de infantaria, do regimento do infanariu n. o 3, J oaqu irn )faria da osta Cabral da Costa
lInc do; para o batulhão indopendent
de infantaria
n. o 19, o ali' r ~ miliciano do infautaria, do batalhão de
cavador ' n.? ~, .Io ré Guilherme Nogueira Roovers
Rib iro; pura o batal hão d capadores n. o 1, o t nente
miliciano do infantar-ia, do batalhão do caçadoros 0.0 G,
Manuel Lopo. 'amilo; para O batalhão do caçador s n. 03,
O alferos miliciano d iufautaria, do regimento do infantaria n. o 14, .Iúlio Carlos )fatias; para o batalhão do
caçadore n. o 6, o ten nte miliciano de artilharia, do
grupo do artilharia contra aoronaves n. o ~, Uário dos
antes 'ardo o; para o batalhão de caçadores n. o 8,
o alfor . miliciano ti' infantaria, do batalhão de caçador!'. n.? 4, Ernesto Orlando Vi ira Correia ; para o
batalhão do metralhadoras n." 1, o tenonto miliciano
de infantaria, do batalhão d caçadores n. o 9, Raul
Lüoni de 'an'alho Brnn 'o (I • lfer! milicianos: elo infantaria, do re"imonto do infantaria 0.0 4, Josó Faria
dos ~nnto Ta\'ar.
,de artilharia, do cOIllando de
artilharia da d 1'0 a antill.Ól'oo de Lisboa, Antóoio
II rminio da ousa Montony; para o batalhão do eng nho , os aI fel'
mili(·iano. do artilharia, do I'egi01 nto do artilharia
ligeira. n.o 4 ..fanual Rodrigues
Duart lli po, do grupo de rtilharia contra a ronavo~
f

f

f
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n." 2, Eduardo Monteiro Nunes Prudente e, do grupo
de artilharia contra aeronaves n. ° 3, António Paulo
Brancourt Pestana de Vasconcelos; para as unidades
a que pertencem, os alferes milicianos de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 5, César Emílio Braga
de Andrade e Sousa e, do regimento de infantaria
n." 10, Élio Pires Afreixo.
Têm passagem ao quadro permanente da arma de cavalaria, nos termos do artigo 2.° do decreto-lei n." 36:237,
de 21 de Abril de 1947, por terem concluído no ano
lectivo de 1946-1947 o respectivo curso da Escola do
Exército, onde haviam sido admitidos à matricula, nos
termos ·do artigo único do decreto-lei n.? 35:189, de
'24 de' Novembro de 1945, os seguintes oficiais milicianos :
Para a Escola Prática de Cavalaria, o alferes miliciano
de infantaria, do regimento de infantaria n." 11, Alcino
Pereira da Fonseca Ribeiro; para o regimento do cavalaria n.? O, o alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 4, Inácio José Correia
da Silva Tavares e, para o regimento de cavalaria
n." 4, o alferes miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. ° ,5, Fernando António dos Santos
Martins.
Têm passagem ao quadro permanente do serviço de
administração militar, nos termos do artigo 2.° do decreto-lei n.? 36:237, de 21 de Abril de 1947, por terem
concluído no ano lectivo de 1946-1947 o respectivo curso
da Escola do Exército, onde haviam sido admitidos à
matricula, nos termos do artigo único do decreto-lei
n.? 35:189, de 24 de Novembro de 1945, os seguintes
oficiais milicianos:
Para o regimento de infantaria n,° 11, o alferes miliciano
do .serviço de administração militar, da La Repartição
da 2." Direcção Geral deste Ministério, Celínio David
de Paiva; para o regimento de infantaria n. ° 16, o
tenente miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 3, Cândido Márcio da Silva Figueiredo; para
o comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, o alferes miliciano do serviço de administração
militar, do 2.° grupo de companhias de subsistências,
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José André da Silva; para o grupo independente d~
artilharia n.? 6 (automóvel), o alferes miliciano de
infantaria, do regimento de infantaria n. o 4, Mário
Rodrigues de Faria; para o regimento de cavalaria
n. ° 2, o tenente miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 1, Domingos António Garrido Serra;
para o regimento de cavalaria n. ° 5, o alferes miliciano
de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 6, Jorge
Feurly de Magalhães Caldas e, para o grupo de companhias de trem automóvel, o alferes miliciano do
serviço de administração militar, dei 1.0 grupo de
companhias' de subsistências, Orlando Francisco da
Costa Capela.
(Visadas pejo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1947. Não
5110 devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Tem passagem ao quadro permanente da arma de aeronáutica, para a unidade a que pertence, nos termos
do artigo 2.° do decreto-lei n.? 36:237, de 21 de Abril
de 1947, por.ter concluído no ano lectivo de 1946-1947
o respectivo curso da Escola do Exército, onde havia
sido admitido à matrícula, nos termos do artigo único
do decreto-lei n." 35:189, de 24 de Novembro de 1945,
o aspirante a oficial miliciano de aeronáutica, da base
aérea n. o 1, António Luís Pereira Coutinho.

Por 'portaria de 26 de Setembro de 1947:
Quadro de ofrciais do corpo do estado maior

Capitães, com o curso do estado maior, da 3.a Direcção
Geral deste Ministério: de infantaria, João Augusto
da Silva Bessa, Francisco Rafael Alves, Joaquim Júdice Leote Cavaco, José Sacadura Moreira da Câmara;
de artilharia, Augusto da Silva Viana e de cavalaria,
Júlio Germano do Souto da Silva Cardoso e Raul
Ribeiro Ramos ê de infantaria, adido, no Ministério
das Colónias, Josó Nogueira Valente Pires, por terem
sido julgados idóneos e propostos para o serviço do
estado maior, nos termos do artigo 81. o do decreto-lei
n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerados nesta situação desde a data da presente portaria.
(Vlllld .. pelo Tribunal de Conta. em 50 de Setnmbro de 1947. Nllo
silo devidos emolumentos,

nOI termos do doeroto n •• 22:257).
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2.a Repartiçlo

de 26 de Agosto de 1947:

Considerado apresentado ao serviço deste Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, na colónia de S. Tomé e Príncipe, o tenente
miliciano de ~.fantaria, adido, Gil do Minho Rodrigues
Salgado, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Agosto de 1947, ficando na situação de licenciado.
(Anotada pelo Tribunal de Coutas em 3 de Setembro de 1947).
Adidos

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 3,
José de Faria Hintze Ribeiro Nunes e alferes de cavalaria, da escola prática da arma, Joaquim Miguel de
Matos Fernandes Duarte Silva, por terem sido requisitados para desempenhar comissão de serviço dependente do Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, o primeiro nos termos da segunda parte do
artigo 2.0 do decreto n.? 36:019, de 7 de Dezembro
de 1946, e o segundo nos termos do § único do artigo
3:° do mesmo decreto, devendo ser considerados nesta
situação desde 20 de Agosto de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 8 de Setembro

do 1947).

Quadro da arma de infantaria

Capitão Manuel Afonso Anta e tenente Manuel Maria
Barreto de Magalhães, ambos de infantaria, adidos,
que, de regresso dos Ministérios do Interior, na polícia de segurança pública, e do, das Colónias, em comissão militar no Estado da India, se apresentaram,
respectivamente, em 19 e 25 de Agosto de 1947, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Viladas pelo Tribunal de Contas em U de Setembro de 1947'.
Nilo silo devidos emolumentos, DOS termos do decreto n, 022.267).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: médicos, do centro de mobilização do serviço
de saúde n." 2, "Filipe Pereira Manso e José Simões
de Carvalho; do serviço de administração militar, do
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centro de mobilização de administração militar n." 1,
Sebastião Martins Mourão e do centro de mobilização
de administração militar n. ° 2, Carlos Ernesto Elbling;
alferes do serviço de administração militar, do centro
de mobilização de administração militar n.? 1, Joaquim
Rodrigues de Brito e, do centro de mobilização de
administração militar n." 2, Francisco José Guerra e
Inocêncio Vitor Cruzes Marques, todos milicianos licenciados, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 31 de Julho,
16, 8 e 10 de Agosto, 31, 24 e 28 de Julho de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 3 de Setembro de 1947).

Supranumerários

Tenentes: do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adidos, António Henriques Cardoso e Tito António
Godinho, que, de regresso do Ministério das Colónias, nas colónias de Moçambique e de S. Tomé
e Principe, respectivamente, so apresentaram em 20
de Agosto de 1947, desde quando são considerados
nesta situação.
(Visada polo Tribunal de Contas em 6 de Setembro de 19~7. Não
s âv devidos emolumentos,'ho.
termos do decreto n.? 22:257).

Baixa do serviço

Capitão médico José da Silva Ferreira Baía Júnior e
alferes do serviço de administração militar Aníbal
José Vieira Gomes, ambos milicianos de reserva, nos
termos do § 5.0 do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017,
de 2 de Agosto de 1926, por terem atingido o limite
de idade, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 2 e 4 de Agosto de 1947.
Alferes piloto aviador miliciano, do centro de instrução
e treino de pilotos aviadores milicianos, Jorge da Ro«ha Leão de Sá Pinto de Abreu Soto Maior, nos termos da última parte do artigo 3.0 do decreto-lei
n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, por ter sido
julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Agosto de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 3 de Setombro de 1947).
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Por portarias de 28. de Agosto de 1947:
Adidos

Tenente de engenharia, das oficinas gerais de material
de engenharia, Carlos Amaro Sá Teixeira de Azevedo
Ferraz, por ter sido nomeado engenheiro das mesmas
oficinas, que entraram em regime de industrialização
desde 1 de Janeiro de 1944, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Agosto de 1947.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
da companhia disciplinar de Cabo
Verde, Joaquim Miguel; alferes: do serviço de administração militar, da Escola Prática de Infantaria,
Acácio Dias da Silva Alves Tavares e, do quadro dos
serviços auxiliares do exército, adido, no Ministério
das Finanças, na guarda fiscal, Alfredo Amorim e, do
regimento de infantaria n." 3, José Horta da Veiga,
por terem sido requisitados para desempenhar comissão
de serviço dependente, os três primeiros, do Ministério
das Colónias, na colónia de Moçambique, nos termos
da alínea b) do artigo 3.° do decreto n.? 36:019, de 7
de Dezembro de 1946, e, o último, do das Finanças,
na guarda fiscal, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 20, 20,20 e 23 de Agosto
de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 3 do Soterobro de 1947).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, do grupo independente de artilharia
n.06 (automóvel), onde continua colocado, Pedro António Beja, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Visada pelo Tribnnal de Contas oro 6 de Setembro de 1947. NAo
são devidos emolumentos,
nOI termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, adido, em serviço no Laboratório Militar de
Produtos Quimicos e Farmacêuticos, José Marques
Martins, nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Agosto de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contai em 6 de Setembro de 1947. Não
s!lo deTido. emolumento., nos termos do decreto n.o 221251).
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Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano piloto aviador, do centro de instrução
e treino de pilotos aviadores milicianos, licenciado,
Francisco José Anjos Ribeiro Ferreira, nos termos
dos artigos 25.0 e 26.0 do decreto-lei n.? 36:304:, de
24 de Maio de 1947, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de
Agosto de 194:7.

.

(Anotada pelo Tribunal

de Contas em S de Setembro

de 1947)

Supranumerário

Tenente-coronel de infantaria, adido, António Amilcar
Botelho Coelho, que, de regresso do Ministério das
Colónias e de comissão militar no Estado da índia, se
apresentou em 19 de Agosto de 1947, desde quando
é considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 6 de Setembro de 1947. Nllu
são devidos emolumentos, DOS termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 2 de Setembro de 1947:
Demitidos do serviço do exército, nos termos da alínea d)
do artigo 2.0 do decreto-lei n. ~ 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, esclarecida pelo artigo 1.o do decreto-lei
n. o 32:;:)29, de 19 de Outubro ~de 1942, os tenentes:
de infantaria, do centro de mobilização de infantaria
n. o 6, José Alberto Tavares, de cavalaria, do regimento
de cavalaria n.? 6, Dilermando Marinho Pereira de
Carvalho e, do regimento de cavalaria n.? 9, João
Gonçalves Vieira e alferes de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. o 6, Jaime Meireles Valverde, todos milicianos, devendo ser considerados nesta situação desde
21 de Agosto de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Setombro de 1947).

Adidos

Major de artilharia, da direcção da arma, Alberto Ferreira Macedo Pinto e capitão de infantaria, do regimento de infantaria n.? 3, Ernesto Sérgio Jaime Leal,
por lhes ter sido concedida licença ilimitada, devendo
ser considerados nesta situação desde 28 de Agosto
de H)47.
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Tenente de artilharia, do regimento de artilharia de
costa, Rogério Paixão Ribeiro, alferes do quadro dos
serviços auxiliares do exército: da 2.~ Repartição da
L" Direção Geral deste Ministério, Angelo Calmon
Navarro de Andrade Botelho, do regimento de infantaria n. ° 7, António da Costa, do regimento de cavalaria n.? 6, António Albino Pires e, de infantaria, do
batalhão de caçadores n.? 10, Joaquim Vilhena Rodrigues, por terem sido requisitados para desempenhar
comissão de serviço militar dependente do Ministério
das Colónias, o último na colónia de S. 'I'omé e Príncipe, nos termos da alínea c) do artigo 3.0 do decreto
n.? 36:019, de 7 de Dezembro de 1946 e os restantes
na colónia de Angola, nos termos da alínea b) dos citados artigo e decreto, devendo ser considerados nesta
situação desde 28 de Agosto de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Setembro de 1947).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

'I'enentes : supranumerários, do regimento de infantaria
n.? 3, onde continua colocado, António Henriques Cardoso e, do regimento de cavalaria n." 3, onde continua
colocado, Tito António Godinho, para preenchimento
de vagas no quadro, devendo ser considerados nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 13 de Setombro de 1947. N!l.o
51\0 devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: médico, do centro de mobilização do serviço
de saúde n.? 3, José Teodoro dos Santos Formosinho
Sanches e, do serviço de administração militar, do
centro de mobilização de administração militar n.? 2,
António Vaz Pacheco do Canto e Castro e alferes do
mesmo serviço, do centro de mobilização de administração militar n.? 1, Júlio Alcântara Mendes, todos
milicianos licenciados, nos termos dos artigos 25.0 e
26.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947.
por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 29 de
Agosto, 1 de Setembro e 24 de Agosto de 1947.
(Anotada polo Tribunal

de Contai em 9 do Setembro de 19!7).
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Baixa do serviço

Tenente miliciano de reserva da cavalaria Lourenço
António do Qasal Ribeiro de Carvalho, nos termos do
§ 5.0 do artigo 61.0 do decreto n." 12:017, de 2 de
Agosto de 1926, por ter atingido o limite de idade,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Agosto de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Setembro de 1947).

Supranumerário

Coronel de artilharia, supranumerário por excesso de
quadro, Paulo Emílio da Silva, nos termos da segunda
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 de Fevereiro de 1943, e
da portaria n.? 10:891, de 8 de Março de 1945, por
ter sido nomeado comandante militar de Cabo Verde,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Nilo carece de "isto

ou anotação

do Tribunal

de Contas).

pQ1' portarias de 4 de Setembro de 1947:
Adidos

..

Capitães: do serviço de administração militar, do regimento de infantaria n. o 3, Luís Francisco Baptista e,
do regimento de infantaria n.? 14, Joaquim Cabral
Cavaleiro, por terem sido requisitados para desempenharem comissão de serviço dependente, respectivamente, do Ministério das Finanças, na guarda fiscal,
e do Ministério do Interior, como governador civil
do distrito de Viseu, devendo ser considerados nesta
situação desde 30 de Agosto e 4 de Setembro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 9 de Sotombro de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, José Francisco dos Santos,
que, de regresso do Ministério das Colónias, de comissão militar na colónia de Moçambique, se apresentou
em 2 de Setembro de 1947 para preenchimento de
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 13 de Setembro de 1947. Nilo
são deTidos emolumentos, nos termoa do decreto n.· 22:257).
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militar

Capitão 'do serviço de administração militar, supranumerário, nos termos da segunda 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 de Fevereiro de 1943, da 3.a Repartição da 2.a
Direcção Geral deste Ministério (delegação da 1. a região
militar), onde continua colocado, Norberto Lacerda
Benigno, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Visada pelo Trlbanal do Contns em 13 de Setembro de 1941. NiLo
s1\o devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:2~1).

Reserva

Capitães: de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na policia internacional e de defesa do
Estado, João Afonso Amado de Melo Ramalho da
Cunha e Vasconcelos, e do serviço de administração
militar, do grupo de artilharia contra aeronaves n. 03,
Estêvão de Jesus Calado, o primeiro nos termos da
primeira parte da alínea c) do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304:, de 24 de Maio de 1947, sem direito a
vencimentos pelo Ministério da Guerra enquanto se
encontrar em serviço no Ministério do Interior e, o
segundo, nos termos da alínea a) dos mesmos artigo
e decreto-lei, por ter atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 1 e 18 de Agosto de 1947.
(Visada polo Tribunal de Contas em 13 de Setombro de 1941. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).

Por portarias de 9 de Setembro de 1947:
Adidos

Capitães: de infantaria, adido, em serviço na Escola do
Exército, Luis Mário do Nascimento, de artilharia, da
direcção da arma, Nuno Guilherme Roriz Rubim e, de
engenharia, da escola prática da arma, Fernando de
Sousa Medeiros Júnior, o primeiro por ter sido requisitado para desempenhar comissão de serviço dependente do Ministério do Interior, na policia de segurança
pública, o segundo por ter sido nomeado professor
adjunto do grupo das 10. a e 11.a cadeíras da Escola
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do Exército, por portaria de 8 de Junho de 1947, e o
último por lhe ter sido concedida licença ilimitada,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5 de Setembro, 8 de Junho e 1 de Setembro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 15 de Setembro de 19(1).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes: de infantaria, adidos, Amilcar Augusto Lopes
Chaves e Ernesto Maria Rui Dionísio, que, de regresso
do Ministério das Colónias, de comissão militar no
Estado da índia, se apresentaram em 5 de Setembro
de 1947 para preenchimento de vagas no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setombro de 1947: N!l.o
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n,.1I2:251).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, supranumerário nos termos do artigo 58.° 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 de Fevereiro de 1943, do grupo de
artilharia contra aeronaves n.? 3, onde continua colocado, Manuel Pereira de Bastos Valença, para preenchimento de vaga no quadro, !levendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada polo Tribunal de Contas em 20 de Sotembro de 1947, Não
slio devidos emolumentos, nos termos do decreto n,. 22:251).

Supranumerário

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Manuel Robalo dos Santos, nos termos da segunda
parte do artigo 58.0 do decreto-lei n." 28:401, de 31
de Dezembro de. 1937, modificado pelo artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e
portaria n.? 10:620, de 11 de Março de 1944, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria. (Nilo carece de visto ou anotação do Tribunal de ContaI).
Por portarias de 11 de Setembro de 1947,'
Adidos

Major, do corpo do estado maior, Antón{o de Faria
Leal; capitães: do corpo do estado maior, Alfredo
Amélio Pereira da Conceição e, de infantaria, Eduino
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'"

João Geraldes e alferes, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, Rui Meira e Cruz, os dois primeiros por
terem sido nomeados professores catedráticos da Escola do Exército, por portarias de 15 de Junho de
1944 e 14 de Setembro de 1945, respectivamente, e
os restantes por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço militar dependentes do
Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique,
nos termos da alinea b) do artigo 3.0 do decreto
n. o 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente,
desde
11, 11, 6 e 6 de Setembro de 1947.
(Anotada pejo Tribunal

de Contas em 16 de Setembro de 1Q41).

Reserva

General, com o curso do estado maior, Joaquim dOR
Santos Correia, nos termos da alínea a) do artigo 12.0
do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, por
ter atingido o limite de idade, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Agosto do corrente
ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 1947. Nilo
aão devidos

emolumentos,

U08

Supranumerário

termos do decreto n.· 22:257).

•

Capitão de aeronáutica, da base aérea n." 4, Armando
Correia Mera, nos termos da segunda parte do artigo
58.0 do decreto-lei n.? 28:401, substituido pelo artigo 1.0
do decreto-lei n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943,
e da portaria n." 10:711, de 18 de Julho de 1944,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Não carece de visto ou anotação do Trlbnnal

de Coutas).

Por portarias de 16 de Setembro de 1947:
Adidos

Capitão, do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Rodrigues de Oliveira e, alferes do quadro dos serviços
auxiliares do exército, do regimento de cavalaria n. 01,
Amândio Ribeiro da Costa, por terem sido req uisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes dos Ministérios das Colónias, na colónia de
Macau, como ajudante de campo do governador da
colónia, nos termos do § único do artigo 3.0 do decre-
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to-lei n.? 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, o primeiro, e, no do Interior, na guarda nacional republicana, o segundo, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 10 e 11 de Setembro de
1947.
(Anotada pelo Tribunal do Contas em 22 do Setembro de 1947).
Quadro da arma de infantaria

Tenentes: de infantaria, adidos, José Albano de Proença
Oliveira Cid, Joaquim Custódio da Costa Gouveia,
Ireneu de Almeida Mota e Carlos Eduardo Campelo de
Andrade Bandeira de Lima, que, de regresso do Ministério das Colónias, em comissão militar nas colónias de Moçambique, Guiné, Angola e Estado da India, respectivamente, se apresentaram em 11, 15, 11
e 15 de Setembro de 1947, para preenchimento de
vagas no quadro.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 25 de Setembro de 1947.
Não são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:21>7).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
adido, Manuel Arrojado, que, de regresso do Ministério das Finanças, em comissão de serviço na guarda
fiscal, se apresentou, em 8 de Setembro de 1947, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setombro do 1947. NAo
0110devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Supranumer-árlo

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, José Marie
da Silva, nos termos da segunda 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,
e da portaria n. o 10:368, de 15 de Abril de 1943,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(NAo carece de visto ou anotaçllo

do Tribunal

de Contai).

Por portarias de 18 de Setembro de 1947:
Adidos

Capitão do corpo do estado maior, da 3. a Direcção Geral
deste Ministério, Paulo Eduardo Silva de Gouveia
Durão; tenente Augusto Marques e alferes Armando
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Lopes, ambos do quadro dos serviços auxiliares do
exército, o primeiro. por lhe ter sido concedida licença
ilimitada e os restantes por terem sido colocados' na
Escola do Exército, por portarias de 7 de Janeiro de
1947 e 20 de Agosto de 1946, respectivamente, devendo ser considerados nesta situação desde 16 de
Setembro de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas om 24 de Setembro

de 1947).

Quadro da arma de aeronáutica

de aeronáutica, adido, Armando de Sacadura
Falcão, que, de regresso do Ministério das Colónias
e de comissão civil na colónia da Guiné, se apresentou,
em 18 de Setembro de 1947, para preenchimento de
vaga no quadro.

Capitão

(Visada pelo Tribunal de Contas em 2) do Sotombro de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do docreto n,? 22:257).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
do quartel general da 2. a região militar, onde continua colocado, Francisco Alves, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada polo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1947. Nilo
silo devidos emolumontos,

nos termo.

do decroto

n,?

22:257).

Reserva

Coronéis: de infantaria, do Supremo Tribunal Militar,
Francisco José da Silva Santos Júnior e, chefe do
distrito de recrutamento e mobilização n.? 15, José
Ribeiro da Fonseca de Mendonça, e, de artilharia, do
regimento de artilharia ligeira n.? 1, Manuel de Beires
Junqueira e, do regimento de artilharia ligeira n. ° 5,
Emidio Duarte Cadima, nos termos da alínea c) do
artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de 1947, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente,· desde 30 e 29 de Agosto, 2 de Setembro e 28 de Agosto de 1947.
Major de infantaria, do batalhão de caçadores n." 7,
Luciano Gomes Martins Cardoso; capitães: de artilharia, da La Repartição da 2.& Direcção Geral deste
Ministério, Manuel Marecos Duarte Júnior e, do quadro
dos serviços auxiliares do exército, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 3, Manuel Gonçalves Rodrigues

2.· Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 8

533

e tenente do mesmo quadro, no quadro dos serviços
auxiliares do exército, António Augusto Vicente da
Rocha, todos nos termos da alínea a) do artigo 12.0
40 decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação, 'respectivamente, desde 1 e 1 de
Setembro, 28 e 28 de Agosto de 1~47.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
centro de mobilização de engenharia n." 4, João Augusto Teodósio e tenente do quadro dos serviços
auxiliares do exército, do batalhão de metralhadoras
n.? 2, José de Matos Cavaleiro, nos termos da alínea b)
do artigo 12.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de 1947, por terem sido julgados incapazes do serviço
activo pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerados nesta situação desde 29 de Agosto de

1947.

(Visadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1947. Nlo
sILodevido. emolumentos, nos termos do deereto n.· 2~:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: médico, do centro de mobilização do serviço
de saúde n.? 3, Fernando Arroio Castelo Branco e,
do serviço de administração militar, do centro de mobilização de administração militar n. o 1, David Martins
Vinagre e, alferes do mesmo serviço, do centro de
mobilização de administração militar n. ° 2, Bernardino
da Silva Maia, todos milicianos, licenciados nos termos
dos artigos 25.° e 26.0 do decreto-lei n.? 36:304, de
24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 5, 11 e 9 de Setembro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

do Contas em 24 de Setembro

de 1941

Supranumerãrios

Capitães: do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa,
António José dos Santos e Alexandre Gonçalves Gaspar, nos termos da segunda parte do artigo 58. o do decreto-lei n.? 28:401, substituído pelo artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e
da portaria n.? 10:620, de 11 de Março de 1944, devendo ser considerados nesta situação desde a data da
presente portaria.
(~lo carece de visto ou anotação

do Tribunal

de CootIlS).
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Por portarias de 22 de Setembro de 1947:
Adidos

Capitão de artilharia, do grupo independente de artilharia de montanha, Virgílio Vicente de Matos, por 'ter
sido nomeado professor da Escola Central de Sargentos, por portaria de 14 de Agosto de 1947, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Setembro
do corrente ano,
Tenentes: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Francisco da Silva Fragoso e, de cavalaria, do Colégio
Militar, Alberto> Carlos da Silveira, o primeiro por
ter sido requisitado para desempenhar uma comissão
. de serviço dependente do Ministério do Interior, na
.guarda nacional republicana, e o segundo por ter
sido colocado no referido Colégio como comandante
de companhia, por portaria de 11 do corrente, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde,
17 e 11 de Setembro de 1947,
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 26 de Sotembro de 1~47),

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, José Trindade Durão, que, de regresso do Ministério das Finanças, em serviço na guarda fiscal, se
apresentou, em 14 de Setembro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1941. NA!>
silo devidos emolupientos, nos termos do decroto n.· 22:257).

Oficial miliciano de reserva

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilização de infantaria n.? 17, António Augusto de
Carvalho, nos termos dos artigos 25,0 e 26,0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, por ter
atingido o limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Setembro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 26 de Setembro de 19(7).

Por portarias de 25 de Setembro de 1947:
Quadro dos serviços auxiliares do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, António Gonçalves de Freitas, que, de regresso

•
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do Ministério das Finanças, em serviço na guarda fiscal, se apresentou, em 21 de Setembro de 1947, pl;lra
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas ein 30 do Setembro de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do deoreto n.o 22;257).

Reserva

Coronel de artilharia, da direcção da arma, Celestino
Pereira Castilho, nos termos da alínea c) do artigo
12. o do decreto-lei n. o 36:3Q4, de 24 de Maio de 194=7,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Setombro de 1947.
,
Çoronel do serviço de administração militar, das inspecçÕes' do mosmo serviço, Eurico Baptista Severo de
Oliveira, nos termos da alínea e) do artigo 12.0 do
decreto-lei n." 36:304, de 2.t de Maio de 1947, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro
de 1947 ..
Major, adido, do Colégio Militar, Francisco da Conceição
Dias e capitães, do regimento de infantaria n.? 14,
José Boto e, adido, em serviço no ~inistério do Interior, na guarda nacional republicana, Ricardo da Costa
Ivens Ferraz, todos de infantaria, nos termos da ali.nea a) do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24
de Maio de 1947, devendo ser-considerados nesta 'situação, respectivamente, desde 19, 4 e 16 de Setembro
de 1947, o último sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar adido no Ministério do
Interior.
Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do
Interior, na guarda nacional republicana, Lino Vaz
Palma Antunes, nos termos da alínea c) do artigo 12.0
do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro do 1947, sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar adido no Ministério do
Interior.
(Visadas peJo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1947. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes: milicianos médicos, da brigada n,o 1 de caminhos de ferro, Francisco Xavier de Matos Mantero e
Francisco José Bernardes e, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. o 3, Dinis Arriate Pedroso, nos
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termos dos artigos 25.0 e 26.° do decreto-lei n." 36:304,
de 24 de Maio de 1947, por terem atingido o limite de
idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 21, 20 e 20 de Setembro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 21 de Setembro de 19U).

Baixa do serviço

Capitão miliciano médico de reserva, José Maria Cabral
de Aragão Lacerda, nos termos do § 5.° do artigo 61.0
do decreto n.? 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por
ter atingido O limite de idade, devendo ser considerado
nesta situação desde 22 de Setembro do corrente ano.
(Anotada pelo Tribunal

de ConUI em 27 de Setembro

de 1947).

Por portarias de 30 de Setembro de 1947:
Adidos

Major de engenharia, supranumeranc,
do comando militar dos Açores, Frederico de Gusmão Oorreia Arouca
e capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia,
da Escola do Exército, Epaminondas da Luz Rocha,
o segundo por ter sido nomeado chefe de secretaria
do corpo do alunos da referida Escola e o primeiro
por ter sido nomeado chefe do Gabinete do Ministro
do Interior, por portaria de 15 de Setembro de 1947,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 16 e 30 de Setembro de 1947.
(AnOlada pelo Tribunal

de Contas em S de Outubro de 19(7)

Reforma
(Despacho do 23 de Setembro de 1947, da Caixa Geral do Depôs1108, Cródito e Prevldênoia,
publicado no Diário do Governo
n.o 224, 2.· sérle, de 25 do mesmo mês e ano).

Generais: Luis Augusto Ferreira Martins e Casimiro
Vitor de Sousa Teles; coroneis: de infantaria, Álvaro
Colen Godinho, António Emílio Oortês, Francisco de
Paula Geraldes Barba, José Joaquim Canhão, José
Maria Martinho, Domingos Barreira da Silva Patacho
e Feliciano António da Silva Leal; de artilharia, Carlos Augusto de Passos Pereira de Oastro, com o curso
do estado maior, João José Pereira Damasceno o, do
extinto quadro auxiliar de artilharia, Isidoro Duarte;
do extinto quadro auxiliar de engenharia, José Maria
da Silva Figueiredo e, médico, Joaquim Assunção Fer-
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ruz Júnior; tenentes-coronois: de infantaria, João Francisco Ribeiro, do extinto quadro auxiliar de artilharia,
João dos Santos e Francisco Mota, miliciano de engenharia, do extinto quadro especial, Miguel Vaz Duarte
Bacelar, do serviço de administração militar, Francisco Pina Esteves Lopes e, farmacêutico, Pedro Augusto Ferreira da Silva; majores: do infantaria, José
dos Santos e Cunha, do extinto quadro auxiliar de
engenharia, Manuel Jacinto Fortes, do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, Olimpio Manuel Podro de 'Melo e, médico, Domingos da Costa
"Martins; capitães: de infantaria, José Maria de Mendonça, José António Martins Júnior, Francisco da
Silva Rijo, João Baptista Lombo, João de Almeida
Serra, Eduardo Correia Gaspar, Francisco Gonçalves
Corono, Eduardo Emiliano Rego, Manuel Martins Bernardo Castilho, Francisco Gonçalves Calheiros, Albertino de Paula Santos, Manuel António Tomé e,
miliciano, do extinto quadro especial, Manuel do Freixo,
<lo extinto quadro auxiliar de artilharia, António Castanheira, Francisco Serra e José Luís dos Santos, de
cavalaria, António Mendes Júnior, do serviço de administração militar, António Luis Porto, Augusto de Magalhães Pires e Francisco Jacinto Ribeiro Soares, do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar, Leopoldo J oão das Dores Saraiva ~e,picador, Eugénio Artur Candeias Pereira e tenentes: de infantaria, João
Alves de Sousa, António Pires, António Joaquim Gaspar de Almeida, Serafim Gomes de Queirós, J 011.0 Pedro, Bento da Silva Fernandes e Domingos Ferreira
Mendes e, chefe de banda de música, José de Sousa,
o último nos termos da alínea b) do artigo 13.° do
decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, e os restantes, todos na situação de reserva, nos termos da
alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n." 28:404, de 31
de Dezembro de 1937, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 7 de Abril, 18 de Maio
e 24 de Julho de 1945, 7 de Setembro de 1944, 11
de Janeiro de 1945, 2 de Outubro de 1944, 17 do
Junho, 23 de Maio e 27 de Junho de 1945, 20 de
Setembro e 21 de Agosto de 1944, 15 do Maio, 7 de
Julho e 3 de Janeiro de 1945, 3 de Novembro, 20 e
4 de Sotembro de 1944, 15 de Março de 1945, 3 de
Dezembro de 1944, 23 de Junho e 23 de Janeiro de
1945, 22 de Dezembro de 1944, 13 do Abril e 26 de
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Julho de 1945, 30 de Outubro de 1944, 15 de Maio
de 1945, 28 de Agosto de 1944, 28 de Junho de 1945,
23, 11 e 24 de Dezembro de 1944, 20 de Janeiro de
1945, 11 de Novembro de 1944, 13 de Fevereiro de
1945, 28 de Abril e 24 de Outubro de 1944, 17 de J ulho de 1945, 4 de Setembro de 1946, 8 de Janeiro de
1945, 31 de Outubro e 21 de Dezembro de 1944, 8 de
Julho de 1945, 28 de Novembro de 1946, 21 de Dezembro de 1944, 2 e 10 de Maio de 1945, 21 de Dezembro de 1944, 23 de Fevereiro, 1 de Junho, 21 de
Março, 17 de Janeiro e 10 de Maio de 1945, 28 de
Dezembro de 1944 e 23 de Abril de 1947.
(Não carece do visto ou anoreção do Tribunal

IV -

de Coaras),

PROMOÇOES

Ministério da Guerra _La Direcção Geral - 2.a Repartição
Por portaria de 2 de Setembro de 1947 :
Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento ajudante de artilharia, do regimento de
artilharia pesada n.? 2, Manuel da Silva Rebelo Júnior, sem prejuízo de antiguidade.
(Visada polo Tribunal de Contas em 13 do Setombro do 19i7.
São devidos omolumontos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Por portaria de 4 de Setembro de 1947:
Centro de mobilização de infantaria n.O 12

Major de infantaria, supranumerário, o capitão, do regimento de infantaria n.? 12, Raul Martins da Costa.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 13 do Setembro de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Por portarias de 11 de Setembro de 1947:
3,' região militar - Quartel general

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
alferes do mesmo quadro António Manuel dos Santos.
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3.' companhia de saúde

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
o tenente do mesmo extinto quadro António Joaquim
Canhoto. (Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Setembro de 19(1.
São devidos emolumentos,

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

Contando a antiguidade desde 4 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Gera~

Capitães: os tenentes de infantaria António Alberto de
Carvalho Rosado, liermes de Araújo Oliveira, José
Alberty Correia, José Moreira Otero, Artur Henrique
Nunes da Silva, Henrique Alberto de Sousa Guerra
Júnior, Fernando Eugénio de Paiva Ribeiro e António
Eduardo Castro de Ascensão, da Escola Prática de
Infantaria, Artur João Cabral Carmona, José Manuel
Bettencourt Conceição Rodrigues, Carlos Mariano AIgéus Aires, Amândio José da Conceição Ferreira, e,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na guarda
nacional republicana, Orlando Ferreira Barbosa.
Quadro da arma de infantaria

..

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Luis Augusto de Matos Paletti.
Escola Prática de Infantaria

Capitães: os tenentes de infantaria Manuel Soares Ferreira, do regimento de infantaria n." 5, António Catalão Filipe Dionísio e, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Alexandre
Herculano Maugná Cifuentes.
Regimentode infantaria n.04

Capitão, o tenente, da Escola Prática de Infantaria, José
Junqueiro dos Reis.
Regimentode infantaria n.· 5

Capitão, o tenente, do batalhão de engenhos, Carlos José
Vences e Costa.
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n.O 6

Capitães: os tenentes de infantaria Júlio Zagalo de Lima
e, do batalhão de caçadores n. o 5, Flamínio Machado
da Silveira.
Regimento de infantaria

n.O 7

Capitão, O tenente, do regimento de infantaria n.? 1, José
Frederico Porto de Assa Castel-Branco.
Regimento de infantaria

n. o 8

Capitães: os tenentes do regimento de infantaria n. ° 1,
José Maria Henriques da Silva e, adido, em serviço
na Escola do Exército, Jaime Artur Chagas Lopes.
Regimento de infantaria

n.O 9

Capitão, o tenente, do regimento de infantaria n.? 1, Joaquim Duarte Miranda.
Regimento de infantaria

n. o 12

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço na
Escola do Exército, João António Ribeiro de Albuquerque.
Regimento de infantaria

n. 13
O

Capitães: os tenentes, da Escola Prática de Infantaria,
. Manuel Pereira Espadinha Milreu, António Pereira de
Santana e, do batalhão de engenhos, Armindo de Jesus Fernandes e Fernando Maria Vizeto Guerreiro e
Narchial Franco.
Batalhão de caçadores

n.O

7

Capitão, o tenente, do batalhão de metralhadoras n,° 2,.
Basilio Pina de Oliveira Seguro.
Batalhão de caçadores n.O 8

Capitães: os tenentes, do regimento de infantaria n.? 1,
Giacomino Mendes Ferrari, e, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Francisco Antero Gomes Furtado dos
Santos.
Batalhão independente de infantaria n. o 17

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Luis Franco Nogueira.
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n.· I

Capi~ão, o tenente de infantaria José Rodrigues de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Capitães: os tenentes de infantaria Abilio de Matos Pacheco e José Eugénio Borges.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Capitães: os tenentes, do batalhão de metralhadoras n. 01,
Júlio António Carvalho da Silva e Francisco Franco
do Carmo ..
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 20 de Sotembro de 19·11. São
devido. emolumentos, nos termos do deereto n.· 22:257).

Adidos

Capitãos: os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na guarda nacional republícana, Américo António Osório e Cruz e David Gomes
Martins Calado.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1941. São
devidos emolnmentos, nos termos do deereto n.· 22:251).

Capitães: os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério do Interior, na polícia de segurança pública, Carlos Faustino da Sil.ya Duarte e Francisco
Eduardo Medeiros Antunes de Sousa Nazaré.
(VIsada pelo Tribunal do Contas om 30 de Setembro de 1941. S110
devidos emolumentos, nos termos do deereto n.· 22:251).

Capitães: os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério das Finanças, na guarda fiscal, José Maria Gil J údice e Reinaldo José Duarte.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 do Setembro de 1941. São
devidos emolumentos, nos termal do deereto n.· 22:257)

Capitães: os tenentes de infantaria, adidos, em serviço
no Ministério das Colónias, Manuel Ribeiro de Faria,
Joaquim Luciano Marafusta Marreiros e José Augusto
Henriques Monteiro Torres Pinto Soares.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 24 de Setembro de 1941. Silo
devidos amctumeatos, nos termos do deereto n.· 22:261).

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de
Terra e Mar, José Manuel Alves Ribeiro.
(Vilada pelo Tribunal de Contas em 80 de Setembro de 1941. Slo
devido. emolumentos, nOI termo. do deereto
22:1IlI7).

D.'

/
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Por portarias de 16 de Setembro de 1947 :
Regimento de infantaria

n.O 15

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante, do regimento de infantaria n." 5,
João António Rosa.
Escola Pr.ática de Engenharia

Alferes, os aspirantes a oficial de engenharia, da Escola
do Exército, José Pedro Saraiva Vicente da Silva e
João Manuel Gonçalves de Oliveira.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes, o aspirante
Santos Correia.

a oficial de engenharia

João dos

Regimento de engenharia n.O 2

Alferes, o aspirante a oficial miliciano de engenharia
José Rodrigues Raimundo.
Batalhão de telegraflstas

Alferes, o aspirante a oficial de engenharia Camilo Francisco de Barros Sobrinho.
Batalhão de pontoneiros

Alferes, os aspirantes a oficial de engenharia Vasco dos
Santos Gonçalves e Manuel Lourenço Trindade Sobral.
(Visadas polo Tribunal de Contas em 25 do Setembro de 1947. Sft

J

devidos emolumentos.

nos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 18 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 1." Direcção Geral- 2. "Repartição

Major, o capitão de artilharia,
Jorge Dionísio de Jesus.

da Escola do Exército,

Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Major, o capitão de infantaria Luis Justino Teixeira de
Vasconcelos e Sá.
Escola Prática de Infantaria

Tenente-coronel, 2..° comandante, o major de infantaria,
2. o comandante, Eugénio Gonçalves de Magalhães
Figueiredo.
'
'
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Regimentode infantaria n.· 9

Coronel, comandante, o tenente-coronel de infantaria,
comandante, interino, Arnaldo Lopes Ramos.
Regimento de Infantaria n.· II

Tenente-coronel, 2.° comandante,
Angusto de Carvalho.

o major de infantaria

Distrito de recrutamento e mobilização n.O5

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria,
interino, Alfredo Abel da Costa.

chefe,

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 8

Coronel, chefe, o tenente-coronel de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 6, Manuel Luis
Rodrigues Junqueira.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, o tenente-coronel
nelas e Vasconcelos.

de artilharia António de 01'-

Escola Prática de Artilharia

Capitão, o tenente de artilharia .large do Carmo Vieira.
Comandode artilharia da defesa antiaérea de Lisboa

Capitães: do extinto quadro auxiliar de engenharia, os
tenentes do mesmo extinto quadro, da 3.a Direcção
Geral deste Ministério, Alexandre Gonçalves Gaspar,
e, do batalhão de telegrafistas, António José dos Santos.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Capitão, o tenente de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 3, Eduardo José Teixeira Barbosa
de Abreu.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Tenente-coronel, 2.° comandante, o major de artilharia
Luís António Vicente.
Major, o capitão de artilharia José Maria Freire Júnior.
Regimentode artilharia de costa

Capitão,
res.

o tenente de artilharia

José Mendonça Praze-

"'
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Grupo independente de artilharia

Coronel, comandante,
comandante, Carlos
Capitão, o tenente de
de artilharia n." 6
Gonçalves .•

pesada n.· 3

o tenente-coronel
de artilharia,
Luis Pereira de Almeida.
artilharia, do grupo independente
(automóvel), António dos Santos

Grupo independente de, artilharia

de montanh a

Tenente-coronel, comandante, o major de artilharia, do
~ regimento de artilharia ligeira n.? 4, João Taborda
Alves Pereira.
Regimento de engenharia n.· 2

Capitão, o tenente de engenharia, do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, João José Rodrigues
Mano.
Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, o tenente do mesmo extinto quadro António Soares Cadete.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1947. São
devidos emolumentos,

nos termos do decreto n.· 22:257).

Base aérea n.· 4

Major do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, o capitão do mesmo extinto quadro, supranumerário, Manuel Pereira Patricio.
(VisRda pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1941. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto
22:2ó7).

D.·

Adidos

Tenente-coronel, O major de infantaria, adido, em serviço
no Ministério da Economia, Manuel Joaquim Cândido
Ferreira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 1947. S10
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257),

Capitão, o tenente de artilharia, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, Augusto Bagorra.
Fábrica militar de pólvoras e explosivos

Tenente-coronel,
adido, o major
Francisco Freire de Matos.

de artilharia,

adido,

(Visadas pelo Tribunal
de Contas em 30 de Setembro de 1947.
SlIo devidos emotumentos, nos termos do decreto
22:257).

D.·
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Por portarias de 22 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Major do corpo do estado maior, o capitão do mesmo
corpo José de Oliveira Vitoriano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 29 de Setembro de 19'7. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Escola do Exército

Major do corpo do estado maior, adido, o capitão do
mesmo corpo, adido, professor catedrático, Alfredo
Amélio Pereira da Conceição.
(Visada pelo Tribnnal de Conta. em 2 de Outubro de 1~7.
devido. emolumentos, nOI termos do decreto n. o 22:257).

Silo

Por portarias de 25 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço Augusto Carlos de Pina
Tormenta.
Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço António Pinto <tos Santos.
Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço António Coe!ho.
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitão, o tenente de cavalaria José João Henriques
Avelar.

de

Regimento de infantaria n.O I

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Joaquim de Oliveira Júnior.
Batalhão de caçadores n. 5

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Joaquim Rodrigues de Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n. o 6, Luis Alberto Ruivo.
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Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Coronel, comandante, o tenente-coronel de artilharia, supranumerário, do comando de artilharia da defesa
antiaérea de Lisboa, António Peixoto Chedas.
Grupo de artilharia contra aeroriaves n.· 2

Capitão, o tenente de artilharia, da escola prática
arma, Gualdino Leite da Silva Matos.

da

Quadro da arma de cavalaria

Capitães: os tenentes de cavalaria: da escola prática da
arma, Fernando Luis Jordão Tavares e Fernando
José Pereira Marques Cavaleiro; do regimento de cavalaria n." 2, Joaquim dos Santos Alves Pereira; do
regimento de cavalaria n.? 7, Augusto Eduardo de
Oliveira Ferraz de Noronha e Meneses Freire de Andrade; do depósito de remonta, José Afonso Rodes
Sérgio e, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional republicana, António Prazeres Júlio.
Inspecções do serviço de administração

militar

Coronel do serviço de administração militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, comandante, da Escola
Prática de Administração Militar, Francisco da Nóvoa.
Manutenção Militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar,
o major do mesmo serviço, adido, Vitorino Alves
Gomes. (Visadas peJo Trlbunal de Contas em 30 de Setembro de 1947. Silo
devidos emolumentos,

nos termos do deereto n.· 22:257).

'Por portarias de 29 de Setembro de 1947:
Corpo de generais

General, o brigadeiro de infantaria, do Instituto de Altos
Estudos Militares, João da Encarnação Maçãs Fernandes.
I.' inspecção da arma de infantaria

Brigadeiro, o coronel de infantaria, da direcção da arma,
José Joaquim Pinto Monteiro.

2." Série
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Comando militar dos Açores

Brigadeiro, governador, o coronel de infantaria, da direcção da arma, Manuel Bernardes de Almeida Topinho.
CO,mando militar da Madeira

Brigadeiro, governador, o coronel de infantaria, da direcção da arma, Alfredo Augusto da Silva Braga.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 3 de Outubro do 1947. S1io
nos termos do decreto u.? 22:257).

Por portarias de 30 de Setembro de 19,47:
Direcção do serviço de saúde militar

Brigadeiro médico, director, o coronel médico, director,
Américo Pinto da Rocha.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Brigadeiro do serviço de administração militar, director,
o coronel do mesmo serviço, director, José Fernandes
Duarte.
Ouadro da arma de aeronáutica

Capitães: os tenentes de aeronáutica, da base aérea n. o 1,
J;oão de Deus Mendes Quintela;· da base aérea n. o 3,
Alvaro Augusto Pereira de Figueiredo Cardoso e João
António Brandão Calhau e, da base aérea n. o 4, Rui
Brás de Oliveira.
Grupo de companhias de trem automóvel

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, o
tenente do mesmo extinto quadro Manuel da Silva Baltasar.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 4 de Outubro de 1947.
São devidos emolumentos,

nos termos do decreto n.' 22.257).

Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral-

3. a Repartição

Por portaria de 26 de Agosto de 1947:
Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, para
a 3.& companhia de saúde, nos termos do artigo 35.()
do decreto n.? 21:365, de 22 de Abril de 1932, o 801-
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dado cadete, do regimento de infantaria n.? 1, n.? 24/43,
José Dinis Pereira Salvador Peralta, continuando na
situação de licenciado em que se encontra e contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.

Por portaria de 26 de Setembro de 1947 :
Promovido a aspirante a oficial miliciano de cavalaria,
para o regimento de cavalaria n.? 7, nos termos do
artigo 35.0 do decreto n." 21:365, de 22 de Abril
de 1932, o soldado cadete, do regimento de infantaria n.? 1, n." 181/45, José Manuel de Oliveira
Marinho Falcão, continuando na situação de licenciado em que se encontra e contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1946.

Por portarias de 30 de Setembro de 1947:
Promovidos a aspirantes a oficial de infantaria, para a
Escola Prática de Infantaria, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria, o furriel, do batalhão de caçadores n.? 4, Jaime João Bento V1eitas e
os cadetes alunos da Escola do Exército: Abílio Eurico
Castelo da Silva, Alfredo Musgueira Pires, Allen Gualter Cid Cabral Matos Correia, António Alberto Carrilho Cavaco, António da Costa, António Mariz de
Sousa e Costa, António Miguel Rodrigues, António
Pereira da Silva, Arménio Nunes Ramires de Oliveira,
Artur Baptista Beirão, Artur Miguel Agrely Rebelo,
Carlos Elmano Rocha, Domingos Américo Pires Tavares, Egberto das Neves Curado, Fernando Manuel de
Sá Fialho de Oliveira, Graciano Antunes Henriques,
João Salgueiro Pinto Ribeiro, Jorge Rodrigues da
Cunha Saco, José Alves, José António Fernandes
Furtado Montanha, José Fernandes Esteves Leitão e
Sousa, José Luís Almiro Canelhas, José Manuel Marques, Luis Filipe Bandeira de Lima Osório Bernardo,
Manuel Teodoro Ramos, Nuno Cordeiro Simões, Paulo
Eurico de Lacerda Oliveira Martins e Rui Lopes da
Trindade Lima.
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Promovidos a aspirantes a oficial de artilharia, para a
Escola Prática de Artilharia, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria, os cadetes alunos
da Escola do Exército: Aldemar Dias da Costa, Antóuio Joaquim Travanca, Aristides Américo de Araújo
Pinheiro, Carlos Alberto Marinha Barreiros, Inácio
Luis Guedes Machado do Vadre Santa Marta, José
Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de Meneses
Marinho Falcão, José Francisco Soares e Manuel Lourenço Pires.
Promovidos a aspirantes a oficial de cavalaria, para a
Escola Prática de Cavalaria, contando a antiguidade
desde a data da presente portaria, os cadetes alunos
da Escola do Exército: Alfredo Alves Ferreira da
Cunha, Álvaro Augusto Fonseca Sabo, António Casimiro Rocha Ferrand de Almeida, António Luis Monteiro da Graça, César Augusto Rodrigues Mano,
Eduardo Jorge Gomes Coelho Pecciochi, Fernando
Alberto da Cunha Baptista de Almeida e Vasconcelos,
Joaquim Lopes Cavalheiro, Jorge Alberto Guerreiro
Vicente, José Manuel Ferreira da Silva Pereira e José
Mateus de Magalhães.
Promovidos a aspirantes a oficial de aeronáutica, para
a base aérea n.? 1, contando a antiguidade desde a
data da presente vortaria, os cadetes alunos da Escola
do Exército: Durval Serrano de Almeida, Francisco
Alberto Lopes Gião, Francisco José Rosa, Jorge Manuel Brochado Miranda, José Joaquim da Costa Lobo
Fernandes, José Luís Vaz Nunes, José Tomás Góis
~éria, Júlio José de Almeida Rebelo e Silva, Manuel
Angelo Barata da Costa Cabral e Manuel Melo Pereira
de Lemos.
Promovidos a aspirantes a oficial de administração militar, para a Escola Prática de Administração Militar,
contando a antiguidade desde a data da presente portaria, o segundo-sargento graduado, do 2.0 grupo de
companhias de subsistências, Polinio António Saraiva
e os cadetes alunos da Escola do Exército: Anibal
Artur Sentieiro de Almeida, António Augusto de Almeida Melo, António Fernandes Guerreiro, Bernardino
Margalho Soares, Francisco Aníbal Caldas Fidalgo,
José da Silva Lopes e Orlando Portugal Guerreiro.
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E TRANSFERÊNCIAS

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

Por portaria de 30 de Setembro de 1947 :
Supremo Tribunal Militar

Vogal, o general João da Encarnação Maçãs Fernandes,
em substituição do general Carlos Maria Ramires, que
é exonerado do aludido cargo.

Ministério da Guerra _I.a
Por portaria

Direcção Geral-

2.a RepartiçAo

de 26 de Agosto de 1947:
Regimento de infantaria

n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, António Henriques Cardoso.
Regimento de infantaria

n.O 9

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 8, Hipólito das Neves Antunes Gomes, por pedir.
.
Regimento de Infantaria n.· 10

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do 1'0gimento de infantaria n.? 13, José Manuel da Silveira
Portocarrero Canavarro Crispiano, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante a oficial miliciano do batalhão de motralhadoras
n." 1, Henrique José Gonzalez Costa Jardim, por pedir.
Centro do mobilização de infantaria

n.O 8

Tenente miliciano de infantaria, licenciado, Gil do Minho
Rodrigues Salgado.
Regimento de cavalaria n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário, 'fito António Godinho.

2." Série
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Por portaria de 28 de Agosto de 1947:
Ministério da Guerra -

2." Direcção Geral-

3.· Repartição

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário: do comando militar dos Açores, Acácio Monteiro Cabral.
Direcção da Arma de Infantaria

'I'enento-coronel de infantaria,
Amílcar Botelho Coelho.

supranumerário,

António

Regimento de infantaria n. o I

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 13, Alfredo Amílcar Barbosa Coelho, sem dispêndio para a
Fazeuda N acional.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes, do batalhão de caçadores n." 8, Manuel Sidónio
dos Santos Nuues, por pedir.
Batalhão de caçadores n. o 9

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Manuel Maria Barreto de Magalhães.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Tenente, do batalhão independe~te
Orlando da Silva Andrade.

de infantaria n. ° 17,

Batalhão de engenhos

Alferes, do regimento de infantaria n.? 11, José Pedro
Milheiriço Heitor Marques, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.O 3

Tenente miliciano médico, licenciado, Salvador
Cunha Mendonça e Meneses.
Direcção do Serviço Veterinário Militar
Secção de depóstto do pessoal do serviço veterinário

Alferes miliciano veterinário,
de Oliveira o Silva.

José da

militar

licenciado, Zeferino Alves

1.° 9rullo de companhias de subslstências

Alferes miliciano elo serviço do administração militar,
do :3.0 grupo de companhias de subsistências, Jaime
Alvos Vilhena de Andrade, por pedir.

•
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Por portaria de 2 de Setembro de 1947 :
Comando militar de Cabo Verde

Comandante, o coronel de artilharia, supl'anumerúrio,
da direcção da arma, Paulo Emilio da Silva.
Regimento de infantaria n. o 7

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n.? 8, Graciliano Reis
da Silva Marques.
Regimento de infantaria n.O II

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n. ° 6, António Correia
Duarte.
Regimento de Infantaria

n.O 12

Comandante, o coronel de infantaria, chefe do distrito
de recrutamento e mobilização n." 7, José Maria Correia Cardoso .

•

Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de metralhadoras n. ° 1, Amadeu Rodrigues da Costa.
Distrito de recrutamento e mobilização n.O 7

Chefe, o coronel de infantaria, comandante do regimento
de infantaria n.? 7, Júlio Augusto Valadares Torres.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 3

Alferes miliciano médico, do batalhão de caçadores n." 2,
Elisio Coelho dos Santos, por pedir.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n." 3, José da Silva Pedrosa,
por pedir.
Grupo de companhias de trem automóvel

Major de engenharia, adido, professor catedrático da Escola do Exército, Joaquim Guarda Antunes, para os
, efeitos do § único do artigo 71.° do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947.

2.' Série
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3.' companhia de saúde

Capitão do serviço de administração militar, adido, em
serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Carlos Pessoa Fraikin, para os
efeitos da alínea a) do § único do artigo 70.° do decreto n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947.

Por portaria de 4 de Setembro de 1947 :
Ministério

da Guerra -

I.' Direcção Geral-

2.' Repartição

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Manuel Afonso
Anta.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, suprauumerário, do comando de artilharia de
defesa antiaérea de Lisboa, António Alberto Leopoldo.
Ministério

da Guerra -

3.' Direcção Geral-!.a

Repartição

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do comando de artilharia da
defesa antiaérea de Lisboa, Edmundo Alves de Carvalho.
~
Regimento de infantaria· n. o I

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2,
Alfredo Alberto da Silveira e Lorena, por pedir.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, do depósito geral de material de guerra, Manuel da Costa
Rosa.
Aspirantes a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n." 1, Armando Fernandes e, do batalhão de caçadores n." 3, Jaime António de Brito Alves
Barata, ambos por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1, Eduardo Peniz Parreira Cortês, por pedir.
Regimento de infantaria

n.O 14

'I'enonte de infantaria, no quadro da arma, José Francisco dos Santos.

554

ORDEM DO EXERCITO

2." Série

N.O 8

Distrito de recrutamento e mobilização n.s II

Subchefe, o tenente-coronel de infantaria, 2.° comandante do regimento de infantaria n,° 11, Francisco
Pinto Veiga.
Regimento de artilharia ligeira n.O 5

Comandante, o· coronel de artilharia,
arma, Ricardo Malhou Durão.

da direcção da

Regimento de artilharia pesada n.O 2

Tenente de artilharia, do grupo indepondente de artilharia pesada n.? 3, António J-úlio Genelioux do Novais
e Silva, por pedir.
Por portarias de 9 de Setembro de 1947:
Renovada a nomeação de adjunto do mestre de educação
fisica, interino, nos termos do artigo 1.0 e quadro
orgânico, anexo I, do decreto-lei n." 33:473, de 29
de Dezembro de 1943, artigo 50.°, alínea b), do decreto
D.O 34:093,
de 8 de Novembro de 1044, e artigo 2.°
do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1936, do
alferes miliciano de cavalaria, do Cológio Militar, Rui
Alberto Gonçalves Mendes, que, por portaria de 6 de
Setembro de 1946, foi nomeado para exercer as referidas funções, como interino.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutas em 22 de Setembro

do 1947).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 5 de
Agosto findo que coloca no regimento de infantaria
n.? 8 o major de infantaria, do centro de mobilização
de infantaria D. ° 8, António Abel de Oliveira de Araújo
Pinto, por se ter verificado que este oficial foi colocado na mesma unidade por portaria de 8 de Julho
do corrente ano.
Ministério da Guerra-2.·

Direcção Geral-S.a

Repartição

Delegação na 3," região militar

Alferes do serviço de administração militar, do quartel
general da 3.a região militar, Abel Lopes Teixeira.

2.· Série
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Ministério da Guerra - Repartição Geral

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do comando de artilharia da
defesa antiaérea de Lisboa, José Leonardo Guedes
da Silva.
Regimento de infantaria

n.O 3

2.° comandaute, o tenente-coronel de infantaria da direcção da arma, Leonel de Aleluia da Costa Lopes .
.Regimento de infantaria

n.· II

Major de infantaria, supranumerário, do regimento de
infantaria n." 15, Augusto Quadros Teles Sampaio,
por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 3

Tenentes de infantaria, no quadro da arma, Amílcar Augusto Lopes Chaves e Ernesto Maria Rui Dionísio.
Comando de artilharia

da defesa antlaêrea de Lisboa

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde,
do depósito geral de material sanitário e de hospitalização, Manuel Robalo dos Santos.
Base aérea n,· I
Centro de instrução e treino

Tenente de aeronáutica

de plloros aviadores milicianos

Ivo Ferreira.

2. ° grupo de companhias de subsistências

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Manuel Gomes Alexandre.

P01' portarias de 11 de Setembro de 1947:
Colégio lI1ilitar

Tenente, do regimento de cavalaria n. o 7, Alberto Carlos
da Silveira, nos termos do artigo 22.° do decreto
n.? 34:093, de 8 de Novembro de 1944, por ter sido
nomeado comandante de companhia do referido Colégio, na vaga do capitão Carlos Maria do Carmo, que,
por portaria de 8 de Agosto de 1947, foi promovido
a major, pelo que ficou exonerado do referido cargo.
(Visada polo Trlbunal do Contas om 29 de Setombro de 1947. NAo
são devidos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).
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Base aérea n.O 2

Capitão de aeronáutica, com o curso do estado maior,
da 3. a Direcção Geral deste Ministério, Manuel Simão
Portugal.
Base aérea n.O 4

Capitão de aeronáutica, da base aérea n. ° 1, Armando
Correia Mera.
Tenentes de aeronáutica, da base aérea n.? 1, Manuel
José de Barros da Costa Navarro de Andrade Belmarço e Rui Brás de Oliveira.
Alferes de aeronáutica, da esquadrilha independente de
aviação de caça, Carlos Galvão de Melo.

Por portarias de 16 de Setembro de 1947:
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel, do regimento de infantaria n.? 3, Bento
Freire de Matos Mergulhão, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de Infantaria

n.O 10

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 1, Alberto Carlos
Rodrigues Ribeiro da Cunha, sem dispêndio para a
Fazonda Nacional.
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n." 8, Francisco António Seguro Pereira, sem dispêndio .para a Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n. ° 6

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Carlos Eduardo
Campelo de, Andrade Bandeira de Lima.
Batalhão de caçadores n.O 9

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de infantaria
n.? 16, Herculano Cardoso, por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José Albano
de Proença, Oliveira Cid.

2.' Série
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Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 2. a Repartição,
de Pina Cabral.

•

o coronel de artilharia

José

Regimento de artilharia pesada n. I
O

Alferes miliciano, em disponibilidade, da 4.a bateria expedicionária do grupo de artilharia contra aeronaves
n. o 2, Luís Alcíde Nogueira Neves.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Capitão, {do grupo independente de artilharia pesada
n.? 3, Augusto José Pais Ladeira, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel, comandante, do regimento de cavalaria n. ° 1,
Tomás Augusto Salgueiro Fragoso.
Regimento de cavalaria n.· I

Comandante, interino, o tenente-coronel de cavalaria,
2. ° comandante, Artur Augusto Mascarenhas ela Piedade.
~
2.° comandante, o tenente-coronel de cavalaria, da direcção da arma, João José Francisco Xavier Freire de
Meneses.
Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n.? 5, Fernando Octaviano Campos da Silva, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n. o 8

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de cavalaria
n," 6, Henrique Fialho Teixeira de Morais, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúdo,
supranumerário, do comando de artilharia da defesa
antiaérea de Lisboa, António Maria de Almeida.
Centro de mobilização do serviço de saúde n.· 3

Tenente miliciano médico, licenciado, do batalhão independente de infantaria n." 19, Abel Carreira.
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Companhia disciplinar

N.o 8
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de Cabo Verde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do grupo de artilharia contra aeronaves n.? 1, José
Maria da Silva.
Regimento de infantaria

n." I

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, José Gualberto do Nascimento Matias e Alberto
Alves Pinto Baptista.
Regimento de infantaria

n." 2

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prútica da
arma, Francisco Maria de Andrade.
Regimento de infantaria

n.v

3

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola' prática da
arma, António Gomes Baptista Ferro, Américo Correia e Jorge Afonso Cardoso.
Regimento de infantaria

Aspirante a oficial de infantaria,
arma, Castro Ambrósio.
Regimento de Infantaria

n." 6

da escola prática da
n.· 8

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Manuel da Cunha Sardinha, José Maria Adriano
das Neves e Jorge da Costa Braga.
Regimento de infantaria

n.· 9

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática
arma, José Lopes de Figueiredo.
Regimento de infantaria

da

n.· 10

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro
e Fernando Alves Aldeia.
Aspiranto a oficial miliciano do serviço de administração
militar, da escola prática do mesmo serviço, Augusto
Soares Pinheiro.
Regimento de infantaria

n." II

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, António Alemão de Mendonça Cisneiros de Faria e António Cândido Barbosa de Lucena Lopes Gaio.

2," Série
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n.O 12

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Luis Alberto Monteiro de Oliveira Leite, Rui
de Mendonça Salgado Lameiras, António Coelho da
Silva. e Artur Manuel Soares Coelho.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, Augusto Fernandes do Carmo.
Regiment~ de infantaria

n. ° 13

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Manuel Eduardo de Azevedo Simões e Avelino
Tavares Vaz Duarte.
Regimento de infantaria

n.O 14

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Fernando Negídio Manuel Fortes dos Santos
Ferreira.
Regimento de infantaria

Aspirante a oficial de infantaria,
arma, Horácio Vieira Ribeiro.

n. o 15

da escola prática

da

Batalhão de caçadores nó I
O

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Mário Vasco de Oliveira e Raul Esteves Traveira,
Batalhão de caçadores n.O 2

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Nívío José Ramos Herdade e António da Graça
Bordadágua.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, José Rodrigues
Lopes.
Batalhão de caçadores n. o 3

Aspirante a oficial de infantaria,
arma, Joaquim Vieira Cardoso.

da escola prática da

Batalhão de caçadores n.O 6

Aspirante a oficial de infantaria,
arma, António Ribeiro Farinha.

da escola prática da
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Batalhão de caçádores n.O 7

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Mêírío de Aguiar Gonçalves Dente e Tomás
Augusto Monteiro.
Batalhão de caçadores n. ° 9

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, António Emílio Teles Gonçalves de Carvalho.
Batalhão de caçadores n. o 10

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Abeílard Jorge Teixeira Martins e Carlos Alberto da Silva Pereira Júnior.
Batalhão de metralhadoras n.O I

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Vitorino de Azevedo Coutinho e Carlos Alcobia
de Sousa Cirne.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da.
arma, Aníbal José Mendes Ginja Brandão dos Santos
Viegas e José Gonçalves de Matos Duque,
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Joaquim Moreira Rebelo e Alfredo Maria Lopes
de Mesquita Guimarães.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática
arma, João Maria Paulo Varela Gomes .

da

.

Regimento de artilharia

ligeira n.O 4

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, Carlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos.
I

Regimento de artilharia

ligeira n. ° 5

Aspirantes a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, António Luis Alves Dias Ferreira da Silva,
Nuno Beça de Almeida Frazão e Joaquim do Lago
Arrais Torres de Magalhães.

.
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pesada n. o I

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, F'rancisco Abreu Riscado.
Regimento de artilharia

de costa

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática
arma, Oarlos Alberto Pereira Barbosa.
Grupo de artilharia

<la

contra aeronaves n. o 3

Aspirante a oficial de artilharia, da escola prática da
arma, António Oirne Oorroia Pacheco.
Grupo independente de artilharia

de montanha

Aspirante a oficial de artilharia, da escola. prática da
arma, Mário Belo de Carvalho.
Escola Prática

de Cavalaria

Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, J osé Mota da
Silva Gaspar.
Regimento de cavalaria

n.O I

Aspirantes a oficial de cavalaria, da escola prática da
arma, J osé Joaquim Marques -Peralta e António Manuel da Palma Baracho.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, José Maria 'I'eixeira,
Regimento de cavalaria

n. o 2

Aspirante a oficial de cavalaria, da escola prática da
arma, Henrique Adriano Mire Dores.
Regimento de cavalaria

n. o 3

Aspirantes a oficial de cavalaria, da escola prática da
arma, Eduardo Vaz Neto de Almeida, Fernando Manuel Lopes Ferreira e Fernando Aberto Cardoso Pinto
Xavier de Brito.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, António Oustódio
Alves dos Santos.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Aspirante a oficial de cavalaria, da escola prática da
arma, Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso.
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Regimento de cavalaria n.O 6

Aspirantes a oficial de cavalaria,
arma, Mário Avelino Sardoeira
Moreira Arriscado Nunes.

da escola prática da
Delgado o João Luis

Regimento de cavalaria n.O 7

Aspirantes a oficial de cavalaria, da escola prática da
arma, Fernando Jorge Bentes de Jesus e Fernando
Guilherme Rebocho da Costa Freire.
Regimento de cavalaria n. o 8

Aspirante a oficial de cavalaria, da escola prática
arma, José María de Mendonça Júnior.

da

Regimento de engenharia n.O I

Aspirante a oficial de engenharia,
arma, João dos Santos Correia.

da escola prática da

Regimento de engenharia 11.° 2

Aspirante a oficial de engenharia, da escola prática da
arma, José Rodrigues Raimundo.
Batalhão. de telegraflstas

Aspirante a oficial de engenharia, da escola prática da
arma, Camilo Francisco de Barros Sobrinho.
Batalhão de pontoneiros

Aspirantes a oficial de engenharia, da escola prática da
arma, Vasco dos Santos Gonçalves e Manuel Lourenço
Trindade Sobral.
Base aérea n. I
O

Aspirantes a oficial de aeronáutica, da escola prática da
arma, Jorge Osório Mourão e Manuel Emídio da Silva.
Base aérea n.s 4

Aspirantes a oficial do aeronáutica, da escola prática da
arma, Manuel Augusto Barbeitos de Sousa, Manuel
Diogo Neto, Norton de Araújo Afonso, Luis do Amaral
Gonçalves, Amadeu José Ferreira, António Augusto
Soares Pires e José Luís Pagani Teles Pereira.
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Esquadrilha independente de aviação de caça

Aspirantes a oficial de aeronáutica, da escola prática da
arma, Augusto Cândido Pinto Coelho Soares de Moura
e Gualdino Maria Moura Pinto.
2. o grupo de companhias de subsistências

Aspirantes a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, José Manuel
Garcia dos Santos, Rogério das Neves Cipriano e António Monteiro Alves dos Santos.

Por portaria de 18 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 3.· Direcção Geral

Coronel do corpo do estado maior, do regimento
artilharia pesada n,o 1, Aníbal de Faro Viana.
Regimento de infantaria

Tenente de infantaria,
Almeida Mota.

de

n.· I

no quadro da arma, Ireneu de

Regimento de infantaria n. o 2

Tenente do infantaria, no quadro
Custódio da Costa Gouveia.

da arma, Joaquim

Regimento de infantaria n.· 6

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de infantaria n. o 13, Mário Fernando da Silva
Teixeira, por pedir.
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da 2. a companhia de saúde (hospital militar da Terceira), José Lóio Cera.
Defesa antiaérea de Lisboa

Alferes miliciano do artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia contra aeronaves n.? 3, Artur
Gomes Moutinho, por pedir.
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pesada n.· I

Comandante, o coronel do corpo do estado maior, da
3. a Direcção Geral deste Ministério, José Viana Correia Guedes, para os efeitos do artigo 87. o do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947.
Regimento de artilharia

de costa

Comandante, o coronel de artilharia, do Instituto de
Altos Estudos Militares, J OSÓ Augusto Monteiro do
Amaral.
Regimento de cavalaria

n. o 7

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regi.
mento de cavalaria n. o 4, Rui César de Carvalho Vasques' por pedir.
2.· grupo de companhias de subsistências

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo de companhias de subsistências,
Jaime Octávio da Conceição Silva, por pedir.
I.' companhia

disciplinar

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro dos mesmos serviços, Manuel Arrojado.

Por portaria de 22 de Setembro de 1947:
Regimento de infantaria

n. o I

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Luis Augusto
de Matos Paletti.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de infantaria n.? 11, Amadeu Marques
Rodrigues, por motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores

n.· 5

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
n.? 4, Domingos José Mendonça Santos Raimundo, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, do grupo independente
ria pesada n.? 3, Lúcio Jacinto Nunes.

de artilha-
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Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alferes do quadro tios serviços auxiliares do exército,
no quadro dos mesmos serviços, José Trindade Durão,
por motivo disciplinar.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento de cavalaria n.? 1, Francisco dos
Santos Farrusco Júnior.

Por portaria de 25 de Setembro de 1947:
Regimento de infantaria n. o 3

Alferes, do batalhão independente de infantaria 11.° 17,
Adriano Carlos de Aguiar, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 13

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro dos mesmos serviços, António Gonçalves
de Freitas, por motivo disciplinar.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

2. ° comandun te, o tenente-coronel de artilharia, comandante, interino, Eduardo Augusto Basto Nogueira.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Aspirante a oficial miliciano de aeronáutica, em disponibilidade, da base aérea n.? 4, António Sousa Ferreira de Carvalho.
2.' companhia de saúde

'l'enente miliciano médico, da' La companhia de saúde
(forças expedicionárias em Cabo Verde), João Celestino Gomes de Oliveira, por motivo disciplinar.
Supremo Tribunal Militar

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, da 3.a Repartição da La Direcção Geral deste
Ministério, José Carvalho Pereira.
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Direcção da Arma de Infantaria

Brigadeiro de infantaria, governador, do comando militar
dos Açores, Álvaro de Pinho Monteiro Ferreira.
Regimento de infantaria n.· 15

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário,
do comando militar da Madeira, Manuel Baptista de Sousa.

Por' portaria de 30 de Setembro de 1947:
Escola do Exército

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, da
Escola do Exército, Epaminondas da Luz Rocha, por
ter sido nomeado chefe da secretaria do corpo de alunos
da mesma escola, nos termos do artigo 45.0 do decreto-lei n." 30:874, de 13 de Novembro de 1940, substituido
pelo artigo LOdo decreto-lei n. o 36:237, de 21 de
Abril de 1947, para completo do quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Outubro de 1947. Silo devldos emolumentos, nos termos do deoreto n.· 22.267).

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Capitão de cavalaria, no quadro
Henriques de Avelar.
Servlçós cartográflcos

da arma, J osé João

do exército

Tenente-coronel de cavalaria, do regimento de cavalaria
n.? 8, Domingos de Sousa Magalhães.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, do regimento de infantaria n." 11, Octávio Câmara,
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Capitão de artilharia, adido, da Fábrica Militar de Braço
de Prata, Carlos Duarte Capote, para os efeitos da
alínea a) do § único do artigo 1~6.0 do decreto- lei
n." 36:364, de 24 de Maio de 1947.
Escola Prática de Cavalaria

Capitães: de cavalaria,
Luis Jordão Tavares
ques Cavaleiro.

no quadro da arma, Fernando
e Fernando José Pereira Mar-
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Regimento de cavalaria n.· I

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, do
regimento de cavalaria n.? 3, Humberto João Estorninho Valentim, por motivo disciplinar.
Regimento de cavalaria n.· 2

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Joaquim dos
Santos Alves Pereira.
Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, Augusto
Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha e Meneses
Freire de Andrade.
Regimento de cavalaria n.· 8

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António Prazeres Júlio.
Base aérea n.O 3

Oapitão de aeronáutica,
de Sacadura Falcão.

no quadro da arma, Armando

2.· grupo de companhias da. subsistências

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração
militar, em disponibilidade, do 1.0 grupo de companhias de subsistências, Manuel Ramiro Teixeira Veríssimo, por pedir.
Depósito de remonta

Oapitão de cavalaria,
Rodes' Sérgio.

no quadro da arma, José Afonso
'
Presidio militar

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de pontoneiros, António José Afonso, por
pedir.
.
P01'

portaria

de

.J ele Outubl'o de 1947:

Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-co ronel de infantaria, do distrito do recrutamento e mobilização n.? 4. José António Guerreiro
Rebeca Júnior.
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Regimento de infantaria n.· 5

2. ° comandante, o tenente-coronel
sio Caminata.

de infantaria Ambró-

Batalhão de caçadores n.O3

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n." 9, Francisco José Calej o Pires, por pedir.
Base aérea n.· I

Capitão de aeronáutica, no quadro
Deus Mondes Quintela.

da arma, João de

Base aérea n.· 3

Capitães: de aeronáutica, no quadro da arma, João António Brandão Calhau e Álvaro Augusto Pereira de
Figueiredo Cardoso.
Base aérea n,· 4

Capitão de aeronáutica,
de Oliveira.

no quadro da arma, Rni Brás

Por portaria de 4 de Outubro de 1947:
Direcção da Arma de Artilharia

'I'enente-coronel de artilharia, supranumerário, 2.° comandante do roglmento de artilharia ligeira n." 1, António
Augusto de Sousa Oliveira.
Regimento de artilharia ligeira n.O I

Comandante, o coronel de artilharia, tirocinado, da direcção dá arma, Joaquim Plácido Duarte Silva.
.
2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia, da direcção da arma, Eduardo Augusto Tavares Nunes.

Ministério da Guerra - 3.- Direcção\ Geral-La

Repartição

Por portaria de 14 de Agosto de 1947:
Nomeado professor da Escola Central de Sargentos, nos
termos do artigo 9.° do regulamento da referida Es-
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cola, aprovado por decreto n." 32:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o capitão de artilharia Virgílio Vicente
de Matos, na vaga resultante da promoção a major
do capitão de artilharia Alfredo Augusto Guerra, por
portaria de 8 de Maio do corrente ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 25 de Agosto de ln47. Silo
devidos emolumentos, nos termos do deereto n.· 22:251).

PaI' portarias

de 16 de Agosto de 1947 :

Exonerados de professores efectivos dos cursos para
promoção a major e coronel das diversas armas e serviços, os seguintes oficiais do corpo do estado maior:
Coronel Celso Mendes de Magalhães, por ter sido mandado passar à situação de reforma.
Major João José Xavier Banazol, por ter sido nomeado
chefe do estado maior da colónia de Moçambique.
Exonerados de professores eventuais dos cursos para
promoção a major das armas, uor terem terminado os
respectivos trabalhos e recolhido às unidades e estabelecimentos a que pertencem, nas datas que lhes vão indicadas, os seguintes oficiais:
Em 11 de Agosto de 1947:
Major de artilhada João Carlos Guedes Quinhones Portugal da Silveira.
Em 13 de Agosto de 1947:
Tenente-coronel de aeronáutica Dario Augusto Melo de
Oliveira.
Major do corpo do estado maior António José Martins
Leitão.
Major de infantaria António Pinto das Neves Ferreira.
Maj.or de infantaria José Baptista Barreiros.
Major de infantaria José Vítor Mateus Cabral.
Major de cavalaria Raul Martinho.
(Anotadas pelo Tribunal

de Contas em 25 de Agosto de 1941).
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de 27 de Agosto de 1947 :

Nula e de nenhum efeito a portaria, de 24 de Julho último,
pela qual foi nomeado professor adjunto interino do
grupo das 16.\ 17. a e 18. a cadeiras da Escola do
Exército o capitão de aeronáutica Armando Correia
Mera, em virtude de este oficial ter sido nomeado para
ir prestar serviço na base aérea n.? 4, nos Açores.
(Anotada

pelo TrIbunal

de Contas em 5 de Setembro de 1947).

Nomeado para exercer interinamente as funções de professor adjunto do grupo das 16. a, 17. a e 18. a cadeiras
da Escola do Exército, nos termos do artigo 22.0 do
decreto-lei u,o 30:874, de 13 de Novembro do 1940,
alterado pelo decreto-lei n.? 36:237, de 21 de Abril de
1947, o capitão de aeronáutica Viriato de Freitas Viana
Tavares, no impedimento do capitão de aeronáutica
João Anacoreta de Almeida Viana, que foi nomeado
para exercer interinamente as funções de professor
catedrático da 18. a cadeira da mesma Escola, por portaria de 24 de Julho último.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 17 de Sotembro de 1047. São
dovidos emoJumentos, nos termos do docreto 11.° 22:257).

Por portaria de 12 de Setembro de 1947:
Exonerado de instrutor de equitação do curso do estado
maior o major de cavalaria António Carlos Garcia
de Oliveira Reis.
(Anotada pelo Tribunal

Ministério

de Contas em' 24 de Setembro

da Guerra - Repartição

de 1947).

Geral

Por despacho de 7 de Agosto de 1947:
Amália Irene Ferreira da Costa, professora de francês
prático do Instituto de Odivelas,' rescindido o respectivo contrato, devendo ser considerada exonerada
desde 11 de Setembro de 1947.
(Anotada

pulo 'I'rlbuuu:

da Contns OIU 28 de Agosto du 19~7).
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E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 12 de Setembro de 1947:
Louvado o capitão de artilharia José de Figueiredo Bastos
pelos extraordinários e distintos serviços prestados ao
exército e à sua arma na recepção no estrangeiro de
material de guerra e material de precisão necessários
à mobilização da força armada, pondo em destaque
no exercício desta missão notáveis conhecimentos profissionais, servidos pelo seu muito zelo e dedicação
pelo serviço, aliados a um raro senso administrativo, traduzido na economia de somas avultadas para
a Fazenda Nacional.

VII- DESPACHOS
Ministério

da Guerra - Repartiçãu

do Gabinete

Publica-se o seguinte despacho ministerial,
Setembro de 1947:

de 18 de

Aquisição no estrangeiro
de cavalos saltadores de obstáculos

É geralmente conhecido o esforço ultimamente feito
no Exército para valorizar a prática de equitação como
meio de avigorar as qualidades militares dos oficiais e
de, sem prejuizo da preparação profissional dos quadros,
contribuir para a formação de uma escola de cavalaria
verdadeiramente portuguesa que marque pela qualidade
e pelo seu alto nivel, e seja espelho das nossas possibilidades e das nossas virtudes.
E parece não ter sido estéril o esforço desenvolvido;
nota-se maior gosto pelo cavalo; os nossos cavaleiros
apresentam-se melhor em público e há uma tendência
para a regra da disciplina e para o estabelecimento inteligente e raciocinado de uma maneira caracterízadamente
portuguesa de montar em que ó licito depositar as maiores esperanças.
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Mas para que se possa fazer uma ideia exacta da
forma como são compreendidos os esforços e as preocupações de quem apenas é movido por altos objectivos,
determina-se que sejam publicados em Ordem do Exército os seguintes documentos, relativos à aquisição no
estrangeiro de cinco cavalos de classe recentemente
levada ti. efeito:
. a) Do 3. relatôrio da missão militar portuquesa das
escolas de equitação francesas:
Q

1) Cavalos adquiridos pela missão ou com o concurso da missão;
2) Opinião da missão em estágio em Saumur sobre
a compra de cavalos de obstáculos adquiridos
no concurso hípico de Bordéus.
b) Dos serviços técnicos:
1) Acta n." 5 da comissão permanente de remonta
do norte;
2) Informação do presidente da comissão de representação nos desportos equestres nos jogos
olímpicos,
Aproveita-se a ocasião para esclarecer que os cavalos
foram adquiridos pelos seguintes preços, em francos franceses:
Nyombé (actual .iUontijo) . . .
Reine Margot (actual NongM)
1,<amitclié (actual Mo ndego) .
Tripoli (actual Monforte) ..
Koufra (actual Mondina). .

1.072:000
1.072:000
672:000
972:000
872:000

Ministério da Guerra, 18 dc Setembro do 1947. - Santos Costa.
Ministério da Guerra - 2. a DirecçAo Geral - 4.

a

RepartiçAo

Serviços de remonta

Ex.mo Sr. Ajudante General do Exército-Lisboa.
Em conformidade com o despacho de S. Ex. a' O Ministro da Guerra de 18 de Agosto do corrente ano,
determina o mesmo Ex."? Senhor que sejam publicados
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em Ordem do Exército os seguintes documentos, relativos
à aquisição no estrangeiro de cinco cavalos de classe
recentemente levada a efeito:
Cavalos adquiridos pela missão ou com o concurso da missão

A

sua chegada à Escola de Fontainebleau, a missão
propôs a aquisição de quatro cavalos para substituir parte
daqueles que a Escola distribuiu como cavalos destinados
ao curso de aperfei<;oamento equestre. Pretendia-se assim
aproveitar parte do nosso trabalho em cavalos do Estado
Português.
Com esse objectivo adquiriram-se dois cavalos para
ensino pelo preço de 180:000 e 225:000 francos e dois
cavalos que mostraram aptidão para obstáculos pelo
preço, cada um, de 120:000 francos.
O objectivo que se pretendeu atingir com os cavalos
de ensino foi largamente atingido, porque foram estes
cavalos, que, com os componentes da missão, entraram
na reprise de gala dos écuyel'B do eadre noir no dia 15 de
Abril de 1947. Além disso, um dos cavalos dá grandes,
esperanças de poder ser seleccionado para os jogos olimpicos de 1948, e o outro, se não chegar a estar em condições de concorrer à mesma prova, poderá, em certas
condições, concorrer ao concurso completo de squitaçâo.
Foi este cavalo o vencedor do Campeonato do Cavalo
do Sela de Fontainebleau. Em qualquer caso, será sempre o cavalo de ensino do 'esquadrão de equitação, em
condições de se colocar à testa de uma escola de instrutores.
Os outros dois cavalos destinados a obstáculos debutarão este ano nos concursos nacionais, sendo licito depositar num deles fundadas esperanças como cavalo para
concursos hípicos.
Além destes cavalos, também a missão concorreu para
a compra de mais cinco cavalos, adquiridos pelo Sr. coronel Mouzinho de Albuquerque, por ordem do Ministério
da Guerra, no último concurso de Bordéus. Por sua indicação deslocámo-nos para esta cidade, onde assistimos
aos dois últimos dias do concurso, tendo recebido instruções de notarmos os cavalos com classe suficiente para
poderem ser cavalos internacionais.
Entregue a nossa lista com os nomes dos cavalos que se
nos afiguravam estarem naquelas condições, o Sr. coronel Mouzinho de Albuquerque pôs-se em contacto com
um intermediário, que o informou sobre aqueles cujos
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proprietários estavam na disposição de os vender. Escolhidos estes, a missão montou-os e deu 80 Sr. coronel
Mouzinho de Albnquerque a sua opinião por escrito, como
lhe, foi pedido, cuja cópia vai junta a este relatório.
A parte a questão aptidão para obstáculos, a observação dos cavalos foi feita à base dos seus andamentos,
que em todos eles foi satisfatória. Todos os cavalos se
apresentaram com os seus andamentos normais, sem a
mais pequena desigualdade ou claudicação, como, aliás,
se verificou, no exame que lhes foi feito pela comissão
de preparação para os jogos olímpicos equestres, antes
de serem experimentados.
O exame manual dos membros dos cavalos foi julgado
desnecessário pelo Sr. coronel Mouzinho de Albuquerque, não só em face da observação feita sobro os andamentos, depois de os cavalos terem sido submetidos a uma
série de provas realizadas em dias seguidos, como pelas
informações que o mesmo Ex.?" Senhor tinha quanto à
proibição de exportação de cavalos de classe, não convindo, por isso, mostrar que a compra era destinada a
pais estrangeiro.
A missão desconhece o preço pelo qual os cavalos
foram adquiridos, não sendo por isso aqui indicados.
Sobre a vinda destes cavalos para Portugal e sobre
outros assuntos que entendi tratar com, o Sr. coronel
Mousinho de Albuquerque, junto cópia no fim deste relatório.
Opinião da missão em estágio em Saumur
sobre a compra de cavalos de obstáculos adquiridos no concurso hípico
de Bordéus

Em face do conhecimento que a missão tem do valor
dos cavalos de obstáculos franceses susceptíveis de poderem ser adquiridos é convicção sua não ser possível,
no momento presente, comprarem· se cavalos melhores.
Em detalhe, a opinião sobre o valor dos cavalos é a
seguinte:
Nyombé. - Puro sangue - 6 anos:
Cavalo rápido e mostrando um poder apreciável.
6. o classificado na lista dos ganhadores de 1947, Deficiente sob o ponto de vista de ensino, mas com uma prática de obstáculos que justifica a sua utilização imediata.
Exige no entanto, pelo menos de momento, quanto l\
condução, que a adaptação do cavaleiro seja incondicional.
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Reine Mw·got. - Anglo-árabe - 8 anos:
Animal rápido, saltando em velocidade, vencedor da
taça de Bordéus. Temperamento nervoso, não devendo
ser barreada .: Nas mesmas condições que o anterior
quanto a ensino, utilização e adaptação do cavaleiro ..
Kamitché. - Meio sangue - 7 .anos :
Debutante no concurso de Bordéus. Animal calmo,
equilibrado, de grande poder. Promete ser um cavalo de
obstáculos seguro.
Está abaixo de estado, necessitando ser vigiado no
seu período de aclimatação.
Tripoli. - Filho de um puro sangue e de uma égua
meio sangue - 6 anos:
Debutante no concurso de Bordéus. Cavalo de boa
estatura, com bom temperamento e acusando grande
poder.
Sem ensino e desequilibrado, embora com facilidade
notável em vencer as dificuldades de um percurso de
obstáculos. Julga- se ser um animal de grande futnro.
Koufra. - Anglo-áraba,

neta de Velo» - 6 anos:

Egua calma e equilibrada, com boa estatura para angloDebutante no ano anterior nos concursos do Sul,
com alguns prémios ganhos. Tem qualidades para ser
um animal de obstáculos completo. Rápido e com poder.

-árabe,

Acta n,· 5 da comissão permanente de remonta
do norte

Aos vinto e dois dias do mês de Maio de mil novecentos e quarenta e sete, e em obediência ao determinado
no despacho de S. Ex. a O Subsecretário de Estado da
Guerra de vinte e um de Maio do corrente ano, reuniu
pelas quinze horas, na Escola do Exército, a comissão
de remonta
do norte, constituída pelos seguintes
membros: tenente-coronel do cavalaria Manuel Venâncio
Deslandes, presidente, capitão veterinário José Pedro
Martins Barata e capitão de cavalaria José de Faria
Hintze Ribeiro Nunes, vogais, a fim do examinar cinco
solípedes que tinham sido importados de França, com
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destino às équipes e trabalhos para as provas equestres
dos jogos olímpicos Sendo presente o primeiro solipede,
Monqua (ex-Reine J.llarr/ot), égua, 8 anos, lazão, estrela
arrendada, baixo calçado e armiahado do posterior esquerdo, malhas acidentais no dorso, depois de examinada, a comissão verificou que no membro anterior
direito apresentava hidartroses (ovas) nos boletos o tendinite crónica; no anterior esquerdo apresentava também
hidartroses e tendinite (esforço de tendão), com acentuada alteração da linha da face posterior da canela.
Nos membros posteriores apresentava hidartroses do
curvilão (alifafes) e dos boletos (ovas), mais acentuadas
do posterior direito. Sendo mandado andar à mão,
conduzido pelo tratador, manifestou andamento acanhado e dorido, com claudicação a passo e a trote.
Ambos os boletos apresentam o calor indicativo de processo inflamatório, sobretudo o esquerdo. Este solípede
tinha sido visto montado na véspera e não apresentava
claudicação.
Sendo presente o segundo solípede, Monforte (ex-Tripoli), cavalo castrado, 6 anos, lazão comum, ligeiramente
interpolado, estrela corrida, sombra. de beta, principio
de calça interrompida no anterior direito, calçado do
bípede lateral esquerdo, tiçonado no costado esquerdo
e coxas, malhas acidentais no dorso, a comissão verificou que apresentava hídartroses nos boletos dos quatro
membros e higromas da ponta do curvilhão (agriões).
Foi visto a passo e a trote à mão.
Sendo presento o terceiro solípedo, Mondina (ex-Koufra), égua, 6 anos, castanho comum, estrela arrendada,
pequena beta sobre a venta direita, quatralvo com arminho na pinça do posterior direito, a comissão verificou
que apresentava tendinites crónicas nos dois membros
anteriores, hidartroses nos boletos dos quatro membros
e hidartroses do curvilhão (alifafes). Foi visto a passo
e a trote à mão.
Sendo presente O quarto solípede, Montijo (e.7J-.J..Yyombé),
cavalo castrado, 7 anos, castanho comum, ligeiramente
interpolado, estrela, marcas de fogo em riscas nas canelas
e boletos do bípede anterior, sobrecana na face externa
da canela do anterior direito, malhas acidentais no dorso,
a comissão verificou que tinha sido tratado de tendinites
dos membros anteriores, de que apresenta sinais. Nos
membros posteriores apresenta hidartroses do curvilhão
(alifafes) e dos holetos (ovas) e ósteo-artrite na face in-
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terna dos curvilhões. Este solípede, que na véspera tinha
sido visto andado à mão e montado, denunciou o harpejar indicativo de esparavão, mas hoje não manifestou
nenhuma indicação. Visto a andar a passo e a trote, os
andamentos eram muito acanhados e cautelosos, mostrando queixar- se dos quatro membros.
Sendo presente o quinto solipede, J.lfondego (ex-Kamttehé), cavalo castrado, 7 anos, lazão, estrela arrendada,
cordão, grande beta sobre a venta. esquerda, almarado
dos dois labios, calçado do trípede anterior esquerdo,
malhas acidentais no dorso, a comissão verificou que
apresenta sinais de tendinite crónica. do anterior esquerdo
e hidartroses nos boletos dos quatro membros. Apresenta.
além disso uma exostose interna no curvilhão direito.
Visto à mão, a passo e a trote.
E não havendo mais nada a tratar se lavrou a presente
acta, que vai assinada. pelos membros da comissão.:Manuel Venâncio Deslandes, tenente-coronel de cavalaria - José Pedro Martin« Barata, capitão yeterinárioJo,~é de Faria Ilintze Ribeiro Nnnes capitão de cavalaria.
J

Comissão da representação
nos desportos equestres dos jogos olímpicos

Para conhecimento de S. Ex. a O Subsecretário de
Estado da. Guerra, envia a cópia da acta n." 5, de 22 de
Maio último, da comissão permanente de remonta do
norte, que examinou os cinco solípedes que foram ultimamente importados de França com destino à preparação para os jogos equestres das Olímpiadas de 1948,
informando:
No plano de trabalho por mim elaborado em fins do
ano passado e entregue ao Ex.mo Subsecretário de então,
coronel Gomes de Araújo, eu demonstrei a necessidade
de serem adquiridos no estrangeiro quatro solípedes,
saltadores de classe reconhecida, visto nós não possuirmos animais de categoria internacional que nos mereçam
confiança para provas onde exige grande poder a saltar,
elasticidade e velocidade, como é indispensável para a
prova das nações dos jogos olimpicos.
S. Ex." o Subsecretário de então, com uma boa
vontade e um interesse pela nossa representação nas
próximas Olimpíadas que nunca será demais encarecer,
conseguiu uma verba importantíssima para esse fim e
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determinou a aquisição em França de quatro solípedes
nas condições por mim propostas.
Os sollpodes adquiridos deixam a desejar. A impre são
que o seu exame deixou om todos os cavaleiros que a ele
assistiram é pouco lisonjeira.
Sei que em França não seria fácil adquirir actualmente
cracks de l ." categoria, porque os seus possuidores
os não querem vender; são proprietários ricos, que os
reservam para os jogos olímpicos. Mas ou ficaria satisfeito se tivessem sido adquiridos animais com as necessárias condições físicas para que, submetidos durante
um ano a um trabalho cuidado o metódico, pudessem
vir a ser saltadores de categoria internacional.
,
'rodos os solípedes agora comprados estão bastante
tarados, como verificou a comissão de remonta que O'
examinou. Se é quasi impossível encontrar animais isentos de tara, depois de um ano de prática de obstáculos,
a verdade é que há. taras nos mombros que não impedem
um animal de galopar e saltar durante muitos anos e,
portanto, quando se compram soltpedes Pllra e te fim
não pode haver a preocupação de que elos estejam absolutamente enxutos ou Iimpos de taras.
Comprar saltadores feitos não
a mesma coisa que
adquirir cavalos de 4 anos; o rigor com ostes último
devo ser, evidentemente, muito maior.
Entre os animais agora adquiridos vêm dois saltadores
com muitos prémios ganhos em concur o de França.
São, porém, para mim os que mais deixam a des dar.
A égua Mongua (ex-Reine Mal'got), além de muitas
hidartroses nos quatro membros, apresenta tendinites
crónicas e num dos anterior s com acentuada alteração
da linha da face posterior da can la, de que
ntc,
mesmo a galopar no piso macio, do picadeiro. A forma
como e te animal galopa, con .equ n ia do atado dos
seus tendões e dos seus boletos dos memhros antorior s,
para mim um sintoma de que não podorá nsru ntar 11m
trabalho aturado a saltar.
O cavalo Mont[jo (f'x-Nyombé) apres uta inais de fogo
nos holetoa e tendõe dos membros ant riores, como notou a comissão do r monta, () <]u domou tru liu foi
tratado de tendinite , mas ou julgo que e tá ub iolutamente restabelecido desse mal. Num dOH ant rio!' s upr •
senta, porém, um desvio da linha d aprumo do m mbro
que s me afigura con equõncia ou resultado de grand ,
é

é
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esforços a que tem sido sujeito, e tem os curvilhões
muito fracos, harpejando manifestamente antes de aquecer, o que me leva a supor que o seu futuro como saltador não pode ser largo.
Fiz entrar estes dois solípedes na L" prova do concurso de Lisboa, montados por dois dos nossos cavaleiros internacionai . A égua Mongua não saltou um único
ohstáculo; foi desclassificada logo na sebe. O cavalo
Montijo não chegou ao fim do percurso, tendo derrubado
todos o obstáculo
que saltou. Foi uma prova pouco
lisonjeira para a sua categoria de saltadores confirmados
o premiados.
Dos restantes há ainda um outro cavalo, Mondego
(ex-Kamitché), que se apresenta num estado de magreza
impres iiounutc, que só se pode explicar por mau funcionamento do aparelho digestivo, visto este animal ter sido
comprado ao mesmo tempo que os outros e receber a
mesma alimentação; 6, portanto, um animal sobre cujo
futuro eu não me posso pronunciar por enquanto.
O~ re tanto sollpedes (égua Mondina e cavalo Monforte), embora um pouco ujos de membros, sobretudo
a égua, par com-me dois animai aprovoitáveis ; manifestaram alguma aptidão para saltar e bom temperamento.
obre a
uas po sibilídades futuras só dentro
d algum tempo me poderei manifestar com segurança.
•
Temo ab soluto necessidade de saltadores de classe,
feitos já ou que o po sam fazer dontro d um ano.
Teria o maior praz r m declarar quo os solípedos agora
comprados me aeradavam o me aatisfuziam para o fim
a qu I' de tinam. À mi são d <lue fui incumbido não
intero um as pe OaS ncnrreguda da ua aquisição, os
preços de cu. to \l quai squ r outros pormenores ; inter ssa apenr a qualidade do sollpodes. A minha impressão sobr
stes não ~ hoa ; o. nU eu me engane e o tempo
v nhu d llIOU trar qu ontr
I s há <lois ou três de
11l8S
int rnaciona I.

'*

Lisbou
<I Junho de 1947 . ..-0
sao, Júlio de Oliceira, g neral.

Presidente da Comia-

Li boa, 4. a/:.?II do .lini tório da Guerra, f) do Sotembro de 1947. -o h l't da R 'partição, Lui« de Camõe«,
coronel.
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Publica-se o seguinte
Setembro de 1947 :

despacho

2." , érie

Repartiçlo

ministerial.

de 2 de

Homologo a presente decisão do Conselho Superior de
Disciplina, mas verificando-se no processo que o oficial
arguido, capitão de infantaria José Augusto J uuqueiro
Gonçalves de Freitas, agiu de boa fé e no cumprimento
daquilo que julgou ser seu dever como comandante distrital da Legião Portuguesa, não é contra ele tomado
procedimento disciplinar.
Verifica-se porém dos autos existir no Comando Geral
da Legião Portuguesa um critério, no que ro peita às
obrigações disciplinares dos militares que nela prestam
serviço, que é aconselhável rever a fim de se evitarem
situações de melindre como aquela que agora se verificou, situações que poderiam conduzir a graves consequências.
Os graduados - oficiais e sargentos - autorizados a
prestar serviço na Legião, encontram se ali na situação
de diligência ou no regime de acumulação de serviço e
não estão, nem poderiam estar, isentos de r sponsubilídades disciplinares nos termos do regulamento do disciplina militar. Tem mesmo de se ir mais longe, afirmando-se poremptõriamont
ser a regra da disciplina militar em vigor no exército a única que sobre eles imp nde,
pois nem se entenderia a possibilidade de um oficial do
exército ou um militar de qualquer graduação m serviço
efectivo estar simultaneamente
ujeito a r gra: di iplinares diforentes das estabelecida no exército. O me mo
não pode deixar de suceder no que r sp ita re Jl ctiva
magistratura. l!j evidente qu , não tendo as autoridades
da Legião competência di ciplinar emerg nt do r gulamento de disciplina em vigor no ex 'rcito, terão
tas
que s limitar a dar a conhecer 11 autoridade militar
qualquer falta cometida por militares m s rviço na L gião, isto sem prejuízo, evidentemente, da. Iaculdude d
a Legião poder di. li n ar os' S rviços de t ou daqui
militar, comunicando om s euida no Minist rio da
a decisão tomada.
Esta r gra de unidad nu di ciplin militar
um do
fundam ntos c enciais das in itituiçõ s que r gem a força
armada.
em la todo o laço s quebruriam, a (
ão
à

é
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indispen sáv
em órgãos desta natureza
desaparec
ria
completament
e TU ado será pôr em
vidência os
perigos resultante
de contrário modo do proceder.
r, comandanto
g ral da LegiTLO Portuguesa
é um
oficial de raro aprll mo moral e militar e não podo deixar
de e 'ÜU' m inteira concordância
com esta doutrina ; d
lamentar
apena
que de dilíg ncias o trocas de impresõo que par (, ter m sido feita'
ntre o: Mini stros da
Guerra e do Interior t nha re ultado um quívoco ou
pelo meno certa confu ·ito m tal matéria.
Para evitar a rep ti~ão d factos de ta natureza torno
a Repartição
a iniciativa d
rtudar devidamente
o prohlema, propondo à con .ideração ministerial
um projecto

do determinação
em que Iarament
sejam integralmente
definidas as obrigaçõc
disciplinares
dos militares em
erviço na L iJ,'ião Portugu
'a,
Mini t 'rio da Guerra, :2 de Setembro de 194:7, ni tro da
urra,
1'""'1'11((11"0
dos Somto« Costa,

VIII-MelHORIAS

DE PENSAo

Inistério da Guerra _1,& DÍl'ecçJo GeralPOl' portaria

~lj-

2"

Repartiçlo

de:!(' de .1!1osto de m.r;:

P n. ão <lnual, l' ctificada, nos termos do artigo 5,0 do
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lhes vão indicadas, por terem completado o número de
anos de serviço que a cada um vai indicado:
Capitão de infantaria António Neves, 16.8006, desde
19 de Abril de 1947. Tem 28 anos de serviço.
Capitão de infantaria Mário Artur Fernandes, 20.313;'$60,
desde 22 de Abril de 1947. Tem 33 anos de serviço.
Capitão de artilharia Alexandre de Vasconcelos e Sá
(Silvares), 21.600·), desde 6 de Dezembro de 1946.,
Tl'm 36 anos de serviço.
(VIsada pelo TrIbunal d. Contes em 3 de Setembro d e 194i. São
devidos etnoll1~eDtos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

P01'

portaria de 4 de Setembro de 1947:

Capitão de infantaria Filipe do Nascimento Barros,
2 LGOOt$,desde 19 de Janeiro de 1947. Tem 36 anos de
serviço.

(VIsada pelo 'I'r-lbunal de Contas em 11 de Setembro de 1947. São
devídos emolurneutos , nos termos do decreto n.o 22:2::>7).

Por portarias

de 2õ de Setembro

de 1[J47 :

Pensões anuais, rectificadas, 'nos termos do § 3.° do
artigo 6.° do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passam a vencer os oficiais na situação de
reserva ao diante nomeados, desde as datas a seguir
mencionadas, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um va! indicado, nos termos do
artigo 8.0 do referido decreto-lei:
C a pi tã o de infantaria João Marcelino de Queirós,
9.145t$20, desde 16 de Maio de 1947. Tem 24 anos de
serviço.
Capitão de infantaria Josó Paulo Patacho Ribeiro de
Almeida; 18.0006, desde 7 de Agosto de 1947. Tem 30
anos de serviço.
Capitão de infantaria José Ferreira da Costa, 21.600,>.
desde 8 de Agosto de 1947. Tem 36 anos do serviço.
Capitão de infantaria Roberto Maria Alão Gomes dos
Santos, 21.523,~80, desde 7 de J unho de 1947. 'I'em 3:3
anos de serviço.
Capitão de infantaria Joüo Rebelo, 18.000r~, desde 2<do Maio de 1947. Tem 30 anos de serviço.
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'Üapitão de infantaria Manuel de Jesus, 21.6oo~, desde
18 de Agosto de 1947. Tem 36 anos de serviço.
'Capitão de artilharia Carlos Joaquim Marques Leitão
de Barros, 18.600~, desde 30 de Maio de 1947: Tem
31 anos de serviço.
Capitão de artilharia António Joaquim Miranda, 18.0006,
desde 21 de Maio de 1947. Tem 30 anos de serviço.
Capitão miliciano médico do extinto quadro especial
José Joaquim da Rocha Gomes, 2O.8Z3t$, desde 17 de
Maio de 1947. Tem 34 anos de serviço.
'Capitão farmacêutico António Maria Caeiro, 16.800§),
desde 29 de .Tulho de 1947. 'rem 28 anos de serviço.
'Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Martins Ribeiro, 20.4008, desde 10 de
Julho de 1947. 'rem 36 anos de serviço.
Tenente de infantaria Manuel do Rosário, 16.333820,
desde ~9 de Maio de 1947. Tem 35 anos de serviço.
"I'onente de infantaria Serafim Xixto de Assis, 15.356690,
desde 1 de Julho de 1947. Tem 32 anos de serviço.
"Tenente de infantaria João Maria Simões Pereira de
Brito, 16.791660" desde 18 de Julho de 1947. Tem
32 anos de serviço.
'Tenente de infantaria Artur Tavares, 10.266õ60, desde
15 de Março de 1947. Tem 22 anos de serviço.
Teuente miliciano de infantaria do extinto quadro especial Luís Carlos de Lacerda Nunes, 1l.649t$60, desde
21 de Abril de 1947. Tom 24 anos do serviço.
"Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
António Augusto Cerqueira, 15.6005, desde 23 de JlIlho de 1947. Tem 36 anos de serviço.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército
Fernando Augusto Ramos Pinto, 11.366t$60, desde 10
de Junho de 1947. Tem 31 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Setembro de 1047. São
devídos emolumentos, JlOS termos do decreto n.o 22:2á7).

Pensões anuais, rectificadas, nos termos do § 3.° do
artigo 6.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, que passam a vencer OR oficiais na situação de
reserva, ao diante nomeados, desde as datas a seguir
mencionadas, por terem completado o número de anos
de serviço que a cada um vai indicado, nos termos do
artigo 8.° do referido decreto-lei, e não recebendo pensão

584

OHDEM DO EXÉRCITO N.O 8

por. este Ministério enquanto se conservarem
ções em que actualmente se encontram:

2.' Série

nas situa-

Tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na polícia de sezurança pública, José Carlos Arantes Lopes, 13.066:$60, desde 28 ele Maio de
1947. Tem 28 anos de serviço.
Tenente ele infantaria, adido, em serviço no Ministério
da Economia, na Intendência Geral dos Abastecimentos, Francisco Pires Júnior, 16.54g5~0, desde 20 de
Julho ele 1947. Tem 3-1 anos de serviço.
Tenente de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Armindo
Sequeira, 15.399 )95; desde 14 de Julho de 19-17. Tem
33 anos de serviço.
(VIsada pelo Tl'lbunal
de Contas em 30 de SutelU""o de 1917. SIi;>
devidos emolumentos, nos termos do decreto 11.° 22:257).

IX - DECLARAÇOES
Presidência

do ConselhJ

-

Secretaria

1) Chama-se João da Conceição Pereira, e não Joaquim
da Conceição Pereira, o tenente do extinto qu adro auxiliar de artilharia, na situação de reserva, constante do
original arquivado nesta secretaria, da relação anexa ao
decreto n.? 35:856, publicado pelo Ministério das Colónias, Agência Geral das Colónias, no Diário do Governo
n. o 205, La série, de 10 de Setembro do ano findo.
Fica sem efeito a declaração publicada no Diário do
Governo n," 17, 1..a série, de 21 de Janeiro último.
[Rec rlficuçãu pub l ícada
29 de AlJdl do 1941).

no Diário

do Oorer no n.? 97, 1.a série, do.

2) Pura os devidos efeitos se faz público qlle, por despacho de 23 de Julho último, foi autorizada, a solicitação
do Ministério das Colónias, a inclusão dos oficiais reformados capitão Joaquim Inácio de Jesus Caeiro e alferes.
José Macedas na relação anexa ao decreto n.? 35:856,
de 10 de Setembro de 1945, que concedeu a medalha de
ouro de serviços distintos ou relevantes no ultramar a
vários indivíduos da classe civil ou militar.
(Declarru;.lo publicada no Diório
4 do Agosto de 19J7).

do Governo n.o 118, La série, de.
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Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
3) Rectificando a portaria de 22 de Julho do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n." 7, 2,a série, de
25 de Agosto, também do corrente ano, declara-se que
foram condecorados com a medalha de mérito militar da
4." classe, e não com a da 3. ~ classe, como consta da
mesma portaria, o primeiro-sargento piloto aviador Ilídio
Evangelista Lopes Abelha e o primeiro-sargento radioteIegrufista de aeronáutica Fernando Lopes Baldaque.

...

~

Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral-La

Repartição

J) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
o grau de 3.a class da Ordem de Mérito Militar com
distintivo branco o coronel de engenharia, na situação
de reserva, Augusto de Azevedo e Lemos Esmeraldo
de Oarvalhais, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insl.
~
guias.

5) Tendo sido agraciado pelo Governo Espanhol com
a Cruz Roja del Mérito Militar e com a medalha de
L-Campanha, o major do corpo do estado maior João
António da Silva, é-lhe permitido, em conformidade com
as disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquelas mercês e usar as respectivas
insígnias.
6) Tendo sido agraciado pelo Governo Inglês com o
grau de membro honorário da Ordem do Império Britânico o major do corpo do estado maior João António
da Silva, é-lhe permitido, em conformidade com o regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela
mercê e usar as respectivas insígnias.
7) Por decreto de 16 de Outubro.de 1946, publicado
no Diàrio do GOt'erno n. o 189, 2. a série, de 15 de Agosto
de 1947, foram agraciados com o grau de grande oficial
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da Ordem Militar de Avis o coronel de engenharia Arménio Leal Gonçalves e, com o grau de oficial, o capit~LO de infantaria Armando de Sousa Botelho.
8) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicadono Diário do Governo n. o 202, 2. a série, de 30 de A gosto
dê 1947, foram agraciados com o grau de comendadorda Ordem Militar de Avis os majores de infantaria Ambrósio Caminata e Júlio Alberto Gomes de Carvalho.
9) Tendo sido agraciado pelo Governo de Sua 118-·
jestade Britânica com a King Medal o major de artilharia, na situação de reserva, Jacinto José do Naseimento Moura, é-lhe permitido, em conformidade com as
disposições do regulamento das Ordens Militares Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar a respectivas insígnias.
10) Por decreto de 14 de Agosto de 1947, publicado
no Diário do Governo n. 0212,2. série, de 11 de Setembro
do mesmo ano, foi agraciado com o grau de comendadçrda Ordem Militar de Cristo o. tenente de engenharia;
na situação de reserva, Duarte Pinto Basto de Gusmão.
Oalheiros.
II

11) Por decreto de 16 de Outubro de 1946, publicadono Diário do Governo n.? 212, 2.a série, de 11 de Setembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau decomendador da Ordem Militar de Avis o major de infantaria António Pinto das Neves Ferreira.
12) Por decreto de Iô de Outubro de 194ô, publicadoDiário do Governo n." 212,2. a série, de 19 de Setembro de 1947, foi agraciado com o grau de oficial da Ordem Militar de Avis o capitão de infantaria Artur J oaquim João de Deus Figueiredo.
DO

Ministério da Guerra -I.a DirecçAo Geral-

2. a Repartiçlo

13) Por haver terminado, no regimento de artilharia
de costa, um ano de comando, para os efeitos do artigo 87.0 do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947 >
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regressou em 17 de Setembro do corrente ano à 3." Direcção Geral deste Ministério o coronel do corpo do
estado maior Júlio Mário da Silva Nascimento.
lJ) Por haver terminado, no regimento de artilharia.
pesada 0.° 1, um ano de comando, para os efeitos do
artigo 87.° do decreto- lei 0.° 36:304, de 24 de Maio de
HlJ 7, reass umiu em 16 de Setem bro do corrente ano
as funções de chefe da Repartição do Gabinete deste
Ministério o coronel do corpo do estado maior Aníbal
de Faro Viana.
15) Por haver terminado, no regimento de infantaria
n. o 12, um ano de comando, para os efeitos do artigo 87.0
do decreto-lei u." 36:304, de 24 de Maio de 1947, reassumiu em 1 de Outubro do corrente ano as funções de
chefe do estado maior do quartel general da 2. a região
militar o coronel do corpo do estado maior' António
Henriques da Silva.
16) São também nomeados para a frequência elo curso
de altos comandos no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 194:7-1948, o coronel elo corpo
do estado maior, da 3.a Direcção Geral deste Ministério,
Adolfo do Amaral Abranches Pinto e o coronel ele artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? J, Henrique
Pereira do Vale.
17) Exerceu as funções de chefe do estado maior das
forcas .expediciouárlas às colónias, de 2-1, do Janeiro
de 1945 a J de Janeiro de 1946, o major do corpo do
estado' maior António ~Iaria Moira e Cruz, ficando assim
rectificada a declaração 10) da Ordem. do Exército n.? 7,
2.a série, de 1947.
18) Exerceu as funções de chefe da. 1.a Repartição do
quartel general das forças expedicionárias às colónias,
como tenente, de 14 de Maio a 31 de Agost-o de 1945,
e, como chefe do estado maior do destacamento expedicionário a Timor, ainda como tenente, de 1 de Setemhro de 1945 a 2-1:do mesmo mês, e como capitão, de 25
de Setembro de 19-1,5 a. 25 de Abril de 1946, o actual
capitão do estado maior José de Freitas Soares.
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19) Ficam inscritos e intercalados na escala dos capitães do corpo do estado maior, pela ordem de antiguidade que lhes vai indicada, os capitães ao diante mencionados, que, por portaria de 26 de Setembro findo,
inserta na. presente Ordem do Exército, deram ingresso
no referido corpo, nos termos do artig-o 81.0 do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947:
João Augusto da Silva Bessa, imediatamente à esquerda
do capitão Fernando Louro de Sousa.
Francisco Rafael Alves, imediatamente à esquerda do
capitão João de Paiva de Faria Leite Brandão.
Augusto d~ Silva Viana, imediatamente à esquerda do
capitão Angelo Ferrari.
Joaquim Júdice Leote Oavaco, imediatamente II esquerda
do capitão Augusto da Silva Viana.
José Sacadura Moreira da Câmara, imediatamente ii, esquerda do capitão Joaquim Júdice Leote Cavuco.
José Nogueira Valente Pires, imediatamente A esquerda
do capitão José Sacadura Moreira da Câmara .
.JÚlio Germano do Souto da Silva Cardoso, imediatamente à esquerda do capitão J OSÓ Nogueira Valente
Pires.
Raul Ribeiro Ramos, imediatamente à esquerda do cupitão Júlio Germano de Souto da Silva Cardoso.
20) Coutam a antiguidade dos seus actuais posto
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas
os oficiais em seguida mencionados, promovidos pela
presente Ordem do Exército,
Corpo de generais

General João da Encarnação
:?9 de Setembro de 1947.

:Ma\ãs Fernandes.

desde

Corpo do estado maior

Majores: Alfredo Amélio Pereira da Conceição e José de
Oliveira Vitoriano, ambos desde 2::? de Setembro üe
1947.
Infantaria

Brigadeiros: José Joaquim Pinto Monteiro, Alfredo Augusto da Silva Bruga e Manuel Bernardes de Almeida
'I'opinho, todo desde:?9 de Setembro do 1947.
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Coronéis:
Arnaldo Lopes Ramos, desde 21 de Agosto de
1947.
Alfredo 'Abel da Costa, desde 29 de Agosto de
1947.
Manuel Luís Rodrigues Junqueira, desde 30 de
Agosto de 1947.
Tenentes-coronéis:
Manuel Joaquim Candido Ferreira e Augusto de
Carvalho, ambos desde 29 de Agosto de 1947.
Eugénio Gonçalves de Magnlhães Figueiredo, desde
30 de Agosto de 1947.
Majores:
Raul Martins da Costa, desde 12 de Março de 1947.
Luís Justino Teixeira de Vasconcelos e Sá" desde
30 de Agosto de 1947.
Artilharia

f'oronéis:
António de Ornelas e Vasconcelos, desde 28 de
Agosto de 1947.
Carlos Luis Pereira de Almeida, desde 2 de Setembro de 1947.
~.
.
António Peixoto Chedas, desde 12 de Setembro de
1947.
Tenentes-coronéis:
Francisco Freire de Matos e João Taborda Alves
Pereira, ambos desde 28 de Agosto de 1947.
Luis António Vicente, desde 2 de Setembro de 1947.
::V[ajores:
José Maria Freire Júnior, desde 28 'de Agosto de
1947.
Jorge Dionísio de Jesus, desde 2 de Setembro do
1947.
Capitãos :
Augusto Bagorra e José Mendonça Prazeres, ambos desde 11 de Agosto de 1947 .
•Jorge do Carmo Vieira. desde 28 de Agosto de
1947.
'.
António dos Santos Gonçalves, desde 1 dê Satembro de 1947.
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Eduardo Josó Teixeira Barbosa do Abreu, desde 2
de Setembro de 1947.
Gualdino Leite da Silva Matos, desde 18 do Setembro de 1947.
Cavalaria

Capitães: João José Henriques de Avelar, Fernando Luís
Jordão Tavares, Fernando José Pereira Marques Cavaleiro, Augusto Eduardo de Oliveira Ferraz de Noronha e Meneses Freire de Andrade, António Prazeres Júlio, Joaquim dos Santos Alves Pereira e João
Afonso Rodes Sérgio, todos desde 4 de Setembro de
1947.
Engenharia

Capitão João José Rodrigues Mano, desde 1 de Setembro .de 1947.
Aeronáutica

Capitães: JO,ão António Brandão Calhau, Raul Brás do
Oliveira, Alvaro Augusto Pereira de Figueiredo Cardoso e João de Deus Mendes Quintela, todos desde 4
de Setembro elo 1947.
Médico

Brigadeiro Amórico Pinto da RoeI la, desde 30 de Setembro de 194:7,
Serviço de administração

militar

Brigadeiro José Fernandes Duarte, desde 30 de Setembro do 1947.
Coronel Francisco da N óvoa, desde 13 de Setembro do
1947.
Tenentes-coronéis Vitorino Alvos Gomes e Augusto Carlos de Pina Tormenta, ambos desde 13 de Setombro
de 1947.
lfajor António Pinto dos Santos, desde 13 de Setembro
de 1947.
Capitães:
António Coelho, desde 18 de Agosto do 1947.
Joaquim do Oliveirn Júnior, desde 4 de Setembro
de 1947 .
•Joaquim Rodrigues de Carvalho, desde 13 de Setem bro de 1047.
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Extinto quadro auxiliar de engenharia

Major Manuel Pereira Patrício,
1947.

desde :!9 do Agosto de

Capitães:
Alexandre Gonçalves Gaspar, António José dos
Santos e António Soares Cadete, todos desde 29
de Agosto de 1947.
.
Manuel da Silva Baltasar, desde 30 de Setembro
de 1947.
Extinto quadro auxiliar do serviço de saúde

Capitão António Joaquim Canhoto, desde 9 de Setembro de 1947.
21) São nomeados para frequentar o curso para oficial superior das armas e serviço de administração milítár (2.a parte), no ano lectivo de 1947-1948, os seguintes tenentes-coronéis:
Infantaria

Alfrodo Correia Nobre, adido, no Ministório das Colónias.
Plácido Baptista Bravo da Costa, adido, na guarda fiscal.
João Pereira Tavares, do regimento de infantaria n.? 14.
Vitorino de Serpa Faria Peres Furtado Galvão, do bata. lhão de caçadores n. ° 5.
José Eugénio Santos de Lemos, da Direcção da Arma
de Infantaria.
.
J orge César Caiola da Mota, do distrito de recrutamento
e mobilização 11.° 1.
.
Fernando Augusto Rodriguesl do batalhão de metralhadoras n. o 1.
Lois Gonzaga da Silva Domingues, do batalhão de caçadores n.? 9.
João JIoruz da Ponte Júnior, no ~1:inistério das Colónias.
Aníbal dos Reis Chaves Tarrinbo, do centro de mobilização de infantaria u.? 12.
Francisco Pinto Veiga, do distrito de recrutamento e
mobilização n." 11.
Fernando Óscar Wilton do O' Pereira, do batalhão de
caçadores n. ° 1.
Cündido Pinto de Figueiredo, do hntalhâo independente
de infantaria n." H).
Filipe Cândido de Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, no
quadro da arma.
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António Amílcar Botelho Coelho, da Direcção da Arma
de Infantaria.
João José da Silva Duarte, adido, na guarda fiscal.
Pompeu Lobo de Sousa, da Direcção da Arma de Iufantaría.
Albino Correia de Oliveira Machade, do batalhão de caçadores n. o 8.
Virgílio Pereira Estrela de Oliveira, do batalhão de caçadores n. o 30
Décio da Mata Calisto, do regimento de infantaria n," 2.
Eduardo Djalme Brandão de Azevedo, do regimento de
infantaria n." 80
João de Albuquerque Veloso, do regimento de infantaria
n.?

16.

Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva, adido)
no Ministério das Colónias.
José Maria Coelho da Mota, do regimento de infantaria.
n.? 14,
Leonel de Aleluia da Costa Lopes, do regimento elo infantaria n. ° 3.
Júlio Nunes Pereira de Oliveira, miliciano do extinto
quadro especial, ela 2. a Repartição da Ln Direcção
Geral deste Ministério.
Porfírio Hipólito Azevedo da Fonseca, miliciano do extinto quadro especial, do batalhão de caçadores n.? 6.
Vitorino Rodrigues Corvo, miliciano do extinto quadro
especial, do distrito de recrutamento e mobilização
n." 5.
.António Gonçalves Pires, miliciano do extinto quadro
especial, do batalhão de metralhadoras n," 2.
Artilharia

Óscar Neto de Freitas, adido, no Ministério do Interior.
Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes, elo comando
de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa.
António Rodrigues dos Santos Pedroso, da FAbricouMilitar de Braço de Prata.
Eduardo Augusto Tavares Nunes, da Direcção da Arma
de Artilharia.
Fernando Cortês dos Santos, elas Oficinas Gerais do
Equipamentos e Arreios.
António Caldeira Pinto Rebocho, da Fábrica Militar de
Pólvoras e Explosivos.
António Augusto de Sousa Oliveira, 'do regimento de
artilharia ligeira noo 1.
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de Meneses, do regimento do artilharia de
costa.
António da COHta Malheiro, da Escola do Exército.
Eduardo Augusto Bastos Nogueira, do regimento de artilharia ligeira n.? 3.
João da Costa Teixeira Pinto, adido, no Ministério da
Economia.

João Vasco

Cavalaria

Mário Guimarães Pala, da Direcção da Arma de Cavalaria.
Jorge de Faria Machado Vieira Sampaio, do regimento
de cavalaria 11.0 8.
Luciano Ernesto da Silva Granate, do regimento de ca"alaria n." 2.
.
Alfredo de Castro Antas, adido, no 'JIínistério das Colónias.
Artur Augusto Mascarenhas da Piedade; do regimento
de cavalatia ]).0 1.
Luís Almeida Ribeiro, do regimento de cavalaria n. o 7.
Aeronáutica

Frederico da Conceição Costa, do Comando Geral de
Aeronáutica Militar.
José Bentes Pimenta, da base aérea n. o ~.
Serviço de administração

militar

António da Cunha Osório Pedroso, adido, na guarda
nacional republicana.
António José Alvaro da Silva e Costa,' no quadro dos
serviços.

Adriano Joaquim de Carvalho, da 3.a Repartição da
2. a Direcção Geral dõste Ministério.
Manuel Carmona Gonçalves, das Inspecções do Serviço
de Administração Militar.
Alberto Silvano de Andrade, da Manutenção Militar.
David Vaz da Fonseca Aboim, das Oficinas Gerais de
Fardamento.
22) Completou no regimento de infantaria n.? 5, onde
foi colocado pela Ordem do Exército n.? 6, 2.a série, de
1946, o tempo de serviço a que se refere a alínea a) do
S único do artigo 45.0 do decreto n,o 17 :378, de 27 de
Setembro de 1929, substituído pelo artigo 1.0 do decreto
11.° 19:175, de 27 de Dezembro de 1930, o major mili-
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ciano de infantaria,
do extinto quadro especial, José da
Cruz Ribeiro,
pelo que regressou
ao Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar, a que
pertencia.
23) Continua na situação de adido no
Interior,
mas prestando serviço na guarda.
blicana, desde 4 de Setembro do corrente
de infantaria
Armando
de Sousa Botelho,
data deixou de prestar
serviço na polícia
pública.

2J) Sf'LOnomeados para
promoção a oficial superior,
os seguintes capitães:

Ministério do
nacional repuano, o capitão
que naquela
de segurança

a frequência do curso para a
no ano lectivo de 194i-194 ,

Infantaria

Miguel da Conceição Mota Carmo, adido, no 1\1inist(>1'io
das Colónias.
Lui~ do Carmo dos Inocentes,
da Escola Prática de Infantaria.
Henrique
Guilherme Bastos Horta, do regimento de infantaria D.O 1.
Viriato Lopes elas Neyes (2. a parte), do regimento
<lo
infantaria n. ° 15.
Baldomero
Pavão Barbosa, do batalhão de metralhadoras D.O 3.
Acácio Borges da Silva, do batalhão de caçadores n.? 1.
Manuel Maria Ramos Lopes, do regimento de infantaria
]].0

José
D.O

12.

Joaquim

2.

de Almeida,

do batalhão

de caçadores

António Eduardo
de Oliveira Faria, do batalhão de caçadores 11.° 3.
Hui Padrão Pessoa ele Amorim, adido, na guarda nacional republicana.
João Duarte Marques, do regimento de infantarin n. o 2.
Alberto Adeodato Rodrigo, do regimento
de infantaria
n.? 15.
."I..ntónio José da Costa Cunhal, do regimento de infantaria n." 8.
jlúrio Humberto Ferreira
Marques, adido, no )[jnistério
da Educação N acional, ,
Eurico da Silva Ataíde Malafuia, da Escola Prútica de
Infantaria.
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Nícolau da Costa Pavão, do batalhão independente
infantaria
0.° 18.
Ruben Gomes, do regimento do infantaria n. ° 5..
Francisco
Lima Ferreira
de Carvalho,
do batalhão
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cacadores n.? 5.
António Rodrigues
de Moura, do batalhão de metralhadoras n.? 1J oaq uim dos San tos Marcelino Coelho, do distrito de
recrutamento
e mobilização n." 1.
António Clomento de Sousa Gomes, do batalhão de metralhadoras
n.? 2.
Alfredo da Silva Cardoso, adido, na guarda fiscal.
Alfredo
Newton
Franco,
do regimento
de infantaria
D.O

16.

lomero Augusto
Lopes das Neves, adido, na guarda
fi scal.
FI' uncisco Pedro Simões Silva, adido na guarda nacional
republicana.
Abílio Gonçalves dos Santos, do regimento de infantaria
j

n." 12.
~ranucl Mach,{do, adido, no Ministério do Interior .
..\ntónio Coelho de Sampaio, no Colégio Militar.
Fr-rnando
de Magalhães
Abreu Marques
e Oliveira,
adido, no Ministério do Interior.
Viriato Monteiro
da Silva, dQ hatalhão
de caçadores
n.? 8.
Otto Hoffmann vou IIafe, do comando militar de Cabo
Verde.
Artilharia

José Joaquim da Silva o Costa, adido, no Ministério das
Colónias.
Humberto
Romão Duarte, adido, no Ministério das Colónias.
Jos1:Í Agapito
da Silva Carvalho,
adido, no Ministério
das Colónias.
Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira, da.
Escola Central de Sargentos.
Antero Simões Poricão, do regimento
de artilharia
pesada n ,? 2.
Francisco
Pereira
de Lacerda
Machado, do grupo de
artilharia contra noronaves n. o 1.
Antão Cordeiro Dias. do regimento de artilharia pesada
n () ,)
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Alfredo Ramos Paz, do regimento de artilharia
n.?

5.
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ligeira

António Pedro da Costa, do grupo de artilharia contra
aeronaves n." 2.
Cavalaria

António da Cunha Viana, adido, no Ministério das Colónias.
João José de Figueiredo Gaspar, adido, na guarda nacional republicana.
António Augusto Sousa Dias Ribeiro de Carvalho, do
regimento de cavalaria n.? 5.
Fernando Dias Pires Monteiro, adido, na guarda nacional republicana.
.
Joaquim Rodrigues Gomes Júnior, da Escola Prática do
Cavalaria.
.
Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses, do 1'0gimento de cavalaria n. o 2.
Eduardo Sousa de Almeida, adido, na guarda nacional
republicana.
Albertiuo Carlos Montenegro Ferreira Margarido, adido,
na guarda nacional rep ublícana.
Alberto Jóice Cardoso dos Santos, adido, no Ministério
do Interior, na policia de segurança pública.
Júlio Ferrer Antunes, do regimento de cavalaria n. o 5.
David José Dias Anselmo (2.a parte), do regimento de
cavalaria n. o L
Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro, elo regimento de
cavalaria n.? 2.
Engenharia

Eduardo Verissimo Dias Barbosa, adido, no Ministério
das Colónias.
Raul Fernandes Martins, do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de 'ferra e Mar.
~Ianuel Cortês Marinho Falcão dos Santos, adido, no
Ministério das Colónias.
Anastácio Guerreiro de Brito, da Direcção da Arma de
Engenharia.
Eduardo Jorge Gomes da Silva, da Escola Prática de
Engenharia.
Elias de Almeida Cabral, do regimento de engenharia
n.? 2.
Vitorino Marques Esparteiro, do batalhão de telegrafistas.
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Firmino da Silva, do regimento de engenharia
n." 2.
Amadeu Césur Leal da 8i1\ a, da Iuspecção
de Tropas
de Sapadores.
T

Aeronáutica

Tito Lívio Félix Pavia, do centro de instrução e treino
de pilotos aviadores miliciaúos.
Armando
de Sucadura Falcão, adido, no Ministério das
Colónias.
Guilherme Teixeira Dias Costa, da base aérea n." 4.
João Anacoreta
de Almeida Viana, da Escola do Exército.
Joaquim de Brito Subtil, adido, na Direcção de Aeronáutica Civil.
Serviço de administração

militar

.Joâo Joaquim Vicente Júnior, do batalhão independente
do infantaria n." 18
Fausto
Rosário
da Couceicão,
da 3.a Repartição
da
2. a Direcção Geral des te Ministério,
Mário de Jesus
.rreia, do regimento de artilharia pesada n.' 2.
Herrnene rildo Chaves de Paiva, do batalhão de caçadores n." 4 .
.João Carlos da Silva Valente, do regimento de engenharia n.? 2.
Cândido Nunes Pinheiro, da 3. a Repartição
da 2. a Direcção Geral deste Ministério.
Humberto
Marinho l'ervira Maciel. da 3. a Repartição da
2.a Direcção GerClI deste Min.sté rio.
Fernando
Raposo de Oliveira, adido, na guarda nacional
ropuhlicana.
Hermínio Ribeiro Neves, das Oficinas Gerais de Fardamento.
.
José Rebelo de Magalhães, miliciano do extinto quadro
especial, do Depósito Geral de Material de Aquartelamente.
.
José' Gonçalves
Palharos
Júnior,
miliciano do extinto
quadro especial, adido, na guarda nacional republicaua.
.
Vasco Gonçalves
Branco, miliciano do extinto quadro
ospecial, adido, no Minist(\rio das Colónias.
Migllpl Rodrigues
Centono J únior , roil iciano do extinto
, quadro especial, do grupo de companhias de trem automóvel.

o.

I
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25) Concluiram com aproveitamento, na Escola Prática de Infantaria, no corrente ano, o curso de comandantes de companhia (2,0 turno), os tenent. s de infanta-'
ria: Flamínio "Machado da Silveira, Carlos da Costa
Campos de Oliveira, José Francisco dos Santos, "Mário
Fernandes da Ponte, Duarte de Azevedo Pinto Coelho,
Manuel Maria Barreto de Magalhães, José Herdada Telhada, Carlos Eduardo Cam pelo de Andrade Bandeira
de Lima, Fernando Carlos T ...ixeira da Câmara Lomelino, Jorge Inglês Gancho Pereira de Carvalho, João de
Gouveia Pessanha, José Albano de Proença Oliveira
Cid, José Alves :\Ioreira, José Cândido Neves dos Santos, João de l\ladnreil'a Fialho Prego, Alfredo Henrique
Baeta, Manuel Germinal Sebastião, Lúcio da Cunha
Serra, Leonel Pais do Couto, Jo!'é Martiniano Moreno
Gonçalves, Joaquim de Ml'lo Duarte Silva, Amílcar Augusto Lopes Chaves, Amilcar dos Santos 'Machado oe
Castro, Ernesto M'al'Ía Rui Dionisio, José de Albuquerq ue,
.Manuel Emiliano. Palma, Delfim Augusto Afonso dos
Santos, Henrique Calapez Silva Martins e Henrique de
Oliveira Rodrigues.

o

26) Continua na situação de adido no Ministério do
Interior, mas prestando serviço na polícia de segurança
pública de Coimbra, desde 23 de Agosto do correute
ano, o tenente de infantaria Manuel Filipe Pereira da
Silva Magalhães Mexia, que prestava serviço na guarda
nacional republicana.
27) Terminara~ o curso de instrutor de condução auto,
'no batalhão de metralhadoras n.? 3, com a classificação
de apto, os seguintes oficiais de infantaria:
Tenente "Manuel Carlos P ...reira Alves Passos Esmeriz,
do batalhão de caçadores n. 9.
U

Alferes:
Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, da
Escola Prática de Infantaria.
Artur Luís Félix Teixeira da Silva, do regimento
de infantaria n.? 8.
Horácio Vilhena de Andrade, do batalhão de caçadores n.? 3.
Manuel de Jesus Correia, do batalhão de caçadores n." 6.
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, 28) Foi autorizado O alferes miliciano, do regimento
de infantaria n." 8, Armando das Dores Barreira, a usar
o nome de Armando das Dores Barreira de A.lmeida. e
na parte da filiação, filho de Armando Adolfo de Almeida,
devendo ser feita a devida rectificação nos seus registos
de matrícula,
29) Foi autorizado
o alferes miliciano, do regimento
de infantaria
n." 4, António Eduardo
Falcão Barbosa,
a usar o nome de A ntónio Eduardo) Falcão de Figueiredo
Barbosa, devendo ser fpita a devida rectificação nos respectivos registos de matricula.
30) Continuou prestando serviço na Fábrica Militar de
Pólvoras
e Explosivos,
como director, desde a sua rromoção ao actual posto até 30 de Setembro, inclusive, do
corrente
ano, o brigadeiro
de artilharia
António Baptista de Carvalho.
31) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que lhes vão indicadas, e não a que lhes foi atribuída, os seguintes oficiais:
Pela

Ordem do Exército n. o 6 do corrente

ano:

Artilharia

Capitão Nuno Francisco
Junho de 1947.

Rogado

Quintino,

desde

8 de

Engenharia

Capitão, com o curso do estado maior, Joaquim
Cunha, desde 13 de Dezembro de lV46.
Pela

Ordem do Exército n. o 7 do corrente

da. Luz
ano:

Artilharia

Coronel Sebastião Martins
Junho de 1947.

Nogueira

Soares,

desde 19 de

Capitães:
António Ribeiro, desde 14 de Junho de 1947.
Augusto José Pais Ladeira,
desde 22 de Julho
1947.
Rogério de Oliveira Furtado,
desde 28 de Julho
1947 ..

de
d~

Engenharia

Coronel Manuel
nho de 1947.

António

Soares

Zilhão,

desde 14 de Ju-
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32) Foi visada pelo Tribunal
de Contas em 11 de
Agosto de 19+7, com a anotação de não s-rr-m devidos
emolumentos,
nos termos do decreto n. o ~~:2:)7, a p-irtaria, de 8 de Julho findo, que colocou como engenheiro
de secção da Fábrica Nacional de l\1unições de Armas
Ligeiras,
o capitão de artilharia
Eduardo
llubert Dias
da Fonseca e Almeida. Fica assim rectificada a anotução,
constante
da mesma portaria,
publicada
na Ordem doExército-ti;" 7, 2.a série, do corrente ano.

33) Concluíram em 30 de Agosto último o curso de
instrutores
de telemetria cle artilharia dl'l campanha, com
bom aproveitamento,
ficando aptos a proceder ao exame
e verificação
dos telémetros em uso na artilharia,
os ouciais desta arma a seguir mencionados :
Capitão António Ribeiro.
Tenentes Frnucisco
Pereira PaI minha e Alfredo Marq ues
Osório.
Alferes Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco.
3+) Frequentaram
durante o ano lectivo de 1946-1947,
na Escola Prútica de Artilharia,
o curso de oficial de
informação,
com bom aproveitamento,
os oficiais de artiIharia em seguida mencioqados :
Capitão Hum berto Vieira de Castro.
Tenentes
A ntónio dos Santos Gonçalves,
Francisco Pereira Vaz e Adriano Vitor Hugo Landerset Cadirna.

35) 'Terminou no corrente ano, com aproveitamento,
no centro de instrução
de artilharia
contra aeronaves,
o estágio para subalternos,
o tenente de artilharia,
do
comando
de artilharia
da defesa antiaérea
de Lisboa,
Manuel Marques Peralta.
36) Presta serviço no destacamento misto do forte de
Almada. desde lR de Sotern br» do corrente ano, O tenente
de artilharia
Lúcio Jacinto Nunes, que, pela prese.ite
Ordem do, Exército, foi colocado no quadro da arma. '
, ' 37) Concluíram
no depósito de remonta, no ano escolar dfl 1946-19407, o curso. de instrutores
de equitação
(2.~ ano),» com !lo classificaeão
que lhes vai indicada, os
seguintes oficiais de cavalaria:
Tenente Augusto Eduardo de Oliveira
lnha e Meneses Freire
de Andrade,
cavalaria n. o 7 - Muito bom.

Ferraz de Norodo regimento
dê

ORnEM no EXF:RCITO

2.· l"~rie

601

N." 8

:Alferf's:
Joaquim Miguel Duarte Silva, da Escola Prática de
Cavalaria - Muito bom.
Francisco dos Santos Farrusco Júnior, do regimento
de cavalaria n." 1 - Muito bom.
António Varela Romeiras Júnior, do regimento
de
cavalaria n." 7 -lJom.
38) Concluíram
no depósito de remonta, no ano escolar de 1\J46-1gn, o curso de aperfeiçoamento
de equitação, os seg-uintes oficiais de e.rvalar ia.:
Tenente Miguel Carlos Tenório
Caldeirá de Carvalho,
do regimento de cavalaria n." L
Alferes:
Adelino
•

Mendes

da Silva,

do regimento

de cavala-

o ')

na n. "".
Henrique
Manu ..l Gonçalves
cavalaria n." 6.

Vaz, .do regimento
.

de

39) Concluíram
na E"cola Prática
de Cavalaria,
no
ano escolar de 1\14o-!\..lH, o curso de oficial de informação, com a classificacão que lhes vai indicada, os seguintes oficiais de cavalaria :
Tenente J osé Luís de Pinho Canelhas - .Muito apto.
Alferes:
Luis

Cipriano

Jorge

de Lorena

Oliveira

Birne--

Muito a Ili o.
António
António

Teixeira da Rocha Pinto - .Apto.
Octávio Dias Machado - Apto.

40) Foi nomeado para frequentar
o. curso de instrutores de condueão auto, qUH t-ve início, em :!9 de Setembro do corrente ano, na Escola Prática de Cavalaria', o
tenente do regimento de cavalar ia n. ° 7 Emanuel Xavier
Ferreira
Coelho, em substituição
do alferes da mesma
unidade Luis Maria de Sousa Campeão Gouveia.

41) Chefia interinamente
o centro de mobilização
de
eng-enharia n." 4, cumulativamente
com o serviço da sua
unidade, o major de engonharia,
do batalhão de pontoneiros, Laurentino
de Almeida e Sá.
'
42) Deve ser inscr-ito. na escala dos oficiais milicianos
imediatamente
à esquerda do tenente miliciano
médico
Edmundo
Seabra
Cancela
o tenente
medico

médicos

602

ORDEM DO EXÉRCITO N.O 8

2." Série

Salvador José da Cunha Mendonça e Meneses, que, por
portaria inserta na presente Ordem do Exército, tem
passagem a oficial miliciano médico, ficando na situação
de licenciado.
43) Deve ser inscrito na escala dos oficiais milicianos
veterinários imediatamente à esquerda do tenente miliciano veterinário José Jacinto Pereira da Câmara o
tenente miliciano veterinário José Maria de Sousa Rafael,
que, por portaria de 15 de Julho último, publicada na.
Ordem do Exército n,? 7, 2." série, do corrente ano,
deixou de pertencer ao quadro permanente, por ter passado a oficial de complemento, ficando na situação delicenciado.
'44) Deve ser inscrito na escala dos oficiais milicianos
veterinários imediatamente à esquerda do alferes miliciano veterinário Rui Ernesto Vilela Teixeira Dinis o
alferes veterinário Zeferino Alves de Oliveira e Silva,
que, por portaria inserta na presente Ordem do Exércüo;
tem passagem a oficial miliciano veterinário, ficando na
situação de licenciado.
\

45) Passam a contar a antiguidade de alferes de 1 deNovembro de 1946, nos termos do § único do artigo 95.0
do decreto n. o 17:378, de 27 de Setembro de 1929,
o tenente Virgílio José de Lima Orvalho e o alferes
António Relvas Pires, ambos veterinários, ficando o primeiro, que mantém a patente de tenente, colocado na
respectiva escala imediatamente à direita do segundo.
46) Presta serviço na 3. a companhia de saúde, para
satisfazer à condição da alínea d) do § único do artigo
70.0 do decreto-lei n," 36:304, de 2'4 do Maio do correnteano, o capitão do serviço de administração militar, adido!
Carlos Pessoa Fraikin, por acumulaeão com as funções
que desempenha no Instituto Profissional dos Pupilos
dos Exércitos de Terra e Mar desde 10 de Setembro
corrente ano.
47) Foi autorizado o alferes miliciano do serviço de
administração militar, do regimento de infantaria n.? lO!
José da Silva Moura, a usar o nome de José Monra deMelo Vilhegas, e na parte da filiação, filho .de Alberto
de Melo Vilhegas, devendo ser feita a devida rectificação nos seus registos de matricula.
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4R) São nomeados para prestar provas especiais de
aptidão para o posto de major os seguintes capitães do
extinto quadro auxiliar de engenharia:
Francisco Dias Carpinteiro, do regimento de engenharia
n.O 2.
Possidónio Nunes Goulão, da Inspecção das Tropas de
Transmissões.
José Alagoinha, da Direcção da Arma de Engenharia.
49) Continua a prestar serviço no Supremo Tribunal
Militar, como promotor dA justiça, o coronel de infantaria Francisco José da Silva Santos Júnior, que pela
presente Ordem do Exército é colocado na situação de
reserva.
50) Deixou de "prestar serviço na Direcção da Arma
do Infantaria desde 1 de Outubro do corrente ano o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Luis António de Sant' Ana.
51) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria desde 1 de Setembro do corrente ano o
coronel de infantaria, na situação de reserva, Nuno Ferreira Viana.
52) Deixaram de prestar serviço na comi~são liquidatária do Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de
TeITa e Mar desde 4 de Setembro do corrente ano o
tenente-coronel de infantaria José Miguel Coelho Godinho e o capitão de infantaria Álvaro de La Cruz Quesada
M~ndes, ambos na situação de reserva.
53) Deixou de "prestar serviço na Direcção da Arma
de Infantaria desde 7 de Setembro do corrente ano o
tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim ,\Iendes Bragança.
54) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n o 9 desde 10 de Setembro do corrente ano o
tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
João Correia de Paiva Júnior, deixando de o prestar no
distrito de recrutamento e mobilização n.? 9.
55) É major, e não capitão, como consta da declaração 58) inserta na Ordem do Exército n.? 7, 2.8 série,
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do corrente ano, o major de infantaria,
na situação de
reserva, António Tomás de Aquino Tavares Júnior, que
foi desligado do serviço .
. 56) Estão desligailos
do serviço desde 26 de Agosto
do corrente ano, nos termos da última parte do artigo 1'5.0
n." 28:404, d« 01 de Dr-zembro de 1\:137,
do decreto-lei
os seguintes oficiais na situação de reserva:
Major de infantaria João Centeno de Sousa.
Capitão de infantaria Filipe do Nascimento Barros,
Tenente
de infantaria
Inácio Maria de Aça Castelo.
Branco.
57) Presta serviço na Carreira
de Tiro da Serra do
Pilar desde 23 de Setembro
do corrente ano o capitão
de infantaria,
na 'situação de reserva,
Cesário Tavares
Coelho.
58) Deixou de prestar
serviço no batalhão de caçadores n.? 7 desde :20 de Setembro
do corrente ano o
capitão de infantaria,
na situação de reserva, Francisco
Dias de Andrade Piçarra.
59) Presta
serviço na guarda nacional republicana
desde 26 de Setembro de UI·H, data da sua passagem à
reserva, o capitão de infantaria Ricardo da Costa Ivens
Ferraz.
60) Presta serviço nos serviços cartográficos
do exército desde 4 de Setembro
de 1~47, data da sua passagem à reserva, o capitão de infantaria José Boto.

61) Deixou de prestar serviço na Carreira de Tiro de
Braga desde 30 de Agosto do corrente ano o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Manuel António de
Assunção Sardinha.
62) Presta serviço na Carreira
de Tiro de Viana do
Castelo desde :H de Agosto do corrente ano o capitão
de infantaria,
na situação de reserva, Manuel José ..\ 0gueira Leite Braga.
63) Chama-se Augnsto Oliveira da Cunha, e não António Oliveira da Cunha, o capitão miliciano de infanturia
do extinto quadro especial, na situação de reserva, que,
pela declaração
68) inserta na Urdem do Ea·érr.itu n, o 7,
2.:1 série, do corrente ano, foi desligado do serviço.
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64) Deixou de prestar
serviço no distrito de recrutamento e mobilização
n." 10 desde 1 de Outubro do cor-'
rente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Joaquim Camilo Lobo Garcês Palha de Almeida.
66) Presta serviço na Intendência
Geral dos Abastecimentos desde 26 de Agosto do corrente
ano o tenente
de infantaria,
na situação de reserva, José Beato.
66) Presta serviço na Intendência
Geral dos Abasteci-'
mentos desde 12 de Agosto do corrente ano o tenente
de infantaria,
na situação de reserva, António Augusto
Machado.
67) Presta serviç-o no Ministério do Interior, como prosiderite da Câmara Municipal do concelho de Montalegre,
desde 25 de Agosto do corrente ano o tenente de infantaria, na situação de reserva,
João Rodrigues
Canedo.
68) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa
desde 6 de Agosto do corrente ano o tenente de infanteria, na situação
de reserva, Paulo Folgado Dias.
69) Deixou
berculosos
do
ano o tenente
Basilio Grave

de prestar serviço na assistôncia
aos tuexército
desde 2~ de Agosto do corrente
de infantaria, na situação de reserva, João
da Costa Rosa.

70) Deixou de fazer parte da comissão de recepção de
material de urtilharia de costa, qUI:Ifuncionava na Direcção
da vrma de Artilharia,
desde 21 de Agosto de 1947 o
coronel de artilharia,
na situação de reserva,
Gilberto
Duarte Mota.
71) Deixou de fazer parte da comissão de recepção de
material de artilharia de costa, que fuhcionava na Direcção
da Arma de Artilharia,
desdo 21 de Agosto de 1~47 o
coronel de artilharia, na situação de reserva, João Isidro
Tavares Montano.

72) Deixou de prestar serviço no centro de mobilizaçüo de infantaria n," 4 desde 12 de Svtembro do corrente
ano o capitão de artilharia, na situação de reserva, Francisco de Seixas Gomes.
da
73) Continua a prestar s(lrvi~o na 1.3 Repartição
2. II Direcção Geral deste Ministi>rio o capitão de artilhuría Munuel Marrecos
Duarte Júnior,
que, pela presente Ordem do Exercito, passa à situação de reserva.
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74) Presta serviço na guarda nacional republicana
desde 23 de Setembro de 1947, data da sua passagem à
reserva, o capitão de cavalaria Lino Vaz Palma Antunes.
75) Continua a prestar serviço na polícia internacional
e de defesa do Estado.o capitão de cavalaria, adido,
no Ministério do lnterior, João Afonso Amado de Melo
Ramalho da Cunha e Vasconcelos, que, pela presente Ordem do Exército, é colocado na situação de reserva.
76) Deixou de prestar serviço no regimento de cavalaria n.? 6 desde 22 de Agosto do corrente ano o tenente
de cavalaria, na situação de reserva, Patrocinio Gonçalves.
77) Deixou de prestar serviço no 2.0 grupo pesado
de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa desde 23 de
Setembro do corrente ano o tenente de cavalaria, na.
situação de reserva, José Francisco Barradas.
78) Deixou de prestar serviço no regimento de infantaria n.? 4 desde 24 de Agosto do corrente ano o capitão
médico, na situação de reserva, Augusto Carlos Palma.
79) Deixou de prestar serviço no hospital regional
n.? 1 desde 18 de Agosto do corrente ano o capitão
médico, na situação de reserva, Joaquim Alves Correia
de Araújo.
80) Presta serviço no Cofre de Previdência dos Oficiais do Exército Metropolitano desde 22 de Setembro
do corrente ano o tenente-coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Fernando Vítor
Valente Valadas Vieira.
81) Presta serviço no grupo de artilharia contra aeronave!' n.? 3 desde 18 de Agosto do corrente ano O
capitão do serviço de administração militar Estêvão de
Jesus Calado, que, pela presente Ordem do Exército,
passa à situação de reserva.
82) Presta serviço no centro de mobilização do cavalaria n.? 3 desdo 1 do Outubro do corrente ano o capi-.
tão miliciano do serviço de administração militar, do
extinto quadro especial, na situação de reserva, José
Marecos, deixando -íe o prestar no conselho administrativo das La e 2. a Direcções Gerais deste Ministério.
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83) Continua a prestar serviço no regimento de artilharia ligoira n." 3 o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do exército Manuel Gonçalves Rodrigues, que
passa à situação de reserva pela presente Ordem do
Exéreito.
84) Deixou de prestar serviço na comissão liquidatária do extinto Conselho Tutelar e Pedagógico dos Exércitos de Terra e Mar desde 4 de Setembro do corrente
ano, passando desde 5 a prestar serviço na ~.a Repartição da 1.a Direcção Geral deste Ministério, o alferes do
quadro dos serviços auxiliares do exército, na situação
de reserva, J oaq uim Fernandes.
85) Presta serviço no centro de mobilização de engenharia n. o 4 desde 11 de Setembro do corrente ano o
alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
na situação de reserva, José Belo Vieira, cumulativamente com O serviço da extinta secção do depósito geral
de material sanitário e de hospitalização, no Entroncamento.
86) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 3 desde 1 de Outubro do corrente ano o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
exército, na situação de reserva, João Fialho.
87) Estão desligados do serviço desde as datas que
lhes vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0 do decreto lei n." 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, os oficiuís, na situação de reserva, a seguir mencionados e que nas datas referidas atingiram o limite de
• idade para transitar para a situação de reforma:
Tenente-coronel do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, inválido de guerra, Francisco Nicolau
de Oliveira, desde 25 de Setembro de 1947.
Major de infantaria Alfredo Augusto Xavier Perestrelo
da Conceição, desde 27 de Agosto de 1947.
Major de infantaria David José Gonçalves Magno, desde
17 de Agosto de 1947.
Major de infantaria António Luís Pestana, desde 11 de
Setembro dê 194:7.
Major de cavalaria Joaquim Baptista Belo de Carvalho,
desde 28 de Set0mbro de 1947.
Capitão de infantaria Carlos António Casaca, desde 1 de
Agosto de 1947.
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Capitão de infantaria José Antunes, desde 17 de Setembro de 1947.
Capitão de cavalaria António Ulpiano Rodrigues, desde
5 de Agosto de 1947.
SR) Continua a prestar serviço no Laboratório Militar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos o capitão, do
extinto quadro de oficiais do secretariado militar, José
Marques Martíns, yue passa à situação de reserva pela
presente Ordem do Exército.
89) Deixou de prestar serviço no quartel general da
2. a região militar desde 21 de Setembro do corrente
ano o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, José Martins
Ribeiro.
. 90) Deixou de prestar serviço no depósito geral de
material de guerra desde 10 de Setembro do corrente
ano o capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia',
na situação de reserva, João Ferreira do Rosário.
91) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia ligeira n. o 1 desde 7 de Setembro do corrente
ano o tenente do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação de reserva, José Marques Carrilho.
92) Presta serviço no depósito geral de material de
subsistências desde 29 de Agosto do corrente ano o
major, do extinto quadro auxiliar de engenharia, João
Augusto Teodósio, que passa' à situação de reserva pela
presente Ordem do Exército.
93) 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 reforma:
General Luís Augusto Ferreira Martins, 51.840tS.
Generãl Casimiro Vitor de Sousa Telps, 51.840,$.
Coronel dA infantaria Álvaro Colen Godinho, 2 1.8611'S60.
Coronel de infantaria António Emílio Cortês, 2!).900~.W.
Coronel de infantaria Francisco de Paula Geraldes Barba,
29.900640.
.
Coronel de infantaria José Joaquim Canhão, 31.H686.
Coronel de infantaria José Maria Martinho, 29.94661>0.
Coronel de infantaria Domingos Barreira da Silva Pa
tacho, 31.937640.

•

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 8

609

Coronel de infantaria Feliciano António da Silva Leal,
33.4351$60.
Coronel de artilharia Carlos Augusto de Passos Pereira
de Castro, ol.79:?t$80.
Coronel de artilharia J oão José Pereira Damasceno;
35. 712t$.
Coronel médico Joaquim de Assunção Ferraz Júnior,
31.671t$.
Coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia, Isidoro
Duarte, 31.0931$60.
Coronel do extinto quadro auxiliar de engenharia JoséMaria da Silva Figueiredo, 31.7) 9{).
Tenente-coronel de infantaria João Francisco Ribeiro,
29.83Ót$~0.
Tenente cor ••nel miliciano de engenharia, do extinto quadro
especial, Miguel Vaz Duarte Bacelar, 2K.800t$.
Tenente-coronel
do serviço de administração militar
Francisco Pina Esteves Lopes, 20.74,7MO.
Tenente-coronel farmacêutico Pedro Augusto Ferreira
da Silva, 2ii.22M20.
Tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia
João d'IS Santos, 28.4ltitS60.
Tenente-coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia:
Francisco Mota, 26.1OUt$60.
Major de infantaria José dos SOantose Cunha, 27.597tS20.
M~jnr médico Domingos da Costa Mar tíns, 8.219J·1O.
Mujor do extinto quadro auxiliar de engenharia Manuel
Jacinto Fortes, 2:3.39:38.
Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Ollmpio Manuel Pedro de Melo, n.90)t$20.
Capitão de infantaria José Maria de Mendonça, 24.6638.
Capitão de infantaria José António Martins Júnior,
:!4.663;5.
Ca pilão de infantaria Francisco da Silva Rijo, 23.1721$.
Capitão de infantaria João Baptista Lombo, 22.955.:$40.
Capitão de infantaria João de Almeida Serra, 21.87t3660.
Cu pitão de infantaria Eduardo Correia Gaspar, 22.586840.
Cê! pitão de infantaria Francisco Gonçalves Curono,
21.h80880.
Capitão de infantaria Eduardo Emiliano Rego, 20. 736~~
Capitão
do infantaria Manuel Martins Bernardo Castilho, 20.726:i-l0.
Oapit~o de- infantaria. Francisco Gonçalves Calhoiros,
19.118t$40.
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Santos!

ltl.13M40.

Capitão de infantaria Manuel António Tomé, 18 349650.
miliciano de infantaria do extinto quadro especial Manuel do Freixo, 14.4B3,$fiO.
Capitão de cavalaria António Mendes Júnior, 17.821680.
Capirâo do serviço de administração militar António Luís
Porto, 2~.6291'560.
'
Capitão do serviço de administração militar Augusto
Magalhães Pires, 16.48MÓó.
Oapitão do serviço de administração
militar Francisco
Jacinto Ribeiro Soares, 22.tj63~20.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Leopoldo João das Dores Saraiva, 17.6óV680.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia António
Castanheira, 24.108õ.
Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia Francisco Serra, 19.5841$.
Oapitão do extinto quadro auxiliar de a\tilharia José
Luís dos Santos, 21.478~20.
Capitão p cador Eugénio Artur Oandeias Pereira, 19.5R4t$.
Te ..ente de infantaria João Alves de Sousa, 13.018.$15.
Tenente de infantaria António Pires. 14.46·M20.
Tenente de infantaria António Joaquim Gaspar de Almeida, 17.ó716.
'I'e ue n te de infantaria Serafim Gomes de Queirós,
17.821i$HO.
'
Tenente de infantaria João Pedro, 18.146~40.
Tenente
de infantaria
Bento da Silva Fernandes,
18.250.$20.
Tenen te de infantaria Domingos Ferreira Mendes,
18.265620.
Tenente chefe de banda de música J osé de Sousa, 10.4001$.
Capitão

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

94) 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 10 Exército para a situação de reserva:
General, com o curso do estado maior, Joaquim dos
Santos Oorreia, 54.000~.
Coronel de infantaria José Ribeiro da Fonseca de Mendonça, 36.000;$.
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Ooronel de infantaria Francisco José da Silva Santos
Júnior, 36.000~.
Corouel de artilharia Celestino Pereira Castilho, 37.2008.
Coronel de artilharia Emídio Duarte Cadima, 37.2006.
Coronel
de artilharia
Manuel de Beires Junqueira,
37.2006.
•
Coronel do serviço de administração militar Eurico
Baptista Severo de Oliveira, 3v.OUOt$.
Major de infantaria Luciano Gomes Martins Cardoso,
24. 750,,~.Tem 32 anos de serviço.
Major de infantaria
Francisco da Conceição Dias,
24.302MO. Tem 32 anos de serviço.
Major do extinto quadro auxiliar de engenharia João
Augusto Teodósio, 25.800t$. 'rem 35 anos de serviço.
'Capitão de infantaria RIcardo da Costa Ivens Ferraz,
21.6006. (Vence pelo Ministério do Interior).
Capitão de infantaria José Boto, 21.181620. Tem 35 anos
de serviço.
Capitão de artilharia Manuel Marecos Duarte Júnior,
18.000tS. Tem 30 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Lino Vaz Palma Antunes, 20.430~.
Tem 34 anos de serviço. (Vence pelo Ministério do
Interior).
Capitão de cavalaria João Afonso Amado de Melo Ramalho da Cunha e Vasconcelos, 21.6008. Tem 33 anos
de serviço. (Vence pelo Ministério do Interior).
Capitão do serviço de administração militar Estêvão de
Jesus Calado, 21.600;$.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército
Manuel Gonçalves Rodrigues, 20.4006.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Marques Martins, 18.133620. Tem 32 anos
de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
José Matos Cavaleiro, 13.0001$. Tem 20 anos de serviço.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército
António Augusto Vicente da Rocha, 15.6006.

Ministério da Guerra - 3. a Direcção Geral _ I. a Repartição
95) Publica-se o programa do exame de admissão à
matricula no curso do estado maior a que se refere o
§ 2.° do artigo 28.° do decreto-lei n." 30:264, alterado
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pelo decreto-lei
n.? 36:238
1. a série, de 19-:17):

N.o 8

(Ordem do Exército

2 • Série
n.? 3,

1.0 Exame de história geral (alínea a) do § 2.° do artigo 28.0 do citado decreto-lei}:
L Os descobrimentos e conquistas do século XVI
e suas consequências.
II. A Europa da Paz de Westfálía
(1648) e OOS
Pirenéus (161'>9): Espanha e FrançaLuís XIV e Filipe IV; o fim do século hispano-alemão; a igualdade politica p jurídica
dos Estadus; o priucipio do equilíbrio europeu.

III. Do Tratado

de Westfália

à Revolução Fran-

cesa.

IV.

A França de Luis XIV e as guerras de
sucessão da Espanha e da Austria: a
paz de Utrecht (1713) e o Tratado de
Aix-la-Chaperle (1748-Luis XV).
A revolução inglesa de 88 e a declaração
dos díreitos ; a Inglaterra e o equilíbrio
europeu.
O engrandecimento da Prússia; a guerra
dos sete anos.
A entrada dos eslavos na politica europeia.
A Revolução
Francesa:
causas, carácter e
fases,
A Assembleia Constituinte e a atitude
dos reis da Europa,
A Assemblela Legislativa.
Coligacão prusso-austríaca.
A Convenção Nacional.
A guerra; campanha da Alemanha e da
Itália.

V. Napoleão; o Consulado e o Império; a luta
contra a Europa; os cem dias; Waterloo,
VI. A Europa do Tratado de Viena e a Santa
Aliança.
VII. Constituição do Império Alemão sob a hogemonia da Prússia j a luta contra a Á usrria
e contra a França j suas consequências para
a carta da Europa.
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VIII. A expansão colonial: a Conferência

de Berlim;
a partilha
da África e da América.
IX. A paz armada antes da 1.a gúerra mundial:
o espírito do imperialismo
na França, Inglaterra,
Alemanha e Rússia.
X. A V' guerra mundial: causas imediatas; principais momentos políticos;
a paz de Versailles e a Sociedade das Nações.
Fundamentos
e consequências
da 20 a guerra mundial.

imediatas

2.0 Exame de geografia unioersai (alinea a) do § 2.0 do
28.0 do citado decreto-lei):

artigo

1. Os grandes
II.

III.

acidentes geográficos
do Globo;
sua distribuicão pelos cinco continentes.
Distribuição geral dos recursos económicos naturais de maior importância
militar (carvão,
petróleo,
ferro, cereais, têxteis, borracha).
Divisão politica geral dos cinco continentes.

3. o Exame sobre conhecimentos militares gerais ( alinea c)
do § 2.0 do artigo 28.0 do citado decreto-lei):

I. Elementos

de organização
militar das pequenas unidades em -campanha.
II. Leitura de cartas.
III. Elementos de táctica geral; organização e táctica da arma a que pertence o examinando.
IV. Generalidades
sobre meios de transmissão
e
sou emprego.

Observações,
a) Estes três exames devem realizar-se antes dos estágios nas escolas práticas ou técnicas da- diferentes armas,
a que se refere a condição 4.a do artigo 2~.0 do citado
decreto-lei;
b) Excepcionalmento,
o exame a que se refere o n. o 3.0
deste programa
realizar-se-á,
para os oficiais que efectuaram já os estágios no corrento ano, em princípios do
próximo mês de Outubro.
•
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plano dos cursos, estágios

e tirocínios
Arma

Cursos, estágios

e (:,oclnios

Inicio

de

Duração

0fI
Tirocínio

a oficial (a)

dos aspirantes

Curso de transmissões:
1.0 turno
2.° turno

• . . • •

de companhia

Estágio dos candidatos
estado maior.
Curso de instrutores
auto.

3-11-19·17

15 (quinze)

••

semanas

15 (q u i n z e) semanas

3-11-1947

6 (seis) semanas.

2- 2 -1948

6 (seis) semanas.

e

2.' parte (camuflagem e defesa
antigás).
Curso de oficial de informação (8.
I. R.) (b).

Curso de comandantes

12 (doze) meses

16- 2 -1948

Estágio para a instrução da metralhadora pesada antiaérea.
Curso de sapadores, camuflagem
defesa antigás:
L' parte (sapadores) •• ,.

1-10-1947

ao curso do
de condução

15- 3 -1948

4 (quatro)

12-4-HI48

13

14- 6-1948

6 (seis) semanas.

28- G-1948

4 (quatro)

semanas.

(d)

4 (quatro)

semanas.

(treze)

semanas.
semanas

Sargentos
Curso de sapadores,
defesa antig:i~:

camuflagem

1.' parte (sapadores}:
1.0 turno
2.· turno

.

e

3-11-1947

6 (seis) semanas.

22- 3 -1948

6 (seis) semanas

.

e
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para oficiais, sargentos e praças de pré no ano de 1947-1948:
Infanfaria

"

.r:

Frequência

Local onde funcionam

.

Disposição

legal em que se baseia

ciais
Vinte e nove aspirantes
(número
provável).

Escola Prática
Infan taria.

Quinzt3 subalternos

Esc~la _ de TranS_]
mISSUOS.
Escola do Transmissões.
Batalhão de engenhos.

Quinze subalternos
Dezasseis subalternos.

Vi n te subalternos
Vinte

subalternos

Quinze subalternos

Quarenta
tos (c).

tenen-

Doze capitães
tenentes.

ou

Vinte subalternos (e).

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Infan taria.

de

de]
de
de

Escola Prática
Infantaria.

de

Escola Prática
Infantaria.

de

Decreto n.v 30:874, artigo 43.°
(Ordem do Exército n.v 10, L'
série, 1940), alterado pelo
decreto n.? 36:237 (Ordem do
Etcército n.v 3, La série, 1947)
Decreto n.s 18:775 (Urdem do
Exército n. ° 13, 1.. série, 1930)
e despacho de 14 de 1\1 aio de
1942.
Regulamento
geral para a
ins trução do exérci to, artigo 264,0
Decreto n,. 13:8.11, artigo 88.0
[Urdem do Exército n.s 7, La
série, }fJ27).
·Portaria
n.> 8:181 (Ordem do
Exército n,O 7, La série, 1935).
Regulamento
par'u a instrução das tropas de infantaria,
n.s 308.
Decreto n.s 17:378, artigo 43,0
(Ordem do Exército n.O 15,
ta série, 1929),
Decreto n.s 30:264, artigo 28 .•
(O,'dem do Exército n.· 1,1.série, 1940),
Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 264.°

Batalhões
de metralhadoras n.0'1
e 3.

praças de pré

I

Vinte e um sargentos ou funiéís II)
Vinte sanronros ou
funiéis~

Escola Prática
Infantaria.
Escola Prática
Infantaria.

d ( Regulamento
geral para a
e
instrução
do exérci to, ard
tigo 2~4,· Regulamento para
e
a instrução das tropas de infantaria, n.· 308.
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2." parte (camuflagem
antigás) :
1." turno

InIcio

2.' Série

Duração

e defesa

15-3 -1948 4 (quatro) semanas.

2.° turno

31-5 -1948 4 (quatro)

Curso de aperfeiçoamento
dores:
1.° turno

de sapa-

17-11-1947 4 (quatro) semanas.

2.° turno

6-4-1948

Curso de informação,
e observação,

•••••••

3.° turno

••

•
••

Curso de monitores auxiliares
ginástica e desportos.
Curso de monitores
auto.

de

de condução

4 (quatro)

semanas.

23- 2 -1948 13 (treze) semanas ••

transmissões

'Curso de vaguemestres :
1.° turno
•

2.° turno

semanas.

19-4-1948

4 (quatro)

24-5-1948

4 (quatro) semanas.

28-6-1948

4 (quatro)

semanas .•

semanas.

9- 8 -1948 10 (dez) semanas
(d)

4 (quatro)

semanas.

(a) Inclui a participação na escola de recrutas. O último mil. de tirocinlo é de férias.
(b) Exige a precedêncla do curso de transmlssões.
Inclui todos os alferes de 1942.
(d) A flxur poja Direcção da Arma de Infuut aela, não devendo o seu funcionamento
coíncí
(e) De preferência devem possuir boteatus do condução auto.
(.f) Vinto de infantaria e um de administração militar.
(g) Frequentado
somente pelos aargeutos ou furr1óis que obttverem aprovoitamento
na 1.a
(lt) Todas as pruças presentes nas ütotres especializadas em sapadores na última escola de
(i) A fixar pela Direcção da Arma de Infantaria, conforme as necessidades. Número má
(c)
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(g)

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

(9)

(h)

(h)
Vinte sargentos
furriéis.

ou

Onze sargentos
furriéis.

ou

Onze sargentos
furriéis.

ou

Onze sargentos
furriéis.

ou

(i)
ou

Escola Prática
J n fantaria.
Escola Prática
Infantaria.
Escola Prática
Infantaria.
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Vinte sargentos
furriéis (e).
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Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 224 ° Regulameuto para
a instrução das tropas de infantaria, n.s 308.

de [
de

I
Regulamento
para a instrução
<tas tropas de infantaria,
11.° 308.

de)
de
de

Escola Prática de
Adm in istr ação
Militar.
Escola Prática de
Administração
Militar.
Escolá Prática de
Administração
Militar.
Escola do "Exército
Batalhão de metralhadoras n.s 2.

I
I

Regulamento
gerai para a
instrução
do exército,
artigo 224.° Regulamento para
a instrução das tropas de infantaria, n.? 308.

Regulamento
instrução
tigo 224.°

do

geral
para a
exército, ar-

j
Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 224.°
Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 224.°

dir com &s escolas de recrutas.
parte do curso (sapadores).
recrutas (1.0 turno, L" encorporaçâo de 1947; 2.' turno, 2.· encorporacão
ximo trinta e cinco sargentos ou furrléis.

de 1917).
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Arma de
I

Cursos,

estágios

e tlroeJnlos

InJelo

Duração

Oti
TIrocínio dos aspirantes a oficial (a)

1-10-19i7

Curso de transmissões:
1.° tu.rno

3-11-1947 15 (quinze) semanas.

2.° turno

12 (doze) meses

16- 2 -1948 15 (quinze) semanas.

Curso de mecânicos electricistas.

3-11-1947 3 (três) meses.

Curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigas:
1.· parte - sapadores

2- 2 -1948 6 (seis) semanas.

2.· parte - camuflageme defesa
antigás.

15- 3 -1948 4 (quatro) semanas.

Curso de oficial de informações (b)

12- 4 -19-18 13 (treze) semanas.

(S. I. R.).

Estágio para comandantes de bateria.

15- 3 -1948 12 (doze) semanas

Estágio para comandantes de grupo

26-4 -1948 6 (seis) semanas.

Estágio dos candidatos ao curso do
estado maior.
Curso de comandantes de bateria

3-5-1948
31-5-1948

4 (quatro) semanas.
8 (oito) semanas.

Curso de instrutores de telemetriatas:
1.° turno (artilharia de costa)

5-7 -1948 3 (três) semanas.

2.° turno (artilharia de campa-

2-8 -1948 3 (três) semanas.

nha).

3.° turno (artilharia antiaérea)
Curso de instrutores de condução
auto.

30- 8 -1948 5 (cinco) semanas

(f)

4 (quatro) semanas
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artilharia
'Disposiçl\o

Local onde funcionam

FrequOncia

legal em quo se baseia

clais
Oito aspirantes
a
oficial (número
provável).

Escola Prática de
Artilharia
e centro de instrução
de artilharia contra aeronaves.

Decreto n.s 30:874 (Orde.m do
Exército
n.O 10, 1.' série,
1940).

Nove

subalternos

Cinco

subalternos

Escola' de TranS-\
misaões.
Esc~la _ de Transunssoes.
Bateria de especialistas
do regimento de artilharia de costa.

Decreto n.? 18:775 (Ordem do
Exéreito n." 13, L" série,
1930), e despacho de 14 de
Maio de 1942.
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.·

Cinco subalternos

Seis
Sete

subalternos
subalternos

Escola Prática
Enlrenharia.
Escola Prática
Engenharia.

de
da

Decreto n.O 13:851, artigo 88.0
(Ordem do Exército
n.O 7,
1.' série, 1927).
Regulamento

geral para a
exército, ar-

Seis capitães
neutes.

ou te-

Escola Prática
Artilharia.

Dez capitães
nentes.

ou te-

Centro de instrll'Ção
de artilharia contra aeronaves.
Cen tro de instruçâo
de artilbaria contra aeronaves
Escola. Prática de
Artilharia.
Escola Prática
de
Artilharia.

tigo 26t.0
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.°
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.°
Decreto n.O 30:264 (Ordem do
Exército n • 1, 1.' séri e, 1940).
Decreto n.O 17:378, (Ordem do
EJJercito n. o 15, 1." série,
1929).

Centro de telemetria de artilharia.
Centro de telemetria de artilharia.
Centro de telemetria de artilharia.

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 26t.0 Instrucões provisórias para o fUllcionamt'nto
do centro de telemetria
de
artilharia
(Ordem do Exército n.O 3,1.· série, 1942).

Quatro tenentes-coronéis ou majores
Doze capitães ou
tenentes.
Cinco tenentes

Vois

subalternos

(c).
Cinco subalternos

(d).
Cinco subalternos

(e) .
Oito subalternos
(9)·

(h)

de

1

iustruçâo

do

Regul amen to geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 26!.·

ORDEM DO EXERCITO N.o 8
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Cursos, estágios

Iuiclo

e tiroclnlos

2." Série

Dur ação

Sargentos e
Curso de observadores

de tiro.

Curso de chefes de mecânicos
tricistas.

Curso de mecânicos
1 ° ano.

. •
elec-

3-11-1947 3 (três) meses.
3-11-1947 9 (nove) meses.

3-11-1947 9 (nove) meses .•••

electricistas-

Curso de monitores de telemetristas:
1.0 turno (artilharia
de costa e
de campanha).
•
.
2.° turno (ar tilhar ia antiaérea)
Curso de sapadores, camuflagem
defesa antigás (2." parte) :

3-11-1947 4 (quatro)

semanas.

2-12-1947 6 (seis) semanas .•

e

1.° turno

15- 3 -1948 4 (quatro)

2.° turno

31- 5 -1948 4 (quatro) semanas.

semanas.

•

Curso de vague mestres :
1.° turno

19- 4 -1948 4 (quatro)

2.° turno

24-5 -1948 4 (quatro) semanas ..

Curso de monitores auxiliares de
ginástica e desportos.
Curso de transmissões e agentes de
ligação.
Curso de monitores de condução
auto.

9-8-1948

semanas .•

10 (dez) semanas

(I)

16 (dezasseis) semanas

(I)

4 (quatro)

semanas ..

(a) Inclui a partlclpa~1I0 na oscoln de recrutas e curso de tiro para aspirantes a oficiaI na
contra aeronaves. (Condições do funcionamento daquelo curso 9 deste estágio a regular pela
(b) Exlgo a precedência
do curso de transmlssOes.
(c) Oe artllharln
de costa.
(d) De artilharia de cumpnnb a.
(.) De artilharia antiaérea.
(J) A fixar oportunamente
pela Direcção da Arma de Art.l lhuela, não devendo o seu funclo
(1/) Do preferência devem possuir beletlns de condução auto.
(ft) NUII' centro de tnsteueão
tomporárlo a designar oportunamento
pela Direcção da Arma
(i) A lixar poIa L" Dtroecão
Geral do Mlnlstórlo da Guerra,
j) TrO. sargentos ou furrléls por roglmento, dois por grupo Indepondente o Escola Prática
k) Dois snrgenrcs
ou furrléls por cada unidade de artilharia nnttaõrea,
ou furrléis por regimento e quatro por grupo independente e
~l) Cinco segundcs-snr-gentos
(m) Em centros do Instrução temporários a deslgnnr oportunamonto
peln Dlrecção da Armn

ORDEM

2.' Série

DO EXÉRCITO

Local olldo fu.nclonnm

Prcquêucla

I

N.· 8
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Dlsposlçlio legal em que se baseia

praças de pré

Doze sargentos
furriéis.
(i)

ou

(t)

Bateria
de especialitlades do reg'imento de artilbaria de costa.

(j)

Centro de telcme-]
tria dc artilharia
Centro de telemetria de artilharia

(k)

Recrulamento geral para a inst~ução do ex:érci to, ar ti go 224. °
Regulamento da Escola de Mecânicos Electricistas do Exército, artigos 3.° e 4.° (01'dem
do Exél'cito n.? 4, L' série, de
1(44) .•
Regulamento da Escola de Mecânicos Electricista,
do Exército, artigos 3.° e 4.° (Ordem
do Exército n.? 4, L' série, de
1944).

Escola Prática
de
Artilharia.
Bateria
do espeelalldades do regimento de artilharia de costa.

Quatro s ar g en tos
ou furriéis.
Quatro sargentos
ou furríúis.

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

Dois sargentos
furriéis.

ou

Dois sargentos
furriéis.

ou

Oito sargentos
furriéis.
(l)

ou

Escola Pr átice, de
Administração
Mr
i itar, . .
Escola Pratica de
Administração
Militar.
Escola do Exército

Oito sargentos
furriéis (g).

ou

Regulamento
instrução
tigo 224.°

I Regulamento

:: 1
1

instrução
tigo 224.°

geral para a
do exército, ar-

geral para a
do exército, ar-

I

(m)

(li)

Regulamento
instrução
ti
224 °
Igo
.

geral para a
do exército, ar-

Regulamento
g('ral para a instrução do exército, artigo 224.°
Regulamento
geral para a instrução do extlrcito,artigo 224 °
Regulamento
geral para a instrução do exército, artigo 224·

Escola Prática do Artilharia e o estágio pnra subalteruos no contra. de Instrução do artilharia
Dírecçâc da Arma do Artilharia). Os últimos quinzo dias do tirocinio são do férias.

namento

cotneídlr

com as escolas

do recrutas.

de Artilharia.
de Artilharia
Escola Prática
de Artllharla.

o um por bateria
de Artilharia.

Indepelldente.
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2." Série

Arma de

Cursos, estágios e tirocínios

Início

Duração

011
Tirocínio dos aspirantes a oficial (a)

1-10-1947

Curso de comandantes de esquadrão

10-11-1947

Curso de instrutores de equitação:
1.· ano

3-11-1947

9 (nove) meses

3-11-1947

9 (nove) meses

3-11-1947

15 (quinze) semanas

2.° ano
Curso de transmissões

Curso de instrutores
auto.

de condução

12 (doze) meses .
6 (seis) semanas.

3-11-:1.947 8 (oito) semanas ...

Curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigás:
1." parte (sapadores) ..

"

2- 2 -1948

6 (seis) semanas ..

2." parte (camuflagem e defesa
antigás).

15- 3 -1948

4 (quatro) semanas.

Estágio dos candidatos ao curso do
estado maior.
Curso de oficial de informações
(8. I. R.) (d).

16- 2 -1948

4 (quatro) semanas.

12- 4 -1948

10 (dez) semanas •.

Sargentos e

Curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigás:
1." parte (safadores). • . .

3-11-1947

6 (seis) semanas ...

2." parte (camuflagem e defesa
antigás) :
1.· turno

15- 3 -1948

4 (quatro) semanas.

31- 5-1948

4 (quatro) semanas .

. 2.° turno

2." Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N.o 8
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cavalaria
FreqnOncla

Dtspo slção legal em que se baseia

Local ondo funcionam

elals
Onze aspirantes
(número
provável).
Dezassete tenentes

(b).
Cinco

subàlternos

(c)
Quatro subalternos

Escola Prática
Cavalaria.

de

Decreto n.s 30:874' (Ordem do
Exércitou» 10, I.s série, 1940).

Escola Prática
Cavalaria.

de

Decreto n.? 17:378 (Ordem do
Exército n. ° 15, 1.' série, 1929).

Esquadrão
equitação
dodeDepósito de Remonta.
Esquadrão de equitaçâo do Depósito de Remonta.
Escola de Transmissões.

Sei s s u b alternos

Escola Prática
Cavalaria.

Cinco

subalternos

Cinco

subalternos

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

Doze capitães ou
tenentes.
Quatro subalternos

Escola Prática
Cavalaria.
Escola Prática
Cavalaria.

de

de
de

Três sargentos
furr iéis.
Três sargentos
furriéis.

R egu Iamento

gera I para
a
instrução
do exército,
artigo 264°, e regulamento
rio
curso de instrutores de equitação,1945.
Decreto n." 18:775 (Ordem do
Exército n.s 13, I" série, 1\:130)
e despacho de 14 de Maio de
1942.
Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 264.°

I

Decreto n." 13:851 (Ordem do
Exército n.? 7,1.' série, 1927).

Decreto n.O 30:264 (Ordem do
Exército n.O1, L' série, 1940).
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264,·

de
de

•

praças de pré

Seis sargentos
furriéis,

j

ou

ou
ou

Escola Prática
Cavalaria.

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

I
I

de

de
de

j

to geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 224.°

Regulamon

2.' Série
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Cursos, estágios

e tlrodnlos

Início

Duração

Curso de monitores
auto.

de condução

3-11-1947 8 (oito) semanas.

Curso

de equitação

3-11-1947 9 (nove) meses.

de monitores

Curso de aperfeiçoamento
dores.
Curso de' transmissões,
e informação.

,le sapa-

observação

Curso de vaguemestre:
1.0 turno

2.° turno
Curso de monitores auxiliares
ginástica e desportos.

de

•

3-11-1947 6 (seis) semanas

(

12-1-1947

16 (dezasseis) semanas

19-4-1948

4 (quatro)

semanas.

24- 5 -1948 4 (quatro)

semanas.

9- 8 -1948 10 (dez) semanas

ia) Inclui o. comparticipação no. escol o. de recrutas. O último mês de tirocínio é de íérias.
Inclui todos os alferos de HI40 e de 1941.
(c) Os que transitarem do 1.. ano do curso de 1946-19t7.
(d) Exige a precedência do curso de transmissões.
(e) Um sargento ou furriel de cada unIdade da arma.
(f)
De todas as armns onde haja do ministrar-se a instrução equestre.
(g) Todas as praças sapadores presentes na fileira e que tenham tormlnado n escol o. de re

"1b)

Arma de

Cursos, estágios e tirocínios

Inicio

Duração

Ofl
Tirocínio

dos aspirantes

a oficial (a)

1-10-1947 11 (onze) meses

.•

Curso de transmissões:

1.° turno

3-11-1947 15 (quinze)

semanas

2.° turno

16- 2 -1948 15 (quinze)

semanas

2.' Série

ORDEM

(e)

Escola Prática
Cavalaria.
ou

Esquadrão de equitação do Depóde Remonta.
Escola Prática
Cavalaria.

de

Quatro
sargentos
ou furriéis.

Escola Prática
Cavalaria.

de

Dois sargentos
furriéis.

Escola Prática de
Administração
J\1ilitar.
Escola Prática de
Administração
Militar.
Escola do Exército

ou
ou

Quatro
sargentos
ou furriéis.

N." 8
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legal em quo so basola

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 224.·
Regulamento
geral
para
a
iustruçâo
do exército,
artigo 2240.·, e regulamento
do
curso de instrutores de equitação, 1945.
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 2240.·, e despacho de 18
de .J ulho de 1940.
Regulamento
geral
para
a
instrução
cio exército,
ar·
tigo 2240.·

de

(g)

Dois sargentos
furriéis.

Disposição

Local onde funcionam

Frequência

Dez sargentos
furriéis (f)

DO EXÉRCITO

1

Regulamento
instrução
tig~ 224.·

I Regulamento
instrução

do

geral
para
a
exército,
ar-

do

geral
para
a
exército,
ar-

tigo 224.·

crut.as e escol a do cabos do 1.0 turno.

engenharia
Frequência

Local onde funcionam

ciais
Dois aspirantes
(número
provável).

Escola Prática
Engenharia.

Vinte e oito subalternos (b).
Vinte subalternos

Escola de TraUS-j
missões.
Escola de Transmissões.

(c).

de

Disposição

I

l ogal om quo se baseia

Decreto n.· 30:874 (Ordem do
Exército n.v 10, L" séric,1940).
Decreto n.s 18:775 (Ordem do
Exercito n.? 13, l.' série, 1930)
e despacho de 14 de Maio de
1942.

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 8
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Cursos, estágios

Inicio

e tirocínios

Curso de mecânico auto para subalternos do quadro do serviço auxiliar do exército.
Curso de sapadores,
defesa antigás:
L' parte

camuflagem

(sapadores)

2.' parte (camuflagem
antigas.

e defesa

Curso de oficial de informações
r. H.).

Estágio de candidatos
estado maior.
Curso de sapadores

(8.

3-11-1947

Até '{ de Agosto
1948 (d).

2- 2 -1948

6 (seis) semanas.

ao curso do

.

de assà1to

15- 3 -1948

4. (quatro)

12- 4 -194.8

10 (dez) semanas

6- 9 -1948

de condução

Curso de instrutores
auto.

Duraçâo

de

e

.' .

•

2.' Série

!

4 (quatro)

semanas.

semanas.

15- 3 -1948

3 (três) semanas.

31- 5 -1948

4 (quatro)

semanas.

Com ainstru- 6 (seis) semanas.
o co 111plementar
de sapadores de assalto (h).
ç

ã

c-

Sargentos e
Cursos de condutores de trabalhos
e obras de engeuharia.

3-11-1947

10 (dez) meses .•.

Curso de motoristas

. . . • • • •

3-11-1947

20 (vinte)

2.° ano do curso de habilitação para
sargentos-ajudantes
chefes dn mecânicos automobilistas.

3-11-19-i7

Até 23 de Julho
1948 (i).

de

1.° ano elo curso ele habilitação para
segundos-mecânicos
automohiiistas,

3-11-1947

Ató 23 de Julho
194~.

de

Estágio

3-lL-1947

14 (catorze)

ele radiomontadores

semanas .

semanas

ORDEM
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F'requêncía

Local

DO EXÉRCITO

Dtspcslção

onde funcionam

N.O 8
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legal em que so baseia

Dez subalternos do
quadro dos serviços auxiliares
do exército.

Oficinas gerais de
material de engenharia.

Regulamento
geral para a
instrução
do exército,
artigo 264.°

Trinta e dois subalternos (c).
Trinta
e três subalternos (/).

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

dej
de

Decreto n.O 13:851 (Ordem do
Exército n. ° 7, L' série, 1927).

Dois

Escola Prática
Engenharia.

de

Regulamento
geral para a
instrução
do exército, artigo 264.°
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 264.°

subalternos

Cin co subalternos
(g).

Doze capitães
tenentes.
Doze capitães
tenentes.
(h)

ou
ou

Grupo de companhias de trem automóvel.
Escola de TranS_j
missões.
Escola Prática de
Engcnharia.
Escola Prática de
Engenharia.

Decreto n.? 30:264 (Ordem do
Exército n. ° 1, 1.' série, 1\:140).

jI

Regulamento
provisório
para
formação das subunidades de
sapadores de assalto.

praças de pré

I Doisfurr sargentos
iéis.

ou

Escola Prática
Eugenharia.

de

Dois sargentos
furriéis.

ou

Escola Prática
Engenharia.

de

(j)

Oficinas gerais de
material de engonharia.

(11)

Oficinas gerais de
material de engenharia.

(h)

Oficinas gerais de
material
de engenharia.

Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 224.°
Regulamento
geral
para a
instrução
do exército,
aro'
tigo 224.°.
Regulamento
provisório
do
curso de habilitação para sagentos-ajudantes
chefes de
mecânico au to.
Regulamento provisório para o
funcionamento
do curso de
mecânicos
automobllistas
(Ordem do Exercito n.? 3, L'
série, Hl34).
Rcgulamen'to
geral
para a
instrução
do exército,
artigo 224.°.

.
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ORDEM

Cursos, estágios

DO EX~RCITO N.· 8

o tirocínios

2.' Série

Inicio

Duração

Curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigás (2.- parte, camuflagem e defesa ant izás, dest inada a sargentos ou furriéis de
todas as armas e serviços) :
1.0 turno

15-3-1948

4 (quatro)

semanas.

2.° turno

31-5-1948

4 (quatro)

semanas.

Curso

de montadores

Curso de
auto.

22- 3 -Hl48 20 (vinte) semanas.

electricistas

monitores

6-9-1948

de condução

4 (quatro)

semanas.

I

Estágio de preparação
ros-mecânicos auto.

I

Instrução complementar
e especial
de ajudantes de mecânicos automobilistas.

(li)

Curso de motoristas
serviço de águas.

(h)

das centrais

Instrução
complementar
res de assal to.
Curso de sapadores

I fi (seis) meses

(li)

para primei-

a

i

do

/20 (vinte)

dias

úteis

I
A seguir
à 5 (cinco) semanas
escol a de
recrutas.
Com a iustru- 6 (seis) semanas.
o c o mpI ementar
de sapado-I
r es de assalto (h)

de sapado-

de assalto.

11.! a 20 (catorze
vinte) seuiauas.

•

ç

•
•

ã

(a) Inclui a participação na escola de rocrutus. O último mês no tirocínio é 110 férias.
(b) Quinzo subalternos do infantaria, nOYQ do artilharia e 9uatl'O do cavarurf a.
(c) Quinze subalternos de Inf'auturf a o cinco do neuthartn.
td) Inclui a duração desuuada
aos exames rl nni s ,
(e) Vinto subaLternos de ínranrarfa,
cinco de cnvatar+a, seis de artf lh nr a e um tio sen"iço
(f)
sunatt
de tufuutru-Ia, cinco
de arttthartn
o um do
(O) Quatro sunatvorucs
da arma de eng enhnrf n o um do sorvíço de udmí nlstrução militar.
~lt) A d orer-m un r pola Dircl.lçiLo da Arma do Eng euh ar-iu.
<'l Exames ató 7 de Agosto.
•
U) Com o 1.0 "no, II iUIHc"r pel a L" Direcção Oernl do ~tJnistório da Guerr-a.
<kl A ndtc ar peja L" Dlrecçüo Gcrnl do Jlttulstórlo da Guerrn.
(li Vinte de infantaria, quutro de artilharia, tr-ês de cnvuíurrn,
um de engonharia e um do
(m) Pelos soldados
que obtiverem
aproveitamento
lia Iust ruçfto etemontnr
da oscola do 1'0
(n) As prnças pr ouras da escola de r ecrutus do sapadores üe assalto. A fixar pola Dtrecçüc
í

Vf

u

to

ernos

í

í

da

cuvuturra,

sere

sor

víço

ORDEM

2." Série

DO EXÉRCITO

Disposição

Local onde funcionam

Frequência

Vinte e nove sargentos (t).
Vinte e nove sarg-ento~ (t).
Duis sargentos
ou
furriéis.

Escola Prática
Engenharia.
Escola Prátiea
Engenharia.
Escola Prática
Engenharia.

(k)

Decreto n.O 13:851 (Ordem do
Exército n." 7, 1. série, 1927).

de

Regulamento
geral
para
a
instrucão
do exército,
arligo 224.°.
Regul arn en to geral
para a
instrncâo
do exército,
artigu 224.°.
Regulamento provisório para a
promoção dos mecânicos automobilistas elo exército, artigo 13.°, condição '2.•• ( Ordem do
Exército ti.v S, 1.' série, HJ41).
Regulamento
provisório para a
instrução de ajndantes de mecânicos automobilistas,
artigo 13.' (Ordem do Exército
n.v 10, t.a série, 1934) .
Despacho de 27 de Agosto de
1!J40.

(m)

Oficinas gerais de
material
de engenharia.

Quatro
primeiros
cabos e doze soldados.
(n)

Oficinas gerais de
material
de engenharia.
Escola Prática de
Engenharia.

..

Escola Prática
Engenharia.

(h)

do admlulstração
de adnnntstrução

milllar.
ml lít nr,

adrníníatração
mllitar (números máximos).
crurus.
da Arma de Engonbnrlo..

Jogai em que se baseia

de)
de

Grupo de companhias de trem automóvel.
Oficinas gerais de
material
de engenharia.

(h)

629

N.' 8

de

8

Regulamento provisório para a
formação
das sub-uurdades
de sapadores de assalto.
Regulameuto pro visor io para a
formação
das sub-unidades
de sapadores de assalto.
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ORDEM DO EURCITO

N.O 8

2." Série

Arma de

Inicio

Cursos, estágios e tirocínios

Duração

Of!

a oficial (a)

1-10-1947 11 (onze) meses

Curso de comandantes de esquadrilha.
Curso de oficial de informações (S.
I. H.) (1').

3-11-194í 6 (seis) semanas.

Tirocínio

dos aspirantes

Estágio dos candidatos
estado maior.

ao curso do

•

12- 4 -1948 10 (dez) semanas.
(

5- 4 -1948 4 (quatro) semanas.

Sargentos
Curso de chefes de mecânicos
avião.
Curso elementar
de mecânicos
avião.

Curso elementar
fístas.

de

6-10 -1947 20 (vinte) semanas.

de

6-10-1947 12 (doze) semanas

6-10-1947 18 (dezoito) meses ••

de radiotelegra-

Curso de sargentos- ajudantes
tos.
Curso de segundos-sargentos
tos.

.

.

pilo-

27-10-1947 8 (oito) meses.

pilo-

27-10-1947 12 (doze) semanas

.

Curso de ajudantes do mecânico de
avião (di.
Curso de primeiros-sargentos
pilotos.

5-1-1948

12 (doze) semanas

Curso de primeiros-mecânicos
avião.
Curso de segundos-mecânicos
avião.

de

5-4 -1948 16 (dezasseis) semanas

de

5- 4 -1948 15 (quinze)

2- 2 -1n48 14 (catorze)

semanas

semanas

e

2." Série
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aeronáutica

FrequÔncla

Locá1 onde funcionam

Disposição

legal em que se baseia

ciais
Dez aspirantes (número provável].
Oito tenentes (6)
Treze capit ãis ou
tenentes.

Escola Prática
Aeronáutica.
Escola Prática
Aeronáutica.
Escola Prática
Aeronáutica.

Doze capitães
tenentes.

Escola Prática
Aeronáutica.

ou

de . Decreto n s 30:874 (Ordem do
Exército n.s 10,1." série, 1940).
de Decreto n. ° 28:402 (Ordem do
Exército n.v 12,1." série, 1\:137).
de Regulamento
geral
para
a
iustrução
do exército,
artigo :.!64.0
de Decreto n.? 30:264 (Ordem do
Exército n.? 1, L" série, 19,1,0).

praças de pré
Seis p rirneiros-sargen tos.
Sessenta
soldados

Escola Prática
Aeronáutica.
Escol a Prática
Aeronáutica.

de

Vinte soldados

Escola Prática
Aeronáutica.

de

Cinco sargentos.

Escola Prática
Aeronáutica.
Escola Prática
Aeronáutica.

de

Sete furriéis

de

de

Oito seirundos-sar
gentos.

Escola Prática de
Aeronáu tica.
Escola Prática de
Aeronáutica.

Seis segundos-sarI<ento~.
Quinze primeiros-cabos.

Escola Prática
Aeronáutica.
Escola Prática
Aeronáutica.

Quarenta

praças

de
de

Decreto n.? 26:513 (Ordem do
Exército n.O4, L' série, 1936).
Regulamento
provisório do recrutameuto
de praças para
as e-pecialidades do serviço
aéreo da arma de aeronáutica
(07'dem do Exército
u.O 3,
1." série, 1941).
Regulamento
provisório de recrutamento
de praças para
as especialidades
do serviço
aéreo da arma de aeronáutica
(Ordem do Exército
n.? 3,
1." série, 1\141).
Decreto lei n.O28:401 e decreto-lei n ° 32:092.
Portaria n.v lO:714, artigo 13.°
(Ordem do Exército
n.v 4,
1." série, 1941).
Decreto n.s 26:513 (Ordem do
Eixéreitc n.v 4, L' série, 1936).
Portaria n.s 10:714, artigo 14.·
i Ordem do Eixército n.? 4,
1.- série, 194.1,).
Decreto n.O 21):513 (Ordem do
Exército n ° 4,(.- série, 1936).
Decreto n.s 26:513 (Ordem do
Exército n.O 4, L" série, 193.j).
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Cursos, estágios

Curso de pilotagem
de avião (cl).

DO EX:gRCITO

Inicio

e tirocí~ios

para mecânicos

Curso de aperfeiçoamento
telegrafistas.
Curso de vaguemestres

N.o 8

de radio- 3.· turno

2." Série

Duração

..

12-4-1948

11 (onze) meses

19-4-1948 8 (oito) semanas.
28-6-1948 4 (quatro) semanas.

alo

último mês de tlroclnio ó de férias.
b) Seis tenentes, Incluindo os alfores de 1940, • mais dois. alferes de 1941.
c) Exige o conuectmenro dos meíos e processos de transmtssão ,
(d) Exigo a frequência com aproveitamento do curso elementar de mecânicos do avião.

f

Serviço

Cursos, estágios

o tirocínios

Inicio

de

Duração

Sar
Curso de vaguemestres:
1.· turno

2.· turno.

. . • . .
. . . . . . . •.

Curso de mouitorcs auxiliares
!!'inást:~a e desportos.

de

19-4-1948

4 (quatro)

24-5-1948

4 (quatro)'semauas.

semanas.

9-8-194.8 10 (dez) semanas

2." Série
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Vinte praças.

Escola Prática
Aeronáutica.

de

Dez primeiros-cabos.

Escola Prática
Ae ronáutica.

de

Escola Prática
Administração
Militar.

de

Um sargento
furriel.

ou

633

Disposiç1\o legal em que se baseia

Local onde funcionam

Frequência

N.· 8

Regulamento provisório do recrutamento
de praças para
as especialidades
do serviço
aéreo da arma de aeronáutica
(Ordem do Exército
n.· 3,
1.' série, 194,1).
Portaria
n • 10:714, artigo 2.·
(Ordem do Exército
n.? 4,
L" série, 1944).
Regulamcnto
geral
para a
instrucâo
do exército,
artigo 224.·

saúde militar

Frequência

Díspcstção

Local onde funcionam

legnl em que se baseia

~
gentos

Um sargento
furriel.

ou

Um sargento
furriel.

ou

Três sargentos
Curriéis.

ou

.
Escola PrátIca de
Ad ministr ação
Militar.
Escola Prática de
Administração
Militar.
Escola do Exército

I
I

Regulamento
geral para a instrução do exército, artigo 224.·

geral para a insI Regulamento
trução do exército, artigo 224.·
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2.- Série

Serviço

Cursos, estágios

e tirocinios

Inicio

vete ri

Duração

Sargentos

6

Escola de ferradores:
1.0 curso

1-3-194.8

2.° curso

1-3-1948

Curso de vaguemestres-3.0

turno

28- 6 -1948

(a) A Indicar pela 1." Direcção Geral do Ministério

24 (vinte e quatro) semanas.
14 (catorze) semanas
4 (quatro) semanas.

da Guerr-a,

Serviço

de adrnl

Cursos, ostágios e tirocínios

Inicio

Tirocínio dos aspirantes a oficial (a)
Curso de sapadores, camuflagem e
defesa antigás:

1-10-1947

12 (doze) meses

2- 2 -1948

6 (seis) semanas.

Duração

Of!

1.- parte
2.' parte (b) .
Curso de metralhadora

ligeira.

Curso de instru tores de condução
auto.

•

13- 3 -1948

4 (quatro) semanas.

1- 3-1948

4 (quatro) semanas.

6- 9 -1948

4 (quatro) semanas.

Sar
Curso de sapadores, camuflagem
defesa a nti gás:
1.- par te -1. ° turno
2." parte-1.°

.

turno (c)

e
13-11-1947

6 (seis) semanas •

15- 3 -1948

4 (quatro) semanas.
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nário militar

Disposição

Local onda funcionam

Frequência

legal om que sebaseta

"

praças de pré

I

(a)

(a)
Um sargento
furriel.

ou

Hospital veteriná-l
rio Militar.
Hospital Veterinário Militar.
Escola Práüica
de
Administração
Militar.

ReO'ulamento da Escola de Ferr"adores (Ordem do Exército
n.O 6, L" série, 1941).

I Regulamento
instrução

do

geral
para
a
exército,
ar-

tigo 224.°

nistração mIJ itar

Disposiçlio legal em que se baseia

Local onde funcionam

J;'roqullnc!a

ciais
Oito aspi rantes a
oficial (número
provável).

Escola Prática
Administração
Militar.

Um subalterno

Escola Prática de
Engenharia.
Escola Prática de
Engenharia,
Escola Prática de
Administração
Militar.
.
Grupo de companhias
de trem
automóvel.

Um subalterno

Um subalterno
Um subalterno

de

I
1

Decreto n.s 30:874 (Ordem do
Exército
n.? 10, 1," série,
1940.).
Decreto n.v 13:851, (OI'dem do
Exército n,O7,1," série, 1927).
Regulamento
instrução
tigo 264,Regulamento
instrução
I tigo 2M.0

do

geral
para
a
exército,
ar-

geral
para
a
do exército,
ar-

gentos

Um sargento
furriel.
Dois sargentos
furriéis.

ou
ou

Escola Prática
Infantaria,
Escola Prática
Engenharia.

I
I

de
de

Regulamento
instrução
tigo 224,0

do

geral
para
a
exército,
ar-
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Cursos, estágios

e tirocínios

I

-----1-_
Curso de metralhadora
ligeira
Curso de vaguemestre (para sargentos ou furriéis de todas as armas
e do serviço de administração
militar) :

N.o 8

Inicio

2.' Série

Duração

1- 3 -1948 4 (quatro)

semanas.

1.0 turno

19-,4 -1948 4 (quatro) semanas.

2.° turno

24-5-1948

4 (quatro)

semanas.

3.° turno

28- 6 -1948 4 (quatro)

semanas.

Curso de monitores auxí liaras
ginástica e desportos.

de

9- 8 -1948 10 (dez) semanas

(a) Inclui a participação na escola de recrutas. O último mês do tirocínio ó de férias.
(b) Exlg~ a precedência da 1.8 parte do curso.
Exige o uprovet tu mento na La parte do curso de s apndo ras,
Onze de infantaria, dois de cuvut arí a, dois de ueu lhurta,
um do serviço de saúde e dois
(e) Onzo de infantaria, um de ueronàuttca, um do serviço voterinário militar e dois do ser
(c)
(d)

97) Publica-se o plano dos cursos e estágios para oficiais de
maior do exército.

Cursos, estágios

,o tirocínios

Inicio

Dur-ação
[-

Estágio para oficiais do serviço de
informações militar S. I. .M. (a).

5-1-1948

4 (quatro) semanas.

Curso de criptografia.

2-2-1948

10 (dez) semanas

(a) De preforência com o curso de oficial de Informações.
(b) DoIs do Governo Militar de Lisboa e dois por cada reg ião militar,
a nomoar pelo
cito (2.' Reparríçâo}
o ouvtdas as direcções das armas Int"erossadas; um do Comando Militar
da Escola Pr r..til~a de Engenharia (não se lhe. aplica o contido na ai ínon a), a nomenr pela Di
(c) A frequontar pejos oficiais Instrutores dos curses do informações das escolas praticas
cola PIAneb de Artilharia e um da Escola Prática de Aeronáutica, pelos oficIais que torminem
pitães ou tenontes); e que ainda não tenham recebido instrução de crlptog raüa no estado maior

ORDEM DO EX:€RCITO N.O 8

2. Série
8

Dois sargentos

ou

fur riéis.

Dezoito sar gentcs
ou furriéis (d).
Dezoito sargentos
ou furriéis (d).
Quinze
sargentos
ou furriéis (e).
Um sargento
furriel.

Disposição

Loeal onde funelonam

Froquência

ou

legal em qua so basola

Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 224.°

Escola Prática de
Arí m i n l s tr açâo
Militar.

Escola Prática de
Administração
Militar.
Escola Prática de
A d m in is t r aç ão
Militar.
.
Escola Prática de
Ad m i ni st raç ão
Militar.
Escola do Exército

637

1
Regulamento
geral
para
a
instrução
do exército,
artigo 224.°

I Regulamento
instrução

do

geral
para
a
exército,
ar-

tigo 224.°

do serviço de adminlstraçl!.o militar.
viço de adunnístração
militar.

todas as armas no ano de 1947-1948 a funcionar no estado

.

Froquêncía

Catorze capitães
tenentes (b).

Local onde funcionam

OQ

Vinte e um cap itães ou tenentes
(número prováveI) (c) .

2.'

Repartição
Estado Maior
Exército.
2.' Repartição
Estado Maior
Exército.

do
do
do
do

Disposição

legal em que se baseia

a
geral
para
Regulamento
instrução
do exército) artigo 264.°
para
a
Regulamento
geral
arinstrução
do exército,
tigo 264.°

. Governo Militar de Lisboa e região militar por entendimento
com o estado maior do exérdos Açores e um do Comando Militar da Madeira a nomoar pelos comandos respectivos; dois
recção da Arma.
das armns: um da Escola Prúttcu do Inrantn.rln. um da Escola Prática do Cavalaria, um da Eso estágio para oficiais do servíço do Informações militares, llO corrente ano lectivo (cntorzo cado exérctro.
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Instituto de Altos Estudos Militares

98) Publica-se o plano de distribuição dos cursos a realizar no ano lectivo de 1947-1948 pelo Instituto de Altos
Estudos Militares:
Curso de altos comandos:
De 3 de Novembro de 1947 a 30 de Junho de 1948,
incluindo trabalhos de campo e viagem de generais.
Os oficiais nomeados para a frequência do curso deverão apresentar-se no Instituto de Altos Estudos Militares em 2 de Novembro de 194:7.
Curso complementar do estado maio?':
De 6 de Janeiro a 31 de Maio de 1948, incluindo trabalhos de campo.
J)s oficiais nomeados para a frequência do curso deverão apresentar-se no Instituto de Altos Estudos Militares em fi de Janeiro de 1948.
CUfSO

para oficial superior das armas:

1.a parte. - De 6 de Outubro de 1947 a 29 de Fevereiro de 1948.
2.a parte. -De
1 de Março a 24 de Julho de 1948,
incluindo trabalhos de campo.
Os capitães nomeados para a frequência do curso doverão apresentar- se na Escola Prática de Infantaria em
5 de Outubro de 19J7.
Os tenentes-coronéis nomeados para a frequência da
2. a parte do curso deverão apresentar-se no Instituto de
Altos Estudos Militares em 29 de Fevereiro de 1948.
Curso para oficial superior do seroiç« de administração militar :
L." parte. - De 6 dê Janeiro a 29 de Fevereiro de
1948.
2. a parte. - De 1 de Março a 31 de Maio de 1948.

2." Série
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Os capitães nomeados para a frequência do curso deverão apresentar- se na Escola Prática de Administração
Militar em 5 de Janeiro de 1948 ~ os tenentes-coronéis
nomeados para a frequência da 2.a parte do curso deverão apresentar-se na mesma Escola em 29 de Fevereiro
de 1948.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declarações de vacaturas do maglstéro

Nos termos do artigo 20.0 do decreto-lei n.? 30:874,
de 13 de Novembro de 11140, alterado pelo decreto-lei
n. o 36:237, de 21 de Abril de 1947, e para efeitos do
respectivo provimento, faz-se público que se encontra
a concurso o lugar de professor catedrático da 25. a cadeira (Pontes e túneis. Sua importância nas operações
militares).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto-lei e apresentar na secretaria desta Escola, até
às 15 horas do dia 10 de Novembro de 1947, 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-lei n.? 13:784,
de 13 de J unho de 1927.
Escola do Exército, 4 de Setembro de 1947.- O Comandante, Alvaro Teles Ferreira de Passos, general.
(Publicado no Diário
bro de 19(7).

do Gocerno n.o 213, 2.' série, do 12 de Setem-

Nos termos do artigo 20.° do decreto-lei n.? 30:874, de
13 de Novembro de 1940, alterado pelo decreto-lei
n. o 36:237, de 21 de Abril de 194:7, e para efeitos do
respectivo provimento, faz-se público que se encontram
11 concurso os lugares de professores
adjuntos das 3.a e
7.a cadeiras, respectivamente Topografia e fortificação.
Organização do terreno; Arquitectura e suas aplicações
militares.
Os candidatos aos referidos lugares devem satisfazer
às condições prescritas nos artigos 18.0 e 1~.0 do mesmo
decreto-lei e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 10 de Novembro de 1947, as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comandante da Escola, instruidas com os documentos a que se
refere o artigo 3.° e seu § único do decreto-lei n.? 13:784,
de 13 de Junho de 1927.
Escola do Exército, 4 de Setembro de 1947.-0
Comandante, Alvaro Teles Ferreira de Passos, general.
(Publicado no Diá1'io do Governa;
Setembro de 1947).

n.? 213, 2." •• rle, de 12 d ..

2.' série
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ObItuárIo

1!J47
Fevereiro
Junho
»

Agosto

"
"
"
Setembro

"
D'

"

9-

Capitão miliciano médico de reserva João Crespo
de Lacerda.
9 - Alferes miliciano reformado Alberto Aníbal de
Assis Gonçalves.
19 - Capitão reformado José da Cunha e Silva.
16 - Capitão reformado José do Nascimento Santareno.
21 - Major reformado Alberto Cardoso Martins de Meneses ~lacedo.
31- Capitão reformado Guilherme Flamínio da Fonseca Veiga.
31- Tenente miliciano de reserva de artilharia
Armando Chaves de Oliveira.
1 - Tenente reformado Mário Carlos Pacheco.
3 -Major
graduado reformado António José Pires Moreira.
17 - Tenente
de infantaria,
na situação de reserva,
Luís Pedroso da Silva Campos.
19 - Coronel reformado Jaime Augusto Vieira da Rocha.
24 - Alferes miliciano de reserva Humberto Luís Paiva
de Carvalho.

Rectlflcàc;;ões

K a Ordem do Exército n.s 7,2.' série, do corrente ano, a p. 426,
J. 14.', onde se lê: «11», deve ler-se: «L» ; a p. 460, l. 37.·, onde se lê:
"Sousa», deve ler-se: «Souto» j a p. 482, l. 31.", onde se lê: «Sebastião», deve ler-se: "Santiago».

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

.~judante General,

-//1/

BIBLIOTECA
MINI5 TÉRIO DA GUERRA

Ordem

do
2.a

Exército

Série

5 de Dezembro de 1947

o

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército o seguinte:

l-DECRETOS

Presidência

da

E PORTARIAS

República -

Secretaria

Decreto n.s 36:567

Usando da faculdade que me confere o § 1.0 do artigo 107.° da Constituição: hei por bem, sob proposta
do Presidente do Conselho, nos termos dos decretos
n.OS 30:692 e 34:434, respectivamente, de 27 de Agosto
de 1940 e 7 de Março de 1945, conceder ao coronel do
corpo dd estado maior Frederico da Costa Lopes da
Silva e ao engenheiro agrónomo Albano da Câmara
Pimentel Homem de Melo a exoneração, que me pediram, respectivamente de Subsecretários de Estado da
Guerra e da Agricultura, lugares que me apraz declarar
exerceram com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-se.
Paços do Governo da República, 31 de Outubro de
1947.-ANTÓNIO ÓSCAR DE FRAGOSO CARMONA-Anfóm'o
de Oliveira Salazar.
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do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear os oficiais
abaixo designados para irem visitar a zona de ocupação
americana na Alemanha, a convite do comandante das
forças de ocupação naquele país:
General Luis Pinto LeIo.
Coronel do corpo do estado maior Adolfo do Amaral
Abranches Pinto.
Tenente-coronel do corpo do estado maior João Carlos
de Sá Nogueira.
Tenente-coronel de aeronáutica Carlos Mário Sanches
de Castro da Costa Macedo.
Capitão do corpo do estado maior João de Paiva de
Faria Leite Brandão.
Capitão de aeronáutica, com o curso do estado maior,
Manuel Simão Portugal.
Capitão de aeronáutica Joaquim Brilhante Paiva.
Ao primeiro destes oficiais, como chefe de missão,
será abonado, a titulo de ajuda de custo, o subsidio diário de 6 libras e aos restantes 4 libras a cada um, ao
câmbio oficial, nos' termos do artigo 10.° do decreto
n. ° 34:366, de 3 de Janeiro de 1945, correndo esta despesa, bem como as correlativas de transportes e representação, por conta da verba do artigo 571.°, do capitulo 28.°, do orçamento do Ministério da Guerra para o
corrente ano económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 21 de Outubro
de 1947. - O Ministro das Finanças, João Pinto da Gosta
Leite. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santoe
Gosta.
(Nllo careee de -nato ou anotaçllo do Tribunal de Contas],

Manda u Governo da República Portuguesa, pelos Ministros das Finanças e da Guerra, nomear o capitão de
artilharia José de Figueiredo Bastos para ir ao estrangeiro em missão de serviço relacionada com o plano de
rearmamento do exército.
Além das despesas de transporte será abonado ao referido oficial, a titulo de ajuda do custo, nos termos do
artigo 10.0 do decreto n.? 34:366, de 3 de Janeiro de
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1945, o subsídio diário de 3 libras, ao câmbio oficial,
o que tudo será pago pela verba constante do artigo 570.°,
do capitulo 27.°, do orçamento do Ministério da Guerra
para o corrente ano económico.
Ministérios das Finanças e da Guerra, 22 de Outubro
de 19-i7. - O Ministro das Finanças, João Pinto da. Costa
Leite. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos
Oosta.
(Não carece de visto ou anotaçllo do Trlbu,nal de Contas).

Manda o Governo da República Portuguesa, pelos
Ministros da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, nos
termos do artigo 1.0 do decreto n.? 5:787-000,
de 10 de
Maio de 1919, nomear o coronel do corpo do estado
maior Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz para o
desempenho do cargo de adido militar junto da Embaixada de Portugal em Madrid, vago desde 30 do Dezembro
de 1943 pela exoneração do coronel do corpo do estado
maior, na situação de reserva, Abílio Augusto Valdês
de Passos e Sousa, do referido cargo.
.
Ministérios
da Guerra e dos Negócios Estrangeiros.
27 de Outubro de 1947. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos Costa. - O Ministro dos Negócios
Estrangeiros, José Caei1'à da Mata.
(Visada pejo Tribunal de Contas elQ 14 de Novembro <la 1~41. Sã.o
dovtdos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Ministério da Guerra - Repartiçh

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro da Guerra, nos termos do decreto n. o 16.070,
de 25 de Setembro de 1928, conceder a Maria Amélia
Lopes Moreira Vila Verde, filha do falecido tenente de
infantaria Henrique de Assunção Vila Verde, H reversão da quota-parte do subsidio mensal no quantitativo
de 140.&09, em virtude do falecimento de sua t{ltle, Laurinda da Glória Lopes Moreira Vila Verde, em ~ de
Agosto do corrente ano.
!l1inistério da Guerra, 4 de Novembro de 1047. ~ O
Ministro da Guerra, Fernando dos Santos Gosta"
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DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra -I. a Direcção Geral-

2. a RepartiçAo

Por portarias de 30 de Setembro de 1947:
Quadro da arma de infantaria

Majores de infantaria, supranumerários, .do quartel general da 1.a Região Mili tar, Dario Tamegão e, do centro
de mobilização de infantaria n.? 12, Raul Martins da
Costa, continuando colocados onde actualmente se encontram, para preenchimento de vagas no quadro,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 30 e 28 do Agosto de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de 1947. Não são
devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Reserva

General, da Direcção da Arma de Cavalaria, Carlos
Maria Ramires, nos termos da alínea b) do artigo 12.0
do decreto- lei D. 36:304, de 24 de Maio de 1947,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Setembro ele 1047.
O

(Visada pelo Tribunal de Contas em 15 de Outubro de 1947. Nilo sh
devidos omolumontos, nos termos do decreto n.? 22:251).

Capitão de cavalaria, adido, em serviço no Ministério
das Colónias, Manuel Joaquim Baleizão do Passo,
nos termos do artigo 23.0 do decreto-lei n." 36:304,
de 24 de Maio de 1947, por se ter mantido fora do
serviço por mais de 10 anos' consecutivos
e sem direito ao abono de pensão por este Ministério, por ter
optado pelo quadro administrativo
colonial, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro
de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro de 1947).
Baixa do serviço

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do regimento
de cavalaria n. o 3, Manuel Vasco Pereira de Matos
dos Santos Gil, nos termos da última parte do artigo 3.0 do decreto-lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro
de 1937, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Setembro de
1947.
(Anotada polo TrIbunal de Contas em 13 do Outubro de 19(7).
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de 7 de Outubro de 1947:

Demitido do serviço do exército, nos termos do artigo 40. o
do Código de Justiça Militar, o alferes miliciano de
cavalaria, do regimento do cavalaria n.? 2, em disponibilidade, Fernando Carlos Pereira Toscano Pires,
devendo SOl' considerado nesta situação desde 21 de
Julho de 1947.
(Anotada

polo 'I'ribunal

de Contas em 13 de Outubro de 1947).

Adidos

Capitão do infantaria, do regimento de infantaria n.? 16,
José Augusto Junqueiro Gon~alves de Freitas e alferes: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
José Mealha da Costa, do batalhão independente de
infantaria n." 18, Rogério Castela Jacques e, do batalhão de caçadores n. o 2, António J oaq uim Correia e,
de cavalaria," do regimento de cavalaria n. ° 6, Jorge
Luis Ferreira Osório, os primeiro e o último por torem
sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependontes do Ministério do Interior, na guarda,
nacional republicana, e, os restantes, por terem sido
requisitados para desem.renhar comissões do serviço
dependentes do Ministérfo das Colónias, na colónia de
Moçambique, nos termos da alínea b) do artigo 3. o do
decreto n." 36:019, de 7 de Dezembro de 1\)46, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, dosdo 1 do Outubro, 26, 26 o 26 do Setombro
e 1 de Outubro de 19-17.
A.lferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão de caçadores n.", 4, Joaquim José Bernardo e, da l."companhia disciplinar, Mário de Campos, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do Ministério das
Finanças, na guarda fiscal, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 1 e 3 de Outubro de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas em 13 de Outubro do 1917).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão António da Cunha Viana e tenente Abílio de
Oliveira Ferro, ambos de cavalaria e adidos, que, de
regresso de comissão militar nos Ministérios das Coló-
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nias, na colónia de Moçambique, e, do Interior, na.
guarda nacional republicana, respectivamente, se apresentaram, em 4 e 1 de Outubro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Trihunal de Contas em 16 de Outubro de 1941. Nlio
são devidos eruoturaemos, nos termos do decreto n.· 22:257).

Oficial miliciano de reserva

Alferes miliciano de aeronáutica, da base aérea n." 4,
António dós Reis 'I'rincão, nos termos dos artigos 25.°
e :!6.0 do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Setembro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 13 de Outubro de 1(41).

Supranumerário

Capitão de artilharia, adido, José Joaquim da Silva e
Costa, que, de regresso do Ministério das Colónias, se
apresentou em 4 de Outubro de 1947.
(Visada pelo Trlbonal de Contas 9'" 15 de Outubro de 1947. Nr",
são devidos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Tenente do quadro d08 serviços auxiliares do exército,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, Júlio Lopes
dos Santos. nos termos da segunda parto 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, e
da portaria n." 10:368, de 15 de Abril de 10-13~devendo ser considerado nesta situação desde a data
desta portaria.
(Nlio carece de visto ou auçração

do Tribunal

de Contas).

Baixa do serviço

Aspirantes a oficial milicianos: de infantaria, do regimento de infantaria n.? 2, António Ribeiro de Almeida
e, de artilharia, do regimento de artilharia de costa,
Vítor Luis Martins Coimbra, nos termos 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 militar pela junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 2 de Outubro e 27 de Setembro
de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 13 de Outubro de 1947).
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Por portaria de 9 de Outubro de 1947:
Adidos

Capitão de infantaria, da 2.a Repartição da L." Direcção
Geral deste Ministério, Manuel Afonso Anta, tenente
da mesma arma, do batalhão de caçadores n. o 7,
Alberto Abílio da Costa e alferes de cavalada, da escola prática da arma, Joaquim Mendes Borges Ribeiro
Simões, do regimento de cavalaria n." 2, João Paulo
Robin de Andrade e, do regimento de cavalaria n." 4,
Carlos José Machado Alves Morgado, o segundo por
tor sido requisitado para desempenhar uma eomissâo
de serviço dependente do Ministério do Interior, na
guarda nacional republicana, e, os restantes, por terem
sido req uisitados pelo Ministério das Colónias para
desempenhar comissões de serviço militar nas colónias de Macau o primeiro e de Moçambique os terceiro, quarto e quinto, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente, desde 6, 4, 6, 6, e 6 de
Outubro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 14 de Outubro de 1941).

Quadro da arma de infantaria

Capitão Augusto Vaz Spencer e tenente Fernando Carlos
Teixeira de Câmara Lomelino. ambos de infantaria
e adidos, que, de regresso do Ministério ds s Colónias,
de comissão militar na colónia de Moçambique e no
Estado da India, respectivamente, se apresentaram, em
6 e 5 de Outubro de 1947, para preenchimento de
vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 18 de Outubro de 19410 Na oslio devidos emolumentos, D08 termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 14 de Outubro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério da Economia, no Instituto Geográfico e Cadastral, o coronel
de infantaria, na sitnação de reserva, Hermenegildo
Augusto de Faria Blanc Júnior, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1947.
(Visada peJo Tribunal de Contas em 24 de Outubro de 19470 Não
são devidos emolumentos, n~8 termos do decreto noo 22:2!17).
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Quadro da arma de cavalaria

Tenente de cavalaria, adido, José Salomão Levy Martins,
que, de regresso do Ministério das Colónias e do comisSrLO militar na colónia de Moçambique,
se apresentou,
em 12 de Outubro de 1947, para preenchimento
de vaga
no quadro.
(Visada pelo Trfbunnl de Contas em 24 do Outubro de 1947. Não
são dovidos omolumentos, 1I0S termos do decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Capitão de aeronáutica,
n." 2, onde continua
Cunha o Vasconcelos
de vaga no quadro,
situação desde a data

supranumerário,
da base aérea
colocado, João Maria Amado da
de Carvalho, para preenchimento
devendo ser considerado
nesta
da presente portaria.

(Visada pelo Trlbunal de Contas em 22 de Outubro de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:267).

Oficiais milicianos

de reserva

Tenentes
milicianos médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n.? 1, Cândido Henrique Gil da
Costa e, do centro de mobilização do serviço de saúde
n. o 2, Olímpí o Barreto Murta e, do serviço de administração militar, do centro de mobilização de administração militar n.? 1, Mário Tavares Mendes, todos nos
termos dos artigos 25. o e 26. o do decreto-lei n. 036:304,
de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerados nesta
situação, respectivamente,
desde 5, 13 e 9 de Outubro
de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 20 de Outubro de 1947).
Baixa do serviço

Capitão médico auxiliar do exército, na situação de reserva, Juvenal Quaresma Paiva, nos termos do § 5.0
do artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto
de 1926, por ter atingido o limite de idade, devendo
ser considerado
nesta situação desde 26 de Setembro
de 1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas em 20 do Outubro de 1947).

POi'

portarias de 16 de Outubro de 1947:

Considerado
apresentado
ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do lnte ..
rior, na guarda nacional republicana,
o tenente mili-

2.' Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N." 9

657

ciano de infantaria, adido, Manuel Gomes Ricardo,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Outubro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1947. Nilo
são devidos emolumentos,
DOStermos do decreto D.o 22:257).

. Adido

Capitão do serviço de administração militar, do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
José Rogélío da Palma Vaz, por ter sido nomeado
chefe de contabilidade do referido Instituto, por portaria desta data, devendo ser considerado nesta situação desde a data desta portaria.
(ADotada pelo 'I'rfbunul de Contas em 31 de Outubro

Quadro dos serviços de administração

de 1947).

militar

Capitão do serviço de administração militar, supranumerário, da 3. a Repartição da 2. a Direcção Geral deste
Ministério, onde continua colocado, Américo Augusto
de Almeida Calado, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Coutas em 3 do Novembro de 1947.
Nilo são devido. omo lubientos, DOStermos do decreto n,? 22:267).

Por portariàs de 21 de Outubro de 1947.:
Adidos

Capitães: de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 8,
Edmundo da Luz Cunha e, veterinário, do regimento
de cavalaria n. o 6, Aires Rangel Coelho de Almeida,
por terem sido requisitados para desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério do Interior,
na polícia de segurança pública e na guarda nacional
republicana, respectivamente,
devendo ser considerados nesta situação desde 16 de Outubro de 1947.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general da 1.' Região Militar, IIenrique
Luis Diogo de Carvalho e, do regimento de cavalaria
n." 3, António José Carvalho Guerra, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
militar dependentes do Ministério das Colónias, nas
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colónias de Moçambique e na de Angola, respectivamente, nos termos da alínea b) do artigo 3." do decreto D. 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, devendoser considerados nesta situação desde 16 de Outubro
de 1947.
(Anotadas pelo Tribunal de Contas em 27 do Outubro de 1947).
O

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, João Baptista de Azevedo
Coutinho, que, de regresso do Ministério do Interior,
na polícia de segurança pública, se apresentou, em
20 do Outubro de 1947, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1947. NQo
SILO devidos emolumentos,
DOS tormos
do decreto n.o 22:251).

Quadro da arma de cavalaria

Capitão de cavalaria, adido, António José Ramalho
Xavier, que, por ter sido exonerado de professor
efectivo da Escola Central de Sargentos, se apresentou,
em 1 de Outubro de 1947, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada pelo Tribuna) de Contas em 29 de Outubro de 1947. Nll..
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:257).

Quadro do serviço veterinário militar

Tenente veterinário, supranumerário, do Hospital Veterinário Militar, onde continua colocado, JOSf1 Maria
Pereira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria ..
(Visada pelo 'I'rlbunal de Conl .... em 29 de Outubro de 1941. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Supranumerários

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do comando de artilharia da defesa antiaérea. de Lisboa,
João António Alves e Francisco Augusto Teodósio, nos
termos da segunda parte do. artigo b8.0 do decreto-lei
n,o 28:401, substituído pelo artigo LOdo decreto-lei
n. o 32:692, de 20 de Fevereiro de 1;:)43, e da portaria
n. o 10:620, de 11 de Março de Hl44, devendo ser
.considerados nesta situação desde a data desta portaria.
(Não carece de vIsto ou anotaç!o do Tribunal de Contas).
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de 23 de OUtub1'O de 1947:

P01' portarias

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes milicianos médicos, do centro de mobilização
do serviço de saúde n. o 2, Serafim Lopes Pereira e
Manuel de Assunção e, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 3, Mário Reis de Figueiredo Carmona, nos termos dos artigos 25.° e 26.° do decreto-lei n." 36:304:, de 24 de Maio de 1947, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados.
nesta situação, respectivamente, desde 18, 21 e 20 de
Outubro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 30 de Outubro de 19(7).

Baixa do serviço

Capitães milicianos médicos de reserva Eugénio de Oliveira Couceiro, José Jerónimo Cordeiro Peres Blanco
e Armindo Afonso Tavares, nos termos do § 5.° do
artigo 61.° do decreto n." 12:017, de 2 de Agosto de
1926, por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados nesta situação, respectivamente, desde
21, 17 e 16 de Outubro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

~

de Contas cm 30 de Outubro de 19(7).

Supranumerário

Capitão de aeronáutica, da base aérea n.? 4, Rui Brás de
Oliveira, nos termos da segunda parte do artigo 58.°
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 de Fevereiro de 19-1-3,e da portaria n.? 10:711,
de 18 de Julho de 1944, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Outubro de 1947.
(Não carece de visto ou anotação

Por portarias

do Tribunal

de Contas).

de 28 de Outubr» de 1947:
Adidos

Major B~nto da França Pinto de Oliveira e tenente João
Herculano Rodrigues de Moura, ambos de cavalaria
e dos regimentos de cavalaria n.?" 4 e 2, respectivamente, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes do AIinistério das
Colónias, na colónia de Moçambique, nos termos da.
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alínea b) do artigo 3.° do decreto n." 36:010, de 7 de
'Dezembro
de 1946, devendo ser considerados
nesta
situação desde 16 de Outubro de 1947.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Novembro

de 1947).

Quadro da arrr.a de infantaria

Capitão Joaquim Augusto Pinto Guedes e tenente Mário
Serro Dias da Costa Campos, ambos de infantaria
e
adidos, que, ele regresso do Ministério das Colónias e
de comissão militar no Estado da India e na colónia
de Macau, respectivamente,
se apresentaram
em 25 e
24 de Outubro do corrente ano, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada polo Tr-ibun al do Contas em 6 do Novombro de 1947. Nlto
hão devidos emolumentos,
DOS termos do docreto n.? 22:2~7).

Reserva

Major de artilharia,
adido, de licença ilimitada, António
Torres Baptista, nos termas do artigo 23.0 do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947, por se ter
mantido fora. do serviço militar por mais de dez anos
consecutivos,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 25 do Setembro de 1\:)47.
Capitão do engenharia,
do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de Terra e Mar) Raúl Fernandes
Martins,
nos termos da alínea c) do artigo 12.° do
decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 19-!7, devendo
ser considerado
nesta situação desde 22 de Setembro
também de 1947.
(VlsndBS pelo Tribunal de Contas em 6 do Novembro de 1941. NAo
são devidos omoJumentos, DOS termos do decreto n.o 22:257).

Oficial miliciano 'de reserva

Tenente miliciano módico, do centro de mobilização do
serviço de saúde n.? 2, António Gomos, nos termos
da alínea a) do artigo 12.° e artigo 26.° do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Outubro de 1947.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas om 1 do Novembro

de 1947).

Baixa do serviço

Capitão médico de reserva Leonel Emílio e alferes de
artilharia,
da defesa antiaérea do Lisboa, José Maria
. Dias da Silva Saldanha
Lopes, ambos milicianos,
o
primeiro nos termos <lo § 5.° do artigo 61.° do decroto
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n." 12:017, de 2 de Agosto de 1926, por ter atingido
o limite de idade, e o segundo nos termos da última
parte do artizo 3.0 do decreto-lei n." 28:404, de 31 de
Dezembro d~ 1937, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 24 e 18 de Outubro de 1947.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 1 de Novembro de 1947).

Por portarias de 30 de Outubro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço desto Ministério,
por ter deixado de prestar serviço no Ministério das
Colónias, o capitão miliciano de infantaria do extinto
quadro especial, na situação de reserva, adido, Filipe
Alistão Teles Moniz Corte Real, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Agosto de 1947
e com residência na colónia de Angola.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 10 do Novombro de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto D.O 22~2b7).

Adidos

Capitão de infantaria, do b~talhão de caçadores n. o 1,
António Oliveira Liberato, por ter sido requisitado
para desempenhar uma comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior, na policia de segurança pública, devendo ser considerado nesta situação desde
23 de Outubro de 1947.
Capitão de cavalaria, do Colégio Militar, António 'Maria
Malheiro Reimlio Nogueira, por ter sido nomeado
mestre de equitação do referido Colégio por portaria
de 28 de Outubro do corrente ano, devendo ser considerado nesta situação desde 9 do referido mês e ano.
(Anotada pelo Tribunal

de Contas em 5 de Novembro de 1947).

Ouadro da arma de lníantarla

Tenente de infantaria, adido, José Júlio Viana Serzedelo
Coelho, por ter deixado de exercer o cargo de instrutor de tátíca de infantaria na Escola do Exército,
para que havia sido nomeado por portaria de 1 de
Dezembro de 1945, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
28 de Outubro de 1947.
.
(Vi.ad. pelo Trlbunn! de Contas em 10 de Novembro de 194i. NAo
sAo dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).
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Reserva

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 7, Graciliano Reis da Silva Marques, nos
termos da alínea b) do artigo 12.0 do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1947.
(Visada pelo 'I'ríbuual de Contas om 10 de Novembro do 1947. Nilo
são devidos emolumentos, DOS (ermos do decreto D.· 22:251).

Capitão do serviço de administração militar, adido, om
serviço na' Manutenção Militar, Macrino de Faria
Teixeira Lopes, nos termos da alínea a) do artigo 12.0
do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947,
devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Setembro do corrente ano, continuando a receber os
seus vencimentos por aquele estabelecimento enquanto
ali se encontrar em serviço.
(VIsada pelo T'rfbun al de Contas em t3 de Novembro d. 1917. Nã,o
são devIdos emolumentos, 110S termos do decreto n.o 22:257).

Reforma
Despacho do 24 de Outubro de 19(7, da Caixa Geral de Dopósltos,
Cródito e Prevfdêucln, pub1icado no Diário do Gooerno D.O 2bO,
ll.a série, de 27 do mesmo mês e ILDO.

Generais Júlio Ernesto de Morais Sarmento e José
Alberto da Silva Basto; coronéis: com o curso do
estado maior, José Arrobas Machado, de infantaria,
Joaquim Augusto Torres, António da Silveira Lopes
e Guilherme da Silva Quintanilha; de artilharia, José
Jorge Ferreira da Silva e Alexandre Herculano Garcia;
do serviço de administração militar, Alberto da Silveira Lemos e, do extinto quadro auxiliar de artilharia
António Marques Monteiro; tenente-coronel.do extinto
quadro auxiliar de engenharia José Augusto Góis;
major do extinto quadro auxiliar de artilharia José
de Loureiro; capitães: de infantaria, José Duarte
Grais, Joaquim Pires Benites, José Luis da Cruz,
Francisco de Assis da Silva Ramos. João Mendonça,
Manuel José Guimarães, Joaquim Pedro de Magalhães
Gama, João Luis de Castro, José Augusto da Anunciação Silva e Francisco Lopes de Oliveira; de cavalaria,
João de Albuquerque e Augusto Soares Bandeira e, do
extinto quadro auxiliar de artilharia, Júlio Gaspar;
tenentes, do extinto ~uadro auxiliar de artilharia, Pedro
Vilas Boas, Joaquim Ferreira dos Reis, José de
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Oliveira e José Inácio, todos na situação de reserva
e nos termos da alínea a) do artigo 2.° do decreto- lei
n.? 28:40J, de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser
considerados nesta situação, respectivamente, desde
4 de Dezembro de 1945, 11 de "Março e 12 de Janeiro
de 1946, 14 de Novembro e 15 de Dezembro de 1945,
25 de Abril, 5 de Fevereiro e 18 de Março de 1946,
30 de Novembro, 6 e 20 de Agosto de 19-15, 28 de
Dezembro, 5 de Julho, 4 de Agosto, 8 de Setembro,
4 de Outubro, 16 e 26 de Dezembro de 1945, 2:~ de
Fevereiro, 18 e 25 de Março e 23 de Abri! de 1946,
25 de Dezembro de 194:5, 19 de Janeiro de 1946,8 de
Novembro e 20 de Dezembro de 1945 e 26 de Janeiro,
22 de Fevereiro e 3 de Março de 1946.
Tenente-coronel
de infantaria Manuel Leovigildo Rodrigues; capitães do serviço de administração militar
António Pires e nó mula Pompílío da Rosa 1\fenàes e
tenentes de infantaria, Domingos António Rasquilha,
Emí ío Nunes, Aristides Mourato Sequeira e Alberto Moreira da Cruz, todos na situação de reserva e nos termos
da almea b) do artizo 2.° do derreto-lei n." 28:404,
de 31 de Dezembro de 1937, devendo ser considorndos
nesta situação, respectiva.mente, desde 15 de Novembro, 24 de Outubro de 1945, ] 1 de Junho de 194:6,
26 de Outubro de 1945, 10 de Novembro do 1945
e 10 de Janeiro e 11 de Março de 1946.
Major do serviço de administração militar, na situação
de reserva, Eduardo dos Reis Rebelo, nos termos da
alínea d) do artigo 2.° do decreto-lei n." 2H:40-i, de
31 de Dezembro de 1937, com referencia ao artigo 1.0
do decreto-lei n." 3:!:329, de 19 de Outubro de 1942. '
devendo ser considerado nesta situação desde 7 dé
Fevereiro de 1946.
(Não carece de visto ou anotação

Por portarias de

(j

do Tribunal

de Contas).

de Nooembro de 1947:

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria dg 30 de
Setembro último, inserta na Urdem do Eméreito n, o 8,
2.8 série, do corrente ano, que coloca na situação de reforma
capitão, na situação de reserva, Alberriuo de
Paula Santos, em virtude de este oficial dever RPr separado do serviço, nos termos do regulamento de disciplina

°
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militar, como consta da rectificação publicada no Diário
do Governo n.? 257, 2.a série, de 4 de Novembro do corrente ano.
(Nilo carece de vísto ou anot ação do Tribunal do Contas).
Adidos

Capitão de engenharia, do regimento de engenharia
n." 1, Fernando Edgard de Almeida Caiola e tenente
do extinto quadro auxiliar de engenharia. do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar,
Virgílio César Gascon de Campos, o primeiro por ter
sido requisitado para desempenhar uma comissão de
serviço civil dependente do Ministério do Interior, na
Câmara Municipal do Porto, como subchefe do movimento, fiscalização e tráfego do serviço de transportes colectivos da cidade do Porto, e o segundo por
ter sido nomeado subalterno de companhia do referido
Instituto, nos termos da alínea a) do artigo 1.0 do
decreto-lei n.? 36:059, de 24 de Dezembro de 1946,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 1 e 6 de Novembro de H)47.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, João
António Pinto. por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Novembro de 1947.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contns em 15 do Novombro

de 1941).

Quadro da arma de infantaria

Major de infantaria, supranumerário, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 7, onde continua colocado,
Carlos Rodrigues Varela, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas om 18 de Novembro de 1941.
NAo silo devidos omolumentos, nos termos do decreto n.· 22:251).

Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário, do regimento de
artilharia ligeira n.? 1, onde continua colocado, Josó
Joaquim da Silva e Costa, para preenchimento devaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada polo Tribunal de Contas em 18 de Novembro
silo dovldos emolumentos,
nos termos do decreto

1941. Não
D.·de22:251).
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Quadro da arma de cavalaria

Capitão do cavalaria, adido, Antonino Fernandes Pereira
da Cruz, que, de regresso do Ministério do Interior,
em serviço na polícia de segurança pública, se apresentou, em 1 de Novembro de 1947, para preenchimento do vaga no quadro.
(VI.ada pelo Tribunal de Contaa em 18 de Novembro de 1947. Não
são devidos emolumentos, no. termo. do decreto n.o lI2:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente de aeronáutica, adido, Austen Goodman Solano
de Almeida, que, de regresso do Ministério das Colónias e de comissão militar na colónia de Timor, se
apresentou, em 3 de Novembro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Trtbunal do Contas em 18 do Novembro de 1947. Não
são dovidos emolumentos, nos termos do decreto a.o 22:257).

Quadro de oflciais médicos

Major médico, supranumerário,
da 3. a companhia de
saúde, ondo continua colocado, Virgilio Rego Xavier
Pereira, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(VI.ada pelo Tribunal de Contas em 18 do Novombro de 1917. Nlio
slio devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Reserva

Coronéis de infantaria: da direcção da arma, Armelim
ALmiro da Silva e, chofe do distrito de recrutamento
e mobilização n," 11, Alberto ALvim Leal, nos termos
da alínea c) do artigo 1~. o do decreto-lei n. o 36:304,
de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 2~ e 21 de
Outubro do 1947.
'I'onente-coronel de 'infantaria, do regimento de infantaria
n.? 10, Manuel Martins dos Reis e, capitão chefe de
banda de música, do regimento de infantaria n.? 6,
Francisco Alves Júnior, nos termos da alínea a) do
arti~o 12.0 do decreto-lei n." 36:304, de 24 de Maio
de 1947, devendo ser considerados nesta situação,' respectivamente, desde 18 e 17 de Outubro de 1947.
(Visadas pelo Tribunal de Conta. om 18 de Novembro de 19i1.
Nlo sã .. devido. eraotumentos, DOI lerruoo do decreto ll.ollllIU1).
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Separado do serviço
, (Despacho de 23 de Setemhro de 1947 da Caixa Geral de Depô.nos, Crédito e Prevtdêucte,
pnbttcado no Dilirio do Govef'ftO
n.o 224, 2,- série, de 25 do mesmo mAs e ano, e rectificado peJoDíôrío do Governo n," 257,2.8 série, de 4 de Novembro de 1J(7).

Capitão de infantaria, na situação de reserva, Albertinode Paula Santos, nos termos do artigo 178.0 do regulamento de disciplina militar, de 15 de J unho de 19:!9,
com a pensão de 75 por cento da que lhe corresponderia na situação de roforma, devendo ser consideradonesta situação desde 28 de Abril de 1944.
(NAo carece dê visto ou anotaçãc

do Tribunal

de Contas).

Baixa do serviço

Alferes miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n." 11, Olímpio Armando Guedes Vaz, nos termos
da última parte do 'artigo 3.° do decreto-lei n." 28:-l04,
de 31 de Dezembro de Hl37, por ter sido julgado incapaz de todo o serviço pela junta hospitalar de inspecção, devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Outubro de 19.:17.
(Anotada pelo Tribunal

de Conta. em 15 de Novembro de 1947).

Supranumerário.

Capitães: do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, Manuel de Sousa Vitoriano; do E'xtinto quadro
auxiliar de engenharia, Manuel da Silva Baltasar e
João Filipe e, tenentes do mesmo extinto quadro, Joaquim Rosado Charrua, Vitorino Leopoldino do Carmo
Moreira e Antônio da Cruz Carita, todos do comando
de artilharia da defesa antiuérea de' Lisboa, nos termos
da segunda parte do artigo 58.0 do decreto-lei n. o ~~:..j0L,
substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:6.12,
de 20 de Fevereiro de 1943, e da portaria n." 10:t120,
de 11 de Março de 1944, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria..
(Nilo carecem de visto ou anotação do Tribunal de Com •• ),

Por portarias de 13 de Novembro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do I nterior, na guarda nacional republica.na, o alferes miliciano de cavalaria, adido, Rogério Montefalco Sar-

2.- Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

667

N.o 9

mento Pereira, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1947 e ficando na situação
de disponibilidade.
(Anotada

pelo 'I'rlbunal

do Contas em 18 de Novembro

de 1947).

Adidos

Major de infantaria, do regimento de infantaria n." 9,
António Maria Peueda e capitão do serviço de administração militar, supranumerário, do conselho administrativo das 1.'\ e 2." Direcções Gerais deste Ministório, Antonino d" Figueiredo Silva, por terem sido
requisitados para desempenhar comissões de serviço
dependentes dos Ministérios das Colónias, na colónia
de Moçambique, nos termos da alínea b) do artigo 3.°
do decreto n." 36:0L9, de 7 de Dezembro de 1946, e
das Comunicações, na Direcção Geral de Aeronáutica
Civil, como chefe dos serviços de contabilidade dos
transportes aéreos portugueses, respectivamente, devendo ser considerados nesta situação desde 7 de N 0vembro e 21 de Outubro de 19-H.
Major, professor provisório do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Vítor Francisco
d« Sousa Franco e capitão, adido, das Oficinas Gerais
de ~laterial de Engenharia, Raul de Brito Subtil,
ambos de engenharia, por terem sido nomeados professores ordinários no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar. por portarias de
16 de Outubro de 19.J.7, devendo ser considerados
nesta situação desde 16 também de Outubro do
corrente ano.
(Anotadas

pelo Tribunal

de Contas

em 15 de Novembro

de 1947).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria, adido, Fernando de Magalhães
Abreu ~l;jrques e Oli veira, que. oe regresso du Ministério do Interior, como presidente da Câmara Municipal do concelho de Tomar, se apresentou, em 12 de
Novembro de HH7, para preenchimento de vaga no
quadro. (Visada polo Trlhunal de Coutas em 20 do No vemhro rle 1947. Não
sA" devidos

8IDoluIDoJUtOS,

DOS

termos do decreto n.o 2~:~57).

Quadro da arma de engenharia

Major dA engonharia, supranumerário nos torrnos da
segunda parte do artigo f)8.o do decreto-lei n.? 28:401,
substituí Io pelo artigo 1.0 do decreto-lei n." 32:692,
do 20 de Fevereiro de 1943, professor provisório do
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Instituto
Profissional
dos Pupilos dos Exércitos
de
Terra e Mar, Manuel António Vassalo e Silva, para
preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data desta portaria.
[Vis ada pelo Trtbunal de Contns em 18 de Novembro do 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:257).

Reserva

Capitão do serviço de administração
militar, adido, em
serviço no Ministério do Interior,
na guarda nacional
republicana,
Alberto Correia Leite Carneiro, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do decreto-lei n.? 36:304,
de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Outu bro de Hl47, não recebendo
pensão por este Ministério enquanto se encontrar em
serviço no Ministério do Interior.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Novembro do 1947. Não
silo devidos emolumontos, nos termos do decreto n.· 22:2~7).

Capitão veterinário,
adido, de licença ilimitada, Henrique
de Sant'Ana,
nos termos do artigo 23.0 do decreto-lei
n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, por se ter
mantido fora do serviço militar por mais de dez anos
consecutivos,
e sem direito a abono de pensão por este
Ministério por ter optado pelo cargo civil de médico
veterinário
da colónia de Moçambique,
devendo ser
considerado
nesta situação desde 4 de N ovem bro de

1947.

(Anotada pelo Tribnnal

de Contas em 17 do Novembro de 1947).

Supranumerários

Major de artilharia,
do comando de artilharia
da defesa
antiaérea de Lisboa, José dos Santos Rodrigues Brás,
nos termos da segunda parte do artigo 58. o do decreto-lei
n.? 28:401, substituído
pelo artigo 1.0 do decreto-lei
n.? 32:692, de 20 de Fevereiro
de Hl43, e da portaria
n.? 10:620, de 11· de Março de 1944, por ter sido
colocado naquele comando, devendo ser considerado
nesta situação dosde a data desta portaria.
(Nilo carece do vIsto ou anotação

do Tribunal

de Contas).

Capitão de engenharia,
adido, José Salvato Bizarro Saraiva, em serviço no Instituto Geográfico e Cadastral,
que, de regresso do Ministério da Economia e de comissão civil, se apresentou
em 6 de Novembro de 1947.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 19 de Novembro de 1947. NAo
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.· 22:257).
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de 1947:

Reserva

Capitão de infantaria, do regimento de infantaria n .•o 12,
Francisco Marcos Lopes Leitão, nos termos da alínea a) do artigo 12.~ do decreto-lei n.? 36:304, de 24
de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Novembro de 194:7.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 20 de Novembro de 1947. Náo
são devidos emolumontos, nos termos do decreto u.o 22:257).

Por portarias

de 20 de Novembro

de 1947 :

Adidos

Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 3,
Carlos Alberto de Serpa Soares, tenente de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 5, Alvaro Jorge Rogado Quiutino e alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, elo grupo independente de artilharia n.? 6 (automóvel), Pedro António Beja, o segundo
por ter sido requisitado pelo Ministério do Interior,
para desempenhar serviço na guarda nacional republicana, o os restantes por terem sido requisitados para
desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, o primeiro na colónia da Guiné,
como chefe da Repartição Militar, nos termos do
§ único do artigo 3. o do decreto n. ° 36:0 ln, de 7 de
Dezembro de 1946, e o terceiro na colónia de Cabo
Verde, nos termos da alínea b) dos mesmos artigo e decreto, devendo ser considerados nesta situação desde
13 de Novembro de 19H.
Capitão de engenharia, do Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Domingos Cabral
de Melo, por ter sido nomeado professor ordinário
do referido Instituto, por portaria de 16 de Outubro
do corrente ano, desde quando deve ser considerado
nesta situação.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do batalhão independente de infantaria n. o 19, Simeão
Inácio Costa e, supranumerúrio,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, J osó da Conceição Miguel, P(H'
terem sido requisitados para desempenhar comissões
de serviço dependentes do Ministério das Colónias, na
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colónia de Macau, nos termos da alinea b) do artigo 3.° do decreto n.? 36:019, de 7 de Dezembro de
1940, devendo ser considerados nesta situação desde
19 de Novembro de 1947.
(Anotadas

pelo TrIbunal

de Contas em 28 de Novombro de 10(7).

Quadro da arma de cavalaria

Tenentes de cavalaria, adidos, Viriato Mamede de Brito
e Fernando Rodrigues dos Santos Costa, que, de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias,
na colónia de Moçambique, so apresentaram, em 11 de
Novembro do corrente ano, para preenchimento de
vaga no quadro.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas em 3 de Dezembro de 1947. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do docroto n." 22:257).

Quadro da arma de engenharia

Capitão de engenharia, supranumerário nos termos da
segunda parte do artigo 5~.0 do decreto-lei n.? 28:4()1,
substituído pelo artigo 1.0 do decreto-lei n.? 32:692,
de 20 de Fevereiro de 1943, da Escola Central de
Sargentos, onde continua colocado, José Salvato Bizarro Saraiva, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 3 de Dezembro de 1947.
Não são dovldos emolumentos, nos tormos do docreto n.o 22:257).

Quadro dos serviços auxiliares do exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército, supranumerário nos termos da segunda parte do artigo 58. o
do decreto lei n." 28:401, substituído pelo artigo 1.0
do decreto-lei n. o 32:692, de 20 de Fevereiro de 19-13,
da 4. ao Repartição da 2. Direcção Geral deste Miuistério, onde continua colocado, Amadeu Eduardo de
Campos Beltrão Ferreira Viana, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presonte portaria.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
adido, Pedro Machado, que, de regresso do Ministério
do Interior, em serviço na guarda nacional republicana,
se apresentou, em 8 de Novembro de 1947, para preenchimento de vaga no quadro.
fi

(Visadas pelo Trihunal de Contas em 3 de Dezembro de 1947. Nlo
são devidos omolumentos, nos tarmos do decreto n.o 22:267).
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Reserva

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general da 3.11 região militar, Alberto Ferreira de Morais, nos termos da alínea b) do artigo 12.0
do decreto-lei n." 36:304:, de 2! de Maio de 19-1:7,devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Novembro do corrente ano.
(Visada pelo Tribunal de Contas em S de Dezembro de 19t7. Não
são devidos emotumentos, nos termos do decreto o.· 22:251).

Baixa do serviço

Alferes miliciano de artilharia, na situação de reserva,
Rodrigo Pimenta Massapina, nos termos do § 5.° do
artigo 61.0 do decreto n. o 12:017, de 2 de Agosto de
192ô, por ter atingido o limite de idade, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Novembro de
1947.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 28 de Novembro de 1947).
Supranumerários

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, Artur Macieira Cerveira e José Miguel do Vale Coutinho, nos
termos da segunda 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, e da portaria
n.? 10:368, de 15 de Abril de 1943, devendo ser considerados nesta situação desde 13 de Novembro de
1947.
(NILoearece de visto on aootaçllo do Tribunal de Contas).

Por portarias de 27 de Novembro de 1947:
Considerado apresentado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, o tenente-coronel de engenharia, adido, na situação de reserva, Paulino Celestino da Silva, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Novembro
de 1947.
(Visada peJo Tribunal de Contas OIU 4 de Dezembro do 1947. NlIo
são de vldos emolumomos, nos tormos do decreto n,o 22:2ô1).

Adidos

Major do serviço de administração militar, do Instituto
Profissional dos Pupilos dos Exércitos de 'I'erra e Mar,
José Rola Pereira do Nascimento e capitão de infan-
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taria, do regimento de infantaria n. ° 14, Viriato Marques dos Santos Oliveira, o primeiro por ter sido
nomeado professor ordinário daquele Instituto, por
portaria de 16 de Outubro do corrente ano, e o segundo por ter sido requisitado para desempenhar uma
comissão de serviço dependente do Ministério das Oolónias, na colónia de Angola, nos termos da alínea b) do
artigo 3.° do decreto n." 36:019, de 7 de Dezembro
de 1946, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 15 de Outubro e 20 de Novembro
de 1947.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do regimento de cavalnria n.? 3, António da Rocha
Barbosa, por ter sido requisitado para desempenhar
uma comissão de 'serviço dependente do Ministério ,das
Oolónias, como adj unto da Direcção Geral Militar
deste Ministério, nos termos do artigo 110.° do decreto
n." 26:180, de 7 de Junoiro ue 1936, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Novembro de
1947.
(Anotada pelo 'I'r ibuu al de Contas em 29 do Novembro de 1947).
Quadro da arma de infantaria

l\Iajor de infantaria, supranumerário, do regimento de
infantaria n.? 11, onde continua colocado, Augusto
Quadros 'reles de Sampaio, para preenchimento de
vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(VJsada polo Tribunal de Contas cm 3 de Dezembro de 1947. Não
são devidos emolumentos, nos termos do decreto n •• 22:267).

Reserva

Coronéis: de infantaria, chefe 00 distrito de recrutamento e mobilizaçãó n ," 8, Manuel Luis Rodrigues
Junqueira e, de artilharia, da direcção da arma, António Gonçalves Alvàrenga, nos termos da altnea c)
do artigo 12.° do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio
de 19-47, devendo ser considerado nesta situação, respectivamente, desde 11 e 8 de Novembro de 1947.
Major de artilharia, adido, de licença ilimitada, José
Vitorino Branco, nos termos da alínea a) do artigo 12.0
do decreto-lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de
Novembro de 1947.
'
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Tenente chefe de banda de música, do batalhão independente de infantaria n.? 19, António Francisco Marques,
nos termos da alínea b) do artigo 12. do decreto-lei
n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Novembro de 1947.
0

(Visada pelo Tribunal d. Contas em 3 de Dezembro de 1047. Nilo
são devídos emolumentos,
nos termos dp decreto n.· 22:257).

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na guarda nacional republicana, Gumersindo da Silva, nos termos da alínea a) do artigo 12.()
do decreto-lei n. o 36:304, de 24 de M aio de 19-17, sem
direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar na situação de adido no referido Ministério,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Novembro do corrente ano.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

em 28 do Novembro

de 1947).

Supranumerátic

Major de engenharia, adido, Emircio Leão Maria Magno
Teixeira Pinto, por ter sido exonerado das funções de
professor catedrático da F~scola do Exército, por portaria de 13 de Outubro de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de -Duzurnbrc de 19H. Não
são duvídos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

--Ministério da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 20 de Outubro de 1947:
Reforma
(Despacho de 23 de Setembro de 1n47, da Caixa Geral de Depósitos, Oródít o e Previdência, publicado no Diário do Governon.? 224, 2.a sério, do 2;1 do mesmo mês e ano).

Capitão do extinto quadro de capelães militares, na situação de reserva, Jaime J osé Ferreira, nos termos da
alínea a) do artigo 2.° do decreto-lei n.? 28:404, de
31 de Dezembro de Hl37, por ter atingido o limite de
idade, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Junho de 1945, com direito à pensão anual de

21.8171$80.

(Não carece de r ísto ou anotaç ão do Tribunal

do Contas).
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III - PROmOçOES

Ministério da Guerra - I.a Direcção Geral-

2.& Repartiçlo

Por portaria de 30 de Setembro de 1947:
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral

Capitão, o tenente de artilharia Fernando Ferreira VaIença.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em li! do Outubro de 19(1. Silo
devidos emolumentos,

nos termoa do decreto

u," ~2:257).

Por portarias de 1 de Outubro de 1947:
Quadro do corpo de generais

General,
pecção

o brigadeiro de cavalaria, inspector, da 1.a insda arma de cavalaria, Higino Sanches Ferreira

Barata.
I." inspecção da arma de cavalaria

Brigadeiro de cavalaria, com o: curso do estado maior,
inspector, o coronel do curpo do estado maior, tirocinado, da 3." Direcção Geral deste Ministério, Manuel
Francisco Marques Valente.
[Vf sadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

Por portaria

de Contas em 18 de Outubro de 1941. Silo
110' termos do decreto n. o 22:2.'>7).

de 7 de Outubro de 1947:
Escola Prática de Artilharia

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria n." 14, Manuel de Deus da Loura.
Regimento de artilharia ligeira n.O 3

_A..lferesdo quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de artilharia, do grupo de artilharia
contra aeronaves n.? 1, Jaime Neca.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Manuel J osé da Silva Gonçalves.
(VIsada peJo Tribuna) de Contas em 15 de Outubro de 1947. São
devidos emolumentos,
n08 termos
do decreto n.· 22:251).

'2.- Série

ORDEM

DO EXÉRCITO

N,o 9

675

Por portarias de 21 de Outubro de 1947:
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 1, João José da Silva Ferreira.
Comando de artilharia

,

da defesa antiaérea de Lisboa

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os sargentos-ajudantes de infantaria, do regimento de
infantaria n.? 11, João António Alves e de engenharia,
do batalhão de sapadores de caminhos de ferro, Francisco Augusto Teodósio.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.v ~2:251).

Regimento de cavalaria n.O 2

Capitão veterinário, o tenente veterinário Emílio Vieira
Lis boa. (Visada polo Tribunal de Coo tas em 29 de Outubro do 1047. São
devidos emolumentos,

n08

termos do decroto n.? 22:257).

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de engenharia, do grupo de companhias de trem automóvel, António Carvalheira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 30 de Outubro de 1947. São
devidos emolumentos, Doa termos do decreto n.o 22:257).

Por portaria de 25 de Outubro de 1947:
Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel, o tenente-coronel do corpo do estado maior
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Novembro de 1947. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Por portarias de 30 de Outubro de 1947:
Regimento de engenharia n.O 2

Capitão, o tenente de engenharia Urbano Augusto Pires
Benites. (Vi.ada pelo Tribunal de Contas em 7 de Novembro de 1947. São
devido •• molumoot08, no. termo

I

do decreto n.· 22:jj)7).

(
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Adidô

Capitão, o tenente de engenharia, adido, em serviço nas
Oficinas Gerais do Material de Engenharia, Armando
Mesquita Pereira Cosme.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 10 de Novembro de 1947. SIlG
dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:251).

Por portarias de 1 de Novembro de 1947:
Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947:
Regimento de infantaria

n.O I

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria José Gualberto do Nascimento Matias e Alberto Alves Pinto
Baptista.
Regimento de infantaria

n. o 2

Alferes, o aspirante a oficial do infantaria
Maria de Andrade.
Regimento de infantaria

Francisco

n. o 3

Alferes, os aspiruntos a oficial de infantaria António
Gomes Baptista Ferro, Américo Correia o Jorge
Afonso Cardoso.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
brósio.

n. o 6

a oficial de infantaria

Regimento de infantaria

Castro Am-

n. o 8

Alferes, os ilspirantos a oficial .do infantaria Jorge du
Costa Braga, Manuel da Cunha Sardinha e José Maria
Adriano das Neves.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
de Figueiredo.

n. o 9

a oficial de infantaria

Regimento de infantaria

José Lopes

n. o 10

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Fernando
Alves Aldeia e Carlos Augusto Coutinho de Almeida
Cordeiro.
Regimento de infantaria

n. o II

Alteres, os aspirantes a oficial de infantaria António
Cândido Barbosa de Lucena Lopes Gaio e António
Alemão de Mendonça Cisueiros de Faria.
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n. o 12

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Artur Manuel Soares Coelho, António Coelho da Silva, Luis
Alberto Monteiro de Oliveira Leite e Hui de Mendonça Salgado Lameiras.
Regimento de infantaria

n. o 13

Alferes, os aspiruntos a oficial de infantaria Manuel
Eduardo de Azevedo Simões e Avelino Tavares Vaz
Duarte.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria J osé Gonçalves de- Matos Duque.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
Vieira Ribeiro.

n." 15

a oficial de 'infantaria

Batalhão de caçadores

n.v

Horácio

I

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria
Vasco de Oliveira e Raul Esteves Traveíra.

Mário

Batalhão de caçadores n. o 2

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Nívio José
Ramos Herdade e António da Graça Horda-do-Agua.
Batalhão de caçadores n. o 3

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria Joaquim Vieira
Cardoso.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes, o aspirante
beiro Farinha.

a oficial de infantaria António Ri-

Batalhão de caçadores n. o 7

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Mário de
Aguiar Gonçalves Dente e 'I'omás Augusto Monteiro.'
Batalhão de caçadores

n. o 9

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria António Emílio Teles Gonçalves de Carvalho.
Batalhão de caçadores n. o 10

Alferes, os aspiraut- s a oficial de infantaria Abeilard
Borges Teixeira Martins e Carlos Alberto da Silva
Pereira Júnior.
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n.· I

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Vitorino de
Azevedo Coutinho e Oarlos Alcobia de Sousa Oirne.
Batalhão de metralhadoras n.O 2

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Fernando
Negí io Manuel Fortes dos Santos Ferreira e Aníbal
José Mendes Ginj a Brandão dos Santos Viegas.
Batalhão de metralhadoras n.· 3

Alferes, os aspirantes a oficial de infantaria Joaquim
Moreira Rebelo e Alfredo Maria Lopes de Mesquita
Guimarães.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia
Paulo Varela Gomes.

João Maria

\

Regimento de artilharia ligeir,a n.· 5

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia Nuno Beça
de Almeida Frazão e Joaquim do Lago Arrais Torres
de Magalhães.
Regimento de artilharia pesada n.· I

Alferes, o aspirante
Abreu Riscado.

a oficial de artilharia

Francisco

Regimento de artilharia de costa

Alferes, os aspirantes a oficial de artilharia Oarlos Henrique Pereira Viana Dias de Lemos e Oarlos Alberto
Pereira Barbosa.
Grupo independente de artilharia de montanha

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia Mário Belo de
Carvalho.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 3

Alferes, o aspirante a oficial de artilharia António Cirne
Correia Pacheco.
Regimento de cavalaria n.·'

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria José J oaquim Marques Peralta e António Manuel de Palma
Baracho,
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Regimento de cavalaria n. - 2

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria
Adriano Mire Dores.

Henrique

Regimento de cavalaria n.· 3

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria Eduardo
Vaz Neto de Almeida, Fernando Manuel Lopes Ferreira e Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de
Brito.
Regimento de cavalaria n.· 4

Alferes, o aspirante a oficial de cavalaria
da Gama Lobo Alves Cardoso.

Carlos José

Regimento de cavalaria n.· 6

Alferes, os aspirantes a oficial de cavalaria Mário Avelino Sardoeira Delgado e João Luis Moreira Arriscado Nunes
e •

Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes, OR aspirantes a oficial de cavalaria Fernando
Jorge Bentes de Jesus e Fernando Guilherme Rebocho da Costa Freire.
•
Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes,

aspirante a oficial de cavalaria José Maria de
Mendonça Júnior.
O

( I... d •• pelo Tribunal de Cont ..s em 18 de NovAmbro de 1947. São
davtdos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Base aérea n.O I

Alferes, os aspirantes a oficial de aeronáutica
Osório Mourão e Manuel Emídio da Silva.

Jorge

Base aérea n.· 4

Alferes, os aspirantes a oficial de aeronáutica Manuel
A uzusto Barbeitos de Sousa, Manuel Diogo Neto,
Norton de Araújo Afonso, Luis do Amaral Gonçalves,
Amadeu José Ferreira, António Augusto Soares Pires
e José Luis Paganí Teles Pereira.
Esquadrilha independente de aviação de caça

Alferes, os aspirantes a oficial de aaronáutica Augusto
Cândido Pinto Coelho Soares de Moura e Gualdino
Maria Moura Pinto.
Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Novembro de 1941. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.- 2~:!5T).
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No· 9

no· 10

Alferes do serviço do administração militar, o aspirante
.a oficial do mesmo serviço Augusto Soares Pinheiro.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço Augusto Fernandes do
Carmo.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço José Rodrigues Lopes.
Escola Prática

I

de Cavalaria

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço José Mota da Silva Gaspar.
Regimento de cavalaria

n.· I

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço José Maria Teixeira.
Regimento

de cavalaria

n.· 3

Alferes do serviço de administração
militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço António Custódio Alves
dos Santos.
2.· grupo de companhias de subsistências

Alferes do serviço de administração militar, o aspirante
a oficial do mesmo serviço Rogério das Neves Cipriano. (Visada pelo Tribunal de Co~tas em 18 de Novombro do 19(7. S!o
devidos emolumentos,

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

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947:
Regimento de infantaria

n.· I

J

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos do infantaria José Maria Teixeira e Eurico
Manuel Nascimento da Mata.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Manuel António Candeias
Gonçalves e F'lorival Lopes Cabrita.
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Regimento de infantaria n.· 5

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos do infantaria Manuel de Oliveira Perpétua
e José da Cruz Miranda.
Regimentode infantaria n.· 6

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes
milicianos de infantaria Fernando António
Moreira, Mário António Abrantes da Fonseca
~iguel Soto Maior do Almeida Coutinho
Avila.

a oficial
de Lima
e Carlos
Lobo de

Regimento de infantaria n.· 8

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Fernando Dias de Carvalho
Conceição, Augusto Ângelo Soares da Silva e Joaquim
José Martins Vilar.
Regimento de infantaria n.· 9

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Manuel Noronha Botelho.
Regimento de infantaria n.· 12

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Alberto Rodriguos Alves Bandeira e João Estêvão Zorrinho Murteira.
Regimento de infantaria n.· 14

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria João Miranda de Figueiredo
e Adolino de Andrade Brízido.
Regimentode Infantaria n.· 16

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial milicianos de infantaria João Carlos da Cunha
o Vasco Dias de Paiva.
Batalhão de caçadores n.· I

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Vítor Daniel Graça e Silva da
Costa Dias.
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Batalhão de caçadores n.v 2

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Alberto Gil Fernandes Pereira.
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Alberto Joaquim Ribeiro Moreira.
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Francisco José Frias de Barros
e J osé Ludgero de Brito Jorge.
Batalhão de caçadores n. 5
O

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Domingos José de Mendonça
Santos Raimundo, Amadeu Rodrigues Costa, Henrique
José Gonzales Costa Jardim e Francisco António Seguro Peroira.
Batalhão de caçadores n. ° 6
Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Rui Crespo da Silva Pinto,
Jaime Zuzarte Cortesão Casimiro e Ilidio Altino Vaz
Lopes.
Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Fernando Manuel Ferreira,
Batalhão de caçadores n. ° 9
Alferes milicianos ele infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Álvaro Duarte Soares, Sérgio
Alexandre Braga Gonçalves e Herculano Cardoso.
Batalhão de metralhadoras n.v I

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Mário Ferreira Gonçalves,
António José de Matos Biscaia e Carlos Alberto Dias
Ferreira de Malta Roque.
Batalhão de metralhadoras n. o 3

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Luis Gonzaga Azevedo Lopes
e António Augusto Lopes de Pinho.
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Comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Telmo Eurico Cardoso Gonçalves Correia Monteiro, José de Sousa Brasão Antunes, Joaquim Tomás Brito Pires, Ramiro Pereira
Norberto e Manuel Piedade da Costa Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira

n. o

I

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Josó Alberto de Matos Leiria
e António Mendes Macara.
Regimento de artilharia ligeira n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Jorge Telo Dias de Noronha
da Costa Paulino, Aníbal Gama Cohen, António Alves
Pereira e José Manuel Sequeira Monteiro.
Regimento de artilharia ligeira n. 4
O

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Henrique da Ressurreição Cunha.
Regimento de artilharia pesada n. o I

Alferes milicianos do artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos do artilharia Moacyr Hermano de Melo,
Fernando Manuel Bureau IIogan e Luis Teixeira Pinto
Vihts Boas.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 2

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Hernâni de Carvalho Morais
Castro e Elias Rodrigues da Silva.
Grupo de artilharia contra aeronaves n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Manuel António Brandão da
Cunha Lima e Fernando Ferreira Bonito.
Grupo independente de artilharia de montanha

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Armando Humberto de Oliveira
Júnior e Miguel José de Assunção Pereira.
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n. ° 6 (automóvel)

Alferes milicianos di') artilharia, os aspirantes a oficial
milician- s de artilharia Fernando Trindade Antolin
Hourmat, João Antunes Batalha, Manuel Aderneira
Estevos e Romeu Fortes Pina.
Regimento de cavalaria 11.° I

Alferes miliciano do cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Francisco José Domingues Canhão.
Regimento de cavalaria n.O 7

Alferes milicianos de cavalaria, os aspirantes a oficial
milicianos de cavalaria Luis Nuno Carvalho da Silva,
Nuno Humberto Gama Lobo Vitória e António Guia
Mendes de Sousa Vitoriano.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos d~ engenharia, os aspirantes a oficial
milicianos de engenharia António Eduardo da Mota
Lopes, Fernando Malhoiro da Silva, António Martins
Corroia, Amândio Alberto Alves Borges, Joaquim
Fernandes Patrício, Alexandre Forbes Costa Corte
Real, Herculano de Almeida Fernandes de Campos
o Alberto de Figueiredo Carvalho e Melo .

.

Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, o aspirante a oficial
miliciano de engenharia Fernando António de Figueiredo.
2." companhia de saúde

Alferes miliciano médico, o aspirante a oficial miliciano
médico Carlos Alberto Madeira Lopes.
3." companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes a oficial milicianos médicos Telmo Víeíra Ramos Henriques, João
Sacadura Bote Corte Real, Olímpio Fernandes Flora,
J osé Dinis Pereira Salvador Peralta, Artur Manuel
Lino Ferreira, Manuel Joaquim Lopes Ferreira, Júlio
Duarte de Sousa Calaça, Joaquim Luis da Silva Santos,
Joaquim Nicolau Viana da Costa, Manuel Joaquim
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Gonçalves Ribeiro, Manuel Eugénio Machado Macedo,
Fernando das Neves Almeida, Armando JOS<'1
Rocheta
Cassiano e António do Brito Correia Anacleto.
Alferes miliciano farmacêutico, o aspirante a oficial miliciano farmacêutico João Ventura Duarte.
(Visadas polo Tribunal de Contas 010 19 do Novembro do 1917. Silo
devidos emolumontos, DOS termos do deeroto II.· :!2:257).

Regimento de artilharia

ligeira n. o I

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Túlio Cornélio Gambca Evangolista.
Grupo independente de artilharia

pesada n. o 3

Alferes milicianos ele artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Plinio Pereira Patrão e Gonçalo Manuel Camacho de Sena Faria de Vasconcelos.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Alferes miliciano de aeronáutica, o aspirante a oficial
miliciano de aeronáutica António Francisco de AImoida. (Visadas p-Io Tribunal dA Contas om 20 de NO"nmhro do 1917. S"o
devidos

omolumontos,

nos termos elo docroto n.o 22:~(7).

3." companhia de saúde

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, o aspirante
a oficial miliciano médico, em disponibilidade, Manuel
Bastos de Almeida, contando a antiguidade desde 1 de
Novembro do 1937.
(Visada polo Tribunal de Contas om 20 do Novembro do 1947. Slto
devidos emclumeutos,
nos termos do decreto n.o 22:257).

Regimento de artilharia

ligeira n.· I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Fornando Nunes Ferreira Real, contando a
antiguidade desde 1 de Novembro de 1946.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 5

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, José de Sousa Pinto, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1945.
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pesada n. o I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
nspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Eugénio Baptista Vaz Pacheco de Canto
e Castro e Luís Aníbal Teixeira Sá Fernandes, contando ambos a antiguidade desde 1 de Novembro de
1044.
(Visadas pelo Trfbunal do Contas em 18 de Novemhro de 1947. São
devidos emolumontos,

nos termos do decreto n.o ~~:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1946 :
Batalhão de caçadores n.v 2

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, J osé Queirós Soares.
Batalhão do caçadores n. ° 7

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade; os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, António João dos Reis, Abilio Alves
Bonito Perfeito e Octávio Matias Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Manuel Raimundo Ferreira dos Santos Pires
de Morais.
(Visadas pelo Tribunal do Cont as em 18 de Novembro de 1947. São
devidos ernolumentus, nos termos do decreto ll.o 22:257).

Regimento de cavalaria

n.O 8

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Francisco Baptista Bispo da Silva Caio.
Batalhão de pentonelrus

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, René da Costa Guimarães.
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3.' companhia de saúde

Alferes milicianos farmacêuticos, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos farmacêuticos, em disponibilidade, Manuel Ferreira Madeira e Mário do
Carmo Medeiros de Almeida.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 20 de Novembro de 1917.
São devidos emolumentos, DOS termos do decreto
22:257).

n.·

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947:
Regimento de infantaria n.· I

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponihilidade, Armando da Silva, José Gonçalves Pereira
Patraquim, António Duarte Vitorino, António José da
Silva Pinho, Fernando José Vasco de Sousa Bastos
Lopes, Eurico Brandão de Ataíde Malafaia e Alvaro
de Matos.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria, em disponibilidade, Luís Firmino de Almeida Paiva Pereira
Ferraz, António Carvalho Barradas Bico e Luís Nuno
Pinheiro de Azevedo.
Regimento de Infantaria n.· 4

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de, infantaria, em disponibilidade, Guilherme Vassalo Correia da Mota, Fernando Abreu Carvalho Araújo, Raul Rodrigues Ferreira, Carlos Alberto Meireles Carnot Romão e Raul
Polónio Monteiro Fevereiro.
Regimento de infantaria n.· 5

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial m.licranos de infantaria, em disponibilidade, José Arnaldo Pinheiro Basilio e Luís
Rodrigues Pinhel da Encarnação.
Regimento de infantaria n." 6

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano do infantaria, em disponibilidade, António Cardoso Vaz.

688

ORDEM

no

EXÉRCITO

Regimento de infantaria

N.o 9

2.* Série

n. o 7

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirautos a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Arnaldo Dinis Alves, Joaquim António
Godinho Costa, Aprigio António Malveiro e Carlos
Augusto Gaspar Gaspar Verde de Oliveira.
Regimento de infantaria

n. ° 8

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de iufantaria,
em disponibilidade, João José de Oliveira e António Joaquim
de Mira Calhau.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes milicianos de infantaria, em disponihilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Eduardo Domingos da Fonseca Maia,
Ramiro Manuel Nobre Maldouado Noto, José António
Maria dos Santos e Aires Manuel António Borges.
Regimento de infantaria n. ° 12
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Fernando Celso Almeiéu de Miranda, Álvaro
Ferrand de Almeida Fernandes, Fernando José Severo
de Almeida, Eduardo Lourenço Faria, Júlio Augusto
Amaral Gouveia e Alcino Manuel da Silva.
Regimento de infantaria

n.O 13

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantarla, em disponibilidade, Manuel Ourlos Gomes Ruiz. Aurélio Reis
Bastos, Abel Moutinho Teixeira e Oarlos Pinto Leite.
Regimento de infantaria

n.O 14

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos ele infantaria, em disponibilidade, Fausto Marques Correia e Augusto da
Silva Lopes Bacalhau.
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Jaime da Silva Pinto Ramalho e António
Manuel Papão Ohinita.
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n. o 19

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Pedro Abraão Vasconcelos Ornelas.
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes miliciano do infantaria, pm disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Laurentino da Silva Araújo.
Batalhão de caçadores n.O 4

Alferes milicianos de infantaria, em diiiponihilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria, om disponibili.lade,
gzeq uiel ~[aria Luranj inha Cabrita e Fernando .losé d Aragão Mourn Soares.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes milicia~os de infantaria, em disponibilidade, os
aspirautes a oficial miliciano' de infantaria, em disponibilidude, Artur Munuel Evaristo da' Dores Bentes,
Orlando Andrudo Martins Leitão, Avelino Lopes Ramos, João Carlos Machado Leitão GOlOPS, Armindo
Júlio Correia da Silva Louro o Gustavo Fraga.
Batalhão de caçadores n,O 6

Alferes miliciano de infantaria. em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano d infantaria, om disponibilidade, João de Deus Cabrita Seixas.
Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria. em disponibilidade, António
equeira Lopes e Manuel do
Valo Costa.
Batalhão de caçadores n.O 9

Alferes miliciano do in fanturia, em disponibilidade, o
nspiranto a oficial miliciano de infantaria, em disponibilidade, Alberto Vilas Boas CorqUl'irH.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

AH re miliciano
de infantaria, em disponihilidade, os
aspirantes ll. oficial miliciano de infantaria, em disponihilidade,
D,'sidério Emílio FCrnall(!os, Fernando
lIumb rto Estevos do Oliveira e Inácio da Silva
Branco.
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N.· 9

Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, João Honorato Sepúlveda da Fonseca,
Vítor Manuel Rodrigues Casaca, Manuel Maria José
Chambel Quaresma de Serpa Cruz, António Francisco
Sisudo Alfaiate, Luis Augusto de Lorena Oliveira e
Costa, António Homem Ferreira de Figueiredo e Samuel de Oliveira José Bensimon.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Alferes milicianos de infantaria, em disponibili<1ade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Luís Duarte Nunes, Arnaldo José Dias,
Rogério Figueiras Pinto Ribeiro, João Augusto de
Almeida, Afonso Albuquerque Pereira e António Castro Monteiro de Carvalho Rebelo Meneses.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea

de Lisboa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, António Augusto Rocba Cunha e Serra,
Vitor Miguel dos Santos Reis, João da Costa Mendonça, J OSÓ Manuel da Mota Cardoso, J OSÓ de Castro
Melo dos Santos, António Costa Oarvalho, Luís de
Magalhães Ooutinho Guedes, Manuel Rodrigues Braga,
Jorge Luis do Amaral Marques Lopes, J OSÓ de Ataide
de Sá e Melo Amaral, José Rodrigues Salgueiro de
Azevedo, Leopoldo Vasconcelos Moniz, Álvaro Brandrão de Oampos Matos e António Ooelho Teixeira.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Vito Duarte Alves, António Manuel Gameiro Torres Baptista, Rui Falcão Oampos e João
J osé Waddington do Matos Parreira.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a ~oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Angelo Martins Raposo, José da Oosta
Alves. Manuel Rolão Chaves de Paiva, José Manuel
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Mendes de Quadros, Américo de Jesus Sebastião,
José Alfredo Monteiro da Silva e João de Almeida e
X oronha de Azevedo Coutinho.
Regimento de artilharia ligeira n. o 4

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspírant-s a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Pedro Elbling Barbosa Leal Lobo de
Sousa, Fernando Rui Per-ira Nunes, Luis Joaquim '
garupos Barradas e Artur Ernesto dos Santos Matias
Angelo.
Re!limento de artilharia

ligeira n. o 5

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel Adriano de Freltas, Nuno Maria de
Figueiredo Cabral da Câmara Pereira, José de Sousa
Ribeiro, J osé Cândido Vinha Novais, Euclides Rolim
de Matos Fortuna, António Prudêncio Palminha, José
Gaudêncio
Ribeiro e Henrique Teixeira de Carvalho
de Sousa Pereira.
~
Regimento de artilharia

pesada n. o I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
napiruntss a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidadn, Rui Loureiro Rebelo de Andrade e Jorge
Alberto Paiva e Pona Franco.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade. Eugénio Augusto dos Santos Martins,
Francisco José Gomes de Sousa Rosa Rodrigues, José
Vicente de Jesus de Carvalho Cardoso, Francisco
Xavier Neuparth Mendes de Vasconcelos Guimarães,
José Arnout Moreira, Hélder Trigueiros de Brito
Pinção, Virgílio Rui Teixeira Lopo, Fernando Pereira
da Costa da Silva Mendes, Manuel Barata Chagas
Ro quotto, Raimundo de Oliveira Vicente e Mário Berto
Vieira Monteiro.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 2

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, Antero Pereira. Quintã».
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de montanha

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel de Almeida Pacheco, Rui Barros
Oosta e António Caetano e Silva de Sá Couto da
Cunha Sampaio Maia.
Grupo independente de artilharia

pesada n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibi,lidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Ricardo Augusto Quadrado, António de
Jesus Raio Júnior, Arménio Tavares Rocha, Rubon
José de Oliveira Cunha, Henrique João Luis Lorwim
Marques Pereira, José J oaq uirn Dionísio, Carlos José
das Neves Moreira, Avelino Lavrador dos Heis, Francisco Manuel Barata de Tovar Pereira Ooutinho Furtado de Melo, Júlio Augusto de Oliveira Afonso e
Alberto Seabra da Oosta.
n. ° 6 (automóvel)

Grupo independente de artilharia

Alferes milicianos de artilharia, em diRponibilidade, os
aspirantes a oficial miliciano" de artilharia, em disponibilidade, Aldino Fazenda Sousa, José Luis Marques
da Mota, Fernando Afonso de :\1elo Geraldes Sampaio
Pereira de Figueiredo e Joaquim Mendonça.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 do Novembro de 1917.
São devidos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:257).

Regimento de infantaria

n. o 15

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Feliciano Marques, Delfim Barreto Lopes,
Carlos Henrique Tasso de Figueiredo Correia Laje
e Luís Manuel Ohambel de Serpa Quaresma Brandão
Pereira de Melo.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Oarlos Raposo do Amaral e José Maria da
Silva Torres.
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Regimento de cavalaria n," I

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalar-ia, em disponibilidade, Luís de Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral e Vítor Manuel Loureiro Camoesas.
Regimento de cavalaria n.· 5

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria, em disponihilidade, Américo da Silva Marques.
Regimento

de cavalaria

n.· 6

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Carlos António Teles Campos da Costa
Pereira, Octávio Bento Magalhães Ribeiro e Jorge
Queirós Morais do Sousa.
Regimento de cavalarla

n.· 7

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, José Vítor Faria de Carvalho, Mário Augusto Sampaio de Lemos, Afonso Temudo 'de Castro,
Amândio Fernandes Leal de Almeida, Pedro de Castro Enes Ferreira,
Carlos JlOrge Blak de Vilhena
Freire de Andrade, António José Vaz da Silva Cortês Lobão, Pedro Gastão Candeias de Matos, Jorge
de Serpa Pimentel, Carlos Alberto dos Santos André
e Carlos Alberto Garrido Vaz.
Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade, Américo Pala Beirão e António de Brito
Pelengana.
Regimento de engenharia

n.· I

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, George José Quintanilba de Meneses,
Alberto Pinto Resende, António Rodrigues Machado
e Moura e Francisco José Leal Limpo de Faria.
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•

Alferes milicianos de engenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos ele engenharia, em disponibilidade, Luís da Silva Matos, João Manuel Gomes
Barroso, Nuno Maria Henriques ele Lencastre e João
Pimentel Freixo.
Centro de instrução

e treino de pilotos aviadores milicianos

Alferes milicianos de aeronáutica,
os aspirantes a oficial milicianos
disponibilidade, António Manuel
António Manuel Tavares de Brito,
pos Fidalgo, Francisco Prista da
Armando da Mata Caldeira Pires
Ferreira de Carvalho.

cm disponibilidade,
de aeronáutica, em
Carmona e Costa,
Luis Filipe de CamConceição Caetano,
e António de Sousa

I.· companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, António
Rogério Luis Gonzaga, Carlos Araúj o Jorge, l\láric
José de Oliveira Moura Rocha, Raul Hargreaves Fernandes, Armando Augusto de Miranda Carvalho, António Júlio da Silva Monteiro e Pedro José Ruela
Torres.
2." companhia de saúde

Alferes miliciano médico, em disponib!tidade, o aspirante
a oficial miliciano medico, em disponibilidade, Ruben
Lopes Lavoura.
3.· companhia de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos médicos, em disponibilidade,
José Manuel Santos Soares de Oliveira, António Coelho de Almeida Alvelos, António Maria de Castro
Ferreira, Luís Carneiro Lopes Alpoim, Eugénio José
de Ascensão Ribeiro Rosa, Eduardo Armando Gonçalves dos Santos, José Carlos de Oliveira, Francisco
Espinheira Moinhos, António Vicente Assunção Correia, João Correia Serras Pereira, José Manuel de
Sousa Galvão Lucas, João Francisco Romão Chedas
Fernandes, Fernando Augusto Tarouca da Silva, Gabriel de Sousa Morais, Luis Eugénio Franco Ré c
Luis Félix da Rocha Silveira.

2." Série
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Alferes milicianos do serviço de aJ.ministração militar,
em disponibilidade, os aspirantes a oticial milicianos
do mesmo sorviço, em disponibilidade, João Guilherme
Dinis Ferreira, Júlio Dias das Neves Carlos Manuel
Saraiva Saudade e Silva, Heleno Óscar da Silva, Rogério Alberto 'I'orroais Valente, Horácio Santos Porto
e Guilherme Augusto Dinis Ferreira.
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 20 de Novembro do 1947. São
dovidos emolumentos, nos termOI do decreto a.? 22:257).

Por portal' ias de 6 de Novembro de 1947:
Ministério

da Guel'ra - 3." Direcção Geral

'I'onente- coronel, O major do corpo do estado maior
Luis Maria da Câmara Pina.
Serviços cartográflcos

do exército

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, o tenente do mesmo extinto quadro, do grupo de companhias de trem automóvel, Albino Gabriel da Costa
Jana.
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel, o tenente coronel de infantaria
Morais.

Alexandre

do

Quadro da arma de lnfantaria

Tenente-coronel, o major <te infantaria, do distrito de
recrutamento e mobilização n.? 11, Fernando Augusto
da Câmara Lomelino.
Escola Prâtica

de Infantaria

Major, o capitão de infantaria
Freire.

António de Matos Silva

Regimento de infantaria

n.O 4

Major, o capitão de infantaria, do regimento de infantaria n." 6, José Teixeira da Rocha Pinto.
Regimento de infantaria

n.· 5

Major, o capitão de infantaria Justino da Silva Moreira.
Regimento de infantaria

n.· 12

Capitão, o tenente chefe de banda de música Domingos
Martins Coelho.
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n.O 3

Tenente-coronel,
comandante, o major de infantaria,
comandante, interino, Carlos Gomes Cordeiro.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.O 14

Tenente-coronel, o major de infantaria
Bastos de Carvalho.

Pedro

Berquó

Distrito de recrutamento e mobilização n. o 19

Tenente-coronel. o major de infantaria, chefe do estado
maior do comando militar da Madeira, Armando
Amaro de Freitas.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea

de Lisboa

Capitães do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerários, os tenentos do mesmo extinto quadro,
supranumeráríos,
António da Cruz Carita, Vitorino
Leopoldino do Carmo Moreiru e Joaquim Rosado
Charrua.
Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, o tenente do mesmo extinto quadro, da Repartição
Geral deste Ministério, Aristides César dos Santos.
Escola Prática de Cavalaria

Major, o capitão
Almeida Dias.

de cavalaria

Eduardo

Rodrigues

de

Inspecção das tropas de sapadores

Brigadeiro, inspector, o coronel de engenharia, tirocinado, comandante do regimento de engenharia n.? 2,
Hermínio José de Sousa Serrano.
Grupo de companhias de trem automóvel

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, o tenente do mesmo extinto quadro Francisco Guinapo
Moreira.
Direcção do serviço de saúde militar

Tenente-coronel, chefe da 3. a Repartição, o major médico Aníbal de Melo e Castro Salter Cid.
Quadro de oficiais médicos

Coronel, o tenente-coronel médico, do hospital militar
regional n.? 1, Vicente de Paulo de Moura Coutinho
de Almeida de Eça.

Instituto

de Altos Estudos Militares

Ooronel, o tenente-coronel do regimento
n.? -1 Laurénio Oota Morais dos Reis.
Instituto
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Profissional

dos Pupilos dos Exércitos

de infantaria

de Terra

e Mar

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, adido,
o tenente do mesmo extinto quadro, adido, em serviço
no referido Instituto, Virgílio César Gascon de Campos.
Adidos

Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, como inspector chefe
adjunto do enfermeiro-moI' dos Hospitais Oivis de Lisboa, António Emílio Simões da Mota.
Tenente-coronel, o major de infantaria, adido, em serviço no Ministério das Oolónias, na colónia de Macau,
Abel Moreira.
Tenente-corouel, o major de infantaria, adido, de licença
ilimitada, Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos.
Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra
e Mar, Franciscq Maria Ramos e Silva.
Capitão, o tenente chefe de banda de música, adido, cm
serviço no Ministério do Interior, na guarda nacional
republicana, Lourenço Alves Ribeiro.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 18 do Novembro de 1941.
Silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.' 22:257).

Por portariae de 13 de Novembro de 1947:
Ministério

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

Tenente-coronel do. serviço de administração militar, o
major do mesmo serviço, do Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Francisco Caetano Dias.
Batalhão de telegraflstas

Capitão, o tenente de engenharia, do batalhão de telegrafistas, Mário Pinto da Fonseca Leitão.
(Visadas pelo Tribunal de Contu em 20 do Novembro de 1947.
Silo do vidas emolumentos, nOI termol do decroto n,· 12:257).
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Oficinas gerais de fardamento

Coronel do serviço de administração militar, adido, director, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, director, António Álvaro dos Santos Pereira.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 14 de Novombro de 1947.
São-devídos emolumentos, DOS termos do docroto n.o 22:257).

Adido

Capitão, o tenente de aeronáutica, adido, em serviço no
Ministério das Comunicações, na Direcção Geral de
Aeronáutica Civil, Henrique Dantas Maia.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 20 de Novembro de 1947. Sã o
devidos omolumentos, nos termos do decreto n.o 22:267).

Por portarias de 20 de Novembro de 1947 :
Direcção do Serviço Veterinário

Militar

Coronel, director, o tenente-coronel 'veterinário, inspector do serviço veterinário militar, João. António Lopes Alves.
Hospital Vetel'inário Militar

Tenente-coronel, director, o major veterinário, da Direcção do Serviço Veterinário Militar, José António dos
Santos Farraia.
Major, subdirector, o capitão veterinário. da 4.a Repartição da 2.1.1Direcção Geral deste Ministério, José Pedro
Martins Barata.
Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão, o tenente veterinário
Júnior. (Visada pelo Tribunal de
devidos omolumontos,

António Martins de Sousa

Contas em 2 de Dozembro de 1947. Silo
nos termos do decreto n.? 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947:
Regimento de infantaria n. ° 10
Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Frederico Werther Gomes da
Cunha e Maia Mendonça.
Regimento de artilharia

pesada n.OI

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial milicíanó de artilharia José Dias Martins Jorge,
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pesada n.O 3

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia Fernando Zinho Antunes.
1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar, o
aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Honorato Pereira Fernandes dos Santos.
(VIsada pelo Tribunal de Contas em 11de Dezembro de 1947. São
devidos amofumentos, DOS termos do decreto n.o 22:257).

Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, José Manuel da Rocha Vidal, Manuel Nunes da Rocha e Acácio Gomes de Oliveira.
Batalhão de engenhos

Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Américo da Silva Prates, Aurélio Sérvulo
Medina Leça Martins, Jorge Francisco Quilhó Grant
Ribeiro Gonçalves e Carlos Artur Camilo Martinho
Simões.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Alferes miliciàno de artilharia, 'em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano do artilharia, em disponibilidade, João Calçada Viegas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Manuel Maria Barbosa de Oliveira, António Rodrigues de Castro, Fernando Soares Lopes
Guerra, Fernando Manuel Leal Limpo de Faria e António Alberto Grilo Peres Gomes.
Regimento de engenharia n.O I

Alferes milicianos de ongenharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, Nelson Rivera Vieira de Castro, Carlos
Domingues Dantas da Cunha e Orlando Teixeira Cabral.
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Batalhão de sapadores de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade, o
aspirante a oficial miliciano de engenharia, em disponibilidade, José Carlos Pinheiro da Silva.
1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos do serviço de administração militar"
em disponibilidade, os aspirantes a oficial milicianos
do mesmo serviço, em disponibilidade, Gustavo António de Melo Breyner Andressen e Vasco Marinho
Falcão Nunes da Ponte.
(Visadas pelo Tribunal de Contas em 2 do Dezembro de 1947.
810 dovidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257).

Contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947 :
Grupo independente de artilharia

n. ° 6 (automóvel)

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de artilharia, da escola prática da
arma, Manuel António Cardoso.
Regimento de cavalaria n.O 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, o
sargento-ajudante de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7, António do Amaral.
Base aérea n. o I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante
de aeronáutica, da base aérea
n." 3, Álvaro da Conceição Santos.
(Visadas pelo Tribunal do Contas om JI de Dezembro de 1947.
810 devidos emolumentos, nos termos do decrete n.o 22:267).

Por portarias

de 27 de Novembro de 1947 :

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

Major do serviço de administração militar, o capitão do
mesmo serviço, do Depósito Geral de Fardamentos,
João Gonçalves Ferreira.

2.· Série
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Serviços cartográficos

Jvfajor, O capitão
Montes.

de artilharia

do exército

João Ribeiro Baptista

Regimento de infantaria

n.· 10

Tenente-coronel, 2.° comandante,
Vítor Moreira de Sá.

o major de infantaria

(Visada polo Tribunal de Contas om 3 de Dezembro de 1947. Sito
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n." 22:257).

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o sargento-ajudante de cavalaria, do rpgimento de cavalaria n." 5, José Alves Anjo, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 4 de Dezembro de 1947. Silo
devidos emolumentos,
nos termos do decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n.O II

(

Alferes miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria João José Marcelino Nunes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947.
(Visado. pelo Tribunal de Contas em 3 de Dezembro de 1947. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.? 22:257). '

Batalhão de caçadores n.O 10

Alferes milicianos de infantaria, os aspirantes a oficial
milicianos de infantaria Fernando Sobrinho Morais,
Gustavo de Azevedo e Filipe Augusto Pita Grés Cascais, contando a antiguidade desde 1 de Novembro
de 1947. (Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 1947. São
d9Vldos emolumentos,

nos termos do decreto n.· 22:267).

Distrito de recrutamento e mobilização n.· 15

Major, o capitão de infantaria, do batalhão dê caçadores
n." 6, Luis Castelo Lopes.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Majores, supranumerários,
os capitães de artilharia,
supranumerários,
Joaquim Luis de Carvalho e Rodrigo Augusto Tavares de Almeida Ferreira de Freitas.
Regimellto de artilharia

ligeira n.O4

Capitão, o tenente de artilharia Dago berto do Coito
Graça.
(Visadas pelo Tribunal de Conta. em S de Dozembro de 1947. SILo
devidos emolumentos,

no. tormos do decreto n.· 22:267).
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ligeira n.O 5

Alferes milicianos de artilharia, os aspirantes a oficial
milicianos de artilharia Domingos António de Brito
Mendes da Costa Sequeira e José dos Santos, contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Dezembro de 19(1. São
devídos emolumentos, nos termos do decreto n.o 22:261).

Regimento de artilharia

de costa

Major, o capitão de artilharia Francisco Peixoto Chedas.
Capitão, o tenente de artilharia José Vasco Lobato de
Faria Roncon.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o major de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 2, Alcino Miguel
Pereira Rodrigues.
Batalhão de pontoneiros

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o tenente do mesmo quadro Rufino Antunes Gaspar.
Base aérea n.O 3

Capitão do serviço de administração militar, o tenente
do mesmo serviço Elisiário Garcia Leandro.
(Visada peJo Tribunal de Contas em li de Dezembro de 1941. Sil.o
devidos omolumentos, 008 termos do decreto n.? 22:257).

Manutenção Militar

Coronel dd serviço de administração militar, adido, subdirector, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido,
subdirector, Eduardo Rodrigues Neto de Almeida.
(Visada peJo Tribunal de Contas em 2 de Dezembro de 1947. Silo
devidos emolumentos, nos termos do deereto n.· lIII:261).

Adido

Major, o capitão de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Amadeu
César Lopes.
(Visada pelo Tribunal de Contas em , de Dezembro de 1941. Silo
devido. emoJumentos, nos termos do decreto n.o 22:251).
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Por portarias de 1 de Dezembro de 1947:
Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1947:
Ministério

da Guerra - 3.· Direcção Geral

Capitão, o tenente de infantaria José Júlio Viana Serzedelo Coelho.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, instrutor de táctica, interino, da Escola do Exército, Duarte de Azevedo Pinto Coelho.
Escola Prática

de Infantaria

~apitão, o tenente de infantaria Alfredo Henrique Basta.
Regimento de Infantaria

n. o I

Capitão, o tenente de infantaria Joaquim de Melo Duarte
Silva.
Regimento de infantaria

n. o 2

Capitão, o tenente de infantaria Leonel Pais do Couto.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de engenhos, Carlos Armando da Mota Cerveira.
Regimento de infantaria

n.· 3

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 4, Henrique Calapez Silva Martins.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, Joaquim de Matos Salvador Pinheiro.
Regimento de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
bastião.
Regimento de infantaria

n.· 4

Manuel Germinal Sen.O 5

Capitão, o tenente de infantaria Manuel Maria Castelo
Branco Vieira.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 1, José Manuel Castanha.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Orlando da Conceição Miranda Cardoso.
Regimento de infantaria

Capitão,
Santos.

° tenente

n.· 6

de infantaria José Cândido Neves dos
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D.O 8

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 10, Delfim Augusto Afonso dQS Santos.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, instrutor de esgrima da Escola do Exército, João de Gouveia Pessanha.
Regimento de infantaria n.O 9

Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria n," 1, Carlos da Costa Campos e Oliveira.
Ca pitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior. na guarda nacional republicana,
Mário Fernandes da Ponte.
Regimento de infantaria

n. o 10

Capitão, o tenente de infantaria José Alves Moreira.
Regimento de infantaria

Capitão, o tenente de infantaria
Alvarenga,
Regimento de infantaria

n. o

"

Clodomir Sá Viana de
n.· 12

Capitão, o tenente de infantaria José Francisco dos
Santos.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n." 3, Ernesto Maria Rui Dionísio.
Regimento de infantaria

n.· 14

Capitães, os tenentes de infantaria João de Madureira
Fialho Prego e José de Albuquerquo.
Regimento de infantaria

n.O 15

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
llidio de Sousa Pereira.
'Regimento de infantaria

n. o 16

Capitão, o tenente de infantaria Joaquim Correia Ventura Lopes.
Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. ° 4, Manuel Emiliano Palma.
Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
José Martiniano Moreno Gonçalves.
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n. ° 18

Capitão, o tenente de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Armando
da Silva Maçanita.
Batalhão de caçadores n. ° I

Capitão, o tenente de infantaria Serafim Moutinho Neves.
Batalhão de caçadores n.O 3

Capitão, o tenente de infantaria Amílcar Augusto Lopes
Chaves.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão, o tenente de infantaria Mário de Jesus Ferreira.
Batalhão de caçadores n. ° 6

Capitão, o tenente de infantaria Carlos Eduardo Campelo de Andrade Bandeira de Lima.
Batalhão de caçadores n.O 7

Capitão, o tenente de infantaria, do batalhão de metralhadoras n. o 2, José Herdade Telhada.
Batalhão de caçadores n.O 8

Capitão,
Pereira
Capitão ,
Lúcio

o tenente de infantaria Jorge Inglês Gancho
de Carvalho.
o tenente de infantaria, do Colégio Militar,
da Cunha Serra.
Batalhão de caçadores n.O 9

Capitão, o tenente de infantaria
de Magalhães.

Manuel Maria Barreto

Batalhão de caçadores n.O 10

Capitão, o tenente de infantaria Fernando Carlos Teixeira da Câmara Lomelino.
Capitão, o tenente de infantaria José Albano de Proença
Oliveira Cid.
Oapitão, o tenente de infantaria, do batalhão de caçadores n. o 5, Mário Miguel Martins Macedo.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Capitão, o tenente de infantaria, do regimento de infantaria. n.? 10, Amílcar dos Santos Machado de Castro.
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Escola do Exército

Capitão, adido, comandante de companhia do corpo de
alunos, o tenente de infantaria, adido, instrutor de
táctica de infantaria, cargo de que fica exonerado,
Alexandre Bento.
Regimento de infantaria

n.· I

Tenentes, os alferes de infantaria João Melo de Oliveira
e Octávio Hugo de Almeida e Vasconcelos Pimentol.
Regimento de infataria

n.· 3

Tenente, o alferes de infantaria Adriano Carlos de Aguiar.
Regimento de infantaria

n.· 6

Tenentes, os alferes de infantaria José Morais de Sousa
e Fernando Lisboa Botelho.
Regimento de infantaria

n.· 7

Tenentes, os alferes de infantaria Rui de Carvalho Ferreira Santos e César da Luz Mendes.
Regimento de infantaria

Tenente, o alferes de infantaria
xeira da Silva.

n.· 8

Artur Luis Félix Tei-

Regimento de infantaria

n.· 10

Tenente, o alferes de infantaria António Cândido Patoilo
Teles.
Regimento de Infanlaria

Tenente, o alferes de infantaria
Forte de Faria.
Regimento de infantaria

n.v (( .

Francisco

José Vilela

n.· 12

Tenente, o alferes de infantària Álvaro Lisardo Neves.
Regimento de infantaria

n. o 15

Tenente, o alferes de infantaria David Feliciano de Oliveira.
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Tenontes, os alferes de infantaria António do Oanto
Homem de Noronha e Fernando Vieira da Silva Bastos.
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Tenente, o alferes de infantaria Romão Loureiro.
Batalhão de caçadores n.· 4

Tenentes, os alferes de infantaria Joaquim Francisco
Rijo Cardeira da Silva, Fausto Lajinha dos Ramos e
José Pedro Paixão.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenentes, os alferes de infantaria José Pedroso Coutinho de Castro Serrão, António Monteiro Portugal e
Manuel Sidónio dos Santos Nunes.
Batalhão de caçadores n.· 7

Tenente, o alferes de infantaria Eurico Gonçalves Bigotte de Almeida.
Batalhão de metralhadoras

n.· I

Tenentes, os alferes de infantaria Luis Alfredo de Vasconcelos Ferreira e Joaquim João Gil .Iúdice.
Batalhão de metralhadoras

n.· 3

Tenente, o alferes de infantaria Luís dos Santos Pinto.
Batalhão de engenhos

..

Tenentes, os alferes de infantaria José de Oliveira e
Silva Rebelo Espanha e Carlos Loureiro Palmela.
Regimento de artilharia

ligeira

n.O 3

Tenente, o alferes de artilharia, da escola prática da arma,
Filipe Adérito de Alpoim Portocarrero de Barros Rodrigues.
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Tenente, o alferes de artilharia Carlos Manuel da Costa
Freitas.
Regimento de artilharia

pesada

n.O

2

Tenente, o alferes de artilharia Carlos da Costa Gomes
Bessa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· I

Tenente, o alferes de artilharia José Emídio Andrade
Pereira da Costa.
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Grupo de artilharia contra aeronaves n.· 2

Tenente, o alferes de artilharia
cedo Cabral.

Fernando

de Melo Ma-

Grupo independente de artilharia pesada n.· 3

Tenente, o alferes de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Manuel Nicolau de Abreu Castelo
Branco.
Bataria independente de defesa de costa n.O 2

Tenente, o alferes de artilharia António Esteves.
Escola Prática de Cavalaria

Tenentes, os alferes de cavalaria Augusto da Fonseca
Laje, Rodrigo Maria Soares Cordeiro da Silveira e
Alvaro Francisco de Andrade e Silva.
Regimento de cavalaria n,· 2

Tenente, o alferes de cavalaria Manuel José Lopes Cerqueira.
Regimento de cavalaria n.· 3

Tenente, o alferes de cavalaria
Carvalho Simões.

Júlio Augusto Pessoa

Regimento de cavalaria n.O 4

Tenente, o alferes
Alves Morgado.

de cavalaria

Carlos José Machado

Regimento de cavalaria n.· 5

Tenentes, os alferes de cavalaria Luis Leite Ferreira
António Reinato de Almeida Fernandes.

e

Regimenfll de cavalaria n.· 6

Tenentes, os alferes de cavalaria António Pereira
Silva e Jorge Luis Ferreira Osório.

da

Regimento de cavalaria n.· 7

Tenentes, os alferes de cavalaria João de Castro Enes
Ferreira, Álvaro Nuno Lemos da Fontoura e Luis
Maria de Sousa Campeão Gouveia.
Regimento de cavalaria n. o 8

Tenentes, os alferes de cavalaria Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas e Rodrigo de Melo Tudela Laranjeira.
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Regimento de engenharia n.O I

Ten~nte,
reia.

O

alferes de engenharia João dos Santos CorRegimento de engenharia n.O 2

Tenente, o alferes de engenharia
mundo.

José Rodrigues

Rai-

Batalhão de telegraflstas

Tenente, o alferes de engenharia
Barros Sobrinho.

Camilo Francisco

de

Batalhão de caminhos de ferro

Tenente, o alferes de engenharia Manuel Lourenço Trindade Sobral.
Batalhão de pontoneiros

Tenente, o alferes
Gonçalves.

de engenharia

Vasco

dos Santos

Base aérea n.O I

Tenentes, os alferes de aeronáutica João Anselmo da
Silva Ribeiro e Rui Tavares Monteiro.
Base aérea n.O 3

Tenente, o alferes de aeronáutica

Carlos Burnay.

Base aérea n.O 4

Tenente,
Melo.

o alferes

de aeronáutica

Carlos Galvão

de

Esquadrilha independente de aviação de caça

Tenente, o alferes de aeronáutica Hildo de Faria Queirós.
Regimento de infantaria

Tenente veterinário,
Garção.

n. ° 12

o alferes veterinário António Guapo

Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente veterinário,
vas Pires.

o alferes veterinário

António Rel-

Ministério da Guerra - 2.· Direcção Geral- 3,· Repartição
Delegação na 3,· Região MIlitar

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Abel Lopes Teixeira.
.

Comando militar da Madeira

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António Bernardino Castelo Branco
Brito.
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Regimento de infantaria n.· 6

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço António Nunes dos Santos.
Base aérea n.· 2

Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço Rogério Gonçalves Prata.
Escola Prática de Administração Militar

Tenentes do serviço de administração militar, os alferes
do mesmo serviço Artur Neves Correia e Silva, José
Moreira Marques e João Eduardo Miranda Relvas.
Ministério da Guerra -I." Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Casimiro José da Silva.
Ministério da Guerra - 2." Direcção Geral- 3." Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro João Gonçalves.
Ministério da Guerra - 3." Direcção Geral- 2." Repartição

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alteres do mesmo quadro Aurélio Augusto de Azevedo,
Serviços cartográficos

do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes 40 mesmo quadro Mário Henrique Reis da
Silveira.
Comando militar dos Açores

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro José de Almeida Horta
e Manuel Domingues Júnior.
Regimento de' infantaria n.O 5

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
08 alferes
do mesmo quadro Guiomar Raposo do
Amaral e Anastácio Rodrigues Vicente.
Regimento de infantaria n.O 7

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Carlos Ferreira Cascais
Eusébio.
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Regimento de infantaria n.· 14

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro David Martins Pereira.
Batalhão Independente de infantaria n.' 17

Tonente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Filipe Monteiro.
Batalhão de metralhadoras n.? 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Cândido Casimiro da Silva.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerários, os alferes do mesmo quadro, supranumerários, João Garção e Francisco Anacleto.
Regimento de artllharla

ligeira n. ° 4

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro António Monteiro Prudente.
Regimento de artilharia

pesada n.' I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Damião Simões.
Regimento de artilharia

de costa

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Manuel Marques da Costa.
Regimento de cavalaria n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro João José Figueira.
Regimento de cavalaria n.' 7

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Sérgio Joaquim Rodrigues
Gonçalves.
Regimento de cavalaria n.· 8

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Guilherme Manteigas de
Campos.
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Direcção da Arma de Engenharia
Depósito geral de material

automóvel

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro António Barbosa Mexia
Leitão.
I nspecção do serviço automóvel do exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro José Pinto da Silva Pimenta de Araújo.
Regimento de engenharia n.O I

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Manuel Moinhos.
Base aérea n.O I'

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Guilherme Vidal da Silva.
Base aérea n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro Aníbal da Soledade.
2.· companhia de saúde

Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro Domingos dos Santos
Crespo e António Gil.
Companhia disciplinar de Cabo Verde

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supranumerário, Alfredo Fernandes.
Batalhão independente de Infantaria
expedicionário a Angola.

n.O 18,

Tenentes, os alferes de infantaria José Alves Pereira,
Manuel Amorim de Sousa Meneses, Manuel Agostinho
Ferreira, José Alves de Carvalho Fernandes, Aníbal
Marques Cadete e José Luis de Almeida Azevedo.
Batalhão de caçadores n. o 3
Batalhão de caçadores

do norte, expediCionário

Tenentes, os alferes de infantaria Fernando
drigues Salgado e João Dias dos Santos.

a Macau

Carlos Ro-

2' Série
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Batalhão de caçadores n. o 10

Batalhão de caçadores

do norte, expedicionário

.a Macau

Tenentes, os alferes de infantaria João Imaginário Nunes
Igreja e Amílcar Augusto Pereira Pimentel Baptista
Nunes,
Regimento de engenharia n,· 2
Expedicionário

às colónias

'Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
supranumerário,
o alferes do mesmo quadro, supra.numerário, Guilherme de Castro Luazes Santos.
Escola do Exército

Tenentes, os alferes de infantaria José João de Matos
Neves e, instrutor de esgrima, Joaquim Inácio Pereira Vaz Júnior.
Adidos

'I'enentes, os alferes de infantaria, adidos, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana.
Mário Cândido de Sanches Vaz, José Manuel Fradinho
da Costa, José Rodrigues Maria da Mata e Américo
Artur Lourenço de Oliveira.
Tenentes, os alferes de infantaria," adidos, em serviço
no Ministério das Colónias, na colónia de Angola, Francisco de Sousa Senão, Amílcar José Alves e Mário
da Cunha Torres Gomes, na colónia de Moçambique,
João Fernando Malho Ilharco, Nuno Viriato Tavares
de Melo Egídio e, na colónia de Macau, Fernando
Neves Pedro.
'I'enentes, os alferes de artilharia, adidos, em serviço no
Ministério das Colónias, na colónia de Angola, Francisco da Cruz de Freitas Teixeira de Aguiar e, na
colónia. de Moçambique, José da Mota Correia Pires,
José Luis de Azevedo Ferreira Machado e Rui Meira
e Cruz.
Tenentes, os alferes de cavalaria, adidos, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana,
Nuno Caldas Franco Duarte, António Malta Leuschner
Fernandes, Jóaquim Pinto Brás, José Luis 'I'rinité
Rosa e António Lobato de Oliveira Guimarães.
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Tenentes do serviço de administração militar, os alferes
do mesmo serviço, adidos, em serviço no Ministério
das Colónias, Francisco de Macedo Magalhães, João
Maria Bento e António Areias Peixoto.
Tenente do serviço de administração militar, o alferes
do mesmo serviço, adido, em serviço na Manutenção
Militar, Ludgero França de Carvalho.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
Ministério do Interior, na guarda nacional republicana, Joaquim Lucas, Diamantino Augusto Fernandes, Guilhermino Gonçalves e Eduardo' da Silva
Redondo.
Tenentes do q~adro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
Ministério das Colónias, António Albino Pires, António
José Carvalho Guerra, Alfredo Amorim e Pedro António Beja.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço no
Ministério das Finanças, na guarda fiscal, Mário Mendonça, José Augusto Dias e Sebastião Gomes de Oliveira.
Tenentes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
os alferes do mesmo quadro, adidos, em serviço na
Escola do Exército, António Pires Tavares, Eduardo
Moreira e Armando Lopes.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
o alferes do mesmo quadro, adido, em serviço no
Colégio Militar, José da Conceição Galiano.
(Visadas pelo Tribunal de Cont ..s em 4 de Dezembro de 1947. Silo.
de,ido. emolumentos, DOS termos do decreto
22.267).

o.·

Ministério da Guerra - J. a Direcção Geral- 3. a Repartição
Por portaria de 17 de

OUtUb1'O

de 1947:

Promovido a aspirante a oficial de aeronáutica, para a.
base aérea n." 1, o cadete, aluno da Escola do Exército, Eurico José Branco de Faria Amaro, contando
a antiguidade desde 30 de Setembro último.
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COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E. TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra _La Direcção Geral- t. a Repartição
de 14 de Outubro de 1947:

Por portaria

Nomeado juiz relator do Supremo Tribunal Militar o
juiz conselheiro, do Supremo Tribunal oe Justiça, Miguel Homem de Azevedo Queirós Sampaio e Melo,
em substituição do juiz relator Afonso de Melo Pinto
Veloso, que, pelo Diário do Gú're1'llo n." 213, 2,a série,
de 12 de Setembro findo, foi nomeado presidente do
Supremo Tribunal de Justiça.
(Vhada pejo Tribunal de Contas em 6 de Novembro
são devidos emolumentos,
nos termos do decreto

-

...;

..

Ministério da Guerra _La Direcção GeralPor p01·taria

de 1947. Na.

11.· 22:257).

2.a Repartição

de 1 de Outubro de 1947:

Direcção da Arma de Cavalaria

Director, o general, no quadro do corpo de generais,
Higino Sanches Ferreira Barata.

Por p01'ta1'Ía de 7 de Outubro de 1947:

Ministério da Guerra - 2.a Direcção Geral- 3.· Repartição
Delegação na 1.' região militar

Capitão do serviço de administração militar, do batalhão
de caçadores n." 9, Armindo de Magalhães Barros de
Araújo Cerqueira de Queirós.
Regimento de cavalaria n.· 2

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Abilio de Oliveira Ferro.
Companhia disciplinar de Cabo Verde

'Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
do quartel general do Governo Militar de Lisboa (formação do comando), Júlio Lopes dos Santos.
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Por portaria de 9 de Outubro de 1947:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria,
das Neves Larcher,

no quadro

Regimento de infantaria

da arma, Armando
n. o 5

Major miliciano de infantaria, do extinto quadro especial,
da Direcção da Arma de Infantaria, José de Melo
Soares, por pedir.
Batalhão de caçadores n. ° 6

Capitão-de
infantaria,
Spencer.

no quadro da arma, Augusto Vaz

Batalhão de caçadores n.O 10

'I'enente de infantaria, no quadro da arma, Fernando
Carlos Teixeira da Câmara Lomelino.
Distrito

de recrutamento e mobilização n. o 5

Major, do regimento de infantaria
Gomes de Carvalho, por pedir.

n.? 5, Júlio Alberto-

Distrito de recrutamento e mobilização n.O 7

Major, do regimento de infantaria n.? 7, Carlos Rodrigues
Varela.
Regimento de artilharia

Capitão de artilharia,
Silva e Costa.

.

ligeira n. ° I

supranumerário,

José Joaquim da

Regimento de cavalaria n.O 8

Capitão de cavalaria,
Cunha Viana.

no quadro da arma, António, da

Por portaria de 14 de Outubro 1947 :
~inlstério

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

Tenente-coronel miliciano médico db extinto quadro especial, inspector, da 3. inspecção do serviço de saúde
militar, Alfredo Pereira de Sousa, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
3
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Direcção da Arma de Infantaria

Major, do regimento de infantaria n.? 11, Vasco Godfroy
de Abreu de Lima, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.· I

Capitão, do batalhão de caçadores n.? 8, Glacomino
Mendes Ferrari, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de infantaria n.· 8

Tenentes do regimf'nto de infantaria n." 9, Carlos Francisco Sartóris Galrão e, miliciano, Porfirio Pereira da
Silva, sendo o último sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.O 13

Alferes milicianos do regimento de infantaria n.? 9, Tiago
Adalberto de Brito Nascimento e António Vasques
Osório, ambos sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização de infantaria n. o 17

Tenente miliciano médico, licenciado, do batalhão independente de infantaria n." 17, Augusto Pamplona Monjardino.
Regimento de artilharia ligeira n. 4
O

Aspirante a oficial miliciano, do regimento de artilharia.
ligeira n. o 1, Adelino Pedro Gonçalves Monteiro, por
peJk.
•
Regimento de artilharia pesada n.· 2

Alferes miliciano, em disponibilidade, da 2.:l bateria expedicionária do grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 2, Manuel Valente de Almeida Nunes Roque.
Base aérea n.· 2

Capitão de aeronáutica, supranumerário, da base aérea
n. ° 4, João Maria Amado da Cunha e Vasconcelos de
Carvalho.
Base aérea n.· 4

Alferes miliciano farmacêutico, do laboratório militar de
produtos quimicos e farmacêuticos, Francisco Moniz
de Oliveira.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Alferes miliciano de aeronáutica,
em disponibilidade,
base aérea n." 4, João Gregório Craveiro Lopes.

da
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3.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, (J tenente-coronel miliciano médico do extinto
quadro especial, da V' Repartição da 2.a Direcção
Geral deste Ministério, Manuel Hermenegildo Lourinho, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.

Por portarias

de 16 de Outubro

de t947:

Colégio Militar

Capitão de cavalaria, da 4.a Ropartição da 2.:1 Direcção
Geral deste Ministério, António Mariu Malheíro Reimão
Nogueira, nos termos do urtigo LOdo decreto-lei
n.? 33:471), de 29 de Dezembro de 1943, por ter sido
nomeado mestre de equitação,
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Outubro de 1947. Sã"
devtdos emolumentos, nos tormos do decreto n.o 2~:257).

Instituto Profissional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Chefe de contabilidade, o capitão do serviço de administração mili.tar, do referido Iustituto, J08é Rogélio da
Palma Vaz, para completo do quadro a que se refere a
alínea a) do decreto-I-i n.? 36:051:), de 24 de Dezembro
de 1940. (Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Novombro de 1947. Não.
são duvídos emolumentos,

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

Nula e de nenhum efeito a parto da portaria de 30 de
Setembro último, inserta na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, do corrente ano, que colocou na 3. a Direcção
Geral deste Ministér-io o capitão do cavalaria José João
Henriques de Avelal', em virtude de este oficial ter sido
promovido ao actual posto para aquela Direcção GBraI,
por portaria de 25 do mesmo mês, inserta na mesma
Ordem do Exército.
Escola Prática de Infantaria

Tenente do batalhão
rique Baetu.

de caçadores n.? 6, Alfredo Hen-

Regimento de Infantaria n. o 12

Alferes miliciano em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 9, Adérito Garrido Oarrupatoso, por pedir.
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Batalhão de caçadores n.· 8

Tenente miliciano de infantaria

Manuel Gomes Ricardo.

Batalhão de metralhadoras n.· I

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 14, Domingos Alves, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Coronel, tirocinado, comandante do regimento de artilharia ligeira n.? 2, Vasco da Gama Rodrigues.
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Comandante, o coronel de artilharia
Nogueira Soares.

Sebastião Martins

Direcção da Arma de Cavalaria

Tenente- coronel, comandante, interino. do regimento de
cavalaria n. ° 2, Luciano Ernesto da Silva Granate.
Regimento de cavalaria n.· 2

Comandante, o coronel do COI'pO do estado maior, chefe
do estado maior do Governo Militar de Lisboa, José
da Costa Pereira Estaco de Sacadura Bote Corte Real,
para os efeitos do artigo 87.° do decreto-lei n." 36:304,
do 24 de l\laio de 1947.
Tenente rle cavalaria, no quadro da arma, José Salomão
Levy Martins.
~
Alferes, do regimento de cavalaria n.? 8, Alfredo Alexandre Fernandes Ordaz Mangas, por pedir.

Por portarias de 21 de OUtUb1'O de 1947:
Nula (l de nenhum efeito a parte da portaria do 24 de
Julho de 1943, inserta na Ordem do Etcérrito n." 11,
2." série, do mesmo ano, que colocou na 1.:1 brigada
de exploração mineira o alferes miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n." 2, Gonçalo Fernandes Tomás Lopes da Cruz Araújo.
I.' inspecçllo da arma de infantaria

Inspector, o brigadeiro, inspector, da 2.:1 inspecção da
arma de infantaria, Mário Nogueira.
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2.' inspecção da arma de infantaria

Inspector, o brigadeiro, inspector, da 1. inspecção da
arma de infantaria, José Joaquim Pinto Monteiro.
fi

Batalhão de caçadores n.· 1

Capitão de infantaria, no quadro da arma, João Baptista de Azevedo Coutinho, pór pedir.
Centro de mobilização de infantaria n. o 12

Alferes miliciano, licenciado, do batalhão de metralha ..
doras n. ° 2, Gonçalo Fernandes Tomás Lopes da Cruz
Araújo.
Regimento de cavalaria n. o 3

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António José
Ramalho Xavier.
Por portarias

de 23 de Outubro de 1947:
Colégio Militar

Subdirector, o major de artilharia, adido, José Augusto
Vieira da Fonseca Júnior, professor efectivo do mesmo
Colégio, cargo de que foi exonerado por portaria de
16 de Outubro de 1947, nos termos do artigo 11.° do
decreto n.? 34:093, de 8 de Novembro de 1944.
(Visada pejo Tribunal de Contas em 7 do Novembro de 1947. Nilo
silo devidos emolumentos, nos termos do decreto n.o 2~:2b7).

Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 2 de
Setembro último, iuserta na Ordem do Exercito n. o 8,
2.11 série, do corrente ano, que colocou na 3.a companhia de saúde o capitão do serviço de administração
militar, adido, em serviço no Instituto Profissional dos
Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Carlos Pessoa
Fraikin, em virtude de este oficial continuar na situação
do adido acumulando com o serviço que desempenha
naquela companhia de saúde.
Regimento de Infantaria n. o 8

Major de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 8, Rogério Vieira da Silva Castro.
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n. ° II

Capitão, do regimento de infantaria n." 13, António Pereira de Santana, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 6

Chefe, o coronel, comandante do regimento de infantaria
0.° 8, João Alves Ferreira, sem dispêndio para a Fazenda Naeional.
Tenente-coronel, 2.° comandante do regimento de infantaria n." 8, Eduardo Djalme Brandão de Azevedo, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
Júri para avaliar

as provas especiais de aptidão para a promoção
ao posto de major dos capitães
do extínto quadro auxiliar de artilharia no ano de 1947

Exonerado de presidente o coronel de artilharia Ricardo
Malhou Durão.
Presidente, o coronel de artilharia Afonso Cortês dos
Santos.
Por portaria de 28 de Outubro de 1947:
n. ° II
da direcção da arma, Mário Teles

Regimento de infantaria

Major de infantaria,
Pamplona.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.O 8

Major, do regimento de infantaria n.? 9, Augusto Faria
Lagoâ, por pedir.
I.· inspecção da arma de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, inspector, da 2. a inspecção da arma, Manuel lIolbeche Correia de Freitas.
2.' inspecção da arma de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, com o curso do
estado maior, inspector, da 3.a inspecção da arma,
Francisco Aires de Abreu.
3.' inspecção da arma de artilharia

Inspector, o brigadeiro de artilharia, com o curso do
estado maior, comandante da defesa marítima de Lisboa, Alberto Xavier da França Dóría.
.
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Comando da defesa maritima de Lisboa

Comandante, o brigadeiro de artilharia, inspector,
1.a inspecção da arma, Miguel Pereira Coutinho.
Regimento de artilharia

da

pesada n.O 2

Comandante, o coronel de artilharia
Cardoso Júnior.

Bernardo

Gabriel

Regimento de engenharia n.O 2

Tenente de engenharia,
gusto Pires Benites.

no quadro da arma, Urbano Au-

Base aérea n.O 4

Tenente médico, do Hospital Militar Principal,
Rosa de Vasconcelos Caíres.

Por portada de 30 de

OUtUbl"O

Augusto

de 1947:

Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral

Tenentes: de infantaria, no quadro da arma, José Júlio
Viana Serzedelo Coelho; de artilharia: do regimento
de artilharia pesada n." 1, José Leite Resende, do
regimento de artilharia de costa, J oaq uim Frade Gravito e, do ~rupo de artilharia contra aeronaves n.? 1,
Fernando da Silva Branco, e dA cavalaria, da escola
prática da arma, Alfredo Leão Tomás Correia.
2.· região militar - Quartel general

Capitão, do regimento de cavalaria n." 8, Fernando
bral.
Regimento de infantaria

Ca-

n.O I

Major de infantaria, da 3 a Direcção Geral deste Minisrio (serviços cartográficos do exército), Carlos Manuel
Teixeira Malheiro.
Regimento de infantaria

n.O 4

Segundo-comanrlante, o tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, da direcção da
arma, Joaquim do Brito das Vinhas Júnior.

2.· Série
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n.· 7

Comandante, o" coronel de infantaria, da direcção
arma, Joaquim da Costa Ferreira, por pedir.
Regimento de Infantaria
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da

n.O 12

Tenente, do regimento de infantaria n." 14, José Francisco dos Santos, por pedir.
Regimento de infantaria n.· 13

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Joaquim Augusto Pinto Guedes, por pedir.
Regimento de infantaria

Tenente, do regimento de infantaria
buquerque, por pedir.

n. o 14

n." 12, José de Al-

Batalhão independente de infantaria n.O 19

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, ao regimento de infantaria n. ° 3, Emanuel Paulo Ramos,
por pedir.
Batalhão de caçadores n.O 8

Tenente de infantaria, no quadro da arma, Mário Serra
Dias da Costa Campos.
Distrito de recrutamento e mObiliiação n.· 4

'I'enente-eoronel, 2.° comandante do regimento de infantaria n." 4, João Afonso Pereira Gago, por pedir.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· II

Chefe, o coronel de infantaria, chefe do distrito de recrutamento e mobilização n.? 5, Alfredo Abel da Costa,
por pedir.
Escola Prática de Cavalaria

Alferes, do regimento de cavalaria n." 3, António Octávio Dias Machado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Base aérea n.· 4

Tenentes milicianos médicos, da 2.a companhia de saúde
(hospital militar da Terceira), Viriato Machado da
Custa Garrett e Fernando Simões Reis e Almeida.
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Por portarias de 6 de Novembro de 1947:
Escola 110 Exército

Alferes de infantaria, do bata'hão de engenhos, José João
de Matos Neves, nos termos da alínea a) do artigo 32.0
do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
e artigo 2.° do decreto n.? 26:341, de 7 de Fevereiro
de 1936, por ter sido nomeado instrutor de infantaria,
interino, na vaga do tenente José Júlio Viana Serze'delo Coelho, que, por portaria de 30 de Outubro do
corrente ano, foi colocado no quadro da arma, pelo
que ficou exonerado daquelas funções.
(Visada pelo TrIbunal do Contas em 18 de Novembro de 1947, SAo
devidos emolumentos, uos termos do deereto n.· 22:257).

Ministerio

da Guerra -

2." ,Direcção Geral-

4.' Repartição,

Major de cavalaria, da direcção da arma, Décio Tito da
Silveira Freitas.
Ministério

da Guerra - 3.' Direcção

Serviços cartográficos

Geral

do exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da secção de rearmamento, Mário Henrique Reis da
Silveira.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do batalhão de caçadores n. o 9, Manuel Mendes dos Santos,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão Independente

de infantaria

n. o 19

Alferes, do batalhão de engenhos, Eduardo Monteiro
Nunes Prudente, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Aspirante a oficial miliciano,em disponibilidade, do batalhão de metralhadoras n. o 2, Licínio Manuel Frota
Pinto do Souto, por pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, do comando
de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Álvaro de
Bivar Moreira de Brito.
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da defesa antiaérea de Lisboa

Capitães: do extinto quadro de oficiais do s~cretariado
militar, da Direcção da Arma de Cavalaria, Manuel
de Sousa Vitoriano e, do extinto quadro auxiliar deengenharia, da Direcção da Arma de Engenltaria, João
Filipe e, do grupo de companhias de trem automóvel,
Manuel da Silva Baltasar.
Tenentes do extinto quadro auxiliar de engenhariu; da
Direcção da Arma de Engenharia, António da Cruz
Carita, da Inspecção do Serviço Automóvel do Exército, Joaquim Rosado Charrua e, do Depósito Geral
de Material de Guerra, Vitorino Leopoldino do Carmo
Moreira.
Regimento de artilharia

pesada n. e I

Capitão, do regimento de artilharia ligeira n." 1, IlídioMarinho Aires Trindade, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de cavalaria n.O I

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade, adjuntodo mestre de educação fisica, interino, do Colégio Militar, Rui Alberto Gonçalves Mendes.
Regimento de cavalaria n.O 4

Major, do regimento de cavalaria n.? ~, Diogo de Lucena
Ferreira, por pedir.
Dkecçio da Arma de Engenharia

Major, do regimento de engenharia n." 1, Luís Gonzaga
dos Santos Moura, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Destacamento do forte do Alto do Duque

Comaudaute, o major de artilharia, no quadro da arma,
Pedro António Couceiro Vilar Moreira.
(lapitães : de artilharia, no quadro da arma, Antero Cavaleiro e, do extinto quadro auxiliar de artilharia, no
mesmo extinto quadro, Júlio Rodrigues.
Tenentes: de artilharia, no quadro da arma, Eduardo
Augusto Pereira Galhardo e, do quadro dos serviços
auxiliares do exército, no quadro dos mesmos serviços,
António Maria Antunes.

•
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Alferes: de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 2,
Guilbormino Nogueira Rocha e, miliciano de artilharia,
. do regimento de artilharia ligeira n." 4, Luis Maria
dos Santos Colares Vieira
Destacamento do forte de Almada

Comandante, o capitão de artilharia, supranumerário, do
comando de artilhada da defesa antiaérea de Lisboa,
João Maria Navarro Vilalobos Vipira.
'I'enentes : de infantaria, no quadro da arma, Carlos Manuel Vaz da Costa Beirão; de artilharia, no quadro
da arma, Lúcio Jacinto Nunes e, do quadro dos serviços auxiliares do exército, no quadro dos mesmos
serviços, Mário Augusto de Carvalho.
Alferes : miliciano de artilharia, do regimento de artilharia ligeira n. o 3, Augusto José Soares de Albergaria e, do quadro dos serviços auxiliares do exército,
. no quadro dos mesmos serviços, José Correia.
Casa da Reclusão do Governo Militar de Lisboa

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do exército,
da Direcção da Arma de Artilharia, José Paiva de
Almeida.
Instituto Proflssional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Tenente do extinto quadro auxiliar de engenharia, do
batalhão de telegrafistas, Virgílio César Gascon de
Campos .

•
Por portarias de 13 de Novembro de 1947:
Colégio Militar

Exonerado de adjunto do mestre de educação física, interino, o alferes miliciano de cavalaria Rui Alberto
Gonçalves Mendes, por ter transitado para a situação
de disponibilidade, nos termos da primeira parte do
§ único do artigo 22.0 do decreto-lei n." 36:304, de 24
de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde-ô de Novembro de 1947.
(Anotada

pelo 'I'rlbunul de Contas em 15 de Novembro de 1947).

Alferes miliciano de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 7, José Manuel Inglês Gancho Pereira de Carvalho, por ter sido nomeado adjunto do mestre de
educação física, interino, do referido Colégio, nos ter-
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mos do artigo 1.0 e quadro orgânico (anexo I) do decreto-lei n." 33:473, de 29 de Dezembro de 19.4,3, artigo 50.°, alínea b), do decreto n." 3.4,:093, de 8 de
Novembro de 1944, e artigo 2.° do decreto 11.° 26:341,
de 7 de Fevereiro de 1936, devendo ser considerado
nesta situação desde 6 de Novembro de 1947.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 20 de Novembro de 1941. Silo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n." 22:267).

Instituto Proflssional dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar

Capitão de infantaria, adido, do referido Instituto, José
Manuel Alves Ribeiro, por ter sido nomeado instrutor
militar, nos termos da alinea a) do artigo 1.0 do decreto-lei n." 36:059, de 24 de Dezembro de 1946, na vaga
do capitão Francisco Maria Ramos e Silva, que, por
portaria de 16 de Outubro de 1947, foi nomeado professor ordinário provisório, pelo que ficou exonerado
das funções que desempenhava no mesmo Instituto.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 20 de Novembro de 1947. Sllo
devidos emolumentos, nos termos do decreto n.· 22:~57).

Ministério da Guerra -

2.' Direcção Geral _:_4.' Repartição

Capitão de cavalaria, no quadro da arma, António Fernandes Pereira da Cruz.
Ministério da Guerra - 3.' Direcção Geral
Serviços cartográflcos do exercito

Capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, do comando de artilharia da defesa antiaérea de Lisboa, Alexandre Gonçalves Gaspar.
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, Fernando Augusto da Câmara Lomelino, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Regimentode infantaria n.· I

Alferes, do regimento de infantaria n.? 3, António Gomes
Baptista Ferro, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 16, Joaquim Manuel Pinto,
por pedir.
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n,O 2

Alferes miliciano, do regimento de infantaria n.? 1, Agostinho Costa Alcobia, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Regimento de infantaria n.O 3

Alferes miliciano, do regimento de infantaria
António Martim de Melo, por pedir,

n." 14,

Regimento de Infantaria n. ° 15

Capitão de infantaria, no quadro da arma, Fernando de
Magalhães Abreu Marques e Oliveira.
Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes miliciano, em disponibilidade, do regimento de
infantaria n.? 5, Carlos Augusto Soares Machado, por
pedir.
Direcção da Arma de Artilharia

Maj or, do regimento de artilharia ligeira n. ° 1, Manuel
Augusto da Silva Pestana, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prãtica de Artilharia

Major de artilharia, 'supranumerário, da direcção da arma,
José Gomes Martins Calado Júnior.
Comando de artilharia

da defesa antiaérea de Lisboa

Major, do regimento de artilharia
Santos Rodrigues Brás.
Regimento de artilharia

ligeira n.? 3, José dos
ligeira n.O 5

Alferes miliciano, do regimento de artilharia de costa,
Sérgio Augusto Vila Verde Bacelar, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Bataria independente de defesa de costa n.O 3

Alferes miliciano, em disponibilidade, do regimento de
artilharia de costa, Manuel Nascimento Raposo de Medeiros, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Prãtica de Cavalaria

Major de cavalaria,
nes Paleta.

da direcção da arma, Armindo Nu-
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Regimento de cavalaria n.o 5

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
gério Montefalco Sarmento Pereira.

Ro-

Batalhão de telegraflstas

Major de engenharia, adido, do Instituto Profissional
dos Pupilos dos Exércitos de Terra e Mar, Vítor Francisco de Sousa Franco, para os efeitos da alínea a)
do § único do artigo 71.° do decreto-lei n." 36:304,
de 24 de Maio de 1947.
Brigada n.· 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de metralhadoras n.? 2, Basilio Alberto Lencastre da Veiga.
Base aérea n.· 2

Tenente de aeronáutica, no quadro
Goodman Solano de Almeida.

da arma, Austen

Assistência aos Tuberculosos do Exército

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia, no quadro, José dos Reis Pires.

Por portaria de 20 de Nocembxo de 1947 :
Regimento de infantaria n.· 8

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do exército,
no quadro dos mesmos serviços, Pedro Machado ..
Comandode artilharia da defesa antiaérea de Lisboa

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da Direcção da Arma de Cavalaria, Aristides
César dos Santos.
'
Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Aspirante a ofi~ial miliciano, do grupo independente de
artilharia de montanha, Luis Augusto de Matos Fernandes de Vasconcelos e Sá, por pedir.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

Alferes, do grupo independente de artilharia de montanha, José Emidio Andrade Pereira da Costa, por pedir.
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contra aeronaves n.O 3

Capitão, do regimento de arti.lharia ligeira n." 1, Eduardo
José Teixeira Barbosa de Abreu, sem dispêndio para
a Fazenda Nacional.
Dir'ecção da Arma de Cavalaria

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, supranumerário, do comando de artilharia da
defesa antiaérea de Lisboa, Manuel de Sousa Vitoriano.
Regimento de cavalaria n.O 2

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Viriato Mamede
de Brito.
Regimento de cavalaria n.O 5

Tenente de cavalaria, no quadro da arma, Fernando Rodrigues de Sousa Costa.,
.
I.' inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, no quadro dos oficiais médicos, Vicente de Paulo de Moura Coutinho de Almeida
ele Eça.
/
2." inspecção do serviço de saúde militar

Inspector, o coronel médico, da 1.a inspecção do serviço
de saúde, inspector, Gilberto Carrilho Xavier, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.
2.° grupo de companhias de saúde

°

Comandante,
tenente-coronel médico, inspector, da
2.:l inspecção do serviço de saúde militar, Virgílio
Joaquim de Aguiar.
I nspecçãe do serviço veterinário

militar

Inspector,
o tenente-coronel veterinário,
director do
Hospital Veterinário Militar, Mário Augusto da Costa.
Hospital Veterinário Militar

Exonerado de subdirector, interino, o capitão veterinário Arménio de Matos Pestana Goulão.
Companhia disciplinar de Cabo Verde

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do exército, da
1.a Repartição da 3. a Direcção Geral dosto Ministério,
José Miguel do Vale Coutinho e, do grupo independente
de artilharia n. 06 (automóvel), Artur Macieira Cerveira.

2.' Série
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Por portaria de 27 de Novembro de 1947:
Ministério da Guerra -I.'

Direcção Geral-

2,' Repartição

Capitão do extinto quadro auxiliar de artilharia,
mesmo extinto quadro, Matias Mourato Chambel.

no

Governo Militar de Lisboa

Capitão do corpo do estado maior, da 3." Direcção Geral
deste Ministério, Júlio Germano do Souto da Silva
Cardoso.
•
Regimento de. artilharia pesada n.· I

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de artilharia' de costa, Francisco José da
Silveira Saragoça.
Batalhão de telegraflstas

Capitão 'do extinto quadro auxiliar de engenharia, supranumerário, do comando de artilharia da defesa
antiaérea de Lisboa, António José dos Santos.
Grupo de companhias de trem automóvel

Major de engenharia, supranumerário, Emírcio Leão
Maria Magno Teixeira Pinto, por pedir.

..

Colégio Militar

Tenente do extinto quadro de picadores militares, da
Escola Prática de Cavalaria, José Mateus.
.

__ -

Ministério da Guerra - 3.a Direcção Gerai - 1.& Repartição
Por portaria de 12 de Setembro de 1947:
Nomeado instrutor de equitação do curso do estado maior,
nos termos do § único do artigo 23,° do decreto-lei
n," 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado pelo
decreto-lei n." 36:238, de 21 de Abril de 1947, o major
de cavalaria Francisco António de Araújo de Azevedo
Pimenta da Gama.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Outubro de 1947. São
devidos emolumentos, nos termos do decreto n,? 22:257).
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Por portarias de 1 de Outubro de 1947:
Nomeados professores eventuais dos cursos para pro-·
moção a oficial superior no ano lectivo de 1947-1948,
nos termos do § único do artigo 5.° do decreto-lei
n." 30:288, de 2 de Fevereiro de 1940, do artigo 15.° dodecreto-lei n." 28:402, de 31 de Dezembro de 1937, alterado pelo decreto-lei n. o 36:298, de 23 de Maio de 1947,
e do artigo 2_° do decreto n." 26:341, de 7 de Fevereirode 1936, os seguintes oficiais:
Coronéis de infantaria Leonel Neto Lima Vieira e Fernando Dinis de Aiala;
~
Tenente-coronel de cavalaria Angelo de Aguiar Ferreira;
Majores: do corpo do estado maior, Júlio Manuel Pereira,
António José Martins Leitão e Alberto de Andrade e·
Silva; de infantaria, José Baptista Barreiros, AntónioPinto das Neves Ferreira.e José Vítor Mateus Cabral;
de artilharia, João Carlos Guedes Quinhones Portugal
da Silveira; de cavalaria, Raul Martinho e Ricardo JoséAlves Porto e, de aeronáutica, Venâncio Augusto Deslandes. Estas nomeações são consideradas de urgenteconveniência de serviço público, reconhecida por despacho ministerial desta data.
.

(VIsadas pelo Tribunal de Contas em 24 de Outubro de 1941. Silo·
devIdos emolumentos, n08 termos do decreto n.o 22.201).

Nomeado para exercer interinamente as funções de professor catedrático da 5. a cadeira da Escola do Exército,
nos termos do artigo 22.0 do decreto-lei n," 30:h74,
de 13 de Novembro de 1940, alterado pelo decreto-lei
. n,° 06:237, de 21 de Abril de Hl47 , e do artigo 2.0do decreto n," 26:041, de 7 de Fevereiro de 1936, o
capitão do regimento de infantaria n." 1, David dos
.. Santos, no impedimento do major de artilharia Dímas
Lopes de Aguiar, que foi 'colocado no grllpo de artilharia contra aeronaves n. o 1, para efeitos de promoção
ao posto imediato. Est» nomeação é considerada de
urgente conveniôncia de serviço público, reconhecida
por despacho ministerial desta data.
\

(Visada pejo Tribunal de Contas em 22 de Outubro de 1941. SAl>
duvídos emoluurentcs, no's termos do docroto n.? 22:257).

Exonerado de professor da Escola Central de Sargentos
o capitão de cavalaria António Jusé Ramalho Xavier,
Anotada

pelo Tribunal

de Co ntus em 13 de Outubro de 1941)_

'2.•

Série
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Por portaria de 9 de Outubro de 1947:
Exonerado de professor adjunto da 12.&cadeira da Escola do Exército, nos termos da alínea d) do artigo 23.0
do decreto-lei n.? 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
o capitão de artilharia José Agapito da Silva Carvalho.
(Anotada p"olo Tribunal de Conlas em 13 de Outubro de 1947).

Por portarias de 13 de Outubro de 1947:
Exonerado de professor catedrático da 7. a cadeira da;
Escola do Exército desde 12 de Outubro de 1947 o
major de engenharia Emircio Leão Maria Magno Teixeira Pinto.
(Anotada

pelo TrIbunal

d. Contai em 15 de Novembro

d. 19(1).

N omeado professor catedrático da 7. a cadeira da Escola
do Exército, nos termos dos artigos 18.°, 19.° e 20.0
do decreto-lei n,o 30:874, de 13 de Novembro de 1940,
alterado pelo decreto-lei n.? 36:237, de 21 de Abril
de 1947, o major de engenharia António de Arantes
e Oliveira, para preenchimento da vaga resultante da
exoneração do maj or de engenharia Emircio -Leão
Maria Magno Teixeira Pinto, por portaria desta data.
O oficial nomeado tem desempenhado as funções de professor adjunto da referida cadeira, de que fica exonerado. (Visada pelo Tribunal de Conta\em 29 de Novembro de 1947, São
devidos emolumentos,

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

Por portarias de 14 de Outubro de 1947:
Exonerados de mestres de ginástica e de esgrima da Escola do Exército, respectivamente os majores de infantsria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso e de artilharia João Máximo Tassara Machado.
(Anotada

pelo 'Tribunal d. Contas em 15 de Novombro d. 19(1).

Nomeados mestres de ginástica e de esgrima da Escola
do Exército, nos termos da alínea c) e da parte final
do artigo 31.° do decreto-lei n." 30:874, de 13 de
Novembro de 1940, alterado pelo decreto-lei n. 036:237,
de 21 de Abril de 1937, respectivamente os capitães
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de artilharia Álvaro Herculano da Cunha e Francisco
Germano Correia Dias Costa, para preenchimento das
vagas resultantes da exoneração dos majores de infantaria Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso e, de artilharia, João Máximo Tassara Machado, por portaria
desta data.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 29 de Novembro do 1947. S1\o>
dcvídos omctumen toa, nos termos do decroto H,O 22:257).

P01'

portarias de 15 de Outubro de 1947:

Exonerado de professor do curso de altos comandos o
brigadeiro de cavalaria Alfredo Narciso de Sousa.
(Anotad,a pelo Tribunal

de Contas em 15 de N ovembro de 19(7)-

Nomeado professor do curso de altos comandos, nos
termos do artigo 7.° do decreto-lei n.? 30:264, de 10 de
Janeiro de 1940, alterado pelo decreto-lei n." 36:238"
de 21 de Abril de 1947, 'o brigadeiro de aeronáutica
Francisco Higino Craveiro Lopes, pura preenchimento
da vaga resultante da exoneração do brigadeiro decavalaria Alfredo Narciso ele Sousa, por portaria
desta data.
(Visada pelo T'rfbun al do Cont as em 2 do Dezembro do Ul~7. NaD'
são devídos emolumamos,
nos termos do decreto u.? 2:2:257).

Por portaria de 21 de Outubro de 1947 :
Nomeado professor interino da Escola Central de Sargentos, nos termos dos artigos 9.° e 11.° do regulamento da mesma Escola, aprovado pelo decreto
n.? 22:169, de 2 de Fevereiro de 1933, o capitão de
engenharia José Salvato Bizarro Saraiva, enquanto
durar o impedimento do professor efectivo, capitão de
artilharia Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto
de Sequeira, que está frequentando o curso para promoção a oficial superior.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 7 de Novembro de 1947. São>
dovldos emolumentos,
nos termos do decreto n.o 22:257)

Por portaria de 4 de Novembl'o de 1947:
Nomeado pura exercer interinamente as funções deprofessor catedrático de 18.a cadeira da; Escola do
Exército, nos termos do artigo 22,0 do decreto-le-

t.:> ••
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n. ° 30:874, de 13 de Novembro de 1940, alterado
pelo decreto-lei n. ° 36:237, de 21 de Abril de 1947,
e nos termos do artigo 2.° do decreto n.? 26:341, de
7 de Fevereiro de 1936, o professor adjunto interino
do grupo das 16.1L, 17.3. e 18.3. cadeiras da mesma
Escola, capitão de aeronáutica Viriato de Freitas
Viana Tavares, no impedimento do capitão de aeronáutica
João Anacoreta de Almeida Viana, que se
acha frequentando o curso para promoção a oficial
superior.
Esta nomeação é considerada de urgente conveniência
de serviço público, reconhecida por despach o mínisterial de8ta~data.
(Visada pelo TrIbunsl de Contas em 29 de Xovembr o de 1947. São
dovIdos emolumentos, n08 termos do decreto n.? 22:257).

Ministério da Guerra - Repartição
Por portarias

Geral

de 25 de Setembro de 1947 :

Nomeada para o cargo de professora agregada do curso
liceal do Instituto de Odivelas durante o ano lectivo
de 1947-1948, nos termos .do artigo 2.° do decreto
n." 26:3H, de 7 de Fevereiro de 1936, artigo 20.0 do
decreto n.? 32:615, de 31 de Dezembro de 1942, e artigos 87.0 e 111.° do decreto n.? 86:508, de 7 de Setembro do corrente ano, a professora agregada do
5.0 grupo do ensino liceal Norma Nunes Martins.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 4 de Novombro de 1947. Silo
dovldos emolumontos, nos termos do docreto n.· 22:257),

Nomeada, por conveniência urgente de serviço público,
professora agregada do 10.0 grupo do ensino técnico
do Instituto de Odivelas durante o ano lectivo de
1947-1948, nos termos do artigo 2.° do decreto
D.O 26:341,
de 7 de Fevereiro de 1936, e artigo 87.0
do decreto n. o 36:508, de 7 de Setembro do corrente
ano, a professora agregada do 6.° grupo do ensino
liceal Alice Mora Ramos.
(Vluda pelo Tribunal de Contas em 8 de Novembro de 1917. Sllo
devidos emolumentos, no. termos do deereto
22:2671.
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Por portaria de 2 de Outubro de 1947:
Nomeadas directoras do curso complementar de comércio e do curso de formação doméstica dos 1.0, 2.0 e 3.0
ciclos do curso liceal, do Instituto de Odivelas, respectivamente as professoras efectivas do mesmo Instituto
Carlota Gonçalves Sarmento, Adelaide Alves, Ofélia
Moreira de Sena Martius e Madalena da Câmara Fialho, nos termos do artigo 10.0 do decreto n. o 32:615,
de 31 de Dezembro de 1942, § 1.0 do artigo 28.° do
decreto n." 27:084, de 14 de Outubro de 1936, e artigo
25.0 do decreto-lei n." 36:501, de 17 de Setembro de

1947.

(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 11 de Outubro de 1947. alo
aos termos do decreto n.· 22:257).

Por portarias de 9 de Outubro de 1947:
Nomeados, por urgente conveniência do serviço público, professores provisórios do Colégio Militar durante
o actual ano lectivo de 1947-1948, nos termos do artigo 2.0
do decreto n,? 26:341, de 7 de Fevereiro de 1926, e artigo 16.0 do decreto n. o 34:093, de 8 de Novembro de 1944,
os seguintes oficiais:
Capitão de artilharia Ivo Guedes da Silva.
Capitão de engenharia Miguel Rodrigues da Costa Paiva.
Tenente de engenharia Mário José Saraiva.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 22 de Outubro de 1947. 8Ao
devidos emolumentos, nos termol do decreto n.· 22:267).

Concedida a V' diuturnidade, a partir de 7 de Outubro
do corrente ano, por ter completado dez anos de bom
e efectivo serviço, à professora efectiva do 1.0 grupo
do ensino liceal do Instituto de Odivelas, D. Carlota
Almeida de Carvalho, nos termos do artigo 25/' do
decreto n." 32:615, de 31 de Dezembro de 1942, e
artigo 167.0 do decreto n,o 36:508, de 17 de Setembro
de 1947. (VlBada pelo Tribunal de Cont •• em 2 de Dezembro de 1947. 810
devidos emolumentos,

nos termos do deereto n.· 22:257).

Por portarias de 16 de Outubro de 1947:
Exonerado do cargo de professor efectivo do Colégio
Militar, o major de artilharia José Augusto Vieira da
Fonseca Júnior.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas om 17 de Outubro do 1947),

