REPÚBLICA

Ordem

PORTUGUESA

do Exêrcito
2.- Série

Colecção õo ano õe

LISBOA.

IMPRENSA NACIONAL.

1950

1951

INDICE

A
Abatidos

-

59, b07.

Adidos:
---

--

--

por concessão de licença ilirnita(la-4,
7, 121, 1;");).
por desempenho do cargo de professor ou outro cru cstabelecimentos de instrução .lepeuduntvs do .\Iini th'io do Ex<"rcito-·
GI, 115, 12:.\, sas, 210, 2J2, :l7::!,:3 '1, 610, GU, eis, 75S, 809.
1'01' desomponho
d!' erviço cHI est.ibelccimcutos
industrializado' - G2, ::!ü9. :3 1, .151, ÜOO, (H2, 75 , ruo.
por desi-mpcnho
de erv iço 110 _'1inistl"l'io das Colónias -Ii,
ÜO, li t, 113, 120, :!3G, 270, ;\:)0, 4 t , 151, 1[)5, ·15U, ÜU9, 610, Gl-i,
UI5, UliO, GGt, GG2, i09, 80,
io.
por de r-mpenho
serviço 110 Ministério
(Ia Economia
lI!).
por de empeuho d" erviço no .\Iilli t{'rio da' Finullças - U,
uo, t:.!l, :.!3U, -1[)1, G~,6.
por de empenho de erv iço 110 '\[ini tório da COII)\lIlica~'õ(',,;7(i4.
por desempenho .Iu serviço 110 .\!illi t,'·rio do Intprior111,
1 W, 119, I st, :.!GS, :.!70, 27·1, 451, 151, 609, (j;)Ü, 707, 712, 760, 76:.!,
80U.
- por de empenho
de serviço 1I0S tribunal
mili tare: - ~40,
611.

ti,·

---

Adidos militares:
--

nOlllea.,.ão -111, "O,).
e~ont'raçiio - :l71, 4Hl.

Agência

Militar,

Ajudantes

JlI'

oal

2.-" :l7, 21i:!, IiSI, 615,717,

de campo, nouiençâo

-

57·1.

Alterações:
___
__

dú d, ta de noru '-

105, :!3~.
105 100, ~3~, 2;31. a:.lü, ·105, 411, 6!IJ.

soa.

I"

---- -----

Anúncios:
----

da l iirccçilo do Serviço (1(' Saúde ~Iililar -753,
da Eticob do Ei'rci to - ~O;~,IíD7, 70:1, 80·t_
dos Serviços C;lrtogrático~ (lo Exi'n:ito - fi9li.

Arquivo Histórico Militar, l'uôsoal-l91,
Asilo de Inválidos Militares, pessoal-a3fl,

:lei 1, 26:2.

·110.

a oficial, promoçôcs - ] 3, 9~, 211, :n:~,:l11, 21<\ 217.
::l18, 224, 22U, 230, :!;.11, 3U3, GG3, GGJ, GG5, 813.

Aspirantes

Assistência aos tuberculosos

do Exército, peooal-:l;iO,

2G2, :130.

B
Baixa do serviço-BI,

G3, GI, 37D, 416, ,118,810, 811, 812.

c
Campo de tiro da serra da Carregueira,

pessoal -

til! ;Yi I.

Candidatos aprovados nos concursos para oficiais do quadro permanente, para médicos - nHi.
Carreiras de tiro, pl"soal--27,

1!"1(), :,;.30, .1OU, 717, 71(1.

Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa, pe soai Chefe do Estado-Maior General das Forcas Armadas,
4,19.
•

llOIIlI':I

160.
10-

...

Cofre de Previdôncia dos Oficiais do Exército Metropolitano:
__ balall(~dcs-:!ot,
aIO, 5!}~, 701.
---

pessoal - t 92, 2UO,
relatórios - ~8(i.

Cofre de Previdência
20U, 591.

dos Sargentos de Terra o Mar, halancetc

Colégio Militar:
cxoncrição

do cargo UI' prufe sor - 171.
adjunto do instrutor - 2,;0.
prof"
ore - li2n, G7t, H75, 7:!:I, 7· 1,
nomeação do uu-st.rc do !'<IlIcação fí~j('a - 281.
('xoll!'rac;ão do ('argu (k most n: <I" educaçâo fi iic - 2.í3.
nonu-ação
do ndjuuto
do nu-st.re (II' etIucu\';W fisil!a-G6G.

- 1l01l1l'U<;i'íO do
_ 1I0IlWa~~:to,ln

---

Comando-Geral da Aeronáutica
G70, 721, 779.
Comandos militares, IH'S ual ;
. ,- - (lo Açores - co 1.
-rlc Cabo Y!,f(1!'-:!1G.
- ,ln. ~Iad!'iru -,t:}:I, 71G.
- - do Estar10 tI:! I ndia - 1:1:l.
-rle 'I'iruor
8.

a

Militar, pcs

001-

1:~ , 3

_I

li" ,

v

Comissão Administrativa das Casas de Renda Económica para o
Exército, }W); oal - 746.
Comissão Executiva
soal-l05.

de Obras Militares

Comissão de História Militar, peso oal-

Extraordinárias,

pes-

41fl.

Comportamento

exemplar, conces 11.0 ,k"ta
:325, ·100, 101. 570, G~9, 730. 78ô.

medalha -lG7,

256,

Concursos:
candidato

-

ao

admi ti-los

UJli.

ordem do das iticação
rios - 23.

-.

para

!,llgcnheiro

concur

110

aeronáutico

o para

concurso

oficiais

para

Ill{'dicos-

oficiais

vctcriná-

:3:18.

-

Condecorações estrangeiras, conce ão a oflciais: /./
/
- ,}rr'riw ~Iilibl', .10 Espanhu -lGü, , :325, 401, 5(;~, 569, (;88,

"

7~~, 73[, 784./
-Ordem de Cisneros,
-

---

- ()fl1elll
Ordem

tio ;\Jéritu
41,>Car-los

/

de E~panha-

~

tO!, 56 .

Civil, de E pauhn
I I I, di' E panlm -

lGi, 570.'167.'

It eal Or dem de Dau 'bl'ug-, ela I liuamarca _ 25ii . .Or.lem de ;\Ieh,1auia, .11' .'I:1I'l'OCU (prutcl'tor
do
1':1l1hul)I'

:!51.

tia Coroa, de It.ilin
:1(J'. '
.Or,I"11I de lsaliel a Cntúlica, d, I'; pnnha - ·tO:!, 5G!l.·
('1'U7.
do nmn.! Prix l lumnnit.ure de Bclgilltll'-102.
/
Or(I!'1Il EllllC' tre de S. Sih c trc, do Vaticano - ;,G .r

Ordem

Ordr-m

da Aca.lemiu

'Iéri to

.';1\

Fraucu

a

-!íG .

nl, de E panha _ fifi .
Mér ito .\crúlláuliro,
de E~l'anha - fiG!), 570, 7:!!l, í I.
'ollu'lIda da Ordem de ('i nero , de I': pauha - G87.

Conselho fiscal dos estabelecimentos

fabris,

pc

Conselho Superior de Disciplina do Exercito,}ll'
Conselho Superior do Exército, p

0:11-

~7.

oul -

~78, 40tl.

cal - 112, 191, :!7í.

Cons.elhos administrativos,
TaiS

pc oal: da 1.' c 2." Ilirl'('ções-Ge-:l li, 10 ) lO!), 111 G70, b!)4, 716.

Corpo do estado-maior:
-

- oficiais Jul~ado
idónco p TIl ingre arem
:>73,574,51;'. ,)iG.
ll
-ofi('iai Il l' ingre
aIO no qu dro _ li5'i.
- - ordem dI' in ('rição _ G !I.

Cruz Vermelha Portuguesa,
190.

001'0

50

ti

meTe

!lU

(juaolro _ 572,

,pe

oal - :!5,

í.'1) li )',

VI

Curso de altos comandos:
nomcaçâo de professores - 232.
exoneração de professores
-141.
oficiais nomeados para a frequi'lIci:\
oficiais que 11 concluÍram405.
Curso de aperfeiçoamento
dos para a t'rcquênci a
Curso de carros

para
105.

de combate,

Curso de comandante

--170.

oficiais

módicos,

oficiais no.nea-

oflc iais qUI' o t'rcrjllrnfaralll-184.

de bateria:

-1sa,

oficiais nomeados para a 1', equência
7(l(i.
oficiais que o conclulram - ;;75.
número de oflciais que o devem írcqueut ar - cno.
Curso de comandante
taria):

de companhia

(Escola

Prática

de Infan-

oficiais nomeados para a frequência
- a31, 792. 798.
oficiais que o COlleluÍr;lIll~f)d, 792.
número de oficiais que o <levem frequentar - ü!IO.
Curso de comandante

de esquadrão:

oficiais 1I01l1('3(lospara a. Frcquêucia - 1, 1, 791i.
-

oüciais
número

()ue o cOllcluíralll-Ií7G.
de orleiais que o devem

frcquoutnr

-

ü~().

Curso de comandante
de esquadrilha:
ofu-iais 1I0mpa(I()~ para a írt-quêncin - 107, 7!"l7.
- otir-inis qla' o 1'011('1li iram - G!l:!.
núuu-ro de ofic'iaill IJllll o devem In-quoutnr
(i!I().
Curso
110

de engenheiro
fabril,
eatrmureiro
150.

Curso de equitação,

oficiais

oficinis nomeados
CJIII'

l'ara

a t'rp!J.lIr:llci.l,

!i:n.

() couctuír.uu

Curso do estado-maior:
nomeação para o cargo di' l'rofl'sbor-111,
7:!~.
oficiais que o concluíram
iínt.
aln-rt urn ,Ia inscriçlío dus oficiais para a mntrfcu!
reeouduçâo no cargo .lc professor - 2,~a.
e-e

Curso do estado-maior
quêncin
2ü7.
Curso de instrutor

--

da R. A. F., oliciai

de condução

Illl1l10' dI. P rra 1 fre-

auto:

oflciais IJUCio ('ollelulralll-7!J1.
otlciais nouroados para a froq\lÔlll'Í:~ -7:l1i.

Curso de instrutor

de educação

física:

oficiais que () cOllcluíram-i·lt.
oücinis uomo.ulos par.! a Ir "['Iéllria

-ifl:!.

-712,7'11.

L:mCE
Curso de instrutor

de telemetristas

vn

:

oficiais nomeados para a frequência - 406, 107.
oficiais que o concluíram - 575, 637.

Curso de leitura e interpretação de fotografias aéreas, oficiais
que o concluíram - ;")6,590, ü:\6.
Curso de mecânico electricista:
---

oficiais nomeados para a frequência
oficiais que o concluíram -le3.

-

101;.

Cur.so de mestre de equitação, oficiais nomeados para a frequêncI3--711.
Curso para oficiais do servico de informações militares
tado-Maior do Exército, oficiai CplP o concluírall1-1!J5

no Es-

Curso de oficial de informações na Escola Prática do Artilharia:
---

oficiais nomeados para a frequência
oílci.ris que o couclu íram - 575.

-

25().

Curso de oficial de informações na Escola Prática de Cavalaria,
oficiais nomeados p:lra li frequênei a - ü37.
Curso de oficial de informações na EScola Prática de Infantaria:
oficiais nomeados

para a trcqnêol'ia-17li.

oficiais que o conel uírarn - 330.
Curso para a promoção a oficial superior:
--

oficiai nomeado para 3 fruqllência-175,
cala para a promoção - 63 .
número ele otlciais quI' o devem frequentar

330,78\1, 7!)O.

(J

numeaçâo de professores - fin.
e. oneração do c lrCTO de profe ur -

-

G!l1.

628.

Curso de sapadores de assalto, oficiai que o eoncluirum _ 612.
Curso de sapadores de camuflagem e defesa antigás na Escola
Prática de Engenharia, oflciuis nomeado para a frequi'!lcia73H.

Curso de telemetristas

de artilharia,

Curso de transmissões,

oficiais

6()O.

(lU'

oficiai que o concluíran.-,o concluíram -1

O.

Cursos e estágios no cstrangeiro:
para a fruqu~llcia-235,
GOIi,Giíl, 75fi, 757.
fr 'lucnbram-577,
578,57U,580,:í81,
Gl:!,fltI2.

otic~a!B nomeadn

ofiCIaI

rplCO

Cursos técnicos:
-

--

-- utic~a~ nomearlo para a frequência -1
oüciais quo o COII IlIimlll-l~,
3:\3.

G, 1 7, 7!l8, 7!JO.

nümcro de ofi iai qu o d vem frequeut r _ 6!)!.

VIll

D
Declarações

anuladas

-

:331, 440, SOO.

Demitidos:
_-

- nos termos do Código ,Il' Justiçu )1ilitar -12 t.
!lOS 'termos
(lo Decreto-Lei n.? 28:40-1, de 31 de Dozcml.ro
1937 - 380.
DOS termos do Decreto-Lei
n.? 31:107, de 18 de Jnuciro
1G41-381.

Depósitos,
- Geral
Geral
- Geral
neral

----

de
de
de
de

de (;uerra -1G2,

Sanitário - 218.

do Material
de Material

(lo

-

Aeronáutico Engenharia

721.
1~:~.

55ú, 683, 725.
-114.

das Armas, pessoal:
Infalltaria-1:n,
,\rtilharia-131,
Cavalaria-13;;,
Engenharia -

Direcções

:.?t.i:!, ~Ol.

de Material

de Material

Determinações
Direcções

de

pessonl :

--

Despachos

de

dos Serviços,

250, G27, t;7:!, 716.
135,191, a35, 387,110, sss, G70, 717, 778.
4GO.
.
278, 30G, :I!lO, a01, .1G1, ~ .5, C,26 61;9, ":03.
pc soai:

- _ .le Adrnini: truçfíu ~lilitar - :lati, 3\11, ·1G3. G;'),720,777.
__
de Saüdc ::'Ifilitar - 1:39, 27!I, :.?8~, G·l:).
\'dprin:irio
)Jilitar - 802.

E
Engenheiro
fabril
diploma - 181.
Escala
üili.

do Exército,

dos aspirantes

a oficial

Escala dos oficiais milicianos
do Exército - 6U7.
Escola

Central

of ..inis a (piem foi concedido
que terminaram

que terminaram

e ti'

os tirocínioso curso

da Escola

de Sargentos:

número dl' argi-utos a atlmitir:\
Jllatricul,L111.
1I0Itllla"iio dI) profes sere -:1 !I.
- - pessoal - 1!12.
- oficiais nrillciauos
que "Olll'lllír:ulI
o ('III' o, COIII indicnção
da iücaçãc filial -74\1.
-sargentos que euncluiram o cur o, com indicr &0 ri cl.

cação final-750.

da
ifi-

L'!HCE

IX

sargentos nomeados para a frequência - 58G, 650, 69? .
sargClltos a quem foi concedido adiamento da frcqucnela\',r)() G\J6.
-~ar,,"entos que desistiram da frequência - 193, 3::)7, 372, 696,

--

719.

b

-

- sargrnto,
nàu nomeados para a t'rec!uQllcia por completarem
18 anos de idade - 588.
- - sargentos abrangidos pelo disposto 1I~ artigo 21.° cio Decreto
n.s 36:574, de -1 de Novembro de 1917-;)88.
sar~eutos abrancídos pelo disposto no artigo 23." elo Decreto
n.O 36:574, de 4 ele ~ov(,lIlbro cle 19·17 -193,337,
5g9.
Escola

do Exército:

exoueração do cartro de professor - 674,780.
- - lista do apuramento e elas ifleação Ilual dos alunos que concluíram o CUfI;O- 700.
- - nomeação de professores
·1 lO, 283, 721.
-nomeação de instrutores - G~2, G25.
- número de alunos a admitir iI matrícula - 590.
- J)essoal16, 136, 230, 775.
- - relação dos alunos admit idos - 19 .
relação (los cadetes quI' pa 'saram ao 1.0 alio do curso de engenharia - 6f)1.
-reconduçâo no carg-o de professor - 722.
Escola Militar de Equitação, pessoal _ h:!f'.
Escola

do Serviço

Escolas

Práticas,

28~.

de Saúde

Militar,

nomeação

de profcSSOI'I'B-

pessoal:

iB8,

- de .\drninistraç·ão ~I ili tar 779.
- ele Artilharia-:!.17,
G71.
- cip Cavalaria - :!-l7, 4G9.
- ele EnO'cllharia - 3\)1, HU,720.
- - de Infantaria
-133,135, 13G, 1:l9, 2 O.
Estágio

de especialização

antiaérea:

oficiais 1I0In('ado p.lra a fl'é(!UPIIl'in oficiais qUI' o COII!!Iuíl'am- !.i\l1.
Estágio de especialização
cios para a fl't'<luêllcia Estágio para instrutor
cluíram -18:!.
Estágio

de oficiais

de artilharia
106.

de esgrima

superiores

de costa,

de baioneta,

do serviço veterinário

uflr-iais

oficiai

I 1, ~;)n,:\32.

militar:

o~('~a~ 110111 'ado'! para a rrp.(lu~n ia _ 33:;.
ouciai que o l'ollcluíram -!.ii~.
Expulsos,

nos t rmo

(lo ('ú(li"o

1I011le:l-

que o con-

de artilharia:

ofie~a~ lIOIIIn3110 para a frcfJui\lI('ia _
ofiuiais que o concluí-am
:i71.
Estágio

3:12.

de .Iu tiçn :,\lilí tar _ :.!iO.

ÍNDICg

x

F
Fábricas, pessoal:

Militar de Braço de Prata - 26,24.5.

G
Governo Militar de Lisboa, pessoal-

281, 692, 7-18, 799.

H
Hospitais militares, pessoal :
--

principal-137,

--

regionais - 139, 464, 170,62·1, 669.

217, 470, 7:!0, 778, 779, bOO.

Inspecções:
-de Artilharia -134, 2 2, 16:~.
-de Ar tilhnr in Antiaén'a - 134,163.
(lo Cavalaria - G7:>,G95.
de Infantaria - 218, 388.
do Serviço de Administração
Militar - 282, 1(1) GO:3,721.
do Sl'rvi(:o Automóvel do Exercito -17,802.
do ~,.rvi~·o dp Haúdp :\filitar -13,),2 O, 281, 7in.
das Tropas de Sapadore: - 277, 778.

-----

Instituto

de Altos Estudos Militares, pessoal-

13" 13U,217, ~j9.

SG7, 660, 672.

Instituto de Odivelas, nomcnçâo para o cargo de profe

or \-62

,

721.

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército:
-exoneração do cargo de professor - 2ií:.!.
-nomeação para o cargo de professor-252,
781.

--

G:W, G71, (iii, 721,

.

pc~.oal-

159, 718, 777.

Instituto de Socorros a Náufragos, roneo
Iilautrop ia II enri.lade -7:30.
Intendência-Geral

dos Abastecimentos,

ãu li

pessoal -

med lha : de
b9,

190, H).,.

Júris:
para

avalinr

as prova.

(!SIH'('iai~ .I, aptidão

par.l

po to I(
779.
-para avaliar a prova. r spccini ,1(' apt id o para o po to ti
major do e, tinto quadro auxihar tio artilharia -15,780.
-para avaliar 3H provas ('spec'iais ti.. aptidão parn o [10 to ti
major do extinto quadro au: iliar de l'lIgt'tlimria-l'i
1 G j •

major (lo extinto quadro dn secretnr indo l11ilitar-14,

I'

Xl

L
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos,

pc~-

soal-lO:!,717.

Legião Portuguosa,

ssa, ClI,

~5: 11:$9,
1!J2, 263, 33;1, 337,100,

péh~oal-21J
CI;'j, 716,717, HOO.

«Lista Geral de Antiguidades dos Oficiais do Exército Metropolitano», di t.l'ibui\·ao - 5li7.
Listas:
-

de antiguidade
do . argcr.tos-ajuduntes
c primeiros hargcutos-3J3.
- - (los oficiai que o ofen cerain para. ervir na, colónia -17:!,
260,329.
dos oficiais que dcsi tiram cip 01'\ ir nas colónia - :lGO, ;,2H,
331, 10 .
dos ofi,.iai lIIilici. no. c cadetes 'luC t-rminurmn
lia Escola
do Exúr('ito os v ários cursos e uu in cri~':lo Il'I respect ivas escalas-li!Jo.

Louvores:
---

-

a entitla,les oticials - 39:!, ;)46.
a indiv ídnos da cla-, e civil
519.
a ofiriai~-l
,112,143,
:.!:í:3, 2 4, :I!J3, :191, 396, a!17, .171 a
511, f>5:i,ü29, 677 a fi 2, 7tH, 782.

- a snrgr-ntc

- 54.·1,54;; 5 w.

M
Majoria-General do Exército, pe 0:\1- !il2, GI.i.
Manutenção Militar, pé oal-

27G, 4GO,G02, 621, 777.

Med.al.h~ de serviços distintos de segurança pública,
oüeiaís -

~5G.

eO!!l'p~,,:Io

'l

I

Melhoria de pensões de oficiais na situação
161, 1C:í, 1(1), 251. :!.~l, 2 !i ~

72 , 7~3.

Mérito militar, vouce

(i,

3U7,;l\)'

de reserva -lH,
flU7, C3:l. 6;)1, 68!í, 7:!7,

~o de ta med Ilha:

--;,
a oficiai -lltl,
111, 167, ~5", _ ;;, 0!J2, 305, ~9n, 171, Mi:!,
,)5a, G31, G82, 7~.'i, 782.
a ofldais e trall~ iro.
:J~2 5:i;-), 725, 7 2.
a sargen to - 305, r15 I.
conce ão anula la -780.

Miniatério do Exército, pc ual :

un,Repartição
soi, .O:!.

do o biO!~t'-4ía. li~~ 611, tHi,

ceo, 600,

79H,

il\nICI'~

XlI

1.' Din'<,\,ão-r.cral11, ~!í, 26, 133, :! 1!t, 26:\, 281, 300, 408,
IIj:], 6~5, 748, 71~1,000, 803.
- 2.' Dirccção-Ucral-1G,
26, 133, 135, 137, 13~, 191, "277, 27U,
3:15,411, [)83, ;)8·j, 602, G2G, GiO, 717, 777.
- 3.' Dirccçâo-Gcral
lii, 18(), 246, 217, :WI, 627, 719, 77li, 80U.
Ministros:
--

exoneração
- nomeação

- 447.
448, .)9\).

Missões de serviço no estrangeiro:
para ir ao estrangeiro tratar
de assuntos quc se relacionam com o rearmamento 110Exército373, 65:l, 651.
Mudanças

de quadro:

oficiais dl' iufantar ia que passaram
oficiais inil iei ano. que ingressaram

a III/·nico,;
11;;.
quadro permanente

110

-

2, 236, 607, 655.

o
Obituário

-

5G, 100, 208,

:l~n,26 i, 312, ·113, 11;>,597, ü51. 706

7.')·1,

805,850.
Oficiais:
qtll' alteram o :lCUlugar lia escala - 22, 107, 108.
- que contam a anriguidruh: no posto
~O, 23, lOt, 107, 168,
til5, 2:>6, ;12U,B:II, ,103, ·138, mi, :>72, 603, 6il:;, HUI, mm, 7:15, 736,
7:1~),7<11,747,787,197,8·17,
b4\1.
qllo d .. i 'aram dt' l' tal' SUS!Il"'SO~ das fUII\'õC

i-o.

dl'

en i u-

que flcaru 61lS!H'nSOS da~ fuuções (IL- 8l'l'\ iço - 18·1, 582.
flUI' acumulum flln~'õ{,~ - .;75.
que TegTos aram ao ;\Iinibtério do Ext'rciln -4, 5~),G2, Gl, 115,
118,121,123,
2:1U,375, 417,WI, Vil, lfi6, H07.
--a quem nportuuamente
('rói indicudn n data do po t(]-:í7~.
desligados do s-rviço - 2:3, 188, :lGl, 132\1,~13·1.10',5 1, [)~2,
ti 13, 611, Gl:í, 6!1a, 6U;), 7!17, 00, 802.
que complct aruru o tempo .lu serviço para (feito do pr moÇ':l0 - :lI, 185,3:12,3:3'3, ,103, :í77, 74:1.
qUl' malltilJII
o BCU lugar lia uscnla -6:lIi, (iI2.
Oficinas Gerais,

pe

oal:

(le Fardalllentu -216.
de .\ratl'ria! de Engellharia - :389.
,lo .\Iakrial Acrouúut icu -i7(i.
dto Eqllipatnl'llto
Ordem Militar

(' Arreio

-

771;.

de Avis:

concessão dt'kta 01'.[1'111- 1G7, ~5.'í, ~!íG, :l~r),327, • 2 , .9 ,
;I~!), 100, .101, 402, :iIi!!, 570, mI 6
6 U, 7~!1, 730, 7:11 73~1 734,
7~ 1, ii':" 7< O.
'
I'" rsual - iKG.
J

L 'lIICE

XIII

Ordem Militar de Cristo, conce são ,1(' ta Urdem a oticinis
:l55, 3nU, 101,

(j,

-167,

8, 7 '6.

Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, concessão ,ksta Ordem a
oficiai, - :I:l~, 100, !'i70.
Organizacào Nacional Mocidade Portuguesa,
583,64t

pe

oal-

:!fi, 410

p
Pensões de oficiais na situação de reserva-:!8
·1l2, ;',!J, 6[,0, f\Uli. 7;,~,

Pensões rectificadas

sso, ono.

de oficiais na situação

Plano dos cursos, estágios e tirocínios
e praças-30,
.tI2,413.
-

a!t(1raçii,

Portarias

de reserva

tuO,

para oficiais, sargentos

1()r).

do d, ta -

anuladas

ln , :lll:J, 337,

03.

a, oo G1, II", 11!:!,i7 , 41,84;- •.

Presídio Militar de Santarém, pessoal - Ií02, b03.
Promoção a brigadeiro --

or d

1lI

.te inscri'iao

II, 1:!!J, 27:;,:1
11'1

Promoção a general-12.
-

rc p .ctiva

1:1, l~G, 120,

I, 601.
cal'i-ai,.!.

iao,

GOI.

urdern .le in crição n: r ''lIll'cth a c ,'al:l-l!),

16ií.

R
Rectificacões - :20(), 26:;, 111, ·145, fl' ,ü;-)2, 70G. 751, ,OG, 50.
Reforma, nos termos do Decreto-Lei n.· 36:304, de 24 de Maio de
i947 - a. 117, 11)0;,24(), J·12, ;l7(I, I!'iR 611, f..') , 70!), 71:1.
Regiões militares, pc oal:
1.' - ::5, 1 ~I(), fi '2, 5 3, fi9:1.
2.·-2Iü,33.'i,3
7,G71,G!1l.
:1.' :187. 690.
L' - 1;', "671, G\l;;.

Relatórios do Pavilhão da Fnrn ília ~Iilit r-3In.
Rep~rt~ção de Depósito da extinta Direccão-Geral Militar do Mlnístér ío das Colónias, PCb oul _ í I~.
Reserva, nos termos do Decreto-Lei n.s 36:304. de 24 de Maio de
i947 - 5,6,; 8, \I, G1, 6 I, 114, 115, 117, 11!.l,120,122, 12-1,2:n, ~n~,
240, 211, 2/0, 271, 27:;, 271, 37G, :;77, :17 sso ~ 1,415,4IR, .lfi:l,
451, 45G, 45;, HII, 1>1',1114, (HG G57 GG1 .0,,710.711
712.7!i\J,
roo, iGl, 7ô2, 'OR, io, 12.'
,
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o

4 de Janei ro de 1950

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

Ministério

DECRETOS

E PORTARIAS

da Guerra - 3,' Olrecção-Geral-

I,a Repartiçãe

Maudn o Governo dn República Portuguesa,
pelos llinistros das Finança.:; e da (; ucrru, nos termos do at'-

tigo 10,° do 1)I'(,1'0to n.? ;3·.j.;;lGG,Ile 1 do .Iunoiro de 1\)4;->.
lixar
m ~7;), a ajuda de custo cliária a abonar ao major
do corpu do o tudo-maior
Àntúnio Augu to dos f-ianto~,
que se encontra
frcquontaudo
o curso do cstudo-ruuior
na Escuoln do Estudo-Xínyor
do lo panhn, para que foi
nomeado por portaria de :!:! de Setcru hro de 104 ,
l\Iini:tl'rios das Finnnçns I' da Ullcrra: 2~1 .1(' ~(J\'I"llbro
de 19-i9,
- () Minis tro das lo illallc;a~ • Joc o Pinto ria Costa
Leite. -O Mini tI'O da Gu rru, Fernuud» do» 'anto« Cost«.

Ministério

da Iluerra - Repartição

Geral

...o termos do De roto n, o 1li: 170, ti.. ~3 d Setem hro
de 19:! : manlla.o
Governo
da liepúblie l 1'0 rtuguosa ,
pelo Ministro da Gu irru, conced 'r a no n F rreir« Pi cu,

2

O!{IH:;\l

no

EXF.BCITO
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viúva do tenente

João Ferreira, a 1'e\'<,r:110 da quota-parte
no quantitntivo
dl\ l-W·"lO, a partir
de 2-1: de X ovombro findo, om virtude do haver atillgillo
18 anos de idade, em 11 (lo referido mês, sou filho Carlos
Júlio Ferreira,
do subsidio

mensal

o

Ministério
da Guerr-a,
do Dezembro
lle 1040,
() Ministro da (l uorrn , /rI'I'IIII/U/U
dUN Sauto« Costa.
(Vitinda pulo Trlhunnl do Contn
PIT\ 16 d o Dnz otubr o 110 1!H!). ~Pio
são duvtdos euiotumcut o s , uos t erru oa du Ducrut o 11.° 22;~.Yi)~

11-

RECURSOS

da Guerra _I.a Direcção-Geral-

Ministério

2.11 Repartição

ror ncórdão do Supremo Trihunul :'Ililitar de 2 d,~Dezembro de 191\)) homologado
por (k:-;pacho ministerinl
do :3U do mesmo mi's e ano:
~('gadf) provim mto ao ro 'urso interposto pelo «apitâo
(IP iníuntnria .loiiu ?liaria da i'1iln ()('Igadu,
III (1'1<' 10corria da antigllidado
que lhe foi atribuida
P sln doclarucâo li) insortn lia {)l'dl'llI du j';.r!>J·eilo n." i, :.!.a '('l'ie,
du l~ de Agosto do HHH, por II:tO t r fundamento
Ir-gal.

111- MUDANÇAS

DE QUADRO

ministério

da Guerra - I.~Direcção·Geral

ror

ari« de 1 de

port

DI'z(!1II1i/'u

- 2.11 Repartiç30
de 10·}.'):

Quadro de oficiais veterlnárlos

J'\lfl'l'f'.

votor inúrio,

1'l':.\illll'llin

o nlfercs miliciuuo
do envalnrin n ." tl, Fr.uu-i

de cavalnrin,
.{
da •'ilvlI tuio

"'0

Faldio.
Alfl'r,·'
\'('t,'rill(lrio,
o nlf('I'cs lI1ili,'iallo \'l~t rin:'tl'Ío, ln
SO(";UU
do dupô ito ,lo IH' oa I fio ,('1'\ i<;o \. t "riu' ri )
militar, llPlIl'iquo Dual'to ('lL"'iuilho Barbo a.
(\'1 nda p lo "'tlllullal
do ('onl
cm li tlt n ze ~ ti 1~1I. 'lo
tinO 11o,·ldo. omolumllllto ,11·. t, rmQ <lv o cr lu n,o 2 ':257).

2," Série
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IV-MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra _1.& Direcção-GeralPor portarias

2.a Repartição

de 1 de Dezembro de 10JO:

~ ula e do nonhu 111 efeito a parte da portaria de 7 do
de l\I-W <lHO passou à situação de ,adid~ o, tenente farmacf'utico
Frauci co de Jesus Góis Oliveira,
por se ter verificado
que c. te oficial S l'J1contr,a colocado no Hospital Militar
Principn l, no laborutório
pnra
a tran"fus;io do sangue, C não nu Laboratório
Xlilitur de
Produtos Químicos o Furmacêuticos,

Outubro

(Anotada

pelo Tribunal

de Conta.

em !O de J)ozomuro

do 1040).

Reforma
(Despacuo
dl\ ('nlu
Cloral do DOPÓlItOS, ('ródlto o Ptovl,lOnc1:\
de 22 Ütl Nóvemhro
du 1~.a9t pUbl1cndu no Viário c.lo GOl)érl,O
n.o 27S, ~.6 sér1e, do 2' do mesmo ma o ano).

do infantaria,
.Iaim Haul Scpúlvodn H()(lrigucs, Carlos Alberto
(l()nc;~h'os \[lIrqucs ... \ntónio
José Teixeira .. José Maria Sardinha Pereira Cuolho ,
Belisário
Pimenta,
.J o.
",Inria de Freitas,
A Ihorto
Pinto 'I'asso de Figueiredo
c Mauro Olavo Correia do
Azevcdo ; do urtilhuria. António Brnndüc de Molo ).Iimoso ; do cuvalnria, António Joaquim do Faria e Arnaldo :\{artins Afons« ('hichono
da iO ta c, do :;01'viçn do udministrnção
militar . Armund o do Almeida
Lima; tenentes-cor
n i : <lo iufnntm-in, Dini Sebos
Pedro de S(l o Melo c, (lo serviço de adminHração
militar, Jaimo P rI ira da ilva ; major S: li infantaria. Jo é da Cruz X r z . d cavalaria,
Vitorino
Oarn l (lo Oli\'('ira Barata; capitiío : de illfnntaria, .Jotié
da :ih·a. ~oaro.'
IanuelllIá.'imo
Lop . c ,'il,,:\ Barros,
Alfredo Augusto P reira, .10s6:\1 nele ~il\' ~tre, .João
Lopes c, milil:iano do 0.,ti1lto quadro o peeial, .TOSI· (Ie
:-lousa Dias; ele en\'nlnrin, ]<'ra.nci c.) A ntónio o ~[al1u()1
Hodriglll'S
iarpint iro o, pil'udor, .\1\-nro Pedl'o .l\IIgllsto, O tononte : de infantaria,
lfr ti) .. '0\'0', chero
de h:~nda (le música, .João .Alye' C':
e.'tinto quadro
auxilIar <lo artilh Irin, António P -Iro , todo na itUIH'iío
do re'lll'\'a, nos tcrli\!) da nlin n II) lo artigo l:Lo (lo
Dtl('f ·to-Lei n,O ~lj::304. d !.. ~ ti ~rnio tI Hl4-7, por
torelll utingitlo o limito de i }udt. dm- n<lo '( r ('on ide-

Ooronéis:

ao

.
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rados nesta situação, respectivamente,
desde Bl do
Março, 27 e 27 do Ahril. 3 do Junho, 3 do Outubro,
2, 15, G o
de Julho, ~O o 5 de Maio. 7 do Sotemhro, 27 de Junho, 21 (lo Outubro, 3 de 'Maio: 2 de
Julho, 23 de Maio, 17 do Junho, 20 do Julho, 10 de
Outubro, 20 uo Julho, ~1 do Outubro, 00 do Julho.
22 de Agosto, 31 o 27 do Maio, 1 de .Julho e 1:? do
.Iunho de 19..J.9.
Capitães : do infantaria, Caetano Alberto do Carmo Azovedo e, do serviço do administrução
mil ital'. António
Gusmão de :\[agalhrtCs Domingues, o tenentes: do serviço de ndministruçllo
militar, Oil de Medeiros Molo c
do quadro dos serviços auxiliares do Exéreito, do regimento do infantaria
n.? 10, .Ioão Maria», sondo os
restantos na situuçâo de reserva, nos termos da alínea b) do artigo 1:3.° do Decreto-Lei
Tl.O :H.i::30-i, de
2-! de Maio de 1947, devendo ser considerado'
11' ta
situacão, respectivamcnto, dosdo 00 do )1:11'1':0, 2'> de
Abril, 13 do Agosto e 20 de Sctembrc do 1049.
'I'enente de infantaria, na situnção do reserva, João 'I'oscano, nos termos da alínea <1) <lo artigo 2.° do Dccroto-Lei n.? ~i):.j.O-i) suhstitnído
pelo Decreto-Lei n.? H2:;t!~),
de 1 de Outubro do 1Qt:?, devendo . r considerudo
nesta situação desde 20 do l'Ifaio do 19 iD.

e

(XAo car-ece do ""10

POi' pOrflU'lrlS

U\I

do Tr lbunal

lIuolnçr.o

.Ie Coula

l.

dI' n de Dezembro de 19·m:

Considcrndo
upresentudo
ao serviço <leste Mini t :J·io.
por t r deixado do prestar
serviço 110 .:\linistt'·l'Ío das
Fiuançns,
na Iuurda Fisenl, o t('J1('lItO dI' infnnturia,
na
situação de r08C1'\':\, adido, Mnnuel ~il1lOes
a, li vendo
ser considerado
uestn l-iitua<;ão desde ~,l do l ovemhro dl'
HJJ9.
(Vllndn rolo Tribunal
do COI ln.
28 do II ~ m>ro do 1!)~9. 'fto

no

T

OIU

• 11.1dt·vlt.loll

Juolulnolltol,

IIU.

tormo,

do Ucerfllo

11.' 2.:2~";).

COlltinua na itu:lI::io dl' adido 110 .:\Iini t ~rjl) da Ellnal'Íllllal,
Illas de lil'<'lll'(l ililllÍtalla ti .<lu 1 til'
ca~üo
Dozelllhro III' ln W.
l'lIpitão' d<' illf'1I1tUl'i,l ('(lI \ tilll'
BOl'llurdo Fclil'i:lIlfl ':\[n1'(IIIl'H Pen'ira
dc\(.'ncl)
r consiut'rauo nu tn ~itllac:ãu tlu de a data 'a('ima r'~ ridn.
T

6

I)

(Anula,lll

I' lo Trlhullnl

du ('onta.

ln

_o

<I. Il ~

bro d

1919).

2.' Série
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Ouadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria.
do batalhão
de caçau~ros n.o.3,
Joa(luim Aueusto Pinto
Tuedes, por ter sido punido
Com três me,.,.es de inactividade,
deven d'd
o ser consi erado nesta situação desde 24 de X ovembro de 194:9.
(VI.ada pelo Tribunal
de Contai em 23 do Dczemhro de 1!H(). NAo
são devidos emolumentos,
n08 tormos do Decreto n.o 22:207).

Ouadro dos serviços auxiliares

do Exercito

.Alferes do quadro

dos serviços auxiliares do Exército, s~nos termos da. segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
11.° ~ A01, substituído pelo Decr to-Lei Jl.O 3~:69~, de ~O de Fevereiro
do 1943, do
regimento
de artilharia
lig ira 11.° 4., Artur Macieira
Cerveira e, do regimento
de engenharia
n.? 1, Francisco Augusto Teodósio,
continuando
colocados
nas
uni(lades onde actualmente
se encoutrum,
para preencimento de vagas no quadro, devendo ser considerados
nesta situação desde a data da presente portaria.

pruuuroerúríos

(Visada pelo TrIbunal
do Coot""
são dovldo. em01U1I16ULOI,
001

em 2
tormOI

I. 1)07.0",1>ro do 1919. !<llo
do Decrut o ta,O 22:257).

Reserva

Generul,

Vale

de

do
zação de
taria

(la ·t,a região militar,
Reinaldo
Andrade ; teuonto-coroncl
miliciallo de infanextinto quadro
speciul, do centro de mohiliiufantar-ia n.? J .. Joaquim (lo Brito das Vinhos
capitães:
de infantaria,
do regimento
do in-

comandante

Júnior c
fantaria
n.? ~, Norberto
<lo , ou a da Cunha e, do
quadro dos serviço: auxiliares
do Exéruito,
<lo regimento de engenharia
n.? 1. Vítor Hrisson
,suprallumerúrio, da bus a "roa H.O 4, .João da Silva. o primoiro
no: termos da alínea c) o terceiro
nos termos da
alinon a) O os 1'0 .tant s nos termos da ultnoa li) do
artigo 12.° (lo Decreto-Lei
n.? :3G::~O-!. de ~4 do Maio
de 194.7, dowlIdo
~or rOll.'idera(lo. 'nesta
situação,
respecti\'u1l1ente,
de '(lo 1 . ~~, ~1, ~2
1:? 110 Xoyembro <1<\ H) W.
(Vlsa<1a pelo Trlhun.1
do CODtu ~m ~ d. Douml"o de lD4n. "lo
1!l0 do,ldol
omolumeQtol,
nOI II rOlO I do Uucreto II•• 22:2~7),

Por portaria

de 16 de ])ezemúro de

l[J.m:

Reserva

'ronentl
d ittfantnria, ndido, 'm . r\'iço no Jlini. tél'jo
da Eeonolllia, Eduardo Fllrr iw ~onr
d \ AlbPI'gari:t,

2.· Sério
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nos termos do artigo 33.0 do Decreto-Lei
u, o :3G::104-,
de 24: de Muio de 19-17, devendo ser considerado
nesta
situação desde 1 de Novembro
do Hl49, e sem direito
a pensão por este Ministério euquan to se encon trur na
referida situação de adido.
(Auotada

pelo Tribuual

de Couta.

OID 20 de Dezem),ro

do 1010).

Por portarias de 23 de Dezembro de 1949:
Adido

Alferes do artilharia,
do grupo do urtilhuriu contru aeronaves n.? 1, ...
\rmanuo
Rodrigues Figueira,
por ter
sido requisitado
para dosempenhur
lima comi são do
serviço militar dependente
do )linistério
das Colónias,
na. colónia da. Guiné, nos termos da alínea /J) do artigo 3.0 do Decreto Il.O :lfi:Ol~), de 7 do Dezembro de
Hl46, devendo
ser considerado
nesta
itun 'Tlo de de
10 de Dezembro de HH9.
(Anotutln

1'010 Tríbuunl

tio Contus

om 30 do Dezembro

tio 10.10).

Quadro da arma de infantaria

Tenente

do iníuuturia,

adido, António Anihul Dias Pombo
,do Ministório das Colónias,
em servico no Estado da Indin, :;0 apresentou,
em 1:.!
do Dezembro
do 1949, pura prccuchirueuto
J vaga
o Costa,

que, do regresso

no quadro.
(VI a~ll 1'010 Tribunal
tln Contas 0111 :I do .lnllolro
silo uovldoll 81001uIOontos,
110. lurlllOI do l)ueroto

Ouadro do serviço de administração

de In·o. "110
n.' 22:2~1).

militar

Capitão
do serviço do udministrução
militar,
adido
Eduardo.
ascimonto Carneiro Allen, qIH', de regre. o
do ~linistério
das Colónias, se apre' mtou, em :.!ti u(
Novembro de 1949, pura preenchimeuto
tio "aga no
T

quadro.

(\'lsadn polo T'rlbunnl do Ccutus om S d•• Ianotru ~ 10~o. .·Ao
61\0 uu\"lJOII umotuuumtos
, nus lorll1ol do Docrutu n.o 22:2:,7).

Reserva

do infantaria,
co maudunte do regimento elo
n." 1;~, W('arllo (lo Audrud«, IH). termo
alínea li) do artigo 1:.!." do Dl'el"C'to·Ll'i ll.o Bli:;\()4.
2-i cip ~rai() (Ie 1\l-i7, dI \'ondocr
c n iII 'fndo n
!\itll:U;rLOdo~de a de J)ozc.mbri> do Hl4U.

Coronel

funtaria

inlIa
d

ta

2.' Série
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llIajor, das inspecções do . erv iço do aduiinistrução
militar, Emídio Dias Gomes e capitão, UO 1.0 grupo do
companhias de subsistências, Abel António Nogueira,
ambos do servi-o do administrnçâo militar, uns termos
da alínea a) do "artigo l~,o do Decreto-Lei n,o, :3G::)OJ,
de ~-t de Muio do 19-t7, devendo ser consídorados
nesta situação, respectivamente,
desde 10 o 11 do Dezembro de 19-t9.
(Visada.
po!o Tribtmal
dn Coutas em 3 110 .1'11101"0 uo ln:O, Nilo
são duvldua omoturuentoe,
no. term08 do Decreto n,? 22:257),

Capitão (lo infantaria, adido, om serviço no ~[inistério
das Colónias. em comissão civil. Aho] de ousa :'Iroutiulio, nos termos da alínea a) do urtigo l~.o do Decreto-Lei 11,° :~G:;~O±,de :!-t do Maio de 1n-t7, devendo SOl'
considerado
neta sittw<;ão desde l-t dI' Dezembro do
194:9 e sem direito a pensão por este Ministério enquanto se encontrar na suprucituda situação de adido.
(Anolada

pojo Tribunal

de Contas

6U'

!lJ <le l)e1.8mbro

do 19~~),

Supranumerário

~Ia.ior (ll' aerunáuticn , adido, João J[al'ia A mudo (la
Cunha o Vasconcolos de 'nrvalhn, qu<" de rozrosso
do Ministério
das ('o!únias c (lo cOlllissao ci~jl na
colónia da Uuin \ se apresentou
em 21 de Dezembro
de 10JO. (\ '!.n,la pelo TrIbunal ti Contas
•
,
em 3 do Jane.ro
do 10.,0. Xllo
,riu 11f'\'hl08 umolumontol,

P01'

portarius

nos t ermos

di' 2!/ dr, I )(,zL'mll/'O

do Duer, to n.o 2t:257).

de JiJ/!J,'

Adido

Capit;lO médieo. (lo grupo illd pon<l(>ntl' do H\'i:u:üo do
euç:l, Francisco Afonso do ::\fato~, por lho t('1' ~i<l() C011rodlda lirl'nra
ilimitada.
do\' 'nd() ,(Ir ('on icleratlo
nClSta ituação dI' '(lo ~~ de Dez IIlhro dI' I\1 ~<),
(\nOIMa

polo Trlhannl

do ('onlU

001 3 do Jn"

Iro (lo 1~50).

Quadro de oficiais do serviço de saúde mili ar

Cllpitão médi('o, . upl'Unum 'I'áriu llO, tel'JDO~ da ~ 'gun(~n.
parte (lo artigo ;) ,0 do Decreto-Lei !l.0 :!~:!al, substi.
tuído p lo J)cl'l'l'to·Lei
1\,0 :~~:(jg~, (h ~O do Fo\'cl'l!iro
de 194!1.
Latalh:i.o do aminho' de ferro, ond( cOllti.

uo

OIWI<;l\l no ExímCITO

x-

1

2.' Série

nua colorado, Rui Alberto Freire, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo SOl' oonsiderurlo nesta situação desde :?4 do Dezembro do 10-1,9.
[Vtsnd.i pelo Trlhunnl
<lo Contns om 4 do Janolro ,le 19:,0. NAo são
devidos omotuiuoutcs,
nos tormos do Ducroto 11.° 22:2!J7).

Reserva

Brigadeiro
do ar til haria, da 3. a inspecção do artilharia,
Alberto Xavier da França Dória, nos termos (la alineu a) do artigo l:?o do Decreto-Lei
n." :3G::30-L do
:?.t do Maio do 1947, devendo ReI' considerado nesta
situução desde Ir> de Dezembro do 10-1:9.
Major do infantaria, adido, om serviço no Ministério
do
Interior,
na Guarda Nacional Iiepublicann.
llonriquo
Guilherme Antunes Baptista e capitão de cuvaluriu, (lo
Conselho ~uperior do Exért-ito., ajudante
de campo
do major-generul
do Kxército, Alvaro Bossa tIl Aragtio Ferreira,
nos termos da alínea II) do artigo l:!.o
do Decreto-Lei
n. o :Hi:B04, til' ~.J <lo :\faio de 1~H7,
devendo ser considerudos
nostu si tuação desde 10 dI'
l Iezombro

de

ln.t0,

(Ylollda. pelo Tribunal
do ('ontnl
mi do Jouolro do lO·,O.l\Ao sâo
,Iovidos omc lumuutos,
nus termos do Doaruto n.o 22::?57).

Considerado apresentado
ao serviço deste )[ini~h;rio, pOI'
ter deixado dl' prestar S rviço no ?llilli~h'rio das 'olúnias, 1I:1 ro ló niu do :\[o<;alll hiqu I, o ('apitao do quadro
dOH serviços
nuxiliarcs do E.·é]'(·ito, adido, Edgar 1 )uque Adão, dc\"cndo
I'or considerado
no ta :;;itU;ll;:IO
desde 20 do Outuhro do lQ..j.f)) flcantlo na ::;itlla<;iio lh
su pl'tlll UIlloritrio.
(\'Ionda
bno

polo Trlhunal
de Contlll em 4 ~o JaneIro
do t9~O•• "110
du\'hlo. OlllOhuIH'lIt08)
DUS lorlllO' do I)OCft,lO D~o 22:!~i).

Supranumerário

Capitão de artilharia,
do regimento do al'til1tal'ln ltnti:lérca
fixa, Bemardo Hl'llclo .o\"es I )illio' de ~\ i:da, no turmo
(la ~ "gullda parto
do artigo rl\..." do !h l'I'l'io-Ld
n.O ~8: IUI, ;.ub::;tituit!o
Jlolo »l'(·],l'to-I.L'i H.O :1:.!:li\12.
do ~O do 1o'l voroil'o do lU.t:I, l' da Portaria n." lO:(i:,?O
de 11 de .":lJ'(;0 du 1D·U, paI' tpl' ~id() ('o!or[lllo no
reforido rl'~iI1Hlnto, dOVl'ndo ..tll' ('011 id l'a(lo nc ta sitIlH\i'iO d 'Sdl' a duta da JlI'O ell to portaria.
(\'I5IlI11 1'010 1'rlhlllllll do Conl~
Qln I d •• l nolro do tO~O, 'Ao
,Ao dn ..·ldul 01l1UlUIIlQIIlUI,
flUI tl1rmOl tlu J)
r to n.o 2 :!!P7).

2." Série

OlWE;\I DO EX(:lWITO

Por portarias

de 30 de Uezembro

:.0

9

1

de 19.JfJ:

Adido

Tonente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do centro de mohilização
de infantaria
n.? ~>, Joaquim
da Conceição Velõs. por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão
de serviço depondente
do
:\Iinistório das Finanças,
na Guardu Fiscal, devendo
HOr considerado
n ista situação desde 24 de Dezembro
110 1040.
(Anct adu pelO 'I'r lbuu al de Com ns om 3 do JaneIro do 1950),
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

'I'eneuto do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranult](\rúrio
nos termos da '\gunda
parto do artigo ;>8.0 do Denoto-Lei
n.? :!s:-Wl, sul> .tituido ]>('10
Dccroto-Loi
11.° :3~:Gn1, clt! 20 de Fevereiro de l\)·t~,
(la base aérea u.? :!. onde continua 0010c:1<10, Augu 'to
<los ,'antos, para [rroonch imnn tn de Yaga nó quadro,
d(l\ endo

ser considerado

Dezembro

nesta

situnçlio

desde

:!4 do

<lo 19-1<J,
(VIsnda pulo
são devtdus

Trlhunal
~le Contaa em , ,te Jnnotro
du 10.')0.• ·llo
omoluruOJllOl, 008 re rmue 1.101) cr eto 0.0 2~:257).

Reserva

Tenente-coronel
do servir-o de adlllinistra<;ão militar, (la
3.n Heparti~~lO (la ::!.3. Direcçâo-Gorul
deste ~riniHtt\rio,

~\Jltúllio Hiht'iro do,' Ilcis. nos termos da alinen fi) do
artigo l::!." do Decreto-Lei
11.° :~lj::>O-i. de ~-! do Xlaio
do ] 947, devendo : r considerado nesta situação desde
::!D de Dezemhro II, 1\) lU.
(VI.lIda 1'010 Tribunal
d, Conto.. ern I ,h, Je.nolro
6"0 cto,.ldos om,),uIUCnto ,nos lermo
do I1ocrClo

do la~o. !\ü"
22:2~7).

II,.

_'<::>--vMinistério

PROMOÇOES

da Guerra - l.a Direcção-Geral

Por pu/'larias

ele 9 de lJl'Z('//llJ/'u de 1.'JJ9:

Ministério da Guerra-3.'
Serviços

( 'apitão,
Brito.

I)

tt'llt'nh'

- 2,· Reparliçao

Cartogrâflcos

(I,

Direcção.Geral
do Exército

:lPl'lIltlÍllti(':(

(nla,ln
pulo Trlbunnl
"0\ lIiv cUlolumcut.o

:\talltll,1

('hitas

do ('oula
lU 2! do n••omhro "61r1~,
t bOa l
rmo. du Doer lO n.o ~.!:257).

do
o

ORDEM DO EXERCITO
Batalhão de caçadores

N. o 1

2.· •'árie

n. o 5

<ln quadro dos serviços auxiliurcs do Exén'ito, o
sal'~pnt()-:ljndanto
<1<- inlantnrin,
do hatalhão de engenhos, Marcolino Duarte, contando a antiguidade desde
1 de X ovembro do 1fJ4D.

.\1[('1'0S

(VIsada pelo Trlhunnl
du Cont ns 010 28 .10 Duzumlu o do 1919. São
devidos omol urueutos, nos ioruics uo Ducrero n.o 22:i~7).

Distrito de recrutamento

e mobilização n. o I

miliciano dl' infantaria do extinto quadro especial, O major miliciuno (k infuntariu do mesmo
extinto quadro Manuel .Jo~6 da Cunha Chaves.

Tenente-coronel

Distrito de recrutamento

Capitão do quadro UOS
o tenente
do quadro
:\Iartin" de :\leuciros.

R

e moblllzação

n.O 18

.rviços nuxiliares do Exército,
dos mesmos serviços J acinte

(VisadA
polo l'rlbunnl
devldos emolumentoa,

d.

Contas
termos

"JIl ~

1108

do JaDolru d 19~O. S~o
do Decreto n.o 22:~~1).

Base aérea n.· 4

(Japitiio, o tenente do ucrouáuí icn, euprunumcrúrio,
Hernâni Jotta Tt'lcs Ol·ilo.
(VI.ada
tluvldo6

llaul

poro Trlhunal
d e Coutns um 2R do Ilesum"r .. do IDln. Hão
emol utuontos , DOI'i t,'nuns du J)oer(jtu 11.° ~~:~7).

Grupo independente de aviação de caça
11.°

:?,

(Vianda 1'010 'I'r lbunn l .10 CuntRI utu 2~ do Do. mhrn .10 19·19.
devidoll emoluruuu tc , 1l0W tunnUI do nocroto u.o 22:257).

Ao

('apitiio, o tenente do ucronáutica,
Feliciano GOUles.

1>0/'

porta rias

dl~

23 di! Dezembro

da base aérea

de l/J I[).-

Quadro da arma de lnfantarln

COl'1lII l'], o t('llonto-cOrOIH'1 de inf'alltari:t,
(lo di ·tdto til'
l'CCrutalllOllto
e lI1ohiliz;l<:ao 11.° 1:~, Bartolomeu
tln
Sih'a Varda.
'1'ell('11 te-co!,(J nel, () lIIajol' do illf'nnUll'i
do rogimento dI'
infantaria
11.0
, .António J\ 1101 de Oli\'l'irn dl' .\1' (Ijo
Pin to.

~.' Série

ORDE~I DO EXERCITO

11

N.o 1

~\fajor, O capitão de infantaria. UO l:egimcnto de il~~aJ1t(~ria 11.° lG, Rodrigo Carlos Dórdio Rosado de .B igueirodo Pereira Botelho.
.
~fajor, o capitão de infantaria,
adido, em serviço ~o ~rlnistório do Interior,
na Polícia de Segurança Pública,
Fausto .Iosé do Brito o Abreu.
Quadro do serviço de administração militar

:.\fajor do serviço de administração
mesmo serviço,
do reguuonto

Joaquim Cabral

militar, o capitão do
de infantaria
n.? 14,

avulciro.

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Coronel,

ín, o t nont "('oronol

supranurnorár

ria, suprumuuerúrío,
brita.

António

Epifft.nio

do infanta-

Antunes

Cu-

Adidos

Tonontes·coronl!i~,
os mnjoros (lo infantnria, adidos, em
serviço no ~finist0rjo das Colónia,
nu colónia do Angola, Júlio Cósar da Costa Chahy e .Ionquim Augusto
Pinto Hibeiro.
(Vlaadas

1'010 T'r hun
emo lumeutus,
í

Tidos

I d. Coo tas 9'" S do .1a u Iro de 19,,0. oSAocio.
UQS LarDlOI do Decrete
n.O 2j:257).

de 29 de Dezembro de 1919:

Por portarlae

Quadro da arma de infantaria

Capitães,
os tenente
de infuntaria : da
cola prática da
an~la, Hellat~ ...unes Xnvi \1', do regimento
de infantnria n.? (l, Alvaro de :\{011]':1 Kock Fritz e do hatalbiio (lo mótralhalloras
n." :!, Armindo Murtins Videira
c António Jorge da 'üya ~ ba: tião.
T

Quadro da arma de artilharia

Capitães,

os tenentes

do artilharia:

da o cola prática

da

arma, Fruucisco 1\ rei]', I'alminha e, do reaimento do
0
artilharia
11. G, Mário
dos .' auto
..~unes. o
3." inspecção da arma de artilharia

Brigadeiro,
in 11 ctor , o ('oron 1 d t rtilharia, tirocinado,
comandantc
do regim nto d artiUlnrin li costa, Josó
.Augusto ~Iollteiro do ~\ll1a!'al.

ORDEM DO EXÉRCITO
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Escola Prática de Artilharia
Coronel,
comandante,
o tenonte-coronel
do artilharia,
2. o comandante,
Armando José de Matos.
Tenente-coronel,
~.o comandante,
o major do artilharia,
Alfredo da Silva Barreto de Carvalho.
Regimento de artilharia
Major,

o capitão

de artilharia

ligeira n.· 4
J oão Vitorino

Próis

de

Almeida.
Quadro da arma de cavalaria
Capitão,
o tenente do cavalariu, adido, em serviço no
Ministério
do Interior,
na Pollcia do Sogurnnça
Pública, Alexandre António Bafa Rodriguos dos Santos.
Escola do Exército

'I'enonte-coronel,

adido,
da Escola

professor
Aguiar.

o major do artilharia,
adido,
do }<jxl'rcito, Dimus Lopes do

(Vlsn~ns 1'010 Tr-lbu nnl do Coutns
vldos emotumontos,
uos turmos

Por portarias

om 4 tio .1l1l1olro do 1%0. I:;~o dedo Docroto u.o 22:2~7).

de 30 de Dezembro de 19.J{J:
2.- região militar

General,

comundante,

O brigadeiro
do infantaria,
adido,
om serviço no Ministério do Interior, 2.° comandante
da Guarda
Nacional Republicaua,
Manuel Bornmde:
do Almeida 'I'opinho.

Governo Militar de Lisboa - Quartel-general
Major,

O

capitão

do corpo

do estado-maior

Daciuno

I'e-

roirn do Barros.
Quadro do serviço de administração

militar

Major do serviço de administração
militar. o capitão do
mesmo serviço, cholo da dologuc::lO do servico de administração
militar no comando
militar da Mudoirn,

i1\-:\.

'arlos Josú da

Direcção do Serviço de Administração
3.- Repartição

'I'ononte-coroncl
chefe,

do

major do
qUOR do Oliveiru.
O

SCJ'\'Í<;,o
1lI0RIllO

Militar

do adli1ini~trar.no militar,
serviço, ('hefe, Ga par:\1 r-

2.' Série
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Escola do Exército

Teneate-coronel
do serviço de admiuistração militar,
adido, o major do mesmo serviço, adido, José Armando da Palma Graça.

•

Manutenção Militar

"I'onentes-coronéis
do serviço de administração
militar,
adidos, os majores do mesmo serviço, adidos, Rodrigo
José Correia Rapo 'o o André Pelicano Fernandes.
Oficinas Gerais de Fardamento

Tenente-coronel
do serviço do admini 'tração militar,
adido, o major do mesmo serviço, adido, Carlos do
Amaral.
Adidos

General, coniaudante militar, o brigadeiro do infantaria,
adido, III serviço no Ministério das lolónias, na colónia do ,A11"01:1, .Ios \ .luaqnim Pinto Monteiro.
Tcnentos-corou ~i' do serviço do udministrução
militar,
O~ majores
do mesmo serviço, adidos, 0111 serviço no
'Mini 'tório do Interior, na Guarda Nacionul Iiepublic. na, Virgllio da ilva Santo e Joaquim Eugénio do
Castro Rodrigues Soar s.
(\'lsn,laI
polo Tribunal
duv('lo8 oOlolwnOlllul,

Ministério

,I

Couras
lormo

DOI

em , de JAn Iro do 19~O.
do necrero D.o 22:257).

da Guerra _Ln OirecçAo-Geral-

sno

3.:\ Repartiçao

Po» portaria de lU de Dezembro de 1")19:
Pl'olllo\'i(lo ao po. to do aspirant
a oficial de IIgünbaria,
nos termos di) artiao ·1:\.0 lo Decreto- Lei u." :30:H74,
d 1:\ do ..~ov mbro I ta40, mo lificado p ilo artigo l ."
do n 'r to-I. i n.°:1 ':237, d :?l ti \bl'il de I!qj, ()
I'a<l t
nluuo do 1.0 ano do 'UI' ) rl Engl'lIharin
du 1'('01.
I E.- ircit 11.° 32:. Orlando di J\zo\'('do,
contando a nutiguidnd
d ti 1 j do .. vernbro (10
l\}.W.
T

ORDEM DO EXEBCI'l'O N.o 1

VI-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra -I.a Direcção-Geral-La

Ministério

Por portaria

Repartição

de 22 de X01:embro de 1919:

Reconduzido
por iuui» três anos no lugar de juiz
auditor do Tribunal Militar 'I'en-itorinl do Porto, desde
~6 do Dezembro do corrente ano, nos termos do § 1.0 do
artigo 17.0 do Decreto 11.° 19: 92, do lf> do Junho do
lU31, o juiz de l ."clnsse José Pinto (lo Vusconcclos.
(VI ... da polo TrIbunal
do Coo I,," em 10 do D0101111oro do l~W. Niio
são dnldo. emolumonto ,no. tormol do Decreto D.o 2~12ól).

Ministério

da Guerra - I.a üirecçãe-üeral-

Por portarias de

o de

2.11 Repartiçãe

Dezembro de

to.n.

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

Tononto-corouel
de infantaria,
2.° comaudante
do regimento do infantaria
n." 1~). António
Correia do Pinho
Júnior, som dispêtuli« para a Fuzeuda Nacionul.
Distrito de recrutamento e mobilização n. o 19

do infantaria, do batalhão indopomlonto do infuntaria n." ln, António UOII<;alv \s do ,'ousa Júnior.

Capitiw

Regimento de artilharia

de costa

)bjor do artilharia,
adido, <la E~('lIla do E_"\l'('itn, ,)nJ'l.{l\
Dionísio do .lesus, paru os ('I'('it()~ do ~ único do artigo 71.° do Decreto-Lei
11.° :Ili:nü·t, t!n :!·l d(l .\ll,io
do HH7.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para II promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadre de oficiais do ecretariado militar no ano de 19:0:

Presidente
Xludurr-iru

II

coronel do !'orpo do t'1«ndo'!llnillr
<los Santo ..

I 10!'ÚI'io

Vogais:

do COI'pO do estado-maio!', Ausolmo Guerrn
'ol'rl'ia; do infauturiu,
Isidro ~()glllli1'll e, do (I.'_
tinto quadro (lo oli('i:tis
do secr turiail» militar
.Iosé Vitorino dos ~allt()S (I .losó ('111'\ n Ihu Per ira.

J[:ljOl'<'s:

i;')

ORDEM DO EXBRCITO N,' 1
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Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de artilharia
no ano de 1950:

Prl'sidpllte,
o coronel de artilharia
ladas Lopes Fernandes.

Juime Alberto

Va-

Vogais:
'I' n nto-coron 1 (I artilhuria
'ân lido .\ugusto Uibeiro,
~11l.iol'es: de artilharia: Xlanuel de Almeida de .\ vila
<' Aníhal Afrn l'(IZO" e, do c .tinto quadro auxiliar
de m-tilhnrin , Frunci co António d(~ ousa Freire.
\'og'1I1 S\I l' lente, major li
liarrl)::; de Vuscoucelos.

artilharia

Bt'larmino

Raul

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a prorr.oção ao
posto de major dos c pitães do extinto quadro auxiliar de engenharia
no ano de l~jO :

Pl'("ill

nte, () coron

1 df' engenharia

Edunrdo

Pire ,

"0""11'''''
e'-1.

'I'cnent ',(·o1'on(·1 d
ng nharia Francisco
Eduardo
Dupti ta.
llajore':
do eng nharia (; OUi'! lo t 'ri stóvão :'Iloil'clp .
do Snnto E .tani lau 'l'eixoirn da Motu e Ce úrio
~lnl'qll(,
Pereira 'ort
',do extinto qundro auxilia I' de ongcnharu , .loüo tIn 'o ta Jlnrtin .. JÚnior,
Vog,ü supl nt , major do

/)01'

portaria

de

/lj

'Ilgl

nhariu .Iorg

Césnr Oom.

de Dezembro de If) 10:

Minls1 rio da Guerra - 3." OirecçJo·Geral

Capitüo <lo ior-po do -stado-maior,
du qunrtcl-gcnernl
(ln .t,1\ rl'giuo militnr,
UI' lio da .'il"n lInlla7.o1.
.j.

4,' regiRo militar - Quartel,general
CHl'it~() do corpo do C''taJo mai r da ~}. Dir ('~ão-('; ·ral
de 't :\Iini t 1ri .• J onquim .\ntónio
Fran o I inh iro,

Ba c aérea n.O 2

'I' ell

qundro (}o
",lIllflmumC'dlrio.
da
• !Lnto '. jl( r p dir.
nt(

tio

ti ) E"ól'l'Ítn
Ugll,

to ]o

ORDEM DO EXERCITO
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N." 1

Por portarias de 23 de Dezembro de 1949:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção-Geral-

3.· Repartição

Chefe, o tenente coronel do serviço de administração
militar Ilídio Aníbal Botelho Coolho, nos termos do
artigo 1.0 do Decreto-Lei 11.° :H:951, do '1 do J\hril
do 1942, na vaga tio coronel Adriano ,J oaquin, de
Carvalho, colocado na Agência Militar, pelo que fica
cxouerado daquelas funções.
(Vlsnda
polo 'I'r-lhun al de Conta, um 3 cle Jlloclro do ln50. São
devídos emotumuntos
, n08 termos do Decreto u.o 22:2!l7).

Regimento de artilharia

II.· 2

pesada

Capitão do serviço de adrninistrução
militar. no 1[\1:1<11'0
<lo mesmo serviço, Eduardo
Nusoituento
~nrneil'o
Allen.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Touonte, do regimento do lancciros n.? 1, Alhcrto
Nupoles Ferraz do Almeida o Rousa.

de

Regimento do engenharia n.O I

2.° comandante,
interino,
talhão (lo tclogrnfistns,

o major de I'llgenltaria, do baCaetano )laria da 'unha Reis.

Batalhão de telegraflstas

~fnj or tio ongen haria, ad ido, professor erre! ivo (lo IIlStituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
:\fanuel
Brás Martlns, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? :3ü::30..J., do :?..J. do )'laio do HlJ7.
Escola do Exército

Cornuudnnto
1'0('<:1'10

POl'

interino,
O brigadeiro
do intnntaria,
da armn, António Llcnriquos da Silv«,

portaria

rlll :li) de ...\'lJl"cl/lhl'o

Regimento de artilharia

da di-

dr. IO/[}:

antiaérea fixa

Capitão do Hl'tilltaria, da batNia in.k-p nuler to d! def di
de «ostn 11,° 1, Bornn nlo H(·IIOlo ~
I )ini
\hlu.
y

'\'('~

ao

Bateria independento de dcfosa de costa n. o I

Comandnuto.
o ('apitão do urtilhnrin,
no qundr
Cnrlo« .A Ibpl,to do B,IITlJR 'I't,i xt'il'a,

dn

fi 1'1011 ,

2,- Súrie
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Inspecção do serviço automóvel do Exército

Capitão de engenharia, do batalhão
Cecílio Sardinha, por pedir.

de telegrafistas, David

Por portaria de 3 de Janeiro de 1950:
Regimento de Infantaria

n.· 5

da arma, António Am-

Tenente de infantaria, no quadro
bal Dia' Pombo costa.
Batalhão de caçadores

n.· 8

~la.ior de infantaria.
eh fe da secretaria
do comando
militar da Praça de Elvas, José Joaquim de Santa
Clara Barba', para os efeitos da alio a a) do § único
do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? Bô:304:, de ~4: do
JIaio de 104:7.
Regimento de artilharia

'apitão de artilharia,
Poreira Palminha.

ligeira n.· I

no quadro

Regimento de artilharia

'apitão do artilharia,
~allto ~"'unos.

110

quadro

Regimento de artilharia

<la arma,

Fruncí .co

n.· 6

da arma,

Mãrio do

pesada n.· I

o ten ntc-coronol de artilharia, no quadro
da arma, José Júli nom
B lchior 'unos.

:.?O COlllandante,

Regimento de artilharia

de costa

't

o.mandan to, O coronel tio corpo do e stado maior.
.~:a Dil'ec<::io-Uerd deste :\lini 'tório) Juaó Filipe
ilva ..."'on!s.
Grupo de artilharia

l'ollentl',
Bl'<;1l ti

contra aeronaves

do grupo ti nrtilhnria
AllllPida I, razão.
Regimento de cavalaria

da
da

n.· 3

ti \ rllUflliçüo,

~ UllO

n.· 5

Capitão d eavnlllrill
no ![U dro ti
Alltóllio Bafa I'odrirru.
do 'nnto.

arma,

AI xandre
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E LOUVORES

Ministério da Guerra - Repartição do Gabinete
Por portaria de ::2 de Dezembro de 19·19:
Louvado o general .vugusto Martins Nogueira Soares
pelas excelentes
IInulidades morais, profissionais
o do
carácter
ininterruptamente
evidenciudus
durante a sua
longa carreiru militar, durunto a qual se foz sempre estimar pelos chefes o pelos subordinados, que 11('10 tiveram
um apoio sl'guro e um guia exemplar, o porque durante
o longo período em que exerceu o alto cargo <lo couiandanto da :?,a região militar, sem nunca esquecer os seus
deveres para com o Exército O para com o Pais, prnticou por forma altamcutc e: cmplar a virtude da lealdade
o desempenhou com a maior dcdicução as fUIl(,'i'\os Jo seu
eurgo, ussegurnndo a illstru(;ão e a disciplina
(las tropas
o contribuindo
com o seu esforço do todos 08 instantes
e com a sua vontade decidida para o ressurgimento
do
Exército, a que prestou altos o rclcvuntes serviços, considerados muito distintos e o traordinúrics.

VIII- MELHORIAS

DE PENSAo

Ministério da Guerra - I.a Oirecçac.Geral-

2.a Repartiçlo

°

Concedido
abono do melhoria de 11 nsão quI' lhes
foi atribulda,
nos termos
do ~ :3,0 do urtigo (i,U do
Dccroto-Loi n.? ~8:40 t, do :H do Dczerulu-o de 10:n,
aos oficiais na situaçâo
UO l'O:;Pn'U III ::il'g'ui(!a. meneionados,
por torem complctudo o li úmcro dI' 'mo:; de arviço (PiO a cada um "ai indir-ndo , nos Íl'I'IIlO:; (lo urtico
o
do Docroto-Loi n." ~:-;:4():?, da data roferida :
Por portaria de lJ di' Dczmnbr« de /fl m:
Major do artilharia
l"I'l'd(\ri('() 'OI'U;' Iurinh» Fulcão,
~.-),07:?~""O, desde :?7 do Outuhro de) 1\) ln
:H :lllO

do

tioryi<;o.

Capitão
(lo illfant<1I'ia Ant,'){lio Arg,\l d" ~Jclo, ID,:?! ",
dÜ:-ide l·i ti :-; Il'rnbro dI' l!ll\>
:~~ tino:; d,\ sl'r\'iço.
Capitão do infantaria
.Joaqllilll ~Inria (ntlhnrdo,
:?1. ( "
dl\sdc 1:~ dl\ Outllbl'O do 1\) W
:)li :Ill()~ d, 'l'I'\·i,'o.
Cnpitno
dl' infantaria
.1<\;10 dns J)on':. :1I111
l':tlrão,
~l.O O" dI' de li ([P NIl\'l'lIlhru ti 1\ 1H :~f)IlIlO d
'on·i<;o.

Capitão
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de artilharia

Gonçalo

Artur

Pereira

Coutinho,

:!1.l\00,s, desde 13 do ~.oveuibro do 1049 - 36 anos
de serviço.
CapiGo de cavalaria
Mimoso,

:21.:21F:W,

:~~)ano

d serviço.

Capitão

médico

Eduardo
desd

José )fartins

Augusto

:\fascaronhas

4, do ....
"o\·oml>ro de 1949Barbo

a,

10.0805:36, desde

1 do Novembro do 10-i0 - ~8 anos do serviço.
(': pitão (lo extinto quadro elo oficiais do "l'cretariaclo
mili tal' .T ouo .J ucint
'I'anissa,
:?u...!Oü:5, desde 4, de
X o v nn 1>1'0 do 19:19 - :30 an s de serviço.
Tenento

de infantaria

Ago. tinho

José

Vieira

do Areia,

1O.:'!\i\j·)(iO, desde 1:3 de Outubro do 194\) -:.!~ anos
de servico.
1\. 11cn te d • infantaria Alfr. do 'Teotónio 'I'inoco, 1 :3.GOI ·)08,
desde :?:? de Outubro de 19tfl - ~0 ano' do serviço.
'I'enen te dI' infantaria
.J oão I nácio da ~il 'a. 11.904,:5,
desde ....de Outubro de 10·iD - 3:3 ano II crviço.
(VI ada pelo Tribunal d. Conta. em 2 de Dezembro .to 19~~. Hão
dtivldos elllolumontos,
nOI tormol do Decreto 11.' n:2~1).

POl' portaria

de 29 de

J)CZI'IILÚ"o ele

l.J.W:

(apiti'lo
tio ('ll"ularia
.To"·
~fartins
Lopes Hibeiro,
llJ.\l7ti. [)t, desde :!~) de .l"u"Clllbro do H)-i0-3G unos
do
rviço.
CapitilO módico I'cdro <lu Ro ha Sant J,
l il. ':14:80,
ti 110 l:~ do I) zembro d 1~49
~):? auu' de servil;o.
Capi.t~() (lo ,·tinto quadro dI ofi('iai" do 'crotari:l do
mdlÍfl1'
..\méri(·()
Pir
Lour il'o, l~I.:2jl·,
(lc 'do :! de
Dozemhro do 1D.J.iJ - 34 uno:, df'
l,\,jl~O.
(\ I adn " !o Tribunal
do ('o,tu
om I do J e TO d. 1 ~I. Sr.o
dO\'ldol
!Colu
nIO', no leflUO' do I) cr 10 n.· 22251).

-_<=><--IX -

OEClARAÇOES

Ministério da Guerra - L" Oirecçao.Geralfi

d

2.
r

fi

Repartição
ai

II lu
(ruida

OI'IIl'lII

mou-

nte (jnl
•) o

nt -ir .
\lmddn 'I' pillla,),

III
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:3) Contam a antiguidade
dos seus actuais
postos
desde as datas que lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos
pela presente Ordem do Exército:
Corpo de generais
Generais
José Joaquim
nardes
de Almeida
Dezembro
de 1949.

Pinto Monteiro
e Manuel BerTopinho,
ambos desde 30 de

Corpo do estado-maior
Major Daciano Pereira
bro de 1948.

de Barros,

desde

25 de Setem-

Infantaria
Coronéis António Epifâuio Antunes
Cabrita e Bartolomeu da Silva Vurelu,
ambos desde :3 de Dezembro
de 19,j,~).
Tenentes-coronéis:
Manuel José da Cunha Chaves, miliciano do extinto
quadro especial', desde 22 de Novembro de H),j,9.
Joaquim
A ugusto
Pinto Ribeiro,
.J úlio Oésnr da
Costa Chubv e António
Abel de Oliveira
de,
Araújo
Pinto,
todos desde 3 do Dezembro
de

1949.
Majores : _
Rodrigo

Carlos

Dórdio

Rosado de Figueiredo

Po-

reira Botelho, desde :3 de Dezembro de 1949.
Fausto .T osó de Brito e Abreu, desde \) de Dez mbro d

1949.

Capitães ;
Renato Nunes .c Tayier, desde :!:? de Mnrço 110 194
Armindo
Martin« Vid ira, Alvaro de Moura Kock
Fritz e António Jorge da :-1i1\'a Sebastião,
todos
desde 1 do Dezembro
de l\H8.

.

Artilharia

José Augusto Monteiro
29 (k Dezembro do 194H.

Brigadeiro
Coronel

Arruando

de 104-9.
'l'en0ntes·corol1óis
Silva Barreto

II sde

do Amaral,

José de Mates, II sd

1:> de

j)

zern-

1>1'0

d

Dimns Lopes do Aguiar o Alf'rerlo da
Uarvulho,
ambos desd \ Ir) II J) \.

zombro de lD·Hl.

2.' Série
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1Iajor João Vitorino Fr óis de Alrneidu,
Dezembro de 19-19.
Capítões :

2L

desde

15 de

Francisco Pereira Palmiuha, desde 15 de Dezembro
de 1949.
:\fúrio dos Santos Nunes, desde ~9 do Dezembro do
1949.
Cavalaria

Capitão Alexandre António Baía Rodrigues dos Santos,
desde 10 de Dezembro de H)49.
Aeronáutica

Capitãos Raul Hernâni J otta Teles Grilo. ~Ianuel Chitas
de Brito o Feliciano
Gomes, todos desde 9 do ])0zoinbro de 19!9.
Serviço de administração

militar

Tellentes,(,ol'onéis
Jo '6 Armando da Palma Graca, Joaquim Eugénio de Castro Rodrigues Soares, Virgilio
da ~ilva Santos, HOllrigo .losé <Jorrei a Raposo, André
Pelicano Fernandes,
'urlos do Aurnrnl
o Gaspur
Marques do Olivciru, todos desde :!~)de Dezembro
de 19-W •
.:\fajOI·cs:
Joaquim
abrul Cavaleiro,
desde 10 de Dezembro
dt' 1949.
Carlos José <Ia 'ilva, dt srle ~a <h, D .zembro de
1949.
Quadro dos serviços auxiliares

Capitão Jucinto :\fartin:
v nubro de 1049.

do Exercito

de :\[ xleiros, do '(lo ~~ <10 ~o-

:~) Por ter jú complotado IIIll : no d comando de unid:~tl~~, tI inuudu.lo regre 'ar tL :\. a l>il'l'l'çüo-(;<'r:d deste
~llltlstério () ('01'0111'1 do C0I'!)O do o tndo-lllujo)',
tiroci!lado, .10\ iano Lop s, qw', por portaria do .~ do 1) IZ IU1),1'0 di! 1!L!7, in .ertn n: Urdem do E,ré, cito n." 11,2.:1 :;é.
1'1(', do mo mo uno, tinha.
id coloc do nu b cola l'dtica
de ~\l'tilhllJ'ia, pal'a o~ ef ito, tlo urtigo
í.O tio ) h'cJ'(~t()·
-Lei !l.O ;,()::>01, d •. U de :\Iaio tl 1\ n.
.) 4)
I
-

(O

'olt1:tlldoll
r to>(,inH nto di artilhnria d \ ('osta dosdp
v
~,o\'t)!IlLro (lo lH4 a:! do .·ov mlm ti I!H0, data
f)
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em que regressou
à 3." Direcçâo-Geral
o coronel
do corpo do ostado-maior
Figueiredo
Valente.

N.' 1

2.' Série

deste )'Iinistório,
de

.J oão Cândido

5) Foi nomeado
para o cargo do chefe do estado-maior da colónia de Xloçamhiquo, por portaria do 8 de
Novembro
do ano findo, inserta no Diário do Oorerno
n.? 2G7, 2.:1 série, do 17, o major do corpo do estado-maior, adido, Fr-ancisco
António Pires Barata,
tendo
sido exonerado
de igual cargo na colónia de .A ngola , por
portaria
do 2f) do Abri] de 1049, publicada
no Diário
do Governe n.? lO::?, :.?a série, do f) <10 Maio.

G) Faleceu em H de Dezembro.
e não orn 8 do mesmo
mês, conformo consta no obituário inserto na Ordem d»
Erército 11.° 11, 3.a sério, de 14 de Dezembro findo, o
major miliciano do infantaria do extinto quadro especial
Luciano

Augusto

Vaz Peroiru.

7) Desce sete lugares na escala dos ('apitilcs do seu
quadro,
nos termos do artigo 51.° do Regulamento
de
Disciplina
)Iilitar,
por tor sido punido com a pona de
três meses de inactividade,
o capitão de infantaria. Jouquim AUguíoto Pinto Guedes, pelo que pas:-;l\ n estur inscrito na mesma oscn!n., imcdiatumcnto
il esquerda
do

capitão

.Iosé Rodrigues

Pimenta.

8) };'(Ii visada pelo Tribunul do lontas cm l·i de Dezomhro de Hl40, com a anotação do não sorom devidos
emolumentos,
nos termos do Decreto n. :!:!::2;'17, a portaria, dn :!(i do Novembro
do ano findo, <]UO 1l01lH ou
promotor
dll justiça do 2.° Tribuual jlilitul' 'l'orritorlul
de Lisboa
toncnto-coronol
(Jp artilharia.
dn (lircc<;:io
da arma, António .\far<]urs da Costa. Fica ;lf'. inl n'('titiU

(I

cada a anotaç:io

no,

Ol'dl'lII

Dezombro

(,Ollstanto

do E,,..h·t'ito
tillt!o.

TI.o

da

IlH'SfllH

portaria,

pnlJ1i('ada

11, 2.a sério; (lo 1<4 do

ll\

I

d<

H) 'l't'rmi!loll em :~O dI: Julho do ano lindo,
Iliio IU;~
llleSIllO
Illê~, () ('UI' () d(\ ill. tl'utOI'C
do t 'IOllllltl'Í, tu d
artilharia
d\' <:0 ~a a 1]11,0,SI) r('f~lI'r u (lt'clal'n(:no :2li) da
Ord"J/1 do 1~,1'1·,'r.1l0 !l.0 K, ..?a s<!I'I\), <1(1 1\ll\l d \'( 11110 " I'
consideracla
fWln afoito,
)lO!' d(\·n('(,<'.~~[ll·ia, li d('('!al'açiio 14) (la Orá m do R.'J'I'rt'/tu n." lO, :2.'
ri" tnllllH~m
de l!H!l, l'ef( rPlltl' a o to aS Ilnto.
1

(lo

2.· Série
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10) Passam
desde

a contar

1 de Dezembro

médicos:

23

a antiguidade
do seu actual posto
do 194:9 os seguiu tos tenentes
'

J oito

acadurn Bote Corte Real, António Milheiriço Farrnia, Vítor
Gonçalves
Gaspar,
Olimpio Fernandes
Flora,
António Lebre Bragança Moreira de Figueiredo, Aurélio Afonso dos Heis e .Ioaquim Rosa Madeira do Carvalho.

11) Nos termos do artigo 7:3.° da Portaria n.? 11:332,
do G d )laio do 1946, publica-se, por ordem do classificacao , a relação dos candidatos
aprovados
no concurso
ordinário, realizado para provimento do vagas no quadro
permanente
de oficiais veterinários.
1-Franejsco
da Silva Caio Falcão. alferes miliciano
do cavalaria, do l'cgilll nto de ea\"alaria n.? R-l:!,70.
X.O ~ Il cnriquo Duart
a, quilho Barbo a, alferes miliciano veterinário , da secção do depósito do pe soal do
serviço v terinário milit: r - l~.H,
K.o 3 Raul \S. ar, oures Mach Ido, alfor '8 miliciano vetorinário, da secção do depô iito (lo l' \ oal do serviço
T,O

veterinário
1:!) Estú

194!J, nus

militar -1:?,~

desligado

.

(ln serviço

de 'de (, do Dezembro

do

da última part do artico 15.0 do
n.? ~o:.!.04, ti :11 do Dezembro do 1937,

termos

Docreto-Lei
o capitão do extinto quadro do oficinis elo secretariado
n.lilitllr, (lo r mm nto (I infantaria n.? 1.>, lunucl Baptista elo ~OIUI.
1:3) Passa

a contar

n antiguidndo

lo seu actual

posto

(le d.o 1 d \ D \zombro
d( 104H o t("III'nt 110qlllulro dos
.?T\ 1 'O nll."iIi r' tlll l~' n'ito, d ) l"egiullllto tl ' infanta!'ln 1I.0 ~, • fnnll ~l .A ug'u to tia ;-;ih· Pir .

o,'

'1"0 lhes
tigo 1;.>.0
'Z mbr
d! 1g;\7 ,
guidn m llcionn-
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dos e que nas datas referidas
p~ra transitar para a situação
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atingem o limite de idade
de reforma:

Coronel de infantaria Joaquim Leitão, desde 13 de Novembro de 19.,10.
Coronel de infantaria Albertino José de Serpa Corte-Real, desde 4 de Dezembro de 1949.
Coronel médico Alberto Luis de Mendonça, desde () de
Fevereiro de 1940.
Coronel módico Alberto dos Santos Monteiro, desde 12
de Novembro de 1040.
Coronel do extinto quadro auxiliar de artilharia J ouquim
Simões, desde 0 do Novembro de 10.,10.
'I'enonte-coronel
do infantaria António Henrique
imões
de Sousa, desde 20 ele N ovem 1>1'0 de 10J0.
Tenente-coronel
do serviço de administracão militar Luis
António Nogueira, desde 10 de Dezembro de 1H4n.
Major médico Manuel Augusto Pinto, desde 11 de Dozembro do 1040.
Capitão de infnutarin António Vieira da Hocha, desde ~;~
do Dezom bro de 19·HL
Capitão de cavalaria Duarte Augusto de Monteiro Gomes, desde 26 de Novembro de 1949.
Tenente de infantaria Joaquim Lopes, desde 11 de Do-

zembro elo HlJü.
Tenente chefe de banda do música José António de Lima,
desde ;~ do I Jez rubro de 10 W.
16) Desempenha
:lH fUJl(:()es ele presid
nto (la Cãm ara
Municipal de Faro desde 3 (IP Dezembro
do ltl-!U o
coronel de infantaria,
na situnção
de reservu,
Xlanu 1
António Pereira :\J ilrou.

17) Dei.'(JU do prestar serviço na Legião I'urtugue :I,
como comandante
distrital
d Coimbra, d l~de t d Dozeuihro do 1840 o coronel do infantaria, na situuçâo do
reserva, Haul Verdad<,s do Uliveira J!il'Ullda.
18) Presta Rel'vi<;o na Lrgii"LOPortugu('sa, como .omandanto distrital do ('oilllbra,
desde .( do Dezeruhro
do
HHD () coronel de iufanturin,
na situução do r servu,
António Arcosa
orroia da I·UZ.
1 n) Continuou
a prestar . erviço ('01110 choro do '( ntro
do mobilização dI infnntnrin 11.° (j tlp. do n dn íu em qne
passou h itunçâo de res .rvu o tenente corou ,1 til infuníarin luatnvo Adolfo til' Gouv -ia.

2.' Série
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20) Passa a prestar serviço na 3. a Repartição da 1. a Dircccão-Goral
deste Ministério o major de infantaria Ilenrique Guilherme
Antunes Baptista, que, pela presente
Orde//! do Exército, transita para a situação de reserva.

21) Presta. serviço nu. Ol'ganizt\(:tLO Nacional Mocidade Portuguesa
de 'de 1r> do Dezembro de 1040, acumulando esto serviço com o que presta no regimento
de
lllfantaria n.? G, o capitão de infantaria, na situação do
reselTa, Júlio Alberto Vieira.
~:?) Deixou de prestar servico na Legião Portuguesa,
no comando distrital de .oinibru, desde 1 do Dezembro
de 1040 o capitão de infantaria, na .ituuçâo do reserva,
José António do Almeida .
. 23) Presta serviço no distrito
hzu(:ão n.? :? desde :?1 de Xov
de illfantaria ..'orberto de Sousa
sento Ordem do E.l'l:/'citu) t Jll
reserva.

de recrutamento
o mobinnbro do lU·W o capitão
(la 'unha, que, pela 1>1'<'passagem à situução do

24) Deixou do pro .tar servico na A"i'n('ia ~(ili.tar
desdo BO de Novcmuro de HH9 o capitão de infantaria,
na sitlllt('ão de 1'0 .crva, Isidoro da Palma.
,)-'

)

_,J) Iro ta . nviço na :?a H parti~;to (lo quartel-general da l ." r 'gião militar d 'de ~n de Novembro
do

l0-W o capitrro <1(' infnn ada. na
llonriqno da Costa (Iom "
'

'itu:H'ito

d

rOSCl'\':I,

I :.!7) PI' ta, rviço no c. ntro d mohilizuçilo
II, ongen l<1:H~ 11.0 ;~ d(1 lu lu <I ..."'o\" mbr: ti Ult!) o tenente
de Infantaria,
nu ituação d rI' rva, I'runci r-o Pires.

:? ) J) ixon do pr tar irviço no di. trito d( recrutalllOntu ( mohiliznçao
lI.o 11 ti ',j. 1 ) d Uutubro
ti 1!l4!l
~l'~()ll~'nt do inf lltnrin 11, itunçüo d r '1'\'lI Ad(,linu
eIXPII'Il.
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1

:?9) Faleceu em :!1 de Setembro
de 1949, e nuo cm
~3 do mesmo mês e uno, conforme consta do obituário
inserto na Ordem do Exército n. o 10, 3. a série, O tenente
de infantaria,
na situação do reserva,
Mauricio Correia
do Sousa,

30) Deixou de prestar serviço nu :L fi Repartição
da
1,3. Direcção-Geral
deste }linistério
<10s(10 1 do Janeiro
de 1950 o tenente de infantaria) na situação de reserva,
Francisco
Correia.
31) Deixou de prestar
serviço nos ~oJ'\ iços Cartográficos
do Exército
desde 1 de Dezembro
do 1040.
passando
a prestá-lo no Arquivo Histórico Militar, COl1lO
adjunto,
desde a. mesma data, o tenente
miliciano tI
infantaria
do extinto quadro especial,
na situuçâo
do
reserva, .Ioaquim .Iosó Ah'ol:l da Mota.

:~2) Deixou

(lo prestar serviço na Fábricn Milltnr de
desde :W de N ovcmbro de 1\')49 o coronol ~l(\ artilharia, na situaçâo de rcsorva, Roberto do ~fatos.

Braco

de Prata

,:3:3) Passou a desempenhar
de mob ilizuçiio do artilhada
consta (la Ordem do E,l'P/'cito

:IS

funções de chefe <1uconn.? ,', e não n." ;~, como
11.0 11, :!,a séri«,
de' 1--i de
Dozornbro de 1~H!), o coronel de artilhada
arlos Luis
Pereira do Almeida,
que, P(:1a mesma U/'dNIL do E.l'(lr-

cito, foi colocado

do reserva.

tI'O

na

rituação

:~-i) Presta serviço no centro de 1ll0hili/.:tl,::1O do iníantaria n.? 1<i dl'tHlo 10 do Xovoinbro dI' 19 t9 o IlJ:l.l0l' dn
nrtilburia,
na situação
<1(' rU,I'I'\'II, V(\I'ís!'ilIlO .11),'. da
Silva (' Costa.
ir») Deixou dl\ prestar serviço no distrito d r rutamonto O lllohilil.:tI;(io n,o I!) (h~,'do () do ])(lZ lIlbro d
1!Hn, passando
:1 pl'O lú·1o no !:lllJ1lllldo militaI' dH ;\1adeira, dos(!e 7 do !tI<l mo 111'~ o ('apitiio do llrtilhnl'in,
!ta

l:;itUIlt;:'tO

(1

TlISpn:l,.A

Ilihal

'ipino

1'\)1'J1I0

inho

l)i1\':1.

:~(i)Prp:tn

'Pl'\'il'()

n:l 1.a

J{ 'pCll'ti(\ão

da~,

l>il"CÇ'i-

-Uoml de. t ~lil1i h\rio d(l dI' 17 dI To\'ornlJl'o d
(!l·i:wndo d( o prl'stllr de d,· 10 do l' ·1'< rido III

I
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2,' Série

no centro elo mobilização
de cavalaria, na situação
do Oliveirn ~rarrec:\s,

N,o 1

27

de infantaria
n.? 16, o major
de reserva, Munuel Martiniano

:ri) Pa~s:t a prestar serviço COlUO director da Agência
Militar de. de a data. cm (tlll' deixar de o prestar como
chefe da :L a Hepartição ela ~,:I Direcr,;ão-G crul deste Ministério
() coronel do serviço de administração
militar,
na situacâo de rO:;01"\'a, Adriano Joaquim de Carvalho.

as)

501'\'i(·0 no conselho fiscal dos estabelecifa1,,'::-\ dOStle :.:) do Dezembro
do 1\1-t0 o coronel do serviço de urlmini 'traÇrlO militar, na situação (k
1'OSOI'\'a, Eurico Ilapti: tu • evero rl Olivoiru.
Prcstu

mentes

3\1) Presta serviço
~()\'( uibro do W4D

na ,l\g"l1cia :\Iilitar desde 11 (lo
o capitão
do
xtinto quadro dos

oiiciais do secretariado militar. na situnçâo
P1'ancis 'o António ~lif1lO da Hosa,

de reserva,

40) I'r ta serviço no regimento
d!} «ngouhuríu 11.° 1
<1e~dl' ~~ de • '!I\'l'lllhro do ano lindo o capitão <10 quadro do:; serviços auxiliar ' do !'::-;<"'rcito Vítor Hrisson,
([11<', pela presente
Ordem do Eeército, paRS()U à situação
dl' reserva.
, 41) I'rosta sorvi-o na carr ira dl' t-ro (Ia Fji-"uciJ':l da
I, oz, ('(IIIlO adjunto.
ti d 1Ç) de ·0" 111111'0 <1(' ln-!\J
() ('<lpitüo do qlladro (1,
M\'iço ulIxilial'05 du Ex()rcitot
na . ituur:l\o t1, r er\"ll, ..\ Iherto 10' IT ,il'u I!t> ~I orai~,
.L

., 44) P:
(...ül'ul

110

"l

U

]lI'

lia tal hã

1'\; o ('omo pro~'_ or til'
p:uninho

ti

('nuto

~ I'ro, uCllmulnnd<).
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2.- Sé rie

com igual serviço no Instituto Profissional
dos Pupilos
(lo "Exército, o capitão chefe do banda do música, nu
situação
do reserva, Armando Fernandes.
Esta declaração substitui a 45) inserta na Ordem do Exército n.? lO,
2. a série, do ano findo.

Ministério

da Guerra - 2.a Oirecção-Geral-

3.a Repartição

-1,3) Pensões
anuais qnc competem aos oficiais a !lCguir
mencionados,
que, nos termos do Denoto-Lei
n. o ;H3:HO+, de :.?4 de -:\1aio do 1047, trnnsitaui pela presente Orde.n do E.I·('trito para a aituucão de ros rva :

(1(,lle1'al lioinuldo Vale de Andrade, 5-1.000·\.
Brigadeiro do artilharia Alberto Xavier da F1'an<;<I Dúria ,
48.00U·~.
Coronel do infantaria Ricardo de Andrade,
:Hi.OUO·).
'I'enontc-t-oruucl
miliciano de iníunturiu, do extinto flua(Iro ospeeiaI. Joaquim
de Brito das vinhu» Júnior.
HO.O()U·~.
'I'enonto-r-oronel
do serviço do udministração
militar António Ribeiro dos Heis, :!7 ';)OO·~. Tem H:\ anos de ser\'1(;0.

::\fa.iol' 110 infantaria
l Iom-iquo (luilhel'mo
Antunes Baptista, :27.U O·~.
::\[Iljor do súl'\'it:o de admiuixtrucão
militar ElltÍdio ])ia~
(lullle~, ~-L7f)O:. 'l'0111 i);l unos d(\ sorvico.
Capitão
(k iufuutm-ia Norberto
do ~oll~a da '111111:1,
:!l.()()():. 'l'PJl1 :~~) uuos do serviço.
Capitão do iufuntnrin
AIJl'1 di' Sousa Moutinho,
:.!I.ti 0;'\.
(\'PIlI'() !l('lo !\lini'itél:io
das Oolónias),
C:lpitiio <lt, ca vala ria. \ "':11'0 1\1'~:-;atlt' ~\ r:lg:io Fcrrr-iru ,
1~. W:.?· . Tem im nuos do servir-o.
Capitiio do !'i('l'\'it;o d" adlllilli"tl'llt'ã~) militar .\ !lpJ António
.."ogucil'n, IIi \1.-)(\ .• T('11l :.!7 allOS dI' Hel'\ it;o.
Capitiio
do quadl'o dos :-'OI'\'i<;OH aU.'ilial'l',· do 1·~.·01''ito
.Jo1io da Sil\':l, :.!O. WU;,.
Capitão do quadro dos ~I'J'\ iço. Hu:ilial'l
do E. él'cito
ritt)l' Hris.oll,
:.!O.4()Ü· .
'l'elll'lltl' dI' illfalltal'ia Edllardo F 'I'roir:l d, l\lbl\l'garia,
!().:!(i7 :.!(l. 'I'(\1I1:.!:.! allo' de ~ \rviro. (VI lll' 1 I I \linit{'rio da E(,ulIoll1ia).

2.' Série

Ministério

ORDEM DO EXÉIWI'I'O N.· 1

da Guerra - 3.& Direcçao-Geral-I.a

29

Bepartiçãe

4(\) J.j maj or, o não capitão, como consta da portaria
de 1;) do Novembro de 1949, publicada na Ordem do
E,i'él'cito n.? 11, ~.a série, do ano findo, o major médico
.Iosé -:'Ilaria da. Costa Pereira Pacheco de Sacaduru Bote,
que foi substituído
no cargo de profe sor efectivo de
Cirurgia de O uerru pelo capitão médico Fernando
do
1Ifagullü'les.

30
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J 7) Publica- se o plano dos cursos, estágios e tirocínios pnra
Estado-Maior

Cursos, estágio.

J'lm

Inicio

o ttroelníos

Dur: çilo

Oli
Curso para oficiais do serviço
.Ie iní'onuaçõcs militares.

23-1-1\1501

18-2-Hl[)0

Curso (lu criptografia

27-2-LU50

30-4-1050

1-;'-1050

27-5-1050

(quatro)

I

S'-

mana s.

I

...

O (novo) sema11:1- (d).

I

Curso .de jll.ter]lrcta~·!io
graüas al'rcétô.

,lo tutu-

I

I

(quatro)
mana .

se-

proforOndt\
('0111 o CIITSU elo oJ)l'inl cio ln rorlllU~t\08 O qlló aln.In uno tenhuru rroquon
Dois 110 Guvurno ~IIllt,lr do 1.1 hun o nuts por rugi fio m i ll tn r , a 1I01ltnnr pul u 1.'1)inh·~nlJ
do Lls buu o rcgi!io militar
O 1.111\ do l'olHando
mílítur
dos AÇfll't.I!\ O 1111\ do c omnndo
À úl tímn parre do curso doverÃu I!UIIIJHlrO(~('r (.s oflcInls iII trurorus ti lU(orm8~t)us d
As quatro pr-imní r as SCIIl:LUIlS dos tlnnm se :\ pr(!Jlllrl1~!\o clu curso.
(c) A frt-'ljuol1lnr
por 111U utlc at ln st r u to r elo InrUrJllllÇÔ1I8
dH l'atla urnu dns esco lns prâtlcn
ela!" quo touhnm tenutnndo , com nprove l t nmunto, o curso )lara o.klul tio lH,rdço do Infor1ll:1
(I) t lm otlc al do caün arma, do l'rofllrOllcla com u c u r o du iut'orllluçO •• do Lll.l,tO ..~I/llur(to
«(I)
(h)
~ Ií lltnr
(e)
(d)

no

í

í

Arma de

Cur~OI, citúglul

ESt(lg~O

a

.do

oltclal

CII rso

o U"OCilllol

Iulc lo

para lHOIllO',\!l.o

slI]l!!rior

0-10-]

lJurnç!o

U!íO 11-10-1\'),10

Ebl:ígio do candidatos no "111'"0
do csta,IO-lllaior.

Curso ')0 cOlllalulant..

.I,) COll1.

panhia.
Tirocínio
cial.

) dia .

(j (

<ln,; arlllll~.

(qll tro
mana.

\1-10-1U.'iO' ~-l.!-l!).j()

(oitu

~om·

11:1 •

,los aSl'irant"l!

ti

ofi.

:! lO-tO:iO :11-7 -10r>1

lO (<1<'7.)
(ii).

ln ,.

2.- Strie

ORnE~f no
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{)ficiais, sargontos e praç:as de pró no ano do 19;)0:
<lo Exército

Froquência

Loval

onde

Disposição

runetonom

)og~l 0111quo so baseiam

cials

Doz(> capitãe~

ou

2." Repartiçãc
I~sta lo-Maior
(c).
E .ército.
Deza,.;sctc c3pi tãe" 2.' Itcpartição
ou teuen te (t).
E tado-Mai or
E. ército.
Cinco Cl\pitãw 011 2.' Hl'partição
telH'lltcs (f).
E,ta"o·~laior
E. érei to,
t(!lleIlte~

(u) (Ii)

(lo
do
do
do
.lo
do

Hegulam'l~lto
nl'~al
para
a
Iustrucão
do Exército (arti co 26G.").
Regulnmento
{irral
para a
III trução
<10 Exército
(artigo ~GG.·).
nC~lIlallll'lIto
{i1'l'al para
a
Instrução
do Exérrito
(ar-

tigo

~(jG.O).

t ad o

Cursos de illrot'mac;vos no l:it4(lo ..Ma or do l:xerclto.
Geral, sob proposta das liir('(':çr;os dAI D.1"moa Jntoro'IAdOI,
o\lvindo 01 eomnndos
...lilitllr da \taltoira. n uomoar pe l o rospoctlvos c ouumdo .
cscotns praticas un nrmD.lIldnt.n de n.J)ruSonln~.tO A Iudtcar oportullftmt.1uto).

do novernO

(las arm ns que não POSS\lrl 011 c ursus de crlptografla do ...· t:uto·:\lnh,r do t~Xt)rcho
o 1'810' otl..
(:Oe8 mtltt aros no ESLado·'tator
do Exúrc lto ItO ano de 1950.
J-:::\érdto a nomour pOla LI Vir cçlio·G~rn1, ,oh propoat a das dlroc~OOI da n.rOOMIutr-ro ss ad a .

infantaria

l'ro'luêUClo.

Local

ondo tune10nam

f)lspO.l~ilo

10&''') m IJUO80 hasolBII'

ciais

I

c oito capitãe~ (Il).

Vinte

1 Doze

rapi t 1Ie' ou

tenente.

C

spn t:dl'IlCllte

Os a pil':lnte a oti.
<'ial '111 tCrIllinj(rUlll o I'ur o da
1': eola do I~x 'reito CIII W;JO.

ESI'oh I'r:'ttica
lllún.tnri ..

d

Eseola l'ráti a ,Ic
IHfl!.lltari
.

r-:

I> ereto

li.· a7:1S0

ExérCIto

1)

n.O 7, L'

(OnlclII. du
rio, 1~H8,

p. :lO 1.)
01' to n.e 30; ..64 (Orcl m do
Exércitu n.O I, L" (·rir., 1\J lO,
p. 13, altt:raJo p 10 !)I;r.rcto.
-I, i 1l.0 3r.:~",'<, Urdem do
Exército
3, lo' éri , 1!117,

p.74).

cola l'r:lth'a
Ir fUI t ri .

U cr to

E ~ola Prática
Infalltari:l.

IJ croto

hurcito
p.1:..'O).

II.·

II.· "(j:~O I
n.O

,1.-

«()rdelll
"1 iI;',

tlQ

1~·.17,

n.O 36:2;\; ((ir lem rio
B.r rClto 11.°:1, L' l\rir', 1\1-17,
p. G2, I cr to 11.° :W:304,
Ordem do Dxérr.llo
1." ~r10, 1\117, p. 1 t ).

II.'

4,
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Cursos,

Curso

estágios

de oficial

de informa-

9-1-1950

Duraçllo

Fim

Inicio

e tlrocluios

2.' Série

N. o 1

8- 4 -1950 13 (treze) sernanas.

ções (r).

Curso de sapadores,
camuflagern o defesa antigás:

1.' parte (sapadores)

.

30-10-1950

2.' parto (camuflagem
fesa antigás).

e de-

11-12-1950

ourso

de instrutores
çâo física.

13-1-1951

de educa-

para a instruçâo da metralhadora
pesada antiaérea.
de condu-

sema-

(seis)
na.

5 (cinco) sema-

I

E'stágio

C urso de instrutores
ção auto e moto.

9-12-1950 G

nas.

G-11-Hl50 31-7 -1951 9 (nove)

1Ill"i'e~

9-1-1!l50

soma'

18- 2 -1950 6 (seis)
lia.

sorna-

16-10-1950 2{)-11-1950 6 (seis)
IIIl .

',titágio de esgrima ,lo bnioucta

9-1-1950

21-1 -19:í0 2 (duas)

Berna

nas.

Sargentos'
Onr60 do trausmissões,
vação o informações.

ohser-

9-1-1950

8- 4 -lU50 13 (trezo)
II

S('1I13'

.

Curso

.I(~ sapadores, camuflagem o defesu antigá~:
1.' parto (, apadores}:
l.· turno
2.0 turno

••.
. • •

OUI'SO do vagu mestres.
OU;8? .10 monitoret

do (,.llIcação

(j 21 !150 I lR- :l-I !JSO G ( eis) 8 mllll.11
:H-7 -19fíO U- 9 -19;")0 G ( \j ) seiuan

:~l- Ij - HI:íO120- 5 -19;,()

1- 5 -19fiO :11-

-1950

Jlslca.

Our~O(I(,lI1ollitorcsd,J('Olldll\'l'io
auto c moto.

l (quatro)
malla .
(flll,

tro)

e-

1

I •

lG-10-1!J.'iO 2fl-ll-1!lr>t)

G(8(j)

emanll

,..°

2." S(.rle

Froquêncla

Local

Quinze tillbalternos

E cola

(d)

Onze
Ouze

8U balterllos

(d)

1 Escola
Prática
Eng mhari .

I

Vinte e um alfere

Prática

de

Decreto

ou
ri).

SII-

Capitão
0\1
ubalt"rnos de artilharia (/).

de

ia.

Batalhão
Ilho ..

nos (d).

:
I

I ustruçõc
para o serviço de iuformações c oh ~rva\lo
n~s
u n id a d e s do inf au t ar ia
(11.°'114 a 121) o Ho::::ululIIClltO
para a III ~ruç50 tias Tropas
do Infantaria.

de cnge-j

Grupo

I

11.°

1:;:",;1

(Ordem

do

Exército 11.° 7, L" série, 1!)27,
p. c ~l).
Idem.

Engenharia.
lnfnutar

Dezassei~ subalter-

10&,01om que se basulam

de

E. cola Prú tica de
Escola

(c)

balterncs

Prútic.,

Infantaria.

suhalterllos
(d)

7 eapitíies

Dlsposl~l!.o

ondo funcionam

de compar.hias d" trem automóvel.
EScola Pr.itica de
Iufautarí,
.

I

HC"u!amento
ela SC('çiio eI,· E,lllt~çllo Fi ica ela E "ola Prútira do lnfautaria
((),.,/t'1I/ du
I::.r}rl'lto n.ox, 1.' éric,l!JI!l).
HOi,;'ulamCllto
(.eral para a
ln trucão cio Exército
(nr-

ti 'o 2Gi.o).
I: e g ul arn en to (.f·ral pnra fi
111 trução tio Exérci to (artigo eu t°).
Hf!t;III:lIuellto
(~<'~al.para a
ln truç o do 1·.xerClto (ar-

t.go 2G 1.0).

praças de pré

• Vinte snr~"lIto

ou

furriéiH.

I

Vinte

Bug

furrit"is

Escola Prática de
Infantaria.

'lIto~ 011
por tur-

E coh Prltica
IlIfalltari:\.

d

E coI

bx'rcito

,\d

Prática!
III i ni

tr. çllo

~liIit r.
E rola l'dtir,

(11)

d.

Infantnria.

I'

i
IIrg'Onto
furrii'i •

011

lirup?

de

d
automó\'e1

nll1ns

comp
tr

trll;õ'~ p rn o crviç·o.t1o informaço
o ob rvaçao da
uniria lcs de lufuuturia.

n. ai lIara a

110 (,,).

Vinte!: ci sal'~cntos ou furriÓI

ln

•
III

(nr-

I;'ral 1" ra li
E 6rcit.o (ar-
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Cursos, ostáglos o tiruelulos

N.o 1

Iníclo

2." Série

Duração

l'im

- --Estágio de esgrima de baioneta

9-1-1050

21-1-1!)i)0 :>. (duas)

scrna-

nas.
l~lt~I,
du íutnuturlu
o nove do artilharia
«()nlon Ilu J~.cüdt(l 11.n U, ~.a tiúrll',
l uc lu u 113rlh:llw;i\o lia. escotus do rocr uras ; os tr ln tu tlJUtl que IiO sogUt.:Ill ao fluul do
(r) Ex tgo u prucorl{\lIt'Ía do cursu do trnn mi~ijüu~.
(ti) ..\ nunu-ur pt'la lota I)hl.n;!ío.('jl'fal,
sob j.ro pus tu tln. IlII'(\cç!\o da ArlHH du lufnnt?lrl!\.
(c) UtJz. du ununt aríu, trôs d4' nr t llhnr la, clolH do cavnlur la, üols do ucront uuca, dUls du

(ti) Desunuve
(IJ)

í

e dJnH·(l\t,.18

(los bcrvtço!'\.

(/)

Um por lI11idlldo o ):;'col" I'rúlil'll do .\rlilh/Lrln.
(fi) Cm ú do MI r vlç o dn utlmlultitrut:n.o ruf l tn r o n:o'lul'uln
(11) A nd lcur upurtuuumeutu.

o

í

1.0

turno.

í

Arma
Cursos, estág lus o tlroclulos

Duraç110

ri",

Infclo

de

----------------------1--------------Ofl
Estágio UO oflciaís superiores
de artilharia.

20-6-1050

Estágio do curso para prcmoçâo
a oficial superior das arruas.

6-10-1950

Estágio dos candidutos
do cotado-maior.

ao

CII!"

o

Curso dc comandau te llo hatt'ria
Tirocínio
cial.

do

a pirautl!s

li

oti-

10-7-1950

3(trCs)somann

7-10-1050 ~ (dois) dias.

2ü-10-HJ:)O

28-lO-1H50

3 (três) dia

!.!ü-ü-l~I;)O

22-7-HJ50

I (quatro)
na .

~9-:í -1050

22-7 -10['(}

:.!-10-IU50

1:-

- 1!Ir, I

ema-

(oito) l'nHlull
1()I !21dc7..

Cur30 ,Ie illBtrlltorc!! de telulIlCtrhta~:
1.0 turu o (artilhllrin
a-7 -1!J:,() :!9- 7 -1 !J[j()
<lu
cObtn).
2.° turno (artilharia
dn :11-7 -1~5() IU- -IWí()
campanha).
:1.· turno (artilharia 311ti. 21- -1 !l!íO 2a-!J -I 'O :í
aér ·a).

III'

•

10 jo)

(6).

2." Série
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N.· 1

j

Frequência

Local

Desasset!' sargentos ou furriéis do
artilharia (j).

onde funcionam

Escola Prática
do

r nfantar

de
ia.

:....

[l·503).
tlrocinlo

s~o do llceuça

Dlsposlção

Ieg a! om quo 80 baseiam

Rug u l a m an to goraI para a
(301'4
instrução
do Exército
t igo 22-1.·).

.II ·clpllnar.

S. A. ~1. a 1I01I'08r I'ola 1.& Ilirecçfio

-

,

Gera}, sob propo

ta ,Ias <llre.ç~e8 <las arruns,

C. G. A. ~1.

artilharia
Frequência

Local

onde fUDclona'u

DJlpo.lçllo

Jogai em que la ba alam

1-

ela!s
Quill:le teneutes-Coronéis ou ma"iore .
\ Illte e ai to cnpiFios.

Escola Prática
Artilharia.

Despacho ministerial
Setembro do 191G.

de G de

Escola Prtitic.a ,111 Decreto !l.• 37:13f1 (()rdem do
Exército n.· 7, L" série, do
Artilharia o contra do iu trução
1\1.L.." p. :.!Ol).
de artilhar ia contra aoron:l"(, .
g cola l'rática de
Decreto
aO;:.!lH (Itrilein do
Artilharia.
Dxércilv 11· 1, 1." ('ri!!,101O,
p. la, alter, lo pelo l iecruto

(u)
1)0",·e capi • tãc
~

de

li.·

ou

tCllen tos.

11.·

CIto

:lli:2:l.',

11.·

Urdem

rio R.('fj,.-

:3, L" s"'ric, 1!)17,

1'. 74).

E cola Prática
.\rtilh ria.

o

a .
. pirante
CIai 'I ue

E

!laIn o cu rso (I'
attilharia du Escola,]1) I',xército
Uln

oh Pratira
de
Ai tilhar!
o centro d in truçlo

Decretes n.·· nü::\o 1 (Ordem do
Er. 'rcito n.· ,1, 1." .5rie, 1\117,
1" 11 ) C 311:2:1; ((),.rl~1Il do
R:ârcito II.· a, L" "rie,1!l17,
I" G2).

,I artilll'lriacvntr'l '1 rou \'l •

1\1i)O.

llois lIual torno
(,.).
Quatro IIbnltcrllo

("'ntro

(ri).

Quatro nh:1lI 'rno
(c) .

D creto n.· l3!i::IQl (Urdam rio
Exército II.· .t, L" érie, 1917,
p. t:lO .

.
rmi-

:\ alit

.10

1
I

li
tria d
rilL.

tol

IU-

rtilha-

Heljul ID uto Ocr 1 para :I
ln tru' o ",o Ex "reito (artigo 2 t°). 1n tru\'ões provi6ri
para o fllllcionanll'nto
do centro do tolol11 Iria ,lo artilharia
(Or,/em do 1~J:ércilo
n.· 3, 1." órie, t ti 12, p. G:!).

3G

ORDEM

DO EXÉRCITO

Cursos, estág los e t1roclnios

2.· Série

N.c 1

Inicio

]·~11l1

Curso de sapadores, camuflagem e defesa antigás:
1." parte' (sapadores) . .
2.' parto (camuflagem
e
defesa antigás)

30-10-1950
11-12-1!350

0-12-1950
13-1-1951

Duração

Illi (sei,)I semanas}
{) (cinco) somanas.
me

Curso de mecânicos
tas.

electricis-

1- 8 -1950

30- 4 -1951

Curso de instrutores
ção física.

d« educa-

G-11-1050

31-7 -19,")1 O (novo) meses

Curso de oflcial de informações
(8. L H.) (i).

10-4 -1950

8-7 -19fiO 1:3 (t I'('zc) .emanas.

Curso

lG-10-1950

de instrutores
(! moto.

de condu-

25-11-HHiO

9 (nove)

('5

o

li (seis) semnnas

ção au to

I

Est:'qrio (10 eSlwcialização
artilharia (10 costa,
Estágio

(10

especialização

de

17-7 -1950

2li- 8 -19i>0 I G (seis) semana,

antí-

I·;~tág'io de ('sgrilllu cio baiouuta

11- 8 ·19i>0 :}()- 9 -1950

9-1-1950

21-1-HJ50

7 (sc t e ) sumnnas.

:J «lua. )

serna-

nas.

Sargentos'
do observadores

do tiro

1-11-1050

30-1-19f>1

3 (três)

Curso de transmissões
tos de ligação.

c agcn-

2:3-8-19i>O

1:1-12-1950

16 (11073 st)i)
eruana .

Curso do vaguomeatros

....

21-.1-1!};)()

20-fi-l!l.iO

1 (quatro)
IIIUII;I

Cu rso de mouí tores

<11\

me os

e'

•

tC'll'lIIo-

tria:
l.0 turno (lIrtilharia
co ta).

I

1

aérea.

Curso

I

do

1-11-1!J[l():J

-ll-l!l:lO

., (quatro)
III lia.

o'

2.' Série

-_

ORDEM

Frequõne

í

a

Local

DO EXÉRCITO

Disposição

onde funcionam

Doi s ub a l t e r n o s
(f).

Eseola Prática
Engenharia.

Cinco capittit~
>illhall,'ruo .

Grupo de especialistns.

0\1

E cola Prática

capitães

0\1

tenOIl teso

E. cola Prática

R"gulalJlento
Gera!
para
a
Instruçíio
tio Exército
(artigo 2Gto).
Ill'gulalll"nto da Sl'cyão (le Educaçao Fi ica da E'lcola Prática do Infantaria
(Ordem elo
Exército n.· 8, 1.' série, de
1\ll\J).
Rezularnento
Geral
para
a
Instrução
(lo Exército
(artigo ~64.·).
HOl;lllanH'lIto
Geral
p a ra a

do

de

'r·....
r!' capitão'

ou
(y).

uhalterno~

Quatro capitã." 11\1
subaltl'Tno
(11).
Capitão
ou
t"rllO (;).

I I

11la-

Grupo
de compauhia
de t r e III
nu tomóvul.
('en t r o d,' instruç:"it. d,) artilharia
de eo ta.
Ue n t r o de in trução de art ilharia
contra
a ronaYt)

em que se baseiam

li.· 13:8;)1 (Ordem do
Exército n.· 7, 1.0 série, l(J27,
1" 90\1).

Artilharia.

I )cz eapi t ães ou ~\lualterno (f).

legal

Decreto

do

Infantaria.

Quatro

37

N.· 1

ln truçfio

I

.lo Exército

(ar-

tigo ~1i1.0).
Reguluuient
o G e r a l para
a
1n trução
,lo Ex{!rcito (artÍ!!O ~uLo).
HCi;lIlalOl'uto fi ..r a I )l a r a a
III trllr;ão do Exúrcito (artigo 2ü 1.0).

.

HC~lllalllento
Cur n l para a
ln trução
tio Exércrto
(artigo :!ü LO).

E cola Prática
l nfan tarln.

,lo

E cola Pr.ític
,\ rtilhari
•

.le I J(<>gulameoto Geral
para
II
ln truç:io do EX{'relto (arti o~;;! 1.0).
I: gul !Deuto n ral para
a
ln trução do E "reito (arti '0 ~:! 1.°).

praças de pré
~

I'

'"

sargentos
furriéi .

CI.S

Sa~l??n (,.
nel (1.:).

011

ou

1: guIamento

( . 'r a I I' li r a

ln tru ~o du
ti o ~:!I,o).
'!'tp

•R
arg
ItltriÚI

nto
'/),

ntro c! t 1 m,tri d artilh rin

H gulnmonto
t rllçl o

"o

tigo 221°).

I;. llrl'llo

'1

(IIr-

ral par 1\ I tiSj: ,'Ir " it o (:1 r-

f ,

ORDEM

38

Cursos,

e.tágJo_s

O

DO EXERCITO

Iuíclo

tiroclnJos

2,' Sério

N,o 1

Duração

FJm

-2,0 turno

(artilharia
campanha),
3,° turno 0artilharia
aérea,

anti-

Curso de chefes do mecânicos
electricistas.
Curso

(lo mecânicos

26-12-1950 4 (quatro)

do 29-11-1950

electricis-

50-

manas.
5 (cinco) scmanas.

27-12-1950 30-1-1951

31-7 -105J 9 (nove) meses

1-111050

1-11-1050 31-7 -1951 9 (nove) meses

tas (1.0 ano).
Curso-de mouitcres de educação

1- 5 -H)50 31- 8 -1950 1 (quatro)

Curso de monitores
<;ão auto c moto.
Estágio

IllC-

ses.

física.

de esgrima

do conuude baioneta

16-10-J9;;0

25-11-1950 G (seis)

2 (duas)

21-1-1950

9-1·1950

semanas

sema-

nas.

(a) Doz anove do illruntarln o novo du n rt ilhu r-lu (Ol'dt'm rio 1.'('j1rritv
1I.0!), 2." !'t\rir', di' 19H1,
(b) inclui fi pHrtl('.(pn~n.o nn cseo ln tio rocrtltn~ o curso do tiro pnrn n~plrantos n. otleta1 na
contra RtU'onu\'\'s.
(1ondlçOuS de funcionamentu
d nquol e tUrBO o dust e OSlÚglO fi rngulnr pel1\
UO Hcouçu d scl plí u ru-,
C)n« artilhada du costa.
ti) »0 nrt lf hurtn
do eumpnnb
a,
r) De ut·tllharlu untlnóron.
J) A nomear pulu 1." Dlr('rçno.Oornl
soh propostn dn I>lrl'cçno d/I Armn tio Artilhar! a,
fi) Do rog-IIlHlIdo clt) artilhada
costa (I
grupo
do
do COSt(I.
(h) Do profort\llclt\,
dns untdudos
I1n art.ít hm-ln nuttnérun.
(i) gxlgo n. Ilr('codOncla do curso <II) t rnnsnüssõus.
(j) 1'111 11"1' u nhtudu " ESI'olal'ritllctl
do Artllharill.
(II) 1 n's por- rl\gllllQJlto o dois 1)01' g'I'UpO III11UIHIIHlulltu u l·~s{·uln. P",'Ltll!o. do ArtIlharln.
(/) l'm snrgonro ou Iu rr lul por untdndu tio nr tl lhru-lu do emupnuhn.
í

I

d

o

do

índupenduutu

nr

tllhnr

ln

Arma de

Cursol,

est"gloij

Inicio

o tlrodnlo8

Fim

I>urn~no

,------------1------

Est.:ígio d,) c:\ll(lidatus ao
de e~tndo -lJIaior.

('urso

G-B-1950

1-1-1\)50

I ('1l1atro)
III :1110 ,

(\.

2.' Série

ORDE;\f DO EXÉRCITO

Froquêncla

Local

'1 Centro

(l).

Por unidade

Cinco sargentos
furriéis (e).

onde funcionam

ou

A determinar pela
L' Diruc\'ão-Gt'ra1.
A <lctc!rmillar pcln

I

de telemetria de artilharia.

Grupo de espuciaJ i-tas.
Grupo

1.' Direcção-Ce-

(h' espccia-

Iistas.

ral.

Escola

(k)

Pr.itica de

Infantaria.

Dlspostção

N.o 1

39

Jegal em quo so baseiam

Regulamento Geral para a Inatruçfio
(lo EX{'rcito
(artigo 221.°).
Regulamcnto

da Escola de Me(lo Exé rcito (artigos ;).0 t' 4.°, Ordem
rio R.~ército TI,O 1, L' série,
lUH, p. l~O).

cânicos Electricistas

Regulamento da 'ec\,ão de EJucação Fi.' ica da I<:scola Práticn (lo Infantarin (Urdem. do
Exército TI.O 8, L" série,
lU!!l).

Dez sargentos

ou

furrW',
Rargpn tos
riéi (j).

011

rul'-

Grupo (10 cornpanhius de trem automúvel.
Escola Prátíca de
Infantaria.

Regulamento lieral para a Instruçâo do Ex rc t o (artigo 221.°).
é

í

Regulamento
Geral para a Jnstrução
elo EX{'rcito
(artigo 221.°).

P.503).
~.cola PrÍltlct\ do Artilharia
o O oSlÁSlo para lubnlt~rno~
no coutro <lo lo trução do nrtllhnrln
lrocçno ti" Arma de Artilharia.
Os trlulR día que iO ICgUOlll ao tlnnl do tirocJuio
.orllo

cavalaria

I,04:nl "ado t'unelon.

DI [loaltllo

J sal 001 'IUII"" baollltlln

1-

cials
eapitã'
tenente,

1)07.!]

OH

e

cola

Pr:UiC:1

Cavalnri

.

l!t.

Decreto n,O UO:2li I (Ol'rlrlll do
Exército 11,° I, L' (Iri.·, HI·to,
J>' la) 11 rado H·lu IlPI'I'I'!O-Lei
n.O ;lG:2:1 (()rdem rio
f:J' 'rrito n.o:, I.'
'·ri., !!),17,

p.74).

orWEM DO ExímCITO N.o 1

40

Cursos,

lnlclo

es tág los O tlroclnlos

Estágio .10 curso vara promoção
a ofleial superior .1as armas,

IG-I0-InflO

Curso de comandantes
quadrão.

te

Tirocínio

do es-

cio aspirantes

ti oficial

2.' Série

Duração

rjlll

21-10-1050

10-1(l50

H-12-1950
31-7 -1951

2-10-1%0

G

(seis) dias,

·1

8 (oito) semanas
lO (.1 (' z)
ses (b).

Il\

I

e-

I
Curso dI' oficinl <1einf'orm ações

2

1()_I!l50 I

(ii).

!l-12-1 \J50 10 (,1('z) semanas.

Curso lle mestres do cquitnçãc:

c.n.roso

1.° alio
2.° ano
.
Curso do sapadores, L:"IlIu1i.lgem

O

al-7

-1051

10;")0 ;)1- 7 -10fíl

6-11

defesa antigás:

1.' parto

(snpadores)

..

2.' parte (camuflagem e de-

30-10-10;)0

!J-l:l-10ríO

11-12-HlfIO

1:1-1 -Hliil

G-H-IOGO

;11-7 -l!l:íl

1'l',:I an tiga~).

de In trutorcs
~';lo f'í~j('a.

CUI'BO

cll' cduen-

O

(novo) mOSlS

9 (no\'C)

meses

I
I

""'' ' !

6 (seis)
fí (cinco) scmalias.
o (uovn) mos "5

I

Sargentos e

Curso .Jetr:LIIsllIissõe',obsl'n·n-

:!l-8-1!l."lO

n-l:!-I(l,j()

IG (deza

~'õ(,se illful'IlInr;ue..

emana.

Curso (k vagnemcstrc

21- t-I!!:íO :!()-Ii -1!),iU .1 (quatro)

ei

manas.

Curso .II! monitores cI., ('oudll(ío
auto

(I

lIi-IO-lnliO

2,j-ll-I!);")()

1I10tu.

007.01l1l10 .Io IlIfnl1ll1rln 0110"0 cln nrtIlhnrln
(Or'/ .... do l.rirltlo
1I•• !l, 2,' 6rlo <lo 1010,
111t'JuI n Jlnl·t~ '11'~~!\u ua o cnl a ti
,'erntn
i u trlnLl cHA (III IfI fillRuom no final do
(~ n pirUlito. B otlclal '1110 turml num () curi'O tlUC:J.\'lllarln.,ln
I: ulndo J''xurdto
lU l{)jO.
hxlJ!,11A prtt('ud Ilda .In ur o dll IrUll IUI ,no.
OS ,,"n IIl'llrf'1Il
"pro,·a.llII' na prllYllM ,ln IIrlllllun.n.
Od qtlu trnn Ilnrl'lII (to 1.0 "'nu ulIIlíJl'.l
1 .0.
(rJ) \ IlItlllf'l'l
POllll "Ill'o"çno
OuraI,
U') pr' IIf.stn
11r\ Illr f"<;lí.o dn I\rmn II ('1\ nlar'",

(a)
h)
c)
li)
~I')
(f)

1

ORDEM

2." Série

FroquGocla

Local

DO EXÉRCITO

I'

ondo funcJonam

______________________

x-

41

1

Dlspostçâo logal em que

80

basotam

1

__

Escola Prática
Cavalaria.

do

Decreto 11.° 37:1:1\) (O/'dell! do
Exér ...ito n.O 7, L" série, 11:)48,

Oito tenen tes .

Escola Prática
Oavalaria.

do

Decreto

(~)

Escola Prática
Cavalaria.

<lc

.ubalt orno:

Escola I'rtitica
Cavnlarí

<le

Villte

c oito capi-

tilco

(a).

p.20i).

']'rus

(e)

DllpÓ

QUatro suhalttlrno~
(!l) .

noj~ alferes

(q) ..

p.120).
1) -eroto 11.° 3G:2:17 (Ordt!1JL elo
Eeército 11.° 1.' série, 1!l17,
]I. li2) c Dec rei o n. o 3(\:30 t
(Ordem elo E,.'érci/o
n," 4,
1.' ~riC', 1!l17, ]', 118).
Regulamento r.l'ral para a Illstruçãu
do E x r c to (artigo 2Gto).

a,

ó

i to cle RO-j

monta.
Depósito
monta.

(j)

!l.0 36::30-1 (Ordem
elo
Exército n.? .l, L" série, 1\)17,

Regulamento dos Curso
tru,ão de E([lli tnção.

de Re-

I Ducreto

í

.le Inô-

1:1: ;i1 ({}rd"/J1

lI.O

do

E cola Prática
Engenharia.

de {

E cola Prática
Infantarin.

<lcl

H 'gulall1ento da ~C'cção ,1(·Ecluc3\'aoFi ic'acla I: colu l'r.ttica
d lnf utarin(Ordem C/U gr érdto 11.° ,1." série, HJ.1\l).

E 'cola Prática
Cav laria.

de

I: col

de

H gulamcnto
(.cml
para
a
I II trução clo I: éreito
(arti o 2:! L°),
l{ ru ln men t o neral
para a
III trllçJo do Exér"ito (artigo :!:! 1.°).

Exército
p. \l0!l).

n.? 7, l.·~c',ri,·, 1\)27,

praças de pró
Trê '! argcllto.
J)oi sarg nt ,

A clrn

UIII argento.

II
()I

o ti.. II cnça di

t raçio

~hlit Ir.
(,mpo d compaIIhia li treD! autO!D('1

P. Ú03).
IIroeiul

Prlltic.

in i

Ipllnar.

1.

H 'ul:\lo nto (J er I para
:L
ln tlll~'ão do E {reltu (ar-

tigu 221).

ORDEM DO EX~RCITO

42

N.o 1

2.' Série

Arma de
,
Cursos, estágios e tirocínios

Início

Duração

FIm

--Otl
3 (três) clia

Est:ígio rlo curso para promoção
a oficial supc rior das armas

2-10-1050

4-10-10;;0

Estágio nos candidntos ao curso
de estado-maior (engcnhari a
o transmissões).
'I'lr ocúrio dos ulferes ele engenharia.

2()- 5 -1!J50

24-6 -1050

4 (quatro) somanas.

15-8-19;)1

10t,'2 (dcz r. mcio:
meses (h).

2-10-1050

Curso elo sapadores.
camuflap:em e defesa antigá~:

La JHnll'

30-10-19;)0

9-12-1950

G(seis) semanas

2." parte

11-12-1!J50

13-1-1()51

(fl)

Cr,)

5 (clnco) scmnnas (J).
li (seis) scmauas

de sapn.lorc»

ele assalto

Cur80 (10 instrutores
ção auto e moto.

(lu condu-

Curso

lG-10-1!).')O 25-11-19;;0

o (~ci

I

) scmnuas

Sargentos e
Cu rso ell' snpn.lores

cll' assal to

lnatruçâo complcmeutar
pa.lorcs de as al tu.

ele ~a·

Est.:\gío

ele (>:"pC'pializlI\·;tu um
ica U(>nutumúvcls
p.irn
8al'g('nl08 eom o C:1IrSOda Escola Cuntrnl de ~ar"l'ntos,
~.o alio do curso
do hahilita\,:io
pnrn snrgcnto
.ajndllnll'
chefes dn mecâuieos uutomohí Iis-

(k)

(k)

() (seis)

(1/1)

(III)

() (cinco)

emanns
emn ..

n

a-11-19;;O

11-7 -l!1:il

IlWC:lII

81/% [oito c meio]
III! ,

:l-11-1!l.')O 11-7 -1051

1/2 (oi to I melo]
lIIe. c •

tas.
Esti~g-io cle prt'pMaç~o para primoiros-mecânicos
autuurobili ta .

(r)

( r)

G (ci)

lO.

I

2.' Série

ORDEM

DO EXERCITO

4.3

N.o 1

engenharia

Frequêncla

Local onde fuuclonam

DI.poslçilo legal om que se bnsolam

ciais

I

ue

Vinte e ai to capit;ie'l (a).

Escola Prática
Engeuharia.

DOl.e capitães
t{'neu te .

Escola Prática
Engenharia.

de

Escola Prática
Engenharia,

de

ou

Decreto n.· 37:139
Exército n.· 7, L'
p. :!O-1).
Decreto n.· 30:2Gt
Exército n.O 1, L'
)lo

(c)

Dozoito

V.lIO

(f).

I E.

ukllteruos

1(111)0

c (J).
(h)

(Ordem dll
sério, 1930,

13).

Decreto
n.·· 36:~37 iUrdcnr do
Exército n.· 3, 1.' séri«, 1917,
1'. G:!,e 36:30 I, Ordem do
cito n•• 4, 1.' série, 1917,
p. 11 ).

n-»:

tlbalter-l

(d)

(Ordem do
série, HHti,

Der-reto

cola Prática
Eng~nharia.

n.· 13:8;11 (Ordem do
II.· 7, l.' série, HJ27,

Extrritu
p. tiO;).

E eoln Prát icn dc
En renha-ia.

Vinte caplta. ~ '5 011
(Irupo ,}(> compasubalterno
(I)(i)
nhia
do trem
aulomóv J.

R guiamento

Pr ovi ór io para a
J'ormaçâo
da Su lnuudarle«
Ile Sapadores
de ,\ sal to.
Hcgulamonto
neral
para a
lu trlu,fio do Exército
(artigo 2GLO).

praças de pré
(l)

E cola

Prática

de

Eng Ilharia.

g coi

Prática

de

En~cnhnria
(o)

(I})

Oficina
(' rai d
~[atllri 1 d En{;ulIharin.

(p)

.,r~~ill(l(~),~ez arg
I

(cr i do
.\[ III rial do gng ·lIharia.

Oflciu

11-

(,cr i d
~Ia rial d EIIg nh ri .

Olicin

R gu lauieu to Provi

lírio fIa rn
u Forrn ç""o da :Ilhlluillad!'~
d Sapadore
de
salto.
I!cgulalllcnto
Pru\'i óriu para a
I' ormaçâo
da Sulmuirlud»
d :apad(,rf" II A nlto.
§ 1.0 do artigo 3!i.o cio 1)0 fI'(U
n.· :Ou:';; Ordem do K,.,I,·Cllo n.O
,1.' 6 "ric, lU li,

p.212),
Hcgulam
lIto Provi ório .tu
cur o dl' II bilit. \·50 (llIra
S'lr 'cn 0-,\ iud nta Lia f" .tI)
lo "oico ,\utolOohili
la .
}(egul ln nto pnr :\ I 'rotJ1oç:!u
do ~l C nico t\utolllolJilis(311
(Ordem do Kr. rcito 11. .1,
L'
rio, 1'41,}l.
:í).
0
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Cursos,

ostáglos

e t1roc!nlos

N.o 1

----

2.° uno cio curso de habilitação
para segu ndos-mecâuicos

Durução

l?jm

Inicio

--

2.· Série

---

3-11-1950 29-7 -1951

a

(nove) meses

au-

tomobil istas.

,.
3-11-191i0 29-7 -1051 9 (novo meses)

1.0 ano rIo curso de habilitação
para segundos-mecânicos alltomobi listas.

Instrução complementar e ospccial de ajudantes do mecâ-

4-!l -lU,iO

!l-12-1950 H a 20 (catorze
a
a vinte) tlC20-1 -1951
manas.
3-11-l9IiO 7- l-lO;"íl 221 vi nte e (luas)
semanas.

nicos auto.

Estágio

do radiornoutudores

.

Curso de monitores de condução
auto o moto.

10-10-1950 25-11-1050 O (seis) semanas

Curso de monitores de educação
física.
Curso de va gueruestrcs

1- 5 -19'>0 31-8-1050

(quatro)

.[

.
21- 4 -1uso ~()-Ii - Hl50

.

1110-

..cs .
1 (quatro)

se-

maun ..

«(1) 1>OU\JlO\'O do iufnntarln,
1I0\'U do nr tl lhnr+n
(()ntem. du ":Jé,.d/u n.o 9,2." !'t\rlo, H)t!).
(b)
el
n
114.1.
SO
te) ():-; f\lf\lros que turm lurun o rurxo do ongüllharln. da. E:;~llla do I·;,í'!rdto Hill lU.''lO.
(ri) ()uz ..' du lnfuntar!a,
quatro do cnvntnr!u,
dols tio nrtll hurfu n UIU Chl mhnln
trnt;llo mi
(r) Ouz o do illfautarlu)
quatro
do cnvulurí a, dul~ du nr t l l h.rr ln, 11tH111\1llllllwlKtrllC;
o m lt
(I) A nomonr
pulu 1.- l>irucção· (il\I'id, Jltudlilllto
pruposta
das dlrl'cçliuN da u.rmUI u "Ir
(tJ) As t'lIII!O pl'ilT\lItras
SOflll\lIaS
t!ollldtlnm l~OIlI ti lll&truçno t'Ulllpl"lI\otltnr
dll snpndorl'8
tio
l

u

u

l

ptlrtlclpac:ito

oscotu

do

rccrutus.

OH

trlllLU

dltL~

quu

'Ulguom

ao

Ilhn.l

d

o

í

í

(Ii) A flxnr

o nOl1lUar )lola

1)11't'~'\';'io da t\rlllll

tltl

}'!uJ.\'uJlhal'la,

ti) ~llto do lufautaria,
tll'/. dI! artilhada,
dois tlu (l1iJ.{t!lIhnrilL 1\ nlll dt' ndlltlllhitruçnu
II\llitnr.
(j) IlIelul as forias tlu :\IIt"l.
(I.") ;\0; ..~IIICO pril1ll1lras 6UIILlIltlS .'oincldt,1It l'OJH a IH~lruçlll1 ('uluplolTll1lltnr
110 sapa.lufos tlu
i) A nx;u' o IIOIl\t'a"
ptlla J)irt\I'~n.u
da '\1'1111\ .III LIlj.{t1I1hnrin.
III) lJllllL ~ÚIJUllUltlt'puls til! ll'r tnlmlllado Il.lIM'ulu tlu rf1l'l'lItns dtl sltpatlorll!l ti" nUhlto •• \
II) A't; pnu; IS prlllltul
tln lIscuJa tlu l'l't'rllLt
dI' 681':t,lorpg
dI! Jls nlto qth n. II sOJnm 110111n
tu) Oli sal'r;'I'fltu~
"lIi1
tOl'lutlllLl'IlIU
o ~llr o tia gtil:lda ('ttutral do nr~t'utu~ 0111 lHl lUlU 4)
gOlllus).
(JJ) OS III!)tnlollllus
'lIlU h'l'udllllllt
01.° 11110
tio lO ('H\" ti.

f

('/) .-\ lI\tu'
(I') .\ lIxur

ti

a IIUI11ll11,'pelu 1.;1 !HI'f't't:nu·(lj1rlll.

IH11n L" !HntC't:fío nl)rul.
(.) Slds do Illfalltul'Ín, IIIIl clu c.n'ulnrJu, duz do artllhnrln,
(I) ,\ Intllc;Lr ul'Ut'ttlfl
lUI\lItll.

dul

,111IlllKt nhurln n um

,ii, ntin"

2.' Série
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Fruquêncln

Local

(p)

Oflcinas Gerais de
Material
de Engenharia.

Máximo trinta
al'gentos 011 praça"
{múximo eis argento ) \'1).
~r.'txilJlo duzentas u
cinfJucnta praça:
('I) .
~Iú 'imo oito sargt'nto' (,/).

Vint.e sargt'llto

($)

(f)
Um Sl'guntlll
gellto

ondo funcionam

lIr-

ou furriel.

flcinns Gerals ,lo
:\latl'rial
du Engenharia.

DIsl'oslçlio

E. cola Prática
J\ dll1inistrllção
.\Iilitar.

lIroerulo
•
Sorno do lIcl'uça tll c1pllllar.
lIt4r.
tnr, UIIl do
"I~o •
o", I~u d luúdo o UOI <lo.
aslnllo.

tle

45

lognl om quo 60 baseíam

Re g u l am o n to Provisório
dos
Cursos ,I<! :\1('('flnit'OS Autoruobili tas. (Ue .reto n.· ~4:503,
Ordem. do Eicército
II.· 10,
1.' sér ic, 1~1:31, p. :151).
Hpg'ulallll'nto
Provisório
.los
Curso de ;\Iel':iui,'os Autouiohilistns.
()ll'crelo n ." ~1:[jO:J,
Urdem

Ofleina
(;(Jrai~ ,lo
-'lnterial
du EIIg-cllharia.
Otlcinus (:eTai. de
Materínl
dI' l~nW·lIharia.
(:I'UPO
do cornpan h ia rio t.r e m
Autolll{,vel.
E cola Prática <1'
Iufuutnriu.

N." 1

do

Erército

n.•

10,

1." érir>, HJ31, p. 3:>1).
HCguI.lIllr.:lltO
Provisório
para
a III truçâo
do Ajudantes
d (! !\Ieduieo
Auto.
Regulamento
Geral para a
Iustruçâo
do Exérci to (aTtico 2~1.°).
Hl'glllalllcnto
(:c~al. para a
ln trução
do LXI'mto
(artigo ~~.I.0).
ltegulamen to ,1:\ Scc,~río d,' 1<:,111C:l~':iO Fi ica du ES"ola Pdtica de Jllflllltaria
(Ordem do
l~J.·J,.clla II.· H. L" úrir.:,l!J1G).
Jt 'J,Çularnonto
'(;m:d para
a
ln trllçao (lo Ext'rdto
(artigo ~:!LO) .

r Iço ,·otorlnárlo.

assalto.
IUlnallft

rlnl par,,'!U" lO 1"1r"0 o final da leola d roerula
d IlIn le A llcençn •
o, 'llle II frOl(lIAneln dn o eola d cabol.
o termlnnr
m DI 1 ~!).lD.10, com 13 ou m I T lor~ na II" di Cirilo"

u'ltraçlo

militar.

(mAxlmo

15 .a ...

46
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2.' Série

N.o 1

Arma de
I
Cursos, estágios o tlroclnlos

Inicio

Fim

Duração

I
011
Estágio do curso para promoção { 23-10- 1!l50 21 10-1950} 4, (
t)
a oficial superior das armas. 30-10-1\150 \31-10-1!l50
qua ro
Est:"giodoscandidatogaocur~o
do estado-maior.
'I'írocínic dos aspirantes
cial.

Curso de i nstrutoros
ção física.

3-4-1950
a ofi-

de educa-

Curso do sargcutoa-ajudnntes
pilotos.

2-l0-1!l50

2!l--1-l950

4 (quatro)
manas.

se-

1- 9 -lU5l

11 (onze)
80S (b).

me-

6-11-1950 :H-7 -lH51 9 (nove) meses.

Sargentos e
9-10-1!l50 3O-12-1!l50 12 (doze) sernanas.

Curso do prillleiroH-Rurg('" tos
pilotos.

17- ·1-l!l50 2~-7 -lOGO l-L (eutorxe)
mana-s.

Curso de
pilotos.

lG-l-l!lflO

segundos-sargentos

813-

2!l-7 -l!)50 2!l(vinte e nove)
somanae.
2-4-1():íl

Curs o de pilotagem para mecânicos do avião (e).

1-5 -1 !l50

Curso de saq~elltos-aju(lante8
r adio telcgruíls tas.

0-10-1050

Curso elementar
g-ralbtas.

:l-lO-lü.íO 2~)-a-lü52

cio ru(liotole-

1"
(tas.

12-:l-1!l:íl

11 (onze) meses

.{ (quatro)
sc~.

me-

18(dllzoito)lIlo81'S.

2.' Sério
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1

-

aeronáutica

-

Froquência

Local ondo runclonam

Disposição legal em que se baseiam

ciais

V'III}!.!

O oito cap ital''; (u).

Doz",~ capi . tães
~
tenente'i.

o~~ pir,
cial

ou

Escola Prútica
Aeronáutica.

de

E~cola

do

Práti('a

nU's:l ofi-

nam o Curso dI)
a,eronáutica
da
I~scoh do EXl'rc.ito em 1950.
DOl~ alferes

ll.·

Exército

Aeronáu tica.

flUo te rnii-

u· 37:13fl (Ordem do
7, L' série, 1 Ult1,
]l. ~>()1).
Decreto
11,° 30:2G L (Un/elll
do
Exército II," 1, L' série, llJ lO,
Jl. 13).
Decreto

Escola Prática
Aeronáutica.

de

Escola Práticn
Infan turiu.

de

li.·' 3G:237 (Ordem do

Decretos

Erército II." :1, 1.- série, 1947,
p. (2) u 36:30t (Ordcm do
Exército ll,· .1, La érie, 1\)17,
}l. 118).

Rcgulnmento da 't)('~'âo de Educação Fi iea da 1':,;cola I'dtica de lntantnrin (Urdem do
Edrcito
8, 1.- érie, J VW),

II.·

praças de pré
Oito prillleirob.sar_1
geutos.
Oito

OO'u
ri

ur

I

(,l'l'!ltOd,

Cinco fu

• ,.

Prátic:l
Aeronáutica.

Escola

08'6ar-1

rrlCIS.

'

de

.
l'rá.tlc
de
Aerouáu tica~

Ebcol
•

•

I

h cola Práricn
AurollÍlutic'l.

de

E coI Prútica
.\croulÍutica.

de

o." 10:711 (Ordem do
E;rhcilo 11." I, 1.. série, 1().11,

Portaria
}>.
1'01'

n ).

ria n.· 10:71 t (Orrlelll elo
Exército
4, 1." série, l!J 1-1,
p. lOi).
I'ortarí:
10;71.1 (Ordem do

II.·

II.·

Exército 11.·'1, L" ério,19.J.1,
1" lOG).
Hecrulamcnto I'ro\'i ório d Hecrutarnento
d l'ra\'
par:1
, E P ci lidado .lu 'C\',i\'o
,Aúr o d \.nn du Arou uticn (Ordem c/o Exérdto
:1,
1.. ~ri, 1941, p. U;).
I'ort ri 11.0 10:; 1~1 (Orei ln do
Rxércilo n.O ,1.· ~Iif', I\J II,

II.·

ei prim"

gCl1to 1,lro -sar-I
.

QUinzll

II I
o , a, o • .

I

I
I

Escola

Prá~ica
AcrOllnuhca.

d

Prática

li

E cola

,,,,,,,,tõ, ..

p.9
ltl'gulam

.
nto l'ro\'j

ório do H,'-

crutamclltu d Pra\~a para
fi E P ti Iidnd
do 'en'iço
reo d

Arma de l\crolláu-

tica (Ord m do Exército 11.·:1,
1.' ~ri, 19 1, p. {II c ('ortari d6 14 do Abril .10 HJ.I~
«(),'d m do Ex rcito II, o :1,
l.' sIno, 1( 4.!, I" üO).
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Curso,

ostàgtos

O

tirocínios

Inicio

Fim

--Curso ele chefes de mecânicos
de avião.
Curso elementar
de avião (d).

de mecânicos

de uiccâ-

ExigI)

fi

---

0-10-1950 10-3-1951

5 (('inco) meses

9-10-1950 30-12-1950 12 (doze) sema-

2-1-1050

2!í-:3 -1950 12 ((Ioze) semanas,

Curso de vaguerncstrcs

ll"zanovo
Os trinta

--~

Duraç!\o

nas,

Curdo de ajudantes
nico do avião (c).

(a)
(h)
(c)
(d)

2.' Série

.

21- ·1-19;iO 20- 5 -10;)0 ·1 (quatro)
manas.

se-

do infaut:lri'l
O !lOVO do artilharia
(Ordem do /:.<I',·;lu II.· O, 2." õrl~, 1~19
que MI f,l'gUUIII no ünnl tio t íruclu!o sol'i'io lIu lj\'ulI~n tlhciplinHI'.
t

IlIas

I"I'0quOll 'Ia,

Ylnre dustlnntu-su

com

a pilutu8

uprovoí

unnoutu,

do

ulumunrnr

CUI61)

o vlnte o cinco n mucâutcc

do IIWC;AlIIicUI tio 1t,"Jl1u.

'.

Serviço

Cursos,

oot"gioo

O

tiroclnioM

Inícto

Fim

de

lluraçllo

Oli
Curso de aperfeiçoamento para 1:>-:! -1950
oficiais médicos.
Curso tt\pllico para tcuentes 1116- 6- 2 -IUf)O
dicos.

Curso t{'ellico para tenentes fnrmacêu ti coso

0-1-19:>0

Cursodnsapadon'R,(':ullllflugclIl
111-1:!-Hl[)O
e defesa antigús (:!.' jl:lrt!').
Curso de lustrutoru
ção fi~ica.

du cducn-..

:!:>-~19')O 2 (duns)
18-3-Hl50

1 2-1!150
l:i-l-I(l;íl

G- 11-,.)1'J"() .,"1 - 7- 1""1
".)

orna-

nas.
li ( l!i ) semana

ri «('inco)
lia.
"(
J
nOlo )

2.' Série

OlWE:\I DO EXÜWITO

-

}'roquêndn

Local

~ .• 1

Dtspcslçãc

ondo funcionam

logal

om quo so bnseíum

1-

Sois primeiros-sargentos.

Escola Prática
Aeronáu tica.

de

Quarenta
e cinco
soldados.

Escola

de

Prática

Acrcnúu

n.' 26:513 (Ordem do
Exército n.· 4, L' série, ID36,
p. 316).
Re tr ulamento Provisório do Rec~utamento
de Praças para
as Especialidades
do Serviço

Decreto

tica.

Aúrco

Quarenta
e cinco
soldados.

Escola

Um segulldo-sar-

Escola Prática
de
A d miuiatração

l'rátira

Acronán

gente ou furriel.

de

rica.

Militm-.

I

da Arma de Aeronáu-

tica «()'clem do Exrrcito n.' a,
L' série, 1!l11, p. \};» c Portaria tI(' 1·1 ,le Ahril de lDt2
(Ordem do Exército n.? 3,
1." série, H142, p. tiO).
Decreto 1\.' 26::í13 (Ordem do
J~:r.érr.itoII.· .1, L" aéríe, 1036,
p. 316).
Reg-lIlnlllellto
Geral para a
f II truçâo
(lo Exército
(0.1'tigo 2:H.o).

p.503).

saúde militar

FrO'luOnCla

Locnl

undo funelonnc

---

Ill&poslçllo

logo! um quo 60 un ulam

-1----

_

ciais

!lez oliciais

(a) .

E cola do ~en'i\.o
de Sat'ul,· ~Iilitar,

Oi to terun tes . •

E col a cio ~en

iço

rle Sa\ldo;\lilit.'lr.

('illl:o tl'lICI1Lt·S •

'1

E "01:1 <lo ~'·I'I·i~·o
dI' ::-;;11'111· ;\lilil:l1',

tTm ~ubalt(,l'no (ti)
I lois all'er,· (II) ..

E cola

I
I

Pr\ti"n

•
[) cruto

II,·

/Jxlrcito
p. :l:.!V).

Illll'fcto 11,°

Rxérrito
p. 2~!).

:12:4 I (Orrl rn rio
1.· éri«, J!112,

II.· !l,

a:l:l

11.° !l,

I «()rdr'/n rio
1.' "·rie, 1!l·12,

ElIg'·nharia.

I IO'r to II.· 13: 'iI (Urdem do
8xército n.· 7, 1.' s"'rie, 1\)27,

Pl'útica
Infantaria.

Hcgul

Escola

p. !IOO).
ln

nto ,]a~ c(o

0.· Edu-

c çlo Fi jr " 1; .. I Pr{Ltica .10 fllr IItaria (Ordem riu
B.rl-rrilOIl.· ,1.. ('ri,', HII!I).

50
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Cursos,

ostúgios

o tlrocluio

In lc ln

s

~.I

H(5ric

Illlrnçno

FI",

Sargentos e
1-5-1950

Curso de monitorea de educação
física,
Curso de vagucmustres

. , . ,

2-1- l-1950

:U-8-Hl50

4 (quatr«)
ses,

me-

20,1í-1U;)()

,1 (quatro)

su-

mnnas.

(a) A nouu.ar
(u) A Indica"

pul a 1,' Dlrecçlto·Oornl
oportuunmo n te,

~o" propo

tn da Dlroeção

rlo Sorvlço

do :-;,,;,,10 Mllltnr,

Serviço veterl
Cursos,

J u íclo

ostilglos o urocturos

1'1111

Ilurnçr.o

Ofl
Estágio para
nários,

5- !i-l!I!íO

capi tâes veteri-

1-7-1!lIíOll

Curso dtO B:lp:ulon's
- (':111111- • 11-1~-1\l;1() 1.1- I
f1agt'fl} I' t1t'l',!s:tlllltig'ús
(2,' pnrte),

I!I,'"

(quatro)
manus.

!í (dll '0)

sp-

,.

IIIHU'l!1.

Sargtllltos •
Escola tle ferra,IOl"t·:'j:

L"

ClIl"HO

••••

I

"

11~-8-1\)50
')7 ')

2.° curso

1,)r:()

,1- - - - . I :I-H -lWíO

.....

ol

~I

(dut'nqll'

t ro)

1'1111111. '

11 (catoreo)
man

Curso

11" v:\gll'

1111'

trus ...•

~1- I (Br,O

~() !i-IUIíO

(quatro)
11\111111 •

C'

2.' Série
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Local onde funcionam

Disposlç1\o

51

~ .• 1

legal

om que se baselnm

----_
praças de pré

Um (sargcllto

011

furri\>l) .

E~cola Prática
Infan tar in.

ele

Reculamcnto

Escola Prática

ele

E.férriCo 11. ° 8, 1.' série, 1949).
Rcgul:\Inc,!1to Gera,l .para a
ln trução do Exército (artigo 22l.0).

Arl m i n is t ra

çã

da Secção clcEdu-

e ~ I'"
caçao
. ISlca daa E~sco Ia I)']';ttica de J nfautaria (Ordem do

o

Mílitnr.

nário militar

Prcquãncln

Local

o ndo Iuucí on atn

DI po.lçllo

logal om '1\10 10 lia. alam

ciais
Pois capi tães ,

Di rccçiio (lo Serviço \' etorinário
;\lilitar, Iro pital
Vuterinário
Militar,
Depósito
c: oral :II iI ital'

I nCg'1I1amcnto

para a Instrução
da Tropas rlo Serviço V cterinário Militar (artigos 130."

c ]·10.°).

Vut c r in r io (!
íuspccçâo do Serviço Vuteriuário
~filitar.
E cola Prática C!"
é

Um tellellto

...

Engonharia.

Decreto 11. 1:;: .'iI «()nh'/11 do
8xél'r.ito II." 7, 1.' "rio, 1027,
0

I

)I. ()()~l).

\

praças de pré

A .,).lc·t mniuar.... pela II

,,' he,Parhç'an da
1 '1l1rl'c~>ao·C:p-1
ral.

UIII

sargl'nt ...

,

R~ulalll nto para a E cola .lo
110 pital Veter inàrio Militar.
E 'ola Prática
.\.llllini

.\Iilital'.

IIlI
tração

Ferrador S (Urel 1/1 do BJ·irdto II.· G, L'
6rie, 1()·1I,
p. ~Gl, o Orden: do Exército
n.O fi, 1.' ério, 1(J,tS, p. 1~8).

H gul

10 nto
("ral
para a
ln trução do g. ~r('ito (IIrti '0 ~:!1.0).

52
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Serviço de adrnl

Cursos,

estágtos

Curso técnico de tenentes.
Tirocínio

Iníclo

o uroctntos

Durnção

l·'Jm

Of!
• . 13- 2 -1950 25- 3 -1950 6 (sois) semanas

dos aspirantes a ofi-

cial.

2-10-1950 31-7 -1951 io (dez)
ses (a).

rn c-

p,

Curso de instrutores
~ão física.

do educa-

G-l1-1\J50 31-7 -1951 O (nove) mos

Curso de instrutores
ção a n to e moto.

de condu-

Hi-10-19IíO 2r)-11-1!'JfíOG (seis) semana.

Curso de sapadores, camuflagem e defesa antigás:
1.' parte
2.' parte

=:

;~()-1()-1!l50 O-12-HHiO G (seis)
1l-12-1!l50 I 13-1-1!'J.íJ
(loinco)
I
nas.

15

.....

sorna-

Sargentos e pra

Curso cIo monitores

de educa-

ção flsica.

Curso de monitores
ção auto e moto.

1-5-1950

31-8-1!l50·1

(quatro)

me-

ses.
de condu-

10-10-1\J50 21í-ll-1D50

I

Curso de sapadores, camuflagcm o defesa nntig(lS:
L' parte -1." turno.

Curso de vugucmcstres
único).

"
(turno

li (seis) crunnas

G-2-1\JIíO 18-:I-l!150
2J-·l-1!lfíO 20-Ií-l!l50

li ( eis) semana,

I (quntroj semanas.

°

(a) Iuelul n parllclpnçno
!ln o*"oln do roerll!"'; o l~"'jlo '1"O 11\0,1,1" ent re
nllnl da o coi'
t1çno dl\ 2.' [)ltuC\·~().(;"rnl
du '1I1I1.tllrlo dl1 (lI1Htl'llj OH IrI",,, .tlnl 'lUO so logu. "I no tln.1
(II) A nomunr pl'il\ 1.' Oll'l",~no·aorlll
do ~lilll lt\do .ta (Iuurra, sol, projto 11\II IlIroc~.!Io
(c) VIII!o" 80t. do IlIflllll".-III, quntro do nrlllltnrln, quntro üo l"" ..lartu, UII' ,I en
"ltnrl.,
o u m do sur vlço ,'ul.,rlllnrlo
,"IIIlRI'.

I
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-

nlstração militar

l'roquêucla

Local

Dtsposíçãc

onde funcionam

logal

om quo lO baseiam

ciais
Nove tenentes

Escola Prática
de
Admini
t rnção
..\Iilitar.
Os aspirante~ a ofi- E~eola Prática (Ie
cial que ternriA d m in ist r aç ão
nnm o eUI'S!) <lu
.'1iII taro
at_II!1in i ti tra~'ão
militar
da E~cola de Ex{'rcito
('III 1!150.
noi~ subal ternn (b) E cola l'r,ttiC:l de
lnfauturin.
lTIIl

subalteruo

n rllpo

(I,)

nlrias

Ile

COIIIpa-

do

trem

nutomúvel.

Um subalterno

I

Um surgcn to

Ou

furriel.

Um

0\1

Cm sargento
furriel.

ou

sar"'cnto
furrilll.°

Decreto n.O 3ü::301, artig ... 'Ó;)."
(Ordelll do E.I· ircito n.O .1, L"
sér ie, 1!H7, p. 11 ) c Decreto
n.O JG::!:Ji (Urch;1Il do Exército
li." ;3, L" séri«, ln 17, p. ()~).
Regulamen to da ecção de Edu"ação Fi ica da. E coln Pr:lticu do lufuut.u-ia
(Urde u: do
B:r:{rrilo I .·8, 1.' érie, 1!)·Hl)
ltcg-nlarnento
Ger al para
a
Instrn~'1io <lo El;(~rcito
(artigo 2li 1.0).

11.°

13:851, artigo

88.0

(Ordem riu Eréreitc II.· 7, L'
6ri , 1n27, p. ~I09).

•

Escola Prática
Infantaria.

n.s 36:301, artigo 69.°

(Ordem do Exército n." d.,1.·
érie, 1917, p. 120) .

Decreto

Prática
Engeuharia.

(h) {Es~ola

ças de pré

Decreto

de

Grupo
110 .ornpaIlhia
de trem
antomú\·el.

Regulamento

daSl'I',50

<lu E<lu-

caçâo Fi lca <Ia Escola PrÍlrica ele I II fa II tnria (On/l/II do
J.:x· cito n.· 8,1 I úrle, ln I!l).
Hugulamcnto
(,,'ral
para. a
ln truçãc
do EX'jrcito
(arti··o ~24.·).

Quarcnta
argcll_
10soufurri6i
(c).

1-

o na S." R I,.r·
adllllnlJlraç

III r,

10

do.

r Iço c1

II16d

Inllllflf
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DP

EXÉRCITO

2.' Série

N.· 1

Insti uto de Altos

Cursos,

estágios

Inicio

e tlrocfnlos

Dllnlçlo

Fim

----

16-10-1950

Estágio para promoção a coronol (lo curso do estado-maior.

Es t g io s dos candidatos
curso do estado-maior.
â

6

26-10-1950

(sois)
nas.

sCllla-

(6-3-";'0 1-'-"'0)

29- 4 -1950
1- 5 -1!J50 27- [)-19flO ·1(quatro) sernanas.
29- 5 -191)0 2-1- 6 -l!lI)O
26 6 -19iíO 22- 7 -1950

3- 4 -1950

ao

2-10-E)[)0
G-l0-1950
9-10-HJIí0
tG-IO-1U.iO
2ô-l0-19;)0
2:l-10-1\J;)()
;lO-10-1950

Estágio do curso vara promoçâo
a oficial superior (ias armas.

4-10-1950
7-10-1950
H-l0-1U50
21-10-1950
28-10 1\)!)0
21-10-10!')O}
31-10-1950

I

I
(o) I:""lo1>1\ o 081",,10 de t",11I mi .iiON.
(b) J)~7.IUIO\'O do Iufuutarlu
e nove do "rtllhnda

,

3 (trl' ~ dias.
2 (dois dias.
6 (oei ) dia .
G (seis) dias.
3 (tr\h) dias .
1
. (quarro) dias

(On/(III ÚU ".r~lrttu

11.°

!I, 2.'lÓri

I

, 19~9,

:l.' Série

ORDEM

DO EXÉ:RCITO

N.· 1

55

Estudos Militares

FroquGndn

Local ondo fuueto nam

S<,is tenentes-coronúis ou majores
do t'1Ir;:0 do C"tado-ruuior.

rus,

I

Pr:itie:\ de 1
r Escola
'avalaria,
Es-

capitãe

Vinte

tãe

011

c oito eapi-

(/,).

1'. á03), num

Ó turno.

Prática

Aerouáuticu,

tenente •.

!egal um quo se hesotmu

Inatituto
de Altos
Estudos
;\1ilit:l-

"ola
Doze

Dbl'oslr,lo

rola

Prática

ln t'a ntaria,

de

Esde

E-

"ola l'r:'tti('u do
J~ng"llharia (u) e
Lseo!a l'rtl tica dI'
,\rtilharia.
Eo('ola I'r:Hil'3 de
Engenharia,
cende iII trução
allti-aérea, E cola
J'rátiea.ln Iufaut:u'ia,E~l'olal 'rá.
tica de Cavalaria, Escola Prática de Arti lhari n
c Escola Prática
de Acrcuúutica.

l iccreto II.· 3O:3G!, artigo 28.·
(Ordem do Exército
II.· 1,
L' série, 1!HO, p. 13), alterado
pelo lrecrcto-Lci
II.· 36:238
(Urdeu. do B.rército
3,
1.' série, 1U17, p. 74).

n.·

) ll'creto
(On{em

II."

37:13U, :\rtigo
cio l~.ró·rlto

1.' sôri«, 1U18, p. 20ü).

!.l.•
II.• 7,
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da Guerra - 3.· Direcção-Geral--

Curso de interpretação

2. Série
1

2.& Repartição

de fotografias aéreas

48) Concluíram

com aproveitamento
o curso de leide fotografias aéreas, realizado na
2. n Repartição
do Estado-Maior
do Exército, pelo (PiO
devem considornr-se
como « l0i toros-in térpretos do fotografias aéreas» os seguintes oficiais:
tura

c interpretação

Capitão de infantaria ::\(anm'! de Albllqllorqu!' Gonçalves
de Aguiar.
Capitão do aerouáutica
.J0110 de Deus 1\(endl's Quintola.
Capitão de artilharia
Luis Mondes.
Capitão de cavalmia Emanuel X avier Ferreirn Coelho.
Tenente de engenharia Octávio 7Il('udos I"ih'a.
'I'enonte do cavalaria Pedro Alexandre
Gomes Cardoso.
'I'ououto de infantaria Arnaldo Canalha
Paula. 'antas.
Capitão do infantaria, com o curxo do estado-maior,
l Ionfique Alberto do Sousa Guerra Júnior.
Capitão do engenharia,
com o curso do estado-maior,
Silvino Silvério )farqlleH.
Frequentou o mosuio curso, porém som aproveitamento
por dificuldade do observação ostercoscópica
prolongada,
o cupitão do artilharia Eruãni .losé Estácio 'o. ta Branco.

Obituário

lO·to
Novemhro 21Dezembro

Capit50 refunua.Io .loão

1'\1111('5

Halhiuo I )ia .

»

·l-'J't'IHmtc-(·orOllnl
n·fol'llIado 'l. ..Icriun .\lItI'lJlio -'folltuiro Fal(·'lo.
G-CorOllel
relormurlo
nllilh '1'111<' da i"ill'a (~lIintalli-

»

ti -

»
»
»
»

lha.
Coronel reforlllado

.l oão Autóuio Correia tio •'un-

tos.
7 -'l'Ollelltc-~oronl!1
r..forJllado, indlido
,I. ,.;tI ITU
Manuel Alherto de Fi''1H·ir 'do Carvalho.
'
l) -Majo(' d,: illfantaria,
no 'I\latlm, .'f{lrio EnlÍlio !lertrand.
11 - Coronel mfol'lllutlo ,lo t'•• Iur"!' Jo'en,'irn da ..,ih fi.
JU -(;"III'ITI1 !'I·forllludo .\ntÍl'ar
du ('H tru .\1.1' ti ,.
,\Iota.

:l.' Série
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J lt'z('lIlhro 21»
:!1 -

~lajor n.forlllaclo .\lbillo ~!:lI1wde I'ires.
('o pitão reformado, inválido ,11' guerra,
tónio d( A luiei.la 'I'nvare ..

.Toão AII-

Fanando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

/
Ordem

do Exército
Série

2.&

N.O 2

o

13 de Janeiro

de 1950

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército I) seguinte:
1-

Ministério
PUI'

MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

da Guerra _I.a Di"ecção-Geral-

portarias de 1 de Xoxembro

2.3 Repartição
de 1910:

'oll~ia('rndos apros nt, ,lo a orviço ti 1(' ~[iflislúl'i(),
por terem deixado d pre 'tUI'
nit:o 110 ~lilli ..t ~ri() das
'olóniu ,()
primeiro (' quinto, na .olónin d Moçamhique, o segundo 110 F .tudo du Indi , o t ire "1'0 na cnl
nia til' .\lIgoln fi o quarto, n l colónia da Guiué, ()'
tenentes milicianos do infautm-ia
Iauuol Lduar,lu (l 011_
(;alvt's ('o:ta, Adalbl'rto Vi ira til ~'u tro, Jo (I .lúlio
Fcrn'il';t
Ivuus ti 11 o , Frnncisco J.\ IIt nio \'iI ira Li liuu e,
do artil linda, .J o dn Co u , une todo a lido ,d \'\ lido
ser ('011 siderados II tn ·itunçüo. !'l'. p sctivnment \ d(. ti
~l) 111' )[aI'I..'O, LI li Sot -mbro. . I 14 do )lItuhro
':11
do Maio J. 191fl fi mndo na' situnçã«
le liconciudo
()
quarto
lia ituução de di pOllib.lidadl',
o. )'1 tunt .
ó-

T

(I,

(\'I>adn pelo Trihunal
dó devido
molulIl

do ""I ..
III Ú do 1>0 rubro d \Ol~. 'lo
DW ,110 I nU08 do I> ' lO .... ~:~:'1).

i lo uli tudo
1'111

do ar-

2.· Série

liO

tigo 1.0 do Decreto 11.'):37:0:25, do;'?..l, de l\gOi:ito de 1\148,
o alferes miliciano, do 1'l\gitllPlltO do nrfillmr iu un tiuérou
fixa, .To!'\\ Rodrigues t':dgueiro d\ .Ar.(I\'e<!o, devendo SI'!'
COllSitll'I'UUO ncgta sitUlI(;;LO (k~do ;30 d(l ~\;;(jf'to de 1\)·10.
(AnOlada

pelo TrI

"uni d. Cuntns

utu 28 II~ Xcvumb ro do la~U).

Nula o de nenhum «foito a parto da portaria do :)0 de
Juuho do l~·W, puhlicadu lia Urdem du I~'.I·(;I·Ii/o 11." 7,
:?<J. sério, (lo :lO de Julho do inesruo :1110, qlw passa a
oficial miliciano do reserva () t('nl'lIte milicinuo dl' infa ntnria , do «entro do lIlobiliZ::t<:ii() de iufuutarin
11,0 1H,
.luiruo de Albuqucrque
Uouçalvcs.
(Anotada

pelu "l'rtbuual tio Cuntns uiu 2~ tto • '0\ ombro de 104~).

Adidos

'I'onontes : de infanta r.a , (lo regimento (IP iufaufurin n." f),
Vasco Cnld;ls ,Fragoso,
do rogillll.'llto do iu íuntar in
11,° 7, Daniel
..vlvnrn Fornnudo
Costa e Silva Ba~t()s
e Autónio
.... \lUCS Ikirão,
d'l
hatallrâo
(1(, caçadoros
n." 1, il1itrio dós ~:llltO" I'ereir.i , (lo butalhâo de ('l\(:adores 1\'° :::?, Iblllil'o dl~ Suu. n (:aliza, (', do hnta lhiio
do ('a<;adol'o:; 11,° !l, ilI:lI111\'1 F\'lTl'ira ~[ n<llls; d al,tiIhal'ia, do rt'gi!ll('ntn
de :tl'hlI.al'ia lig('ira !l,1I :2, ~\ntúllio
FOl'l1:lIldoi:i Tomitl; L\lI('~ dil ('l'llZ Aralljo o, dI' (':1\':1laria, do centro
do Illobilizu<:üo do cavalaria
II." :~,
Pedro PUl'eÍl'a lia (~lI!lIUl, \' allt_'l'\'s: de illt:l1ltal'ia, do
batalh:io du c:u:,ldol'l S 11." :~, H \inaldo I~duardo Lopo'
()h:l\'(!I'l, do hatalhüo
do raçndolCs lI,O 1l), Filip, .\ngn:;to Pita OI'OZ ('n.<,r.ais, ú, do di trito (1 . 1'(\(,l'lItlllI1t>lIto
O Illohilizll<;ão
11.° ~ !lu .Angola,
~lnnll d C'ald(lira Louro,
todos mili('ianoi-<, por t('['(lll
'do rCflui ·itn.(\QS parti
('olllissõ s do t>('I'\'i<;o militul' dC]l ndt>!ll(l'
d{\S('1I1I'Clllhll'
do _"illi·tório (bs C'olôuias, IHl prLneiro o oit,l\ () na
colónia do Timor, o <lU'II'tO !lU rolônÍ't d (nho '.('1'<1 ,
o Ol'l n~slallttlS
!ln. !'ol'lnia
d
\ll~oln,
todos no
termos da alílloii lJ) do artiJo :Lo do 1 )pC'!'Olo 11,0 :~ti:lll D,
do 7 do [)L'lCmbl'() do 1~)H.i, l\ ('L'pto
qUfil'to, qUI Ó
nos tNlllOS du segunda l':trt do ,Il'tirro :2,0
comi HÜ(J
!'i\'ildo lU :mo dOl'10to, de\'( lldot> I' cOllsidl rn!lo.
Hesta situnc;üo, ro. p IrtivlU,l 'ut ,(lu;d
7 dp • fuio,
:10 do .Jullho, 1 ( 1;) di .Julho, :}O d(1 JUllho, .1 ó d
::\faio, () do .\gosto, 7 dI' ~faio, :3 de Outubro (\ 1 1
do .Julho dI) lUJ!l,
L

(I

(Alol

d

P lo '[ rllJuD I do CO.,I I "'"

t

do !'iI" 'übro II ltlllJ),

2.' S{'rio

Iii
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Baixa do serviço

'l'enonto

de artilhari-i.

d) rf'g:'11 nto de artilharia Ii,gcir<L
d-i Co ta Barreto O nlferca:
tic infnntul':a. do re"';Jleuto uo infantaria n.? 1], l Ierminio Hui l\â\ a d t 'ih l\ (>, do distrito do recrutamento
e lllobilj,·:a~ .o n.? 1 da color-ia de .\ngol:!,
~\ugllsto
Mariano Fernando ; de artilhnrin, da bateria IlldeP?Il'
(lf'l1to de dofo 't Jl' co sta n.? :!, João ~IUIluol Lino
::-::nh',> Ft1mande
ú, H. pir.mtc
a oficial de engPllharia;
do hatn Ihão til' poutoneiros,
Y ),I"ing" torix Francisco
Fpr!lund,'l'> •\ bolha, todos mili -inno , nos termos (la
última parto do arti ..o 3.° dI) Decreto-Lei
11.° :! :.W-i,
de Bt do Dez mbru d 19:17, por torem ido julgados
illcupaz(ls de tolo o serviço pela junta hospitalar tio
inspc('ção, dovondo SOl' eonsiderudos
110 ta situnção,
l'l'spocti\'ltmOllt , d sde 3 do
tembro,
:.?;) (I 17 do
.Iulho (I :?3 o ~:) do .\.go to d ln lIJ.
n.? Ü, !':mri ..to José Pereira

(AOOlnd

Por

j}OI'lclI'I'(lR

;101" Trlbuo .. 1 d& COOI... em 28 do Novombro do 10'~).

de

ao de

~Vot'emln'ode lVJ[).-

~,.ulu. e de l1('nhum (lft<to a part da portaria do 28 do
.Tulho (lo ln t9, insertrL na Ord"'1I do EJ.'ucitrJ 11.° 7,
:?a fil'rie. d(\ 3) do me:mo 1U,"i. C ano, quo pn sa a oli(~iul milicia 10 Dl~dico o t nente milic iano de infuIItnrin
llo rcrrimonto do i~fant'll'ia n.o 14, .To l' I3crnardo L()po " por se tor \' itir }o q no o n e mo oito . acha
nas conlli~õe:;, dl' pa : r a oti('ial nlíSdiro.
(Anotada p I~ Trl"ua I du Cool '8111 20 d. I 'no.nbro

do 191(1).

Adido

'fl'llontt\ milieinll() dI" inl1l1tnl'in. do ('ulé-gio • filitnr, Antúnio lI(luriqu
d .\I'a\Jjo
tott I10\\ orth, p l' t r ido
llolU('a~lo prof
01' Ij~ t'th'o do rf'feri\lo colégio, por
port:ll'In de 1 do .. 0\ .1Ihro d 1~)1i, de do q \lanJo
dc\ ( er ('on. i(1 rudo
tun~ão.
I

T

( &01 da p lo

POJO

til

"ai de COIII

ti

20., D .. mhro d. 1~9).

porlaria de 1 de IJez mlJro de IlUO.-

Oficiai m Ilclnnol d reserva
'apitão d? . 'r\ i(:o d . dl,l' li mçlo milit Ir, do
ntro
(I llIobIllluçao d udlI.:ui. tr'u;ao lIl'!itnr 11.0 ~ lh'inuldo
J)uarh' d' O!h'oil'l ; t. 11 nt : ti inf:u t ll'in, do ('01 ll'lJ

b2
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do mobilizacão
de infantaria u.? :!o, F'lorinno Viunu
Pereira da Costa; de artilharia,
do centro de' mcbilizaçt'to do artilharia
n.? 4, Júlio Frederico Guimurãos
Biel ; UO ongcnhuriu, do centro de mohiliznçâo do cruronharia 11.° 3, .Ioão do Ponha Garcia; médico", dp C('Iltro do niobilizuçâo
do sorv ico do saudo 11.° L Alvaro
Borges o, do centro do mohiliznçâo do serviço do saudc
n.? ~, .JOl:iÓ FraZ(lO )l"azaró, Luis Autónio Corte Real,
José Pedro Teixeira Júnior, )f(ll'io Mornis l lcrunrdes
Poreiru, .JosÓ Pedro Xavier Hodril-!;i'io .Iúnior, .Jo;w da
Fousecu Nalinho Aruarul, Haul Pinto Coelho )!adeira •
.Tosó Maria Ca pelo, .T osó Fernaudos
Ribeiro Braga,
Francisco António Hodl'iglH'H O Júlio .Iosé Hodrigucs;
o, furmueõutico , Carmilo Pinto do Araujo o ulforus de
infantaria, UO centro de !tlohiliza(:~o do infantaria n." 20,
li~dllanLo Anjos Ramos do )[agalhãe:s, todos milicianos
licenciados,
nos termos dOH artigos :!i).o o ~li.u do Docroto n.? aG::~Ot, do ~-i do ~laio de H)17, por tcrom
atingido o limite do idade, devendo MJI' eunsiderudos
nesta situueão , rcspoctivamoute,
dos.lo :> o l-~ do Outubro, ~-i do Novembro,
Hi do Julho, ~1 d • On'IlI1>1'0, ~8 do Julho, lf) o 18 <lo Agosto, (i, 10 o 1~ de
Setembro, 0, 7, 10 o j7 do Outubro, 1·t do No\'embro
O 17 o 28 do Agosto ti 1U-I-U.
T

I

(Anotada

pulo Trlbunnl

do Contnl

ou1 ~O do 1>ozol11bl"o du lULU).

Por portarias de 23 de lJael/l/;ro de 1/Nl):
COllloiidemdo aprosontado
ao serviço dl'loito ';\!inish;l'io)
po[' tor dei.·:ulo do prostar
!-i('!'Vil:O !lO JI inistt;rio das
Colóllias, na (:olóIlÍa do J\!Igola. () t('lll'nto lllilil'ian() do
infantaria,
adido, ~Ianllol (':I:silllit'o 'l'avan:;
da ~il\'a,
dovondo SOl' eOllsidürado IH'sta biiuadio ([l'sllo 1\) do i\ov0mbro UO 1U4U o continuando na siill:wão d li(· )!l(·iado.
(AJlotl\dll

uulo Trihuual

elu

CUUllUi

um 5 ti" .JnHolru ,lo lU O).

Adidos

Alfer('~ Jllilieiullos farllla('I~l!ti('()s, do L:d,lOratúrio .'Iilital' do Produtos
{~U!lllil'oS o (i':II'IlI!l('('lItil:OS,
,António
Afonsu Pala ('alT('irll () ~Iitl'io do (',II'I!lO ~1l'd(lir(ls dI'
AllIlI.ida, por tI'I'('1Il I'ido n()llll :ldos para pr(l, I lU" 'l'vi!.'o
llO rOr( rido lal)()ratúrio,
por P()!'t:ll'in desta .lutu, d \'OndO
Hl'l' C:(JII 'idl'ra.loH
nesta ~ittla(;nO, r 'Spl'l"ti\'alnl'nt
, dI' dl
j ();~do .\ gos to do 1\J 1\1.
(~\liolu.da II\JIII rJ'rilHllIfil

do CUlltlt.

11th

2 d

J

Ui

Iro 4t 1~,).

2.- R6rill
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N.o 2

Baixa do serviço

.\spir.1nte a oficial miliciano do infantaria, <10 regimento
do infantaria
n." 4-, Pedro Eurico ~'éri (;r:lc:a, !lOS ter·
mos (la última parte do "rtigo:\. o do Dccre~().L.ei n , o ~8 :.40-!.,
(lt~ :31 (lo Dez mbro de 10:n, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço pela junta do assis~ência aos tuhercIIlosos do EXl'l'cito, duvoudo SCI' ('onslderado
nesta
sitll:l(:iío llcsdo 1:! (lo Dezembro (I' 10·HL
(Aoo\l\da"

10 'l'rlh"olll

de CODtU 001 30 ,Ie Dezembro

Por po/'tm'ia de 2{) de Dezembro de
Baixa do serviço

j.rJ

I.'J:

d.1919).

ORDEM:

64
t:,;;:;..;...__-_--

---

no

BX:BRCITO

2.· Rbrio

N.o 2

-

Aspirante
n oficial miliciauo médicu, (lo :?" grupo do
~'ol1lJlanhias <1<> sande, j\!lg'olo Couto Sonros. !lOS termos da última
parto do arti..,_o ;~.o do DI creto-Loi
11.o :?K:4tH, do ;n do Dezembro
do 1\l;l7, por t< r sido
julgado incapaz do todo o serviço militar pela junta
hospitalar de inspecção, devendo ser cousidorudo nesta
situação desdo I:? do Julho <lo HlW.
(Auot:\dll

pelo Trlhunal

Por portarias de 20 de

do ('oo\as

em 30 de Dozambr«

J)(,;"Clll1J/'O

de

de 1949).

uuu.

Adido

Tenente miliciano do artilharia,
(ln r<'gilllollto (Il> artilharia ligeira n ," fI, .losé dos ~alltos, por ter sido r (Iuisitado para desom ponhar lima comissâo do , erviço dependente
do ~Iinist(\rj(j das ('olónins,
na ('OI{1l1il ti
_Mo<;alllbiqlll', !lO"; toruios <ln alinea ')) do urt.go U." do
Decreto 11." :lli:01D, <lo 7 de Dezembro
do HHG, devendo SL'!' considerado
nesta situação dO"'!1 2G di J) •
zemhro de lD4H.
(Anotnlln

1'010 'l'r1bunnl

<lo ('ontas

"DIli do ,lao

Iro de 1950).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes

iniliciauns

: (1f1 infnnturiu, do contr« dI' mobili11." 1, Liuo Basto: o, de ongenhnrie ,
do centro do ltIohili~:t()io do ongónhari« n.:' 1. Albort«
VaSI'OI!('e!os
Pais dI I· ignoin',lo,
ambos licouc.udo ,
nos termos dos ul·ti~oi-l :?,),ú Q ~()." do J) 'r ,to- Lei
n.? :3(i::~ul,do :?4 (lo ~1ai(J de lnn, por t 1'001 atÍ'lctido
() limito di' idadp, dC', l'!lelO Ar}' ('oPl<i(lcl\ dos 1I('l<tu sitlla0,:to, I·cspc(·ti":tlll(\ntc,
desdt' 2!) o ~ I de ])oz I11hro

zaç:lo dI' infantaria

IniD.

ele

(.\1101801" I' lo 1'l"Ibuunl tio ('onl

• OUl:l.

J

ro

ln. O).

Baixa do serviço

milir.iano dI' Nlgl,nlilll'ia ([ rc
riqucs, noS l('rlllO~ do § f)," do nrt:go
n." 12;()1 7, I) 2 d \ Agosto d HJ~(),
O lilllitH dI' idade, de\" lltlo 8(\1' ('(III id
ção desdi 1:) do ()"7. mim) de H1..H).

Alf't'l'cs

(.\noln41\

jJ(JI'

}lortm'ia

1'010 Trl

~Dnl ti

ITtt ('nrlos

01.° do
pOI'

111'11-

1)1'('1'

to

t I' :\till rido

r do n

tu Ritun-

('Onlal em 8 <lu J II Iro d

1950).

de 30 dI'. j}('zemll1'o de IlHO:

Ctll1sid 1'/1110apl'I'R(llltllrlo aO ~N'\ if:1l dt, t • I:n', t "rio, por
t(')' (lt'i~a lo (Ie ]>I'l' t:l:- ('l'\'il'() lIO :'Ilill' t 'rio dI
'016-

2," SÓl'ie
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, as, na colónia (lo •Anaoln
o tenente miliciano do
1
infa'lt:u'ia, adido. ~!(írio l'Nrcira
de Mntos. (10\'01)(O
::;01' cous' derudo
• esta <;1it uaçao
~ d 0'1 do 1,'3 (lo :\taio 10-!\)
c ticando lia situução Je licenciado,

111

c'

('\uolndll

pelo Tr1.:

; do Coutas

cm ~ tio .Ianclro

<101050),

11- PROmOçOES

Ministério da Gwra
PO/'

I)OI't{/J'ia.~

Contando

_La Direcção-Geral-

2" Repartição

de 1 de Norembro de 194.9:

a antiguidad

clo'ido 1 do To\'emhro ele 1 \)-1-9:
.1

Regimento do infantaria

n. o I

Al('('l'(,s inilicianos (10 infantnrin, o aspirnntes a oficial
milieinllo, do iIlfantaria'
lnnu I P roira Dia:-; o Xlunucl
António Frazão Faria,
Reahllento de Infantaria

n. o 2

Alferes milicianos do infantaria.
o' a pirantcs a oficial
milicianos de infantaria João d )lato,
Augusto Cnrlos da Silva Navulho o Franci co .J.\1\'o. Hois HalJlOR.
Regimento de infantaria

miliciano
(1· infantar'n,
liviuno de iufuntaria António

Alferes

o

n,O 3
ti

u oficia] mi.
Vargas Palma.

pirantn

Joaquim

, Regimento do inf nt ria n,O 4

Alferes

miliciano

de infantaria,
o. li pjJ'ant~. !t ofieial
\ntónio 1 into Gamlma ForBorgo
'u iro e Ilídio de Almeidu

IllÍli(>innos do infantaria
1l(~lIdo

Benedito

DiaS.

Regimento de Infantaria

n. o 5

Alf(\~'(:s, lIlilicianos d illfnntm':n
O fi pirant
a oliciu l
Illt!H'lano,
de> infun arin
ntónio
.. ndid
dt I· oro
Galnbou .J.\h( ,.Arnarinclo]
ih iro 1 into
.10 Ó ~lnllu("
.Alvos de ( livoira,
RegImento do infantarl

.Alf~'~

11.0

6

llJiliri~nf) d ,irtf 11 adn, o a pirnntc n ofi('il11 midf' Infantal','
Edmlln If) l' rr ira Lo}'
A h'p!j
l'nl'oil'fi.
R

hCl'mo

ORDE!\f DO EXBRCITO
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Regimento de infantaria

N.' 2

2." Sério

n." 7

Alferes milicianos de infantaria.
OH nspirantes
a oficial
milicianos de infantaria Frnncisco Pereira do Castro
e Fernando Gonçalves Pedro )[('squita.
Regimento de infantaria

Alferes milicianos de infantaria.
milicianos
de infnnturia Daniel

ves o ,'011sa f-\alllpaio
};'ntividado :-;arai\':I.

o

n." 9
OH

nspirnntcs

a oficinl

Mar-hudo Ribeiro ChaAruílcur Alves Ferreira
da

Regimento de infantaria n." 10

Alferes milicianos do infnntnriu,
os aspirantes
a oficial
milicianos do infantaria .1086 Correia. Ivon Luis Martins Brntlll:io, :\[allll 1 Pcreirn da ~ih'a o i\lanud Pereira do Carvalho.
Regimento do infantaria

11. e

12

Alferes milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milir-iuuos
(lo infantnri»
Augusto Cn mncho Vioiru, António do .Iosus Pereira (' .Iosé da Paz. Olhupio.
Regimento de infantaria

II.· 13

Alferes milicianos <1(' infantaria
0" a~pirant('s
a oflcial
miliciuno«
dI' infa nt.uiu ,\lall\1l'l .lonquim de .Io '118
Vioirn dll ~ih'a (, Mal11l01 Lopes.
Regimento do infantaria

)\ lfcros

miliciano

n:' 14

de in(antal'itl.
o nspir.mtn a oíiciul miA l vnro i\rol'oim Hodl'iglll':-I :--\ooil'o

lu-in no de inf':llltal'ia
Baptista.

Regimento de infantaria

Alferes
milicinno
dr infantaria,
liciano do infant.ui., O:thl'il'l

n," 16

o :Ispil':lllto a olit-inl
~('l'ra ('apllc!w.

Batalhão Independente do Infantaria

mi-

n.· 19

)\ lfl'l'üs milir-innus
<1<, inful1t:\l'in
os a 'pil'antl's
a 011('i111
ltIili('il1110S <III illfant:ll'ia
I' ()t'Ill1l1do .I(l~t; da
li III fi 1'11
LOIllOlitlo l I )i!\,id bl<'lIt<\l'io d( ~. <',])]'('''11.
Batal~ o (lo caçlldores n. o I

Alf'tN!
llIili('iatlll dI' illfnl1tal'Í:l.
nspirllntn a ofi('inl
li(·intlo II illf'alltari:t"Unl'l()s
Bt'utH'() dI' ()Ii\ ('it'n.
(l

1111-
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N.o ~

Batalhão de caçadores n. o 2

Alth'cs

milicianos

mili('ial\()s
Augusto

de infantaria.

do infanturin
Pinto Serra

OR

André

e Júlio

aspiruntcs

a o~~ial

Vic nto Lapa.

dos Santos

César

Martins.

n.O 3
os aspirantes

Batalhão de caçadores

Alferes milicianos
do infantaria,
milicianos
,lo infantaria
Carlos

Olimpio

Xlartina

Augusto

a oficial
Borges (\

•'ih-a.
Batalhão de caçadores n." 5

Alf'ercs

mil icinnos dr' infantaria,
o. aspiruntos
milicianos
do infantaria
FI' edorico Aucusto
\'0<10

).[orais

o Manuel

Snrrnonto , .1o:ó António

Antônio

Salvado

a olicinl
do Aze-

Lnnrc.mo

Dinis

'l r~Yllr;os.

Batalhão de caçadores

n.O

fi

Alferes milil'iano de infnnturin , o nspirant
a oficial
licinno de infantaria ,}osú Lopes da l'o 'ta.
Batalhão de caçadores

Alferes

n.O

1l11-

8

milicianos

de infantaria,
o a. pirnntos a ofi('ial
milicianos de infantaria .Ioli.) A, CI'II"ÜO • ~nJles Santos
I'alrão. João Evang ·li ta \1 GOIIH~ia l' .Insó (~onl:al\'cs

..Tarl'iso.
Batalhllo de caçadore

Alferes

miliciano

.le infantaria,

mili('iallo
dI' infantaria
J\1IUlllio Alfredo .our

11.0 9

o. a. pirantes

a oli('ial

~Iúrio .101';";' I, ranco P na
Brandão Simõe Vinnn.

Batalhão de caçadore"

.0

la

Alf:l'~cg inilicinuo <1(' inft ntnrin. o n. pirant
a oíicinl nu11('1:lllo
do infantaria 'l'it Amãudi
d Faria.
n.O I
,A1f('~·~s.milicianos <1(' infantal'in. O n pir:lnt
a oficial
1ll111('I<lnO
de infantnl'ia Artur,
fanul'l ;\1 ra ( O lho,
FI'.l'nan(!o. :'Ilanuel ). ('1'1' ira Bapti tn \'j("'a:,
.10'1'1 .10'1flU1Ill BulHO )111 an,
•.'C'ralirn 11 ·nriqu
da .'ih·l1l'allto, e.1 nsó d (Jivei1'n dn • 'ih'a.
Batalhão de metralh dor s

n.O 2
AII'r.I'r. miliciano d· infnlltari, . o '1. piro ut n ofil·ial
lil'innn l!t- infantaria
arl
Ah'
(; ll" ia.
Batalh-o 110metralh dorns

IlH-

G8

2,- Srrie
Batalhão de caçadores

n. o 2 (Angola)

Alferes miliciano do infantaria,
o aspirante a oficial mi.
lieinno do iufunturia Jorge Augusto Ferreira Neto.
Regll11ento de artilharia

ligeira

11,·

I

Alferes milicianos
de artilharia,
08 aspirantes
a oficial
milicianos
de artilharia
Fernando
Macedo do Xlcdei1'OS,
Francisco
.J OSÓ Costa Fa]{'iLO, Orlando J[endoR
Martins Manso, Pedro Maver do Abreu Lobo e Vasco
Jorge dos Heis Couto.
Ragimento de artilharia

ligeira

II,·

2

A lferes mil icianos do arti Iharia, os a~Jl irnntos a oficia I
milicianos de artilharia
Alexandre
At.ilibn Peroirn elo
~ollsa Hurbosu Cunojo, Yasro Borges Duarto Branco,
.1úlio (l onçul vos Fernandes,
O('t:'t vio l luil io Lca I 00mos Loiro, Ismar da Cunha Forreiru o Cnrlos .Jordiío
Pedro Forroirn.
Regimento de artilharia

ligeira

11,·

3

Alferes milicianos do artilhnrin,
os aspiruntes
a oficinl
milicianos de artilharia
l lernâni José Cauto Lopes da
Costa, Carlos Alborto Borgl'H Alvoirinho, Luis .laimo
do Freitas o ('o~ta, Fornundo .J08(\ Cristóvão ti Freitas) Fernnndo
dOIi
:-:alltos Cordeiro
Subtil, António
.I oaqnim FOJlHE'('a, Mnnucl 1\1(11'0 Forl'eil'll Lumproão ,
.Iouquim .Iovita UOI'I'(\ia da ~il\'1I 0.\11>01'10 J Ionriquo
do )latoH Houl'igues.
1

Regimento de artilharia

lioeira n,· 4

milir-iunos
til' urtilh.uia.
os uspirnntcs
a ofi('ial
lllili<:ialloH do 1I1'tilllllria António Ma nuo! dn ~ih'a :-;alltos Cervcirn Pinto, ,10,0 Fornandcs
:-;illlih ., Halll do
~allt()s Coito o .Iúlio liibciro (lal'l'j .

1\11't'1'0;;

Rogimento do artilharia

ligoira n, 5
II

.\lf('I't'8 lIIilicianos d nrtilhal'ia,
0, :IH]lil':Illtrs :t !lli('ial
mili('iallos dI :trtillwl'ia ,IOH(~ :\tuJluol Alvps FI rnulId ii
o S IIJasti~o l'odl'igul's dos. antll ],'onll'H,
Regimento

do artilharill

n,O

Alflll'CH lnili('illllo: dI' :ll'tillllll'ia, o
Illili('i:wos de :lr'tillllll'in .\ut6nio de
I'iuto ~Iuiil :\lplIdt's. I,uis I:OljIlO
.JosÓ :\ludail do :ou II ( abrlll Unlh
\'itlho L '(;I'i\n1.

G

IIspil':llltl fi n oficiul
<luadalu]l
'I'n\·( ira
\rUSf·OIH,{.los I )jll ••
iro
Hui li ( Ir-
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Reailllento de artilharia

pesada n,O 1

.\lf0te-; mili('ianos do m-t'lharia, os fi. pirantes a oficial
milicianos de artilharln
António Gomos da (l:lIUU
.\.niu(·al, Bento Dias e Jorge de Almeida Pais,
Regimento de artilharia

pesada n,O 2

Alferes milicianos de artilharia,
os li pirantes a oficial
lllilicianos do artilharia Ago tinho Uflndido do 'a~tos
'o. ta, António Martin Moutinho, ( ustavo 11(,IlTl~l'IO
Yioira Dinis Ilumh rto Jorco de .Iurrnlhiies Xloreira,
-Ionquim da ' CUIlUU Lobo e b Manuel e-Vicente 1\ I'
orerra
Ferreira.
Regimento de artilharia

~\ lferos

ruiliciuno

pesada n,· 3

piruntes fi oficial
Almeida Vieira,
~[anur>l Haimulllo
Forreirn de Oliv ira, Abílio .losó
Poreirn do AZ(I\"(ldo, Mm'(' lo de Carvalho I'órlclos da
Cruz I Arlindo da ('\lnba Figueirul.

milioiunus

<1(1 urtill.n ria, o:

do arti.hnrin

li

Orlan lo d

Regimento do artilharia

de costa

Alferes milicianos de artilharia
O aspirantes
n ofi('ial
miliciano') de artill aria Joaquim I'edro do' H i e
.10'1; Mnnu 1 de (astro
A tald Cordeiro,
Rogimento de artilharia

antiaére

fixa

Alfl~I'(\s milil'iano d nrtilhnri'l, o a. piranto. fi oficial
mllíciauo
do artilhuriu
H f-,(.r:o 1':llgl>nO l luitrie (II
.\IIllPida '1': \ l\I'P , Lu! .)0:0 d Bano, Faria e "astro
~\ntunll'. Hog{tri,) (,on~a\('
Pinto, .AlI> rto do Amaral
~larqu('; da Costa
All. rto da Iiochu 'unlos
ii
:\Into ,
Grupo independente de artilh

1'1 de mont nha

.\lfl':~s, mili"iano
d Ilrtilhnri!l, o 11 pirnnt . fi ofirinl
mll,1'1ano
do artlhnr' fi J oilo
1m ida L .hão, .:\ b I
h ('s do 1..11(' I'da. .Ioilo Lu! I r(1ira .Jo ~ ]'('1'1 ira
Pinto
[auu 1 d .\1 n id Yi I ,
'
j,

Grupo de artilharia

If~I:I2'

contra aeronaves n,. I

lllili('inn~1 de nnill r'fi o 'I pirllnt n ofl('ial lIIinrtllhari'\ .10 •• \II'U to dn .. Illto \'ar ln,

],rluno I
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contra aeronaves n.· 2

Alforos milicianos
do artilhnria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
elo artilharia
Frnncisco
(~llarcsllla elo Almoida, l lernáni .Icsó Abruntcs dos ~anto~ e José Eug('nio Xe\'t's de Lima.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n." 3

Alferes
mi Iicinuos de' artil hn ria. os aspirnutos
a oticia I
milicianos
ele urt ilhuriu
Edllarclo .Jose' ela Fonsccn
Costa, Manuel da Costa Hodrigllcs.
Mauuc] do (llivoira Alves do ~ú, Vasco Amadeu Malgl':tnd do Prlneipo o ~antos o Zacari<ls Afnuso Pala do Lima.
Grupo de especialistas

Alferes
milicianos
elo artilhnrin,
os aspirnntos
a oíicinl
milicianos
elo artilharia
Ilídio António
l':st '\'(':-1) ~[anuol Hui (Iunçulvos
Veloso da Yl'iga c António Curval ho .T ÍLIl ior.
Bateria independente de defosa do costa n. o 2

Alfero« miliciano
do artilharia.
() aspirnuto a oficial
liciauo de artilluu-iu Cel·i1io Gomes ela Silvn ,

1ll1-

Bateria independente de defesa de costa n. n 3

Alferes
mil it-innn de artilharia.
o nspir.mto a oficial
licinno do artilharia
Abel .Iosé Porcir« d(\ Ec;a.
,Ie tancelros n,· I
Alferes milicianos clI' cnval.ni«,
os a pirnnto:
milicianos
do c':l,'nl:ll'ia ~\r()lIS0 8:lloul'l
•'iha o Frnncisco Cuctuno Forroirn ,

IlH-

R~gimento

n,O 2
o aspirallto

a llfieial
'al'1I1olla

('

Regimento de laucelrcs

A1f<'l'('s miliC'i:tno (Ip c:1\'ahrin,
('WIlO d,· c;t\'nl:u'ia
.f:'l(·OlllO

•'n:l\'lldl':l

Regimento de cnvalnria

AleNOS
('i:lllO

milic'iano d c'a"alnrio,
de' cH\'al:lria I )llming),

Rogimento do cavalaria

mili-

n,· 3

o a pil'ant

,lo.

a ofi('ial

de ()I"I\(,III. 1:1'11-

a oficial

lIlili-

I" 10'00:-'('11.
n,· 4

J\lf0.l'(,
Illili('inuos
d (·H\'ldnrin. (). :t!lpil', nl
II nfi('inl
IIIilil'ialll1S di' (':l\'alnl'iu
,Ioiio ..\1111111(', I, (>1'0: nd'
I,\ll'iallo ela UOllcoi<:ão UIlRIlC':l.

..
'.

Regimento de cavalaria

~
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C)

n.· 6

Alferes miliciunos ti cuvalnria. O" aspirantes
a oficial
milicianos ti. cavul. ria Luis Gouv ia ::-aJ'ai"<L do Castilho, Afonso Eduardo de Melo Lopo: ~latclI:'; .. Jor;.;o
Lobo do ~Il'sqlli(a
Erne to Augusto da Hoclta.
Reglmol1to do cavalari

11.·

7

Alft'r(ls milicianos do cavnlariu, O a pirant 'S a oficiul
milicianos til' cavuluriu Luls ~laI'ia Garci« HilJoiro,
Carlos Fredl'l'Ícu
Ui,IS .Antunes,
F'ramisco
Hipúlito
do Garl'\'s ~alcl:l(lIlfi \ Fons ,'U ' Luís Eduardo I'aluia
Vaz.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes miliciano
do cngeuhnrin, O' aspiruntos a oficial
milil'iallo:,; dI' llllgollllllria .Iuão António Pinto (;ol1 ;alYPS. Uani 1 1\1arl!llOS Guhnurãcs
o liuul (lOI çalves do
l

Fn'itas.

(Vi. ,ula p.a!u "'rUmEI II de
(1)\'ldu

uJUoJutnODlOIi,

LIi um 'j do P zeruhro do HUI), .. ]l.o
lorwu .. dv Du..:.rulO u.O :!2:2~)7l.

C"vlll

llO

Batalhão de pentenerrcs

.\If\·n·s miliciauo do cngenharla,
o aspiruut
miliciano
do engenharia
.Ioão :\lar('eliulJ
Cardo

a I)fjt'ial
~rarf}u()s

I).

(\'Iudll

1'010 'I'r lbun

I do Centn

do, Idos etuc lumentos, n.

om 2 cio [)ozemblo

termo do lJ cretu

I.o grupo de compannl

5

dn l~ lU. 810

0.° .2:.!57).

de saúde

.\lfm'es mil.<'Ínllos
módico, O a. pirnnt . a ofkial mi li('iuno médico
F(\l'llulldo (Juílll 'rm Hil> ·iro Muia !ln
Va '('UllI' '10' Dia' C l· 'mando
Grilo l'cr s
(l OlUe.'.
U

2.

grupo do companhi s de saúde

.\l~ 'I' milieiuno flu'mac('utlco
O a pirllllt a ficiul milieiullo farmac 'utico .\lltÓllio Jo 't d ~four V.I
1,° grupo do comp nhias do subsi tênci s

AI!' n'
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2.° grupo dll companhias do subsistências

Alferes milicianos do I'cn'ic:u de' udministrução
militar,
os uspirnntes a ol!e'ial tuilicin nos do JU08111() :; n iço
Alberto
1<:duur.lo () 1h>lu.'rty I,'aria Morais, A rmando
(la Fonseca :\[llJ"(!lW , Frvncisco
Iíosado (1 iüo, Juaquim
Pereira Huivo, .Jo~.\ :\hriano
AIH''> ela Encarnnção
o
Vasco do Almeida F, ri".
(\·15 ul us POI'l I'rlbun at de Cuut ns om C.4
D 'I' ubro do 1(110 •. \0
de vídos OJIIOIUJIICutoB, IlUIi termos ,lo Decreto n,o 2~ 20);).

Por portaria
Contando

de 30 ele Xorembro

a nntiguidado

cle Ir) 1.9:

dcsdo 1 do ....'o\"f)1nhro

de l~)·JU:

Regimento do Infantaria n. o I

milicianos do infantaria,
em disponil.ilida-lo,
o
aspir.mtes
:t oficinl
milic'nnos cio infantaria,
em di. }lonihilidade,
António
do I;'iglwiredo
Dellino , Carlos AI·
bcrto 00n\,ul\'08,
Du\"ill Pinto de Morais ~armento,
Jolio Paulo Leal do Azevedo Uunha e Luis Francisco
Correia Mendes Rebelo.

AlfOI'CS

Regimento do infantaria

n.· 2

Alferes
miliciunos
do inlunturiu,
om dispouihilidnd
, 0"'
aspirnnt
a ofieiul milicianos de infantnrin,
em di 'ponihilid.ul , :\fanuI·1 I'aulo Menclls da Luz e 01'1. Ilda ria
Costa Forrciru,
Regimento de Infnntarla n.o 3

Alforos
milicianos
de infa: taria , cm di. poniliilidad
, O
<lSpil'nntps a oficial miliciano
(h infnntnrin,
cm di. 1'0nibiliduc1€', :\llu·I·('liIlO • obraI, ~lnnll·1 11 llriqu l Oonc;alvos HorA s O • [anuol Ji'i1ipe (I() tu I{odriguc·.
Regimento d Ilf ",taria n. o 4

.Alfore~ miliciano:
(1 infunturin,
(\i11 rl:t-lponibilidnJ
, o
aspirantos
a oficial lIIilirinllos d infnntaria,
m di. ponibilidlldc,
1\'0 T to ~1ad irn. ...r o I.> r
1 [ullud António
Co ta T i.oim.
Regimento de Infantarl,\

Alforc
pirnnto
li(laclc,

II."

li

llliliciuno do infunt •• ·ia, III di p nihi1i hd(l fi'
tl 1If1I'iul milicimlll
d inf ut.lI·ia. 'lU di ponibi.Jnno Hlli,,() ('''I'do () I' n' ,jra.

2,' Hérie

onDEM DO EXeROI'l'O N," 2
Rogimonto de iníantaria

n. 6
9

Alfcr S miliciano:
d infantar.a,
em di .ponihilidade,
os
H"pirant,'s a oficiul nriliciauos ti infantaria, cm di~ponibilidado, .To ê .Iítlio do 'leatos Corto ne:~l,: Augusto
Veloso :\[oroil'a Júnior. Abel Lourosa o ~d\'a o ?llanuel .Jo [lragança T ·lídcr.
é

Regimento de Inl nt ria n. o 7

. \.1foI'0

tuiliciano
d infantaria,
em dispo~ibili,la(l?,
os
a spirante
a oti('ial miliciano. do infanturiu
nn disponibili(lade . José Dinis Bapti sta do Suntos, ~l:í.riu Noto
da .'ilva 1,ontâo (} ;\[úrio de Figu iredo Veloso.
Regimento de infantaria

n,O 8

.Alferes milil'ianO>l li infantaria,
nn di ponibilidude,
os
uspiruntes 11 oficial miliciano'
de infantaria,
em disponibilidadr-,
1\lIg lu Fernaudo
[110
r lo 0, Adolin» _\ugu to Amorim Rebelo 'I'ei .oira d Andrnde ti
Castro Corre iu, .lanuel Joaquim ,ulIlpnio '['iUOI'U (lo
Faria o João Faria Rodrigues Barbo a.
Regimento de infantaria

n.O 9

Alferes
miliciano do infantaria,
m di ponibilldu.l«,
()
aspirnut
:t oficial miliciano
de infunti da, ('111 disponihilidade, C" imiro Alb rto J out ti Macedo.
Regimento de Inl ntarln n.' 10
miliciano
d infuntnria,
em di }Jonibilidnd ,
U pil'unt
n oficiul milil'inno de infuntarin,
ln li ponibilidado, ~~rgio lonc:nh' .

Alf

r0S

l)

R oimento de Infantaria n. o "
.\ 11'(·1'.' miliciano
d infnnt ri.. cm lli pOllibilida I . II
a InrHllte:
fi olicial milil'inno.
d inhntm·in. <'111 di !lO'
nil)ilidall(., .\ntônio Tm ar
1Iol'l. ndor !\l\' ~[llch~1I1o,
l'l.ldro ).lúrio 'I)aro • [urtinol.,
ldl.niu 'imõ.
'Ollll",
Vítur Jo' 'rnand(, • <'f1u ira Cab <:ada (: J·.duardo d .
Santos l'alndo Cap<,ln.

I\arutu.
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Regimento de infantaria
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n, o 13

Alteres
milicianos
de infantaria,
em disponihilidude,
os
aspirantes
a oficiul milicianos de infantaria,
cm ditipunibilidad(', Fran('isco Gil de Azevedo, .Iuime Constuutino dos Santos o Ii.uuiro Vieira Pinto.
Regimento de infantaria

n.v 14

Alferes milicianos
do infantaria,
em disponibilidade.
os
aspirantes a o íicin l milicianos d{' infau tnria. oui disponibilidade, .J úl io I{o('l1a da Costa ~Ioniz, .J ü:-.ó Coelho
Rebelo Cota, .Iosé GOIlH'H Forreiru de Almoida o .losé
Lopes da Costa.
Regimento de infantaria

n.· 15

Alferes iuilicinuos
do infantaria,
oiu dispouihilidude,
os
aspiruntcs
a oticinl iniliciano« do infunturin,
CIlI disponihilidudo.
António
Heut» Lobato de ?\l(llo, lo' 'mando
Luis Silll<lI's Féri«, Fruncisco
do Oliveirn [·'aia, Augusto Tito de :\lorais, Fruneisr-o
Inác-io .lnrdim .' avier , Fernmulo
Ilaptista da :-;ilva , .J osé .:\Ta111101 Figul'ira
Diati O .J oão Fruucisco Margarido.
Regimento do Infantaria n. o 16
111iIicianos
do i II fanta ria, 0111 dispon ihilidudo, tiS
aspirantes
a oliciul milicinuos
do infuuturia , (,1lI ai~Il(,.
nihilidado, Artur Pistll('!tini Uul\ lLO, Manu«] du h'onsecu
Nobre, Hui António Alves do
do Ibl'1)() n Viana

.\lI'OI'OS

mo

o Augusto

.10

lJ d '

SOll~n

.AlIlll(!ll

'I'qllo

Batalh o Independente do infantaria

_'[atos.
n.· 17

AIJ'el'L'. IIlili('i:tIlO~ dll inf:lntllria,
<'111 di pouibilidlld
. O
aspiranto.'
:t ofi('ial Illili('ianos
dI' infantaria,
(ln (li polIibilidadp,
j,'J!!on da Ho, a l'illl '01('1, ~(llllll('l ~r 1110'
dos ~'allt()s C l'ad()~ ~\nt(lIlio do ~(a('l'd() (' ;::-iOll I\.
Batlllh o independonte de infantaria

n, v 19

Alful'O,

mili(·illlIotj do illfantllJ'ill,
1111 di 'polliLJilitlud
()
:lspir:lIltC's a oiil'inl mil:,'illl108 ti infulltnrill
III di }l"llil,ilidndo:
:\Iúrio Itllillllllldo
I 111'])( ito (otrilll,
.J()I·~(·
1':dllllrd(l l~ol'g(\S (,011<'/l1\,( " J\ dolfo dI' ,'Oll a 131'11,no
,Júlli(Jr

o .Joal) .10

~lolll'a

~ald(·il':L d( FI'! itu ,

2.- Héric
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Batalhão de caçadores n.· I

Alferes miliciano
de infantaria,
cm (1isponihilida(I~, os
aspirallte: a oficial milicianos de infantaria. cm dlSp~nibilidadl' , Manuel Ferunndes
losta O Augusto Guimar1ies Amora.
Batalhão de caçadores n.· 2

Alfere~ milicianos de infuntaria,
em di ponihili<lad~, oa
aspirantes a oficial miliciano
de infantaria? cm disponibilidadc, Abel Pacheco Moreirn, António Augusto
Urnwiro dos Heis, Guilherme Rapo o de ~roura, .J osé
Luis Humos, Mário de ousa Borges
João Manuel
Ataide das ...[eves.
Batalhão de caçadores n.· 3

Alferos mili"ianos (lo infantaria,
cm di. pouibilidnde,
os
aspirnntos a oficiul miliciano de infanturia, eru disponibilidade, António João Figuoirulo
arrnona Lima,
Eduardo Manuel Tavares de :\1010, lIuml)('rto Fernandes dos Santos, .T oão .T osé Pe soa Trigo . .T osó Henrique Ferreira
de Magulhãea e Luis Filipe ~[arozzini
da Rocha e Sá.
Batalhão de caçadores n.· 4

Alferes milicianos de infantaria
em disponibilidndo,
os
aspirante:
fi oficial miliciano
do infantaria,
m di ponihilirludo, Armindo
alvndo :\fartinho
\ U co Lino da
ilva, António d .J 'U~ Ventura,
ntónio
Jalnpoz
(Jomes narl'ia,
Lino d Campo
....ogueira o Carlos
António ti ,011 a Bot lho harri
Pinto ~1( UI'Üo.
I

Batalhão de caçadores

n.O

5

pOllihilidad',

o

Batalhao de caçadores n.· 6

Alter
mili .inno do infant ri
a pirnnt!'s fi oti inl mili inn

m di ponibilidnd , o
inf lItnrin o.m di pu

7G
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nihilidadc,
Sobustião Caio da ~ ilva Falcão, l\fanIH'1
Morais. José Maria,
Fernando
do Castro i\1'\'OS I'
Daniel Tascillwnto Teixeira Brlgida,
Batalhão de caçadores n,o 7

Alferes milicianos do infantaria,
cm disponibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos (lo infantaria. cm disponibilidade, Luis Ferreira Vicente, José Poixeiro :-;imo \ .
o A bel da 'I'rimlade Pereira,
Batalhão de caçadores n,· 8

Alferes milicianos de infantaria,
0111 disponibilidade,
()~
aspirantes a oficial milicianos do infantaria, em disponibilidude •. Joaquim António
Mureirn , Luís Filipl' dI'
Carvalho Pinto Castro do Vnlo O Vusconcolos
l lcnriquo Bernardo Martin~ Carneiro .Iuciuto l' Nuuo (lonçn lvcs Baeha do Almeida Ribeiro.
Batalhão de caçadores

A HOI'os milicianos do
aspirantes a olit-iul
nibilidnde,
António
«hcco o Duarte do

II,·

9

infantaria,
em dísponihili.l.ulo,
o
milicianos
de infnuturi»,
om di PIIFrtlnci .co do A breu "arnoil'o P,lFari;! :\lolltl'iro
P:ll'h('(·o,

Batalhão de caçadores n,· 10

miliciauos do infun tariu, 1'111 di, pOllihilidad
a~J1iralltl'f! a ofiuinl m ilir-innos
d(\ infnntnrin.
0111 di !l0nihilidurlo, Amllcn r Augu to Moutillho, I I,lJdOl'. ucona
UOI'l'C'ia (ha\('~
Unr!o ;\lbpI'tll l'l!,'hl'ro ..\lol'eirn,

A11'01'('8

l

(1!iI

l

Batalhilo de metralhadoras n,· I

milicinnos
<lo illl'allf:ll'i:l, ('111 di rponihilíd
O
aspirauto:
a olieiul miliciunos
de infuntnria
m di po-

AIl'lIJ'('s

llibilida<ll',

HOl'lta

,Io::;ú

('111'<10

.\1111111(·1 .\I:lrllll<lo

~IIIl,tin

\

o d

li,

Batalh o de metralhador

11,°

2

IlIilil'illllOS t!tI illr/lllttll'i.l, 'III di p nibilidadt',
O
aspil'lIlltl's II oli<!inl IlIili(·iallll~ ,]( infllllt lI'ia. cm di!>l)l Ilibilidfldl\.
Arllllllldo
dn ~ilnl (1011\,'\1\(
, .lo {. ~\I!gll to

Alf'ol'l's

da ( !lll(' it;iio, ,lo (' .Alltt'lIlÍlI
PI r irll dI :-;ih'a jll'IIÔI"

1Il'II"lL tI. l,'uz

.101'"

ORDEM DO EXERCITO N." ~
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n. 3
Q

Alfere~ milicinuos I] infuntarin,
PUl IIi ponibilidude,
os
aSllirnlltes a oficial milicianos de inf:ll~tal'iu, 0;11dlSp~nibilidnlle, Forunndo Manuel de AhncHla de h~~'l.,
bu~mnrãe::;, António Sorra do Lemos, Alb rto do ..,:~ Ohvoira o Adrianu

Cun ha.
Batalhão de especialistas

Alfol'e "miliciano do infantaria,
1lI (Ii~ponibilitla.~o,
o .a~pirunto a oficial miliciano de infantaria
cm 111 ponibilidude, Augusto da Assunção Fernuude
Mnrtins.
Centro de mObilização de infantaria

.\\f'crlis milicianos do
a oficial miliciano,'
Mon toiro Santiago.
e ~1a1\1I('1 Pestana.

n.· I

infantaria,

IiI' nciados, o aspiruntcs
<I .. iufautarla,
liceu .iados, .A ntónio
Alfrc<lo .\ ugu to dos: unto .\ nlba I
Goulão Cortê
'ur:\(lo,

Regimento de artilharia

ligeira n.O I

Alferes milicianos de artilharia:
cm tlisponibilidallc,
o
aspirantes
a oficial miliciano. d artilharia, em disponibilidadc, Duarte Manu 1 P
anhn do ... untos, .J oão
Fernando
M orando Henrique
d \ Azcv do o .J osó
I·~l.utério Dias Cunha.
Regimento de artilharia

ligeIra n.· 2

Alt'ert\S miliciano
(lo artilharia,
I m di ponibili.lndo,
<l,
nspir.mto
a oficial miliciano
de artilharia,
111 di po.
llihilid:l<lc,
'i'indid)
I· rnnnd
Rib iro I lunrte do
('astro
'I' ar Inchado
1,ran i co 1, li .iano li Moura
I' .laimo
A1Jtlio <lo Oliv ira Brnuc .
RegImento de artilharia

All'cl'c.
a~pil'H1I t

ligeira n.O 3

OlmEM
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Regimento de artilharia ligeira n." 4

A lferes milicianos do artilharia) em <l isponihil idade, os
uspirantcs a oficial milicianos de artilharia, om di. ponibilidade, Domingos de Castro Gentil Soares Brnnco,
João Cohen Bettcncourt
Vascoucolos
Correia e .\ vila.
João Tlowart Davis Nunes Marques
Cardoso, José
Eduardo ~rcir('les da Costa Monteiro c Samuel de .Icsus Ferreira do Carvalho.
Regimento de artilharia ligeira n.° 5

Alferes milicianos
de artilharia,
om dispnnibilidn.lo,
0:aspirantes
a oficial milicianos
do artilharia, cm disponibilidade,
António Alberto }I'el'rcira Afonso, .lorgo
Vieira Alves, .T uimo Mornis nonçalvc» Ramos, Jos é
Maria Leito do Freitas Sunrpnio,
~fanuol Sociro <1(.
Abreu Viana O Domingos de Almeida Pinto,
Regimentodo artilharia n.O 6

Alferes milicianos do artilbnri«,
em disponibilidade,
ns
aspirantes
a oficial milicianos do artilharia
C!lI (li ']lonihilidado, João tI SOIl~a Mota, HallI Antúnio
David
Gomos, Jerónimo
Frnncisuo
dn Silvu Barnos Lopes,
Luis gdllardo ~ oaros do Albergnria Hurnay, :\f:tlluel
Alexandre
Baptista Prntn Dias, José Corado da :\Iot •
Amad 'u Luís do Snusn BOl'gos o lar los OOllll Vi·
CCUÍl'.

Regimonto do artilharia pesada n," I

AIJ'l'rl's milicianos
do artilharia,
(111
di ponihilidnd I, o
aspiruntos
a oficia! milicianos d< urtilhnria om (Ii ]lo'
nibilidad(1 Artur Vasqu
<lo Cnrvnlh« Armando P .
r irn do Carvalho,
.A Ihpl'to Dunrh :\1ora i ,l\nt 1'0
l\[:U'tills
~olarillhll,
Aristid(Is
.Iar'ia
F!'ijtl
(luilhprml
Alfrodo d( )forais F(Il'l'oil'a ;..; 111'r1\ "da Hodl'i"lI
,Júlio ,lo (', ,':lil<ll\ dos ~allt() ,,10'( .\Ih",to Pina B b I
(1<, ~Ia l'lIlh:i( li, Lni .Joü" da ~f:ltn (':11(1 irn I ir ,
Leollol Limu Irl'lll'i'll!Oll d \ nHI'\'tdho
.. 'lIlt,) ( I ui
Mallllel (1 LIIWl'a dl I 011II.
Regimento de artilharia posada n," 2

mili('i
fi. p,il:nntl'
IIIllJIl<lnd ,

\1(11'05

1110
li

d( lll'tilhl1l'in,

()1!('~1I1 mili 'inno

.J\IIll'rwf)

do

PI1l

(Ii

d nrtilh
.: Ilto ('0 tI

]I

niIJilid d ,

O

ri I t 111 di Jlo,
'u pur IlUm I

2.' Série
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Lopes Pinheiro, Manuel Cnrdoso
'im(')es, Polica,rJ~o
Cope.lu Afonso
Hui Lourenço
do Amaral
OSUrlO
BOI'gel! o Hui .J~rg( de Lucerda ...'"oronha Peres.
I

Regimento de artilharia

pesada n.· 3

Alferes milicianos de artilharia,
cm disponibilidudc,
os
aspirantes
a oficial miliciano. dI artilharia,
cm dlsP?llibiliJade,
Luís Aurrusto
Toglleirn Vinh~, António
Manuel Uontruirus Muchudo ....untos, I, rallCISCO Barros
Carneil'o Lopos, Luis .Ioâo llueirús Frnea L t\l.lIar(lH,
João Muuuel ;\Inrtin
Correia, José "'unos (Iuiomar,
José da il\'<l Gonçalves Soares, . Iúrio de Moura Alves,
erufim ;\Iendt's Leal de 'ou a Machndc, ::\la11ne1
Edgar do 'u stro Guiz«, Hui do Oliveira Mondes, .losé
Hipólito do Andrado Iieb lu Y.lZ Rnposo, ::\l~rio Madeira Crespo ::\Iatus do ~antoB, Xlanuel Bota Filipo
Viegas e 'urlos (r IIi 1herrno ~I ugno do • ou a.
1

.lo

Grupo independente de artilharia

Alferes

milil'iauos

de montanha

do artilharia,

cm disponiliilidndo,
os
aspirnntcs
a oficial miliciano
do artilharia,
cm disponihilidnd " Alexandre Toruás tIl' Mornis S:1l'11l0nto Forreira, Alfredo Emílio Pinto dr sousu Pimont I, António
Unimauo Fontes dos. autos Ferreira, António Torro,
Ilídio do Figueiredo
Ministro o Manu I Maria I'onty
Oliva.
Grupo independente de artilharia

Alferes milicianos do artilharia
aspirantp:; a otll'ial miliciano:
nihilidade, Carlos F'urin do
Frias ~lont('it·o.
Grupo de artilharia

de costa

di ponibilidudo,
os
do artilharia,
mn di poa tro I, n lllliro
'arIos
'1Il

contra aeronaves n.· I

~\lforos lIlili('innos dI! artilharia,
em di p nibilidad , o
a~Jl.il:nntcs a olit'ial milie·inno. el artiUluria
om di ponlutlldnde, .\ntónio .Ial'into Ih.xnú io d Brito, EdoIlH'U
Graciauo
da
J'uz
1m ida, ]1•• t VU\I ,11lUql;illl Dinis
Cent.no, .Jos~ Alh'rto
Cobrn (~l1itu-Q.lIitn l.Juí .10 Ú
1fartllls dn 11\'1l Yi nn, Vítor .10:") d 'ou
)lor irn
e .J o~\} Bouh Oll.
_
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Alt'ere. milil'Íflllos ti artilharia
m di ponibili lall , o
aspirante
a olicial miliciano
d
rtilharia
om di }lonibilitlarlo, .Ioaquim ~lnnn 1 .1 nd
dn'~
tu Lopo:
nll. '0, FCl'lland
H
nd· .lnrtin,
Il\nu I J\nt{lIIio

ORDEM DO EX~RCITO
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N.o 2

Frederico

Uiorgeil J\lirão, António
TU_
Tropa Baptista, Joaquim
Alves Pereira,
Bartolomeu
Borges Leitão, Fernando
Gouveia de Freitas da Silva, Alfredo Maria Carvalho
Matias Pedroso de Lima, António Osório do!'! Rautos
Carvalheira
e Ramiro Antunes Branco.
nes da Cruz Matias,

Ilnrúcio

Grupo de artilharia

Alferes

milicianos

aspiruntes
nibilidade,

contra aeronaves n.O3

de artilharia,

om disponibilidade,
(lo artilharia,
do Carvalho

a oficial milicianos
Abol .losé :'Ilaria

os

em dispoOsório de

Almeida, Alberto .Iosó do Valo Rogo Auiorhu, Armindo
.Tosé Sampaio
Martinho,
Carlos ..\ lborto 80 hra 1 :\Iarquos da Costa, Duarte Gonçalves,
]';duar-do Augu: to
Rodrigues
Pinto, Felisberto
Lopes da Silva Cardoso,
1<'61ix A uguato Lopes, Ilcn riqno :\fa II ucl Va7. e Viana,
.Iouquim Albino Antunes da Cunha, .lo.iquim I':milio
Torcato Barroca, Josó Sampaio Peixoto, Lúcio Manuel
do Azevedo Miranda, ~r:lnn(\1 Fcrreir» (Ia Silvu Babo,
Mário Lopes I;;stcvos , ;\Iúrio do Sousn ~rat;iis Fornnndos, Nuno Baptista Ribeiro Castanhoirn N unos, Octávio
Augusto Baptista 'orrito (}Sobas tião ~allta Iruz Lopes.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Alíorcs milicinnos do a.rtilhurin, om disponihilidurlo.
()
aspirnn tc» a oficinl milicinnos
cio artilharia.
um di:ponibilidudc,
Rui Passos Feio do Lemo' Viunu •. Antônio
Guedes Marques,
Júlio Coolh« da ~i1\'a Gi], O,abri.1
Armando Brito do Lemos Lobo I·'n~ir(l Pnntoju, Ah :lro
Anclmd
Forroira
Lima, .101"1;0 l;'aleüo
'aldC'ira Hi 'qUOH Poroirn,
Carlos 1I0llriquI\ 'l'OIm iro (ln!l(;lIl\'o.
Jos6 :\laria da ~il\'a, Damião :\[arlin. Pt res, Hocr(~rjll
Vítor cio Olivoil'a,
Hara('1 d jll'dinll :\Iolljnrdino
HO!lriquo Luís (la 'il\':l ~11I1·till .
Bateria independente de defesa do costa n. o 2

Alferes miliciullo d \ artilharia,
pirlLllto fi ofi('ial lIIili('lan() d
li<la<l{\) • Yi('()lllu ~\IIU)Jli() do

t

1II di pOllihilidlld
• () :l'arlilhuria,
DI di pOllibiou H DrlllllOnd B r \ ,

Grupo d e peclalistas

l\ Ir

lllili(:iallo
d" ndilhnrit
<'lU di ponibilidnd
p.il:llnt
;: ,~)fi('inl I~lil.ic:iallos d(. nftilhnria
om di ponlhdldad,
Ilto .J(\[·IIIl11JlO <11\ 11\'11 LuÓ'o.
Joaquim
\·011 liam
ti .\lm ida «linha.
rpS

.l,

(t

M
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Regimento de artilharia

de costa

.\Iferes milicianos de nrtilhuria , PIIl <lispollihilidad~, os
aspirante:; a oficial milicianos (le :\r:ilh~lria, em dl~pOniLilitlade, Ilusllio Co lho da Sil"a Htben'ü de ": l11101~a,
~rauuol Ah'l's da Silva, Tristão .Iu \ d ~lel() atnpaio ,
)1{trio .\.11>Ol'to Fernand ,~ t '() ta, Vasco Pedro )fal'tl ues ,
António .Alberto Xlnrtins da FOll"CCU, )1UllU( I Leonardo
Bettencou1"t
A ntónio
d( Almeida Duarte, .Iosó .Iouquim 'erp:: Pimentol (ln (o ta Lima, José António
'I'oixcira o António Clement
(.;il leutcno Pinto.
I

Regimento de lanceiros n,O I

.\lfol'oS miliciano.' do cavalaria, em di ponibilidudc, os
aspirante'
a oficial miliciano' d cavalaria. <'1Il di ponihilidudo, .l ustjno Mend
do Alm. ida e .losé .lerúnimo Ferreira da Uraç ,
Re~imento de lanceiros n,O 2

Alferes milicianos de cuvuluria, cm disJlonibilidad(',
os
uspirantos a oficial milicianos de cavahu-in , em disponibilidade, Luis Artur Martln: de )101lra Coutinho de \1meida de Eça . Armando de Oliveira Dum-to, .João PCtiro
.losé Rita Folquo de Mendouça Holim <lo Moura Barl'l to, Rodrigo
'6 ar Goncalve dl':á 'oglt ira, Va: ('0
da Silva nonçal\'(~
Miguel
ruano '! avares Hudrigue '.
Regimento de cavalaria

n,· 3

Alforo'

rin, ()I[J (li 1'0'
Bnpti tu, FOI'iro LIl( ,lo (
.Ioii

1

Augu

ponibilidul!o

'to

o

di I'!llinha, .Jollql1illl
AgI' Fprr ira
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n.O 5

Alferes milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos do cavulurin , em disponibilidade,
Amílcar
Santos de Araújo Branco, Luís
Marques Homem Cristo, Oarloa Manuel ~[ontoiro do
França Dória, Manuel do .Iosus Ventura Nunes, Luís
Simões Dias Cardoso do Vale, .J oão Carlos do \zevedo Lobo Pereira do Vasconcelos o Antônio Tomás
Maria do Jesus de Melo Costa da Câmnru.
Regimento de cavalaria

n. o 6

do

Alferes milicinnos
cuvulnriu,
om disponihilidadc,
os
aspirantes a oficial milicianos do cavalaria,
em disponibilidade,
João da Silveira I'ortocarrero
Cana, urro
Crispiniano e Altiuo Martins da Silv».
Regimento de cavalaria

n. o 7

Alferes milicianos
de cavalaria, em dispunihilidnrlc
, 0:aspirantes
a oficial milicianos
de cavnlaria, em disponibiiidado, Francisco .Iosó Nep(Jlvoda da Fonseca, José
Cabral Xunos Barata e GOII<:alo Castelo Branco dn
Costa de Sousa de Macedo Mosquitcla.
Regimento de cavalada

n. o 8

Alferes milicianos
do cn vnluriu, em disponihilidude,
os
aspirautes
a oficial niiliciuno«
do ca valaria, 0111 di '!Hlnibilidadc,
Fruneisco
Manuel Prestes HOlllão,
\lr!OS
Alberto Hapmw de :\[('lIdonça, J(alllll'l Iiiheiro Noguoira
Pires (' Joróuimo da Nil\":l Iiulu,
Regimento de engenharia

n. o I

Alferes milicianos
do on~tlnhal'in,
III di ponihilidnd
, I)
aspirantes
a oíicin] milicianos
d(1 ougenharia,
cm di pOllibilidadl,
Fornuudn António da V(,icta Frud " Américo Dias do A z(w"d(J. A ucusto CarIo!! Vai ior Po 1'tugnl Hiboiro, .1UI'~ ~rllllllol Alvos da , ih':I, .10 é
~loroil'a Barril, Vas('o ~[:tI1I1( I Call1]!o dI o<[ll(·il'll,
,Jos<Í ,~Iallllol NOI'I'lIoit'll
I>ullrto ( .\ntI'1I1io do Hei
Baptistn.
Regimento de engenharia

A Ifores mi!i('ianos do cn~llllharia,
aspimntes
a oli('illl IlLilil'ialllJ

n,· 2

0111 disJlllllibilidnd
o
dI onrronhurill, I m di Jlonibilidnd(,
Uabl'i( I Ih\\'id )llInt iro dI Burrll
•o
Maria ('n t ln ..\ntUII
!lola, ~rllllH ,I llarh,) II l' nim
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da Costa, • upoleâo Ferreira d. Alltor~IIl,. Hu~i.no ~~auuo] Ferreira do Castro, António de Oliveira 111111e1[0,
Ant6nio Ca~irnir() do Azevedo e Silva e Angelo Manuel da Fonseca Rosário.
Batalhão de telegraflstas

Alferes

lllilieial10s dI engenharia, im di:pOllih.ilidade, ?s
a olici tl milicianos ti eng nhariu, e~ll disponihilidade,
.10:;ó ),[unud dn o. ta ~larc;al: LUIs António Corr ia ,'im:io, Xlanu I Jo ' Guimarttes P .stana
Dinis dn Fon: eca, António
Eládio Fernandes
dos
Santo.,
Eduardo :-lpzata 'I'abor d 1 10'1'1'1' ira, Arman~o
~\llgusto de Figueiredo
Cuvaleir I I Silva, António
Sérgio Curnoiro Bit, torff Silva, .l oilo AU"I1:lo do Rosúrio da 'âmal':t Rebelo d Andra lo. Alberto Antun s
Martins,
imões li Jorge I"ol'jaz Tavurer 'arroiru , ('011tan do os doi' últimos a anti tuidud de 1 ti ' ~ ovembro
do 19-1-~.
aspirantes

Batalhão de caminhos de ferro

Alieres milil'iauos de ungenhnri I) I m di ponihilidauo,
os
aspirantes a oficial miliciunos do 'uc' nhnriu, ()1Il disponibilidade, .1"\10. undr frei 1'0 da uuhn liol» P iroiru,
Carlos Amândio Irnch Tcix .iru Pinto
Luís Mnnuel
Pessanha Pel'l'ira da f;'on~cca.
Grupo de companhias de trem auto

Alfcl'(ls ltlili('iallo· do ng 'nhnria
'fi1 di ponibilidado,
()'
aspirante.'
a oti('ial miliciano:
ti' e11O' 'Ilharia (1111 di~ponibilidadl', Franci ('o \nt.'mio" Innu 'I Pedro o Belal'
Lob!'(' do Vn. ('oncl'lo ~I lo • t 11 o Hodrigu
.J ol'g
Fllrllande~, I>a\'itl LOJl!'s ( oh n. Hui lall1l( 1 lIa ~ih'a
Andrade, Joito ~[nnu 1 Humo L}l'
da ~il\'!\ ( 1-'1'1'nando hCIl Fprraz .JitNlln d (n troo
Alfores mili('iauo do !'r\'i~o li ndlIliui trudio militaI'
cm di !'olliJ,ilidnd 'I o a pil'nnt n oficial l;lili('iano do
mosmo sorviço, l'm IIi ponibilidnd
, I; ( rUUIl lu BUl.uglo
tio ou a 'o ta I)uartt •

8t
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Borges Coutinho, António Maria Camacho do Sousa,
Carlos Sebastião Crispiniano do Lacerda Ferreira
Lobo, Claudino César Veiga da Gama Vieira, François Joseph Antoine Vian CORta, João Dias Afonso,
Jos6 António Coelho do Paula, José l Ienrique tios
Santos Rodrigues,
.Iosé Miguous Simões Vieira, .Iosé
de Oliveira e Castro, Manuel Afonso Cruz, Ricarte
Augusto de Matos, Vasco ~raria Vasques (la Cunha
do Eça, Francisco <lo Ma tos Guedes Lebre e .1oão da
Silva Fernandes Alogrio .
2.° grupo de companhias do subsistências

milicianos do serviço dI' udministruçiio
militar,
oin disponibilidade,
os aspirnutu»
a oficial milieianus
do mosmo sel'\·i(~(), em tlisPOllibilid;1!]o,
Alfredo dos
Reis Varundus, António MUlI\lC'1 (!t' Sousa Vieira, António Silvério
Fen-oira, Carlos Augusto do :-tA Eiras,
Carlos .loão da Silva Moroiru Jhto, j)uarte .JoslÍ Borgos Coutinho Espírito :-;anto :-;ilva, Fcrnaurlo
na ta,
Furuando Carlos Oama V.tlOIl!P, FI,t'Ilalldo Fornundes
No\'oK lorreia, Fernnudo Ferreira Figuoiru, F'! mundo
Guerra 1\1111(':1 (lalTupatos),
Fruncisco
~[alll1lll Aloxandrc do Oliveira,
(lafltão S61'gio ~alllo, 1<'''1'J'0i1'1\ ,
Honriquo Xlanuol Cachclievrc
U uimuriu s, Ilídio Pinto
da Silva, João Autónio do Barho~a Azovorln BralH);io
:\fondos Leal, .Jo;'to Caldas (:'ollzaga
Rihoiro, .loão
Marin Ramos Podrcir.i
Vik-ln , Joaquim
1\·dl'o .10, Ú
]t'urt"do Q.Uilltclll do Saldnllha,
.Tos \ Jt'al'in t~ll('rra,
.JosÓ NUllos 'I'omlts Cotrill, Manupl Ant(lIlio :\Iachndo
B:tptista Campos, ,\lanuol FOl'l\andos Lourido, ~IUlIIH\1
Hallliro 'rei.'eira V('rís~illlO, Pnlllo do Hc
lk Ol"OlIllll
o Silveira,
Hamiro do
'alllo~ Aniline!", Hui )lalllll'l
Cahral 'fol"s Palhinha,
V:ISCO ~rarlill"
'ih'n, \ 1!or
:\lalluol Leito ~Iaf'l'<,iro:;, \Títor Martinho
Ft'li 'b('l'to,
.JOilO
M:lllllol ..""111111 .I" l\~llil:Jl' ti Vítor ~lnl1l1Dl (:11Illoil'() Puis,

Alferes

lY()

T

L" grl'l'O do comp, nhias de saúde

Alfo!'c~ milicianos
111('di('()~
"!Il dillpollihilid:H!<'1
o l1spi!'ante. :~ olieial lllili(·iall!H4 nH{dir,o em di ]lonihilidlldl
A lIl!lcal' SiJIIIIl'l:i di Sil, J\ rlll!~Jli() !lia di Carvalho
..\lItúnio
da Sih'a (llivt'irll
C. do ('ul'rul '~Inl'qll
\ ('J'dllt(l, .Jurgl' Pillto <ln :-:;ih'a, ,los· ~I J' irn do, 1':10to, !l(1],ordiio.
JIIIJlIWI Ah'(ls do Vllle I imn, gmllio
..\1\(.
Valad:IJ'I',
( .10 \ .IOlllJuilll .r(l\'j( •• dI' J,'arin.
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N.o 2

Alferes miliciano
Inrrnnr-êutico,
L'JIl
dispClnihilid~tde, ?
aspirante a oficial miliciano farmacêutico,
em <l!SPOJlIhilidade, José Lopes.
2.° grupo de companhias de saúde

Alferps milil'iunos médicos, em disponibilidad
'. ~~. a pirantes a on('ialmiliri:tIlo
médicos, em dL'POlllblbda~e,
Luis Fólix Viana ~Ieira .• \rm:llldú Jacques de ,BrIto
Hodriglles,
'arlos l,'ilip' <1e Agnilar ~laIl. (). Carlos
Duarte Ferraz, Fraucisco Alvos Correia (' Artur Xlunuel U iestciru do Almeida.
,

Secção de depósito do pessoal do serviço veterinário

militar

Alferes miliciallos veterinários,
1'111 (li. punibilidade,
os .a~pirUlitos a uficial lItiliciallo' votcrinários,
cru dispuhibilidado, Fl'I'Il:t1l dI) 1'0<11'0 'I'rigo HUllriglle: .ouros, .1Ú lio
Martiuho (lo H,o:-;:'tl'io, .To·ú António
nrruouu de Ahrou
Lopes o Hui Al varr: Pires David (loIlW'-'.
Batalhão de caçadores n.O I (Angola)

Alferes milicianos do in íuntn ria , 11111 di 'ponillili(l:lIle
os
aspirantes a oficial milieiallos de inluntm-in , em dispunihilidad , Germano Allgusto (tomos.' eves, l.'ornando
da 'iha Vilurcs, ~I:'trio .Alves ~ra('ha(lo, .Ahcl .JO;l("
Caruncho (lo Ulivoirn e Castro, l;:lio do Sousa (>liveira, Xlunuul l lcnriqu
Ferrão Pim ntol , az Pl'reiJ'a,
.Ioão Lub Santana lininalho O Euri '0 d Oliveira ~fclo
Pai::;.
Batalhão de caçadores n. o 2 (Angola)

Alferes miliciauo de inf'llturia,
111 di ponibilidadt',
o
aspirante a otidal miliciano dto infant.ll-i. . (1m (li. poni.
hiliJadl', A ltino Amadeu Mn111 'd dt).' ou',·
'ih'u.
Batalhão de caçadores n.O 3 (Angola)

Alf('r~s lIIili(·iuIlO de infMtarin
1"111 (li 'ponibilidll.dn,
()
n"plrante '1 oficial milieiflno de infantaria
I'Ill dis!)()lli.
,
b'l' 1 I"
I II lU e, Cunstantmo
.\Inda Ii crr il'll Brandüo.
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Luciano Silveira de Lacerda de Almoidu, Luis .luão
Monteiro Homem do G ou veia, Leopoldo .1\ lberto II
Sá. Pinto Silveira, Júlio .Tusto .A lfaro Cardoso, .TO:"Ó
Teixeira Garrido, José de Almeida Santos, José Alberto Simões da Cruz Ferroirn, Jaime .Iosé de Faria,
Ilíldemar Perei ra San tos, II U l1l berto .1osé Mariu Soares, Eduardo
Nunes dos Santos Olivciru, l lornâui do
Carmo Lindo, Carlos Faria do Cnrvulho,
António
Ferreira, António Marques da ~ih'a, Alberto Antúnio
Lobo, Amadeu Henrique Ferreiru , Mário de Faria o
Almeida Lopes, António José 'I'eixeirn Júnior e )Ianuol Danilo Fernandes Costa.
Alferes milicianos de infantaria,
lioouciudos, os uspirantes a oficial milicianos do infantaria, licenciado:
~[úrio de Campos Xuvior, .\Iúrio do Abreu, José Corr ia
Vilela, Nicolino 'I'avarcs dOH Santos, I'~ugónio l lomom
Barbas, Armundo Rubens Carr ira .\[cndes, .Ioâo IJopos Domingo»,
EluÍllio Gouçnlvos
Pais, António Rogo
Martins, Fernando
de :-;ollsa Ladcir.i, Mário Leitão
<lo Amaral,
Vasco Viana Rodrigues,
. .cl das Dore
Pinto Ribeiro, Arnaldo Eugénio <lo Fi~lll ircdo Alves
Vieira O .Iosé _'faria Laje J)ia~,
2.' companhia de depósito e recrutamento

(Moçambique)

Alferes miliciano
do infantaria,
em disponil.ilidndo,
n
nspirantr a oficial miliciano de infnntaria , 1'111 disponihilidnd , l iouriqno FOITl'il'a (l:tlha.
~\lforN! miliciano do infantaria
li 'ell('iado, o nspirant< n
o1iciaI luilieinno d( inflllltnri:\. liccnci. do, .J:I<'«II(\ Lli
Barata Salglloiro Vall'11Il'.
3.' companhia de depósito e recrutamento

Alfor ~ miliciano

(Moçambique)

u(

illl'antarin,
'III di pOllil ilidndo,
tI
aspirante
a oti('ial IIlili(·i:lno de- iIIfan t.\1'i:t , (1111 clisponihilidaJc, Antc'mio ,Júlio dI' '11l1l1l(IS.
Alfl'l'p)l miliciano de infantaria,
lil'llll'iudo
o a 'piruut • a
oti('i:tl Inilil'iaJlo <1(' inC'lllt:1rill, lil'l'Il(:i:t<lo Ale 'II ti'
Almoida Car\':liho.
Grupo do artilharia

de guarniç

o (Açore )

,Alti n'S llIilit'illllO
dI al·tilh:lrin, t 111 (li (lollihili llln
O
aql'il'llllt '. II otil'inl Illilieiano
til' :ll·tilltllriu
t'1l1 di Jl nihili<lllll<" <h tüo .10 I' ('artlllso (I< ~t(ll() Ilintoll Ih'állIio '(lI'PlL I' i~lI('int, F< I'nundo .lallll '1 I'I rrt iI' I ,) I 'ilY:l
(I II 'rJllallO
'l'Hnll'l\
Hnp lHO dt'
I.
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Batalhão de pontoneiros

Alferes mili('iaI1Os do engenharia, cm disponih,ilidaue, ~s
aSpirantes a oficial milicianos do engcnhariu, PIl1 disponibilidade,
Juâo António Ceia Ramos, Franci .co
José Yondcll <1(' Barros lIenriqu .., Fernando Alberto
Pessoa de J\ morim Serra Cntivo. Francisco J osé Mnchudo GOllles
:\fan1l 1 O 0111('5 da 'os ta, F. mando A ntónio ~lullos do Oliveira
António Godinho (lo Espírito Santo, Alltónio .lo·6 do.' Santos Gonçalv s, António Celso Ra .oilu Hei .' eto. Lili. Filipe
errão ~do
Faria Pereira. 'unes, Alb -rt» 11 Lemo Ferreira, Angelo Augusto (lo Unrvalho Oliv ira (luuldim <lo .JOSlH!
..' ogueiru Xlondos.
(VI.adao pelo Tribunal de ('onlliS em 2. delI
zombro tle 1910,
dovldOI emolum nlOI, Doa t rmos do )).crul" u .• :.!2:2~7).

Por l)ortll/';(I.~ ele 1 de
Contando

a antiguidu.le

de

])1':;('lIIllI'O

ue. ti

1 (le

no

/[}m:

1)(1%

mbro do 1H4\):

Colégio Militar

Capitães
milicianos
110 infantaria,
efectivos. os tenente milicinno:
professoro!'! of ctivos, António
" tott J Iowortl: . .T oão Afon o do
Júlio (1 .10 118 Martin
c João
CapitTles miliciano
(lo artílhari
eíoctívos, Os tenente milieiano
prol'o ore: oro ·th'os. Manuel
'l'orr()s e .João ~lallu 1 de br

adido',
profe: SOl'!!S
de infanturin, adido~,
Henrique <l Araújo
•• a icim nto llodrieu
,
Navarro Brusão.
adi lo
profo 01'1'
cl artilharia
adido.,
arlo
'01'1' ia ~lallit()
u Foria,
Ao

('ontaJltlo

:t

antigllidnde

d

d 1 (1 I (z mbro ti

Regimento de infantaria

'1\·n0.nto lIlilil'inno do infnnt rin,
infantaria .Jo:w lla :ih'u ..ão li

n.· 15

'l~ r
11

mil i

IllnO

111

1.

BalalhAo Independente de Infantaria

'I'enonh mili('iano
11 inf ntnrin.
infanturia
I' ulo ]1 nriqu
tI
J ,nl'('rda ..~11l1l' ,

1\140:

n•• 17

milic-inn)
dI'
] IlJllplol1!1
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Batalhão independente de infantaria

2.' Sério

n. o 19

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano ele
infantaria Danilo Gonçalves Eiras.
Batalhão de engenhos

Tenentes milicianos de infantaria, os alferes milicianos
de infantaria Teodoro António Lobo César e Vítor
Manuel dos Santos Moreira.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Edmuudc Garcia da Rocha,
Regimento de artilharia

ligeira no· I

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia Jorge Vítor de Melo Portugal da Silveira.
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia José Maria Barros Martins.
Grupo de artilharia

de costa

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia .Iosé dos Santos do Almeida.
Base aérea n.O 4

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano do
artilharia .J osé Augusto da Silva H014a.
Destacamento do Forte do Alto do Duque

Tenente miliciano de artilhurin, o alferes miliciauo d"
artilharia .João de Dous Moura.
Bateria independente de defesa de costa n.O 3 (Cabo Verde)

'I'oncnto miliciano de artilharia. o alferes miliuinuo do
artilharia Carlos Alberto Poroirn Iiuas.
1.0 grupo de companhias de saúdo

Tenente miliciano farmncêutico, o alferes miliciano
mtlc0utico António Afonso Pala Uarrcira.
(Visada pulo Tribunal
\lu\'ltlu~ omolumt\1I10S,

1":11'-

do ContaR em 28 de Dozemhrc du 1010 .• 'In"
uns turmos do Duc rut o n," ~~r~57).
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dos Pupilos do Exército

Tenente miliciano do enrrenharia,
o alferes miliciano do
engenharia
Fernando José ele Castro Ataíde do Vilela
Oordeiro.
(Visada pol o Tribunal
vídos ornotumeutos,

do Contns em 2 do .l analro do 1950. Silo denos termos do Decroto n." 22:257).

Adidos

Tenente miliciano
de artilharia
o alferes miliciano de
artilharia, adido, em serviço n; "Ministério das Colónias,
na colónia de Angola, "Miguel .Iosé do Sacramento
Monteiro Rodrigues Coelho,
Tenente miliciano ele artilharia,
o alferes miliciano de
artilharia, adido, em serviço no Ministório das Colónias,
na colónia do Moçambique,
Elrnano Maria da Cunha
Alegria Ferreira
da Silva,
'I'enonto miliciano médico, o alferes miliciano médico,
adido, em serviço no Ministério das Colóuias, na colónia
de Mucau, Alvaro Ferrito Antunes de Morais.
(VIo:ulas pelo Tribunal
de Contas om 28 de Dezembro do 19tO. fino
devidos omolumontos. nos tormos do Decreto n ," 22:257).

Adido

'I'enente miliciano do serviço de udministraçâo
militar, o
alferes miliciano do mesmo serviço, adido, em serviço
no Ministério das Colónias, no Estado da. Índia, G ilhorto Teles Cahral Saca dura, contando a antiguidudo
desde 1 de Dezcmln-o de H)4U.
Batalhão de pontonelros

Alf~r.f\s miliciano do engenharia,
o aspirante a oficial miIiciano de engenharia
Rui Pereira Correia, coutando
a antignidade
desde 1 de .l' ovcmbro de 1940.
(ViNada. pelo Tribunal
duvldos omolumontos,

do Coutas OlU 3 do .l nuulru do 10:'0. >iRo
nos tomlOI do Decreto fi •• 22:257).

Por porluri« ele 10 de lJeuJ/lhl'o de !t) Ir):
Contando

a antiguidndo

desde

-1 de Dezembro

de 1 UJIl:

Regimento de Infantaria n.· 2
'l'o~ente ~i:i~'iano de infantaria, cm disponibilidade,
o nlJoyes miliciam, d~\ iufuntariu, em dispouibllidade,
('arlo~
DIOgo Santos HtlH'iJ'o.

no

ORDEM

no

EXÊRCITO

Regimento de infantaria

N.· 2

2." Série

n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Horácio Simões Serrão da Veiga.
Regimento de infantaria

n. o 5

'I'enente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, 1\1anuel dos Santos.
Regimento de infantaria

n.O 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Alfredo Alves Bentos, Alberto Fernando Mendes Pedrosa e J osé Ribeiro Pereira.
Regimento de infantaria

n.· 7

Tenente miliciano de infantaria, cm disponibilidade, o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, António do Rosário Carvalho Hipólito.
Regimento de Infantaria

n. o 8

Tenentes milicianos de infantaria, om disponibilidade, os
alferes milicianos do infantaria, em disponibilidade,
Armando .José
omos de Oliveira Pombeiro e Carlos
Marques de Oliveira.

a

Regimento de infantaria

n." 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponihidude,
os
alferes milicianos do infantaria, em disponibilidade,
.Iuimo Rodrigues Machado, José Augusto Lis do Amaral e Mário Amândio Fruzão Gomes de Olivoir«.
Regimento de infantaria

n. o II

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, oulferes milir-iano do infantaria, 0111 dispouihilidudc,
,\11gelo Leal da Costa.
Regimento de Infantaria

n.· 12

Tenente miliciano do infantaria, em disponibilidade,
() nlfores miliciano do infantaria, em disponlhilidudc, Ho·
Tl\('U Figlleira
da Costa.

2.& Série
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Regimento de infantaria

n. o 14

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, António de Almeida Abrantes, Orlando Marques Ferreira
Matos Oliveira, Francisco Paulo Mendes da Luz e
Carlos Eugénio de Oliveira Carvalho.
Regimento de infantaria

n.· 16

Tenentes milicianos de infantaria em disponibilidade, os
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
José Lopes Pereira, José 1tIanuel Andrade ~four~,
Francisco Fernandes Pires, Fernando Augusto Te1xeira Lourido, António Prudente Ferreira e Albano
Monteiro Soares,
Tenente miliciano médico, em disponibilidade, o alferes
miliciano médico, em disponibilidade, Arquíminio Rogério Simões Eliseu.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Constantino de Freitas Amaral.
Batalhão de caçadores n.O I

Tenente miliciano de infantaria, em di .ponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, Manuel de Jesus Pereira Pinto.
Batalhão de caçadores n.O 3

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponihilidado,
Silvino Barreiros.
.
Batalhão de caçadores n.O 4

Tenente miliciano (lo infantaria em disponibilidade
o
lf
'1'
,
,
a leres nu iciano de infantaria. em disponibilidade,
José Luis Pernandes de )10ura.·
Batalhão de caçadores n.O 5

Tenentes mi~i?i~nos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes mlllCIaDOS de infantaria, em disponihilidude.
Henrique Fernando Manuel Monteverdo Cardoso Valério da Silvu c .To·é Augusto Pinto da Cunha.
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Batalhão

de caçadores
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n.· 8

Tenentes
alferes

milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
milicianos
de infantaria,
euJ, disponibilidade,
Manuel Lucas Neto Júnior, Carlos Aureo Alcobia de
Sousa Bentes e .Tosé Frazão do Paria.
Batalhão

de caçadores n.· 9

'I'enonte miliciano do servico de admiuietrnção
militar,
em disponibilidade.
o alferes mil iciano do mesmo serviço, em disponibilidade,
Alfredo Forreira Ribeiro Pereira.
Batalhão de caçadores n. t) 10

'I'oneutes milicianos de infantaria,
em dispouibilidude,
os
alferes
milicinnos
de infantaria,
em disponibilidade,
J[anuel de Jesus Morais e Elins Martins :1101'ei1'aNeto.
Batalhão

de metralhadoras

n.· I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
os
alferes milicianos
do iníuutaria,
em disponibilidade,
':\[ário de Assunção Correia, Luís Maria do Guimurãos
Metelo o Leopoldo
Alfredo
do Carmo Coimbra da

Graça.
Batalhão de metralhadoras

II. o

3

Toncute
miliciano
do infantaria,
em disponihilidude,
o
ai fores miliciano
de infantaria,
13m disponibilidade,
Joaquim da Silv« BOSSH.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 2

Tenente miliciano do infantaria, licenciado,
o alteres miliciano do infantaria,
licenciado,
Alfredo do Oliveira.
Centro de mobilização

'I'enento miliciano
lkiano

de infantaria

n.· 3

do infantaria, licenciado, o alferes miliccnr-iado, Júlio de Almeida.

do infunturia,

Centro de mobilização

de infantaria

n.· 10

Tenente miliciano do infantaria,
liccuciudo , o alferes miliciano do infantaria,
licenciado, Adolino Pessoa dos
Santos.
Regimento de artilharia

'I'anentes

ligeira

n.· 2

milir-iancs de artilharia,
em disponibilidade,
os
alferes milicianos
<lo artilharia,
em disponibilidade,
.r onquim Lopes Quaresma O Francisco .J osé Correia do

Almeida.

2.' Série
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- ====Regimento de artilharia

ligeira

n.· 4

Tenl'ntes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
os
alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
Ricar-do ~Iachauo Gouveia Júnior e Bernardo Fialho
Barradas da Cúmaru e Sousa.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

Tenentes
milicianos
de artilharia,
em disponiuilidade,
os alferes milicianos do artilharia.
cm disponibilidade,
José de Sousa Pinto e Isolino Ferreira
de Azevedo.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Tenentes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
os
alferes
milicianos
do artilharia,
em disponibilidade,
Dinis da Silva Leitão • .Aníbal Seabra de Mascarenhas
e Manuel Valente do ~\llllei<la :Xunes Roque.
Regimento de artilharia

antiaérea

flxa

Tenentes milicianos de artilharia,
em dispcnibilidado,
os
alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
Hui Almiro Figueiredo
e Fernando
de Sousa ::\Iartills
dos Santos.
Tenentes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
alferes milicianos
(lo infanturiu,
em djsponibilidade,
.Torp;o Luis .\pporée Lopes Rosário o .\.n~elo Sereno
do Almeida Ribeiro.
Grupo de artilharia

contra aeronaves 11 •• I

Tene,ntt! mil~('.ia.llo de artilharia,
em disponibilidndo,
al!el'~s mIlICIano de artilharia,
em dispouibilidado,
Ollo1'lco Etlnurdo Hoclrigue!:l.
Grupo independente de artilharia

Tenente
miliciano
de artilharia
alr~res miliciano de artilharia,'
tónio RodrIgues de Oliveira.

C)

de montanha

em disponihilidade
cm disponibilidade,

Centro de mobilização de artilharia

.

o

An-

n.• 2

Tenente miliciano de artilharia
licenciado
o alforcs mi
·.
'
,
1icumo
(1e artí '11iariu, licenciado,
José Teles
Simão.
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Centro de mobilização de artilharia

n.O 3

Tenente miliciano de arti Hiariu, Iicencíudo,
liciano de artilharia,
licenciado, Horácio
malho Góis.
Regimento de lanceiros
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o alferes miAugusto Ra-

n. o I

Tenente miliciano do cavalaria,
em disponibilidade,
feres miliciano de cavalaria,
em disponibilidade,
Gomes Pereira Osório do Barros.
Regimento de lanceiros

n. o 2

Tenente miliciano de cavalarin, em disponibilidade,
feres miliciano de cavalaria,
em dispouihilidade,
Henrique Maria Weiuaus Lisboa Lima.
Regimento de cavalaria

Tenente miliciano de cavalaria,
feres miliciano de cavalaria,
quim José Ferreira
Campos.

o alJ 081'

n.· 4

em disponibilidude,
em disponibilidade)

Regimento de cavalaria

0:11-

Nunu

o alJoa-

n.· 5

Tenentes
milicianos de cavalaria,
em disponibilidade,
os
alferes
milicianos
de cavalaria,
em dixponibilidude,
Manuel Pereira
da ~ilva Sahino, Joaquim
(la Silv«
Caíres e Carlos Pessoa Lobão Cortesão.
Tenonto miliciano
de serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade,
.T oüo Lapa de Oliveira.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Tenentes milicianos de cavalaria,
cm dispouihilidade.
Ox
alferes milicianos
de cavaluria,
cm disponibilidade,
João Teixeira
Martins
e Anihal Ataído Vilhena Rodrigues.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Tenente
miliciano
de cavalaria,
em disponihilidudc,
o
alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
.Ioaquim Pereira Duarte.
Regimento de engenharia

n.O I

Tenonte miliciano de engenharia,
em disponibilidade.
alferes miliciano
de engenharia,
om disponibilidade
.T oüo Tavares G OUlO:;.

o
.

2." Série
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Base aérea n.· I

Tenente miliciano de aeronáutica,
em disponibilidade,
o
alferes miliciano
de aeronáutica,
em disponibilidade,
João Carlos Jorge de Azevedo Carneiro Martins.
Base aérea n.· 4

Tenentes milicianos de aeronáutica,
cm disponibilidade,
os alferes milicianos
de aeronáutica,
em dispouibilidado, Vítor Mariu Peilc da Costa Maia e Vítor Manuel
:\larques Arede Soverul.
I.· grupo de companhias de saúde

Tenentes milicianos médicos,
em disponihilidudc,
os alferes milicianos médicos. em disponibilidade,
Gabriel
de i-\ousa Morais, l'~ugénio .Iosó (la Ascousúo Iiibeiro
Rosu, Frederico
António Ribeiro da Costa Zunatti Rodrigues, J 0~1O Correia Serras Pereira, Júlio Duarte de
Sousa Calaça, ~ranuel Eugénio :\Iaehado Macedo, Francisco Espinheira
Moinhos e Eduardo
Armando
Gonçalves dos Santos.
Tenente
miliciano furmacõutir.o , em disponibilidade,
o
alferes miliciano farmacêutico,
em disponibilidade,
Manuel Ferreira
Madeira.
I.· grupo de companhias de subsistências

Tenentes milicianos do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
os alferes milicianos
do mesmo
serviço, em disponibilidade • .Jorge Lopo de Azevedo
Coutinho e António Mendes dos Santos.
Centro de mobilização de administração militar n.O 2

Te~ente miliciano do serviço ~ administraçrlO
militar,
licenciado, o alferes miliciano do mesmo serviço, liconciado, .Joaquim José Galante de Carvalho.
(Visada pelo 'I'rtbuuat de Cout .. em 22 de Dezembro do 1049. São
devido I emolumentos, nOI termos do DearMO u •• 22.267).

Batalhão de engenhos

Alfer~s miliciano. de i~l~'a?tarin, em disponihilidade,
o
a~l~lrante a ofie.ml miliciano de infantaria,
em disponibilidadc, FranCISco Coelho do ~lo\ll'a, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de ] 948.
(Vianda pelo Tribunal
de Conta, em 22 do 1)01.01OI>rodo 1919.
devidos emolumontos,
nOI termos do Decreto
0.°22:257).

sno
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Por portarias de 23 de Dezembro de 1949:
Contando

ti

antiguidade desde 1 de Dezembro de 19-10:
Regimento de infantaria

n. o 14

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Maximiano Ribeiro Seara.
(VlBada pelo 'I'r lbunal
devidos emolumentos,

de Conta. emi
do Janeiro de lDjO. Silo
nos tormos do Docreto n.' 22:251).

Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Tenentes milicianos do artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilbaria, em disponibilidade.
José Domingos Ferreira dos Santos e Adérito Peixoto Pereira.
(Visada pelo Tribunal
do Contas em 2 do Janeiro de 1950. S10
devidos emotumeutos,
uos termos do Decreto n.· 22:251).

1.0 grupo de companhias de saúde

Tenente miliciano médico, o alferes
Armando José Rocheta Cassiano.
(Visada pelo Tribunol
devido. emolumentos,

miliciano médico

da Contas om 3 de Janoiro de lD50. Sil.o
DOS termos do Decroto
n.· 22:257).

Contando a antiguidade desde. 1 de Xovembro de 19-W:
Regimento de infantaria

n.· 16

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de infantariu, om dísponihilidade, Joaquim Manuel Morteíra Grave.
Batalhão de caçadores n.· I (Angola)

Alferes milicianos (10 iufuntariu, om disponibilidade, os
aspirantes a olicial milieiunos do infantaria, em disponibilidade, Carlos Alberto 'I'orres Fomandcs, Renato
Perestro!o Vioirn e Edmundo Gastão Ribeiro da Costa
Silva.
Batalhão de pontoneiros

Alferes milicinnos de cngeuhuriu, em disponibilidade. o.
aspirantes a oficial milicianos de engenharia, em disponibilidade, José Luis Lopes de Moura, Eurico Correia Duarte, José Augusto Mudoiru, A<101inoFranco

2," Série
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Simões, Luis António de Almeida Loureiro
de Vasconcelos, Ricardo Manuel Calvente Barahona e Costa.
António Auzusto
de Carvalho
da Cunha. Paredes e
Mário Abran"'chcs de Sousa Carneiro,
(Visadas pelo Tribunal de Contas om 2 de .l anetro do 19ÓO, São
devidos emolumentos, nos termos do Decreto u.o 22:257).

P01'

portaria

de 30 de Dezembro de 194{J,'

I,· grupo de companhias

de subsistências

Alferes miliciano
do serviço ele administração
militar,
o aspirante a oficial miliciano do mesmo serviço Joaquim Bernardino
Mata Artur, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro de lB49.
(Visada pelo Tribunal
devidos eruulumemos,

Por portarias
Contando

de Couras em 4 de Jnnelre do 19fiO, São
nos termOI do Decreto 0.0 22:267).

de 3 de Janeiro de 1950:

a antiguidade

desde

1 de Dezembro

Grupo independente de artilharia

de 19-19:

de montanha

Tenente
miliciano
de artilharia,
cm disponibilidade,
o
alferes miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
António Gonc;ah'es de Almeida.
Regimento de cavalaria

n,· 6

Tenente
miliciano de cavalaria,
cm disponihilidade,
o
alferes miliciano
de cavalariu,
em disponibilidade,
Manuel Câmara da Costa.

Contando

a antiguidade

desde 1 de •-oveiubro

de 1 n-l9:

Batalhão de caçadores n,· I (Angola)

Alfer~s miliciano ,de i~fantaria,
em disponibilidude,
o
a~P!l:ante a oficial miliciano de infantaria.
cm disponibilidado,
~\.rtnr Carlos de Brito Fontes de ~ousa.
(Visadas polo Tribun~l de Cou la, em 10 do .Jnuurru <le 1%0, H!lo
doyldo~ omQJumentos, nos termos do Doeroto n,o 2:,!:~51).
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Ministério

da Guerra -I.

POl' portaria

a

Direcção-Geral-

N. o 2

3.

a
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Repartiçao

de 1:; de Outubro de 19-19:

Promovido a aspirante a oficial miliciano do cavalaria,
para o regimento do cavalnrin n." 4, nos termos do
artigo 35.° do Decreto 11.° 21 :3G6, de 22 de Abril de
1932, o soldado cadete dn regimento de infantaria n.? 1
11.° 891/4:8, Manuel Rosa da Costa, continuando na situação de licenciado cm que se encontra e contando a antiguidade desdo li> de Agosto do 1\)4:9.

Por portaria

de 2-1: de .\-01"1'1II1;rode 1tJ4lJ:

Promovidos a aspirantes a oficial pilotos aviadores
miliciauos, para a unidade a que pertencem, !lOS termos
do artigo (i.o do Docroto-Loi 11.° 27:G2i, de
de Abril
de 1937, os soldados cadetes da base aérea n. ° 1
n. os 24;3/4:8, Luís Teófilo Afouso da Veiga, 24:7 J8, João
David da Cunha Santos, 251/48, António Cabral de
Moncada, 253/48, José Ribeiro dos ~alltos Antunes, e
254/48, Manuel Pereira Dias de Lemos Peixoto, contando a antiguidade desde 25 de Outubro do corrente
ano o continuando na situação de licenciados cm que se
encontram.

a

----

Ministério

das Colónias - Direcção-Geral

Militar -I. a Repartição

P01' portaria de 2.J de Outubro de 1{)49:
Promovidos ao posto de aspirantes 11 oficial milicianos
de infantaria, nos termos do artigo 7. do Decreto
n.? 31:112, de 2a de Janeiro de 19..n, os furriéis e primeiros-cnbos milicianos da 1. n compunhia de depósito
e recrutamento da colónia de Moçambique abaixo mencionados. contando a antiguidade desde 1 de Outubro
de 194:9 e continuando na situação de licenciados:
tI

Primeiro-cabo

Primeiro-cubo
Costa.
l)rimoiro-taho
tins.

mi liciano .J osé Manuel Pereira da Silva.
miliciano lIomoro )lonteiro Andrade o'
miliciano Fernando

António Fontes )!al"-

~4'
(.

- -

}I

~
,T'-
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Furriel miliciano Eugénio Pereira de Brito.
Furriel miliciano Auausto dos Santos Guimarães.
Primeiro-caho
milici~no José Bci-ardo Lapido Loureiro.
Primeiro-cnho
miliciano Pedro António Manuel dos Santos.
Primeiro-cabo
miliciano Fernando
Carlos Passuláqua
de
:Melo Xavier.
Primeiro·euho
miliciano Manuel Nunes Oliveiru Mnrtins.
Primeiro· cabo miliciano Fausto dos Santos.
Primeiro·eabo
miliciano Joaquim Pinto de Oliveira.
Primeiro-caho
miliciano Augusto Eduardo de SOUHa Dias.
Primeiro·cabo
miliciano Agno 1,0110 Azevedo.
Primeiro-cabo
miliciano .José Gonçulves Lopes Júnior.
Furriel miliciano :\{anuel Ferreira
Duarte.
Primeiro-cal)Q
miliciano :.\Iúrio Carlos Castro Ferreira.

111-

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

Ministério da Guerra_I.a Direcção·Geral- 2.a RepartiçAo

Pai' portaria de 30 de Outubro
Regimento de infantaria

Aspirante
a oficial miliciano,
n.? 14~ Fraueisco Ferreira
a Fazenda ~-acionul.

n.O I

do regimento de infantaria
Dinis, sem dispêndio para

Regimento de infantaria

Aspirante
a oficial miliciano,
gimento de infantaria
n. °
Tender, por pedir.

de 1949:

n.·

6

em disponibilidade,
do re13, )hnuel José Bragança

Regimento de infantaria

n.o 7

Tenentes ~nili('iano~, cm disponihilidndn,
de Aboim Inglfis Pnnciro e Adalherto
tro.
Regimento de infantaria

Fernando
Luís
Vieira de Cas-

n. o 12

Ten~nte miliciano, em disponibilidade,
.losl; Júlio 1<'0]'rerra 1: austiuo.
Aspirante
a oficial miliciano, do hatulhiio de ('aça<lorcs
D.O 3: Arualdo
AU~II"to .\["c<.:, por pedir.
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n.O 16

Aspirante a oficial miliciano, do reg-imento de infantaria
n.? 12, Augusto .Iosé de Sousa Albuquerque
Xlatos,
por motivo disciplinar.
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Aspirante a oficial ruiliciauo, em disponibilidade,
<lo hatalhão independente de infuntariu u.? 19, Leonldio Lourcnço de Sousa Figueira, pOI' motivo disciplinar.
Batalhão de caçadores n. o 5

Aspirante a oficial miliciano, do batalhão de caçadores
11.° 8, António Alves de Lemos Viana, som dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Batalhão de metralhadoras

Aspirante
H.O 8,

n.· I

a oficial
XUDO

miliciano, do batalhão de caçadores
Correia Leite Belrnar da Costa, por pedir.
Batalhão de engenhos

Tenente

miliciano, em disponibilidade,
Costa.

Manuel Eduardo

Gonçalves

Centro de mobilização de infantaria

Tenente

miliciano,

nio Vieira

em disponibilidade,

n,O8

Francisco

AnU"

Lisboa,
Regimento de artilharia

antiaérea flxa

Tenente
miliciano, do regimento
de artilharia
11.° 1, Alberto Rodrigues da Costa, por pedir.

pesada

Alferes milicianos,
do rcg-imellto de artilharia
Iigoir«
n.? 1. .Jorg() Vítor de Melo Portugal dn Silveira e !I!it·
rio ] .oitão Pereira, do r 'gimellto do artilharia ligeir.,
n." :3, Luís Aires Cámurn Sá Nogueira, .losó Muuuel
Sequeira ~lonteiro t' João de .\JII1('i<1a e Nornnhu d ..
Azevedo
Coutinho e, <lo regimento
do artilharia
11,(i IIilhcrmr
Paiva Ribeiro ~larq ucs
sudu 11.0 1, 1I11t1111el
~f:tnuel Alberto Fcrreiru da Aih'a, to dos por pedir.
Aspiranto a oficial Illiliciano, do grupo de urtilhnria ('011trn aeronaves 11,° :'?, Henrique Luís da , ilvn Xlartins.
sem dispêndio para a I' :!zl'lIda ..'<lt'iollal.
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Alferes miliciano.
Barros Martins,
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N.· 2

contra aeronaves n.· I

do grupo de especialistas,
por pedir.

J OSÓ )Iaria

Bateria independente de defesa de costa n.· I

Aspirante

guarnição,

a oficial

.losé

miliciano, do grupo de artilharia
~e
Augusto Alves Pachec-o, 1)01' pedir.

Regimento de lanceiros n.· I

Alferes milicianos
do resriruento de cavalarin n." ~), Rogério )rontefalc~
Sarm~nto Pereira, Manuel Felisberto
Martins Rodrigues c Álvaro Serrüo dos Santos.
Regimento de cavalaria n.· 8

Alferes miliciano, em disponibilidade,
do regimento
de
cavalaria n.? ti, Luís Alberto Ferreira
Alves Baptista,
por motivo disciplinar.
Aspirante
a oficial miliciano, em disponibilidade,
do regimento de cavalaria n." (i, Agnelo de Sousa 'Machado,
por motivo disciplinar.
Centro de mobilização de cavalarian.s 3

Tenente miliciano de cavalaria, licenciado,
dos Serviços
Cartográficos
do Exército, Fernando
de Vilanova Va concelos de Barros Virgolino.
Brigada n.· 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de engeuharia,
cm dispouihilidude,
batalhão
de telogrutistaa,
Arruando Luís Tavares
Almeida Pinto ~Ionteiro.

do
de

Destacamento misto do Forte de Almada

Alferes miliciano de infantaria, do batalhão
Vítor Xlnnuel dos Santos Moroiru.

de engenhos,
...,

Destacamento do Forte do Alto do Duque

Alferes

miliciano, do regimento
J oão de Deus Xlouru.

de urtilhuria

Por portal'ia de 31 de Outubro
Regimento de artilharia

li~('ira

11.° 4,

de 191fJ:

antiaérea fixa

Alferes miliciano, do ).!:rupo de artilhm ia rontl'llãerOllaves n.? 1, José Marln Barros Murtins, 1'01" pedir.
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portaria de 30 de Novembro

N.· 2

2.' Sérre

de J{J49:

Centro de mobilização de infantaria

n.· 18

Tenente miliciano médico, licenciado,
do centro
bilização
do serviço de saúdo n.? 2, Alvaro
Silvano, por pedir.

de moFranco

Brigada n.' 3 de caminhos de ferro

Tenentes
milicianos
módicos, licenciados,
do centro de
mobilizacão
ele saúde 11.° 1, EHti\vão Amarnl Fortes e,
do centro do mohiliznção
do serviço de saúde n." ~,
António de Almeida ll'igueiredo.
Alferes miliciano,
em disponibilidade,
do 2.° grupo do
companhia de subsistõncias,
Hogório Augusto 'I'orroais
Valente.
Brigada n.O 5 de caminhos de ferro

Tenente miliciano médico, licenciado,
<lo contro de mohilizaçâo
do serviço de saúde n.? :?, Ahílio Ferreira
Machado.
Brigada n. ° 7 de caminhos de ferro

Tenento miliciano médico, licenciado,
do centro do mobilização
do serviço de saúdo n." 2, José Castilho
Ferreira
elo Abreu.

Por portaria de 16 de Dezembro

de 1949:

Brigada n.O 3 de caminhos de ferro

Tenentes milicianos (lo serviço do administração
militar,
em disponibilidade,
do grupo independente
de artilharia de montanha,
Joaquim Xlanuel Sargaço Júnior,
e, módico, licenciado,
do «entro do mobilização
do
serviço do saúde n." 2, Joaquim de Moura Relvas.
Brigada n.O4 de caminhos de ferro

Tenente miliciano médico, licenciado,
do centro de mohilização (lo serviço de saúde n.? 2, Germano do Carmo.

P01'

portarias

de 23 de Dezembro

de 1.949 :

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Alferes milicianos farmncóuticoa,
do Ln grupo de companhias do saúdo, Mário do Carmo Modoiros do Almeida e António Afonso Pais Carreira,
!lOS termos do

2." Série
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artigo 6.° do Decreto n." 16:134:, de 8 de Novembro
de 1928 , nas vazas
respectivamente, do capitão José
b'
, •
da Rocha, colocado na situação de snpranumerario
por portaria de 22 de Julho de 1949 e do tenente António Manuel de 1Iatos Viegas e Campos, colocado na
situação de licença ilimitada por portaria de 15 de
Agosto do mesmo ano.
(VI.ada pelo Tribunal
de Contas om 10 de Janeiro do 1950. Nilo
são dovidos emolumento:"
nos lermos do Decreto u.? 22~2r,7).

Regimento de infantaria n.· 8

Aspirante a oficial miliciano, em disl1onibilidade, do regimento de infantaria n." 1, Joaquim Guilherme da
Costa Rebelo da Cunha Reis, por pedir.
Regimento de infantaria n.· 12

Aspirante a oficial miliciano, em disponibilidade, do regimento de infantaria n.? 7, Herculano Pedro Chorão
de Carvalho, por pedir.
Batalhão de caçadores n.· 5

Aspirante a oficial miliciano em disponibilidade, do batalhão de caçadores n.? 2, Aníbal de Almeida Cunha,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Centro de mobilização de infantaria n.· 6

Tenente miliciano de infantaria,
simiro Tavares da Silva.

licenciado, Manuel Ca-

Regimento de artilharia ligeira n.· I

Tenente miliciano de artilharia,
da Costa Nunes.

em disponibilidade, .J OSt'

Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade do
destacamento do Forte do Alto do Duque Alexa~dre
José Cardoso 'imão.
'
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Asp.irante a oficial miliciano, em disponibilidade, do rcgimento de artilharia ligeira n.? :.?, Carlos Manuel
Lopes Leal, por pedir.
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Brigada n.O 7 de caminhos de ferro

Tenente miliciano de artilharia,
licenciado,
do centro de
mobilização
de artilharia
n. o 10, José Frederico
_\.1varo do Sousa Brito.
Centro de mobilização

de engenharia

n.O 2

Tenente miliciano, em disponibilidade,
do regimento
de
engenharia
n. o 2, Fernando
Augusto
Soares de .\1moida.
de 3 de Janeiro

Por portaria
Ministério

de J.f)(50:

da Guerra - 3.' Direcção·Geral

Serviços

Cartográficos

do Exército

Alferes miliciano, do regimento do cuvalarin
nando Correia de Sousa Graça.
Centro de mobilização

Tenente miliciano
de :\Iatos.

de infantaria

do infantaria,

n.? G, Fer-

n. o 14

licenciado,

-:\rúrio Pereira.

Por portaria de 13 de Janeiro de 1050:
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O 3

Aspirante a oficial miliciano, cm diapouibilidudo,
(lo grupo
de artilharia
contru acrouavos
n. o 1, ~I anuol Oliveira
Dins Lopes.

---oe_-IV
Ministério

DEClARAÇOES

da Guerra - I.:L Direcção-Geral-

2. a Repartiçao

1) Contam a antiguidade
do seu actual posto desde 1
de ~ ovombro do HH9 os seguiu tos alferes
milicianos
promovidos
por portaria de 24- <ln .Julho
do 194-9:
T

Infantaria

.J asá do •\ lmeidu Maia, :\fúrÍo Leopoldo
:;\[arque
dos
Santos,
.JOi:H) Portugal O 'Melo <la b'onsccu Martins,
Raul José Aires do Miranda o Luís Aueusto d ,·ousa.

,2.' ~érie
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Artilharia

António ~Iata
Lemos.

Martins

e José

Luís

Gaivão

da Cümara

Engenharia

c Duarte

.10sé Ribeiro

Duarte

.loão Pereira

da Silva Lúcio.

Pereira Dias de Almeida.

Serviço de administração militar

2) Foi
comissão
Gonçalves
tacchini,
matricula

autorizado o alferes miliciano do inf'un:u!'ia, em
militar na colónia <1(\ Moçambique, MarIO Luis
a usar o no mo de Mário Luis Gonçalves Pisdevendo ser feita nos respectivos
registos de
a necessária rectificacão ,

3) Foi autorizada
a
miliciano do infantaria,
fantaria n.? 11, Aníbal
inscrito nos respectivos
ll(' Àníbul .T osé Mendes

rectificação
tio nome do ulfores
do centro de mobilizaçâo do inJosó da Silva, pelo (lUO deve ser
registos de mutrlcula com o nome
Arrobas da Silva .

..b) Chama-se João Gualherto
João Gilberto Correia Araújo, o
ciano, do regimento de infantaria
do Exército n." li~, 3.:>' série, de
este posto para esta unidade.

Correia Araújo, c não
aspirante a oficial milin.? f), que, pela Ordem
19..b~). foi promovido a

~») Foi autorizada a rectiticação
110 nome do aspirante
a oficial miliciano, (lo regimento do infantaria n. o j, .J osé
)bnuel Alves do Oliveira, pelo que deve SOl' inscrito nos
respectivos
registos
de matriculu sob
nome de .T osé
Munuol Ne\'es
Oliveira.

ue

°

(i) Chama-so ~ral'ia Manuoln GOlllCS Moniz Pereira, o não
)'1aria Amélia Gomes Moniz I'oreiru, a mik (lo aspirante
a oficial miliciano, do batalhão de caçudores n.? 5, 1Iauuol «(omes Moniz Pereira, dovcudo fazer-se nos registos ele matricula a devida redificac:ão.
7) Nasceu em 11 de ~\.gost() do 1\)25. e não om :!:! de
~ra~o d~ mesmo ano, o aUore:; milieiano, do regimento do
artilharia
posada 1\.0 ~, .Iosé Joaquim Yarela Gomes,
sendo os nomos de sous pais Domingos
Catltro GOlJ\eH
e Kvangelina da Purifica~itO Varela B1ac!t 0011108 '1110
Domingos
Castro Gomos o Evangolina
dt\ P\ll'{fit.::t~ãO
Varela Blch Gomel>: polo quo devo SOl' feita a deVIda
rectifica<;ão nos seus registos do matricula.

uo
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8) Foi autorizada
a rectificação
do nome do pai do
alferes miliciano, do regimento de artilharia pesada n.? ~,
Oscar Manuel da Mota Serra, pelo que deve ser inscrito
nos seus registos de matrícula com o nome de Henrique
Matos da Fonseca Serra.

9) Foi autorizado
o aspirante
a oficial miliciano de
artilharia,
do grupo do artilharia contra aeronaves n. ° 3.
Joaquim
Albino, a acrescentar
ao seu nome o apelido
Antunes da Cunha, pelo <lue devo ser inscrito nos respectivos registos com o nome de Joaquim Alhino Antunes da Cunha.
10) Chama-se
Fernando
dos Santos Cordeiro Subtil,
e não Fernando
dos Santos Correia Subtil, o aspirante n
oficial miliciano promovido para o regimento de artilharia ligeira n." 3 por portaria de 4 de Fevereiro,
inserto
na Ordem do Exército n.? 2, 2.tl série, do corrente ano.
11) Foi autorizada a rectificação do nome do aspirante
a oficial miliciano, do regi monto de artilharia
posada
n.? 2, Manuel Vicente Moreira Ferreira,
pelo que deve
ser inscrito nos respectivos
registos de matrícula
nome de Manuel Vicente Moro no Forreiru.

com o

12) Chama-se .T oão da Silveira Porto carrero Canavarro Crispiniano, O não .JO~lO da Silva Portocnrrero
Canavarro Crispiniano,
o aspirante a oficial miliciano promovido para o regimento de cavalaria n.? G pela Ordem do
Exército n. ° 14, ~. n série, do 19.w.
13) Pertencia
ao centro de mo hilização do serviço de
saúde n.? 2 o tenonto miliciano médico .Iosé .Ioão Pinto
do Oliveira Martins,
q 110, por portaria de 30 de .J unho
findo, publicada na Ordem do Exército 11.° 7, :!." sórie,
do corronto ano, foi colocado na brigada
11.° 7 de caminhos do forro.

14) Pertencia ao centro UO mohilizução do serviço de
n.? :! o tenente miliciano médico Aliuiro :\[alluel
Ribeiro Martins, q uo, por portaria do :30 de .J unho lindo,
publicada na Ordem elo E.dl·clto n." 7, ~.a série, do corrente ano, foi colocado na hrig:,da n.? :l 110 caminho de
saúde

ferro.

2.' Série
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15) Pertenciam ao extinto centro de mobiliz~r.:Tlo~o
serviço de saúde n. () 1. e não ao centro de mobilizacâo
do serviço de saúde n.? I, os tenentes milicianos médicos
colocados na brigada n.? ~) de caminhos de ferro Jo~o
Baptista Gonçalves e Adolfo A ugusto Leal de MariZ
vela Ordem do E.1'(;rcito n.? 10, 2.a série, de :30 de Dezembro do ano findo.
16) Pertencia ao l .'' grupo de companhias de subsistências, e não ao 1.0 grupo de companhias de saúde, o
tenente miliciano médico Jorge da Silva Barbosa, que,
por portaria de 2-1,de Junho de 19"*9, publicada na Ordem do E.rército n.? 7, 2.a série, pasaou ao centro de
mobilização do serviço de saúde n. ° 1.
17) l~ colocado na respectiva escala imediatamente
do tenente miliciano médico Custódio Antero
Pereira Cam acho e conta a antiguidade dosde 1945 o
tenente miliciano médico Franci!:'co Rodrigues Antunes,
que, pela Ordem do E.rhcito n." 7, 2.a série, do ano
corrente, passou a oficial miliciano médico nos termos
do Decreto 0.° 21:365, de 20 de Abril de 1932.

à esquerda

18)

colocado na respectiva escala imediatamente
do tenente miliciano médico Frnncisco Rodrigues Antunes e conta a antiguidade desde 1945 o
tenente miliciano médico António Coelho Lopes, que,
pela Ordem do E:rército n. o 7, 2.:1.série, do ano corrente,
passou a oficial miliciano médico IlOS termos do Decreto
Q.O 21:365, de 20 de Abril de Hl32.
~j

à esquerda

19) Conta a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1946
e é colocado na. respectiva escala imediatamen te à esquerda do tenente miliciano médico Fernando Ramalho
da Conceição Correia o tenente miliciano médico AIpoim de Resende e C;:;oua, ficando por esta forma rectificada a declaração 10) da Ordem do Exército n ," 7,
2.:1.série, do corrente ano.
20) Foi colocado na brigada n.? 7 do caminhos do
ferro, e não na brigada n.? l>, o alferes miliciano módico,
do centro de 1ll0hiliz1\<:'iiodo serviço de saúde 11.° 2,
Artur Mugno Rebolo de larvalho de 'uusa Pereira,
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=------=-- ficando assim rectificada
na parte que lhe diz respeito
i1. portaria,
do 30 do .lunho findo, publicada na Ordem do
E.L'(;/'cito n." 7, ~.a série, do corrente
ano.
21) Pertencia
ao centro de mobilizacão d-i scrvico d('
saúde n.? 1, e não à base aérea n." 3, o alferes miliciano
médico Xlanuel Cordeiro Pereira, qu<" por portaria de
30 de Junho de 104-O, publicada IW Ordem do Ecército
n.? 7, 2." série, de :30 de .Julho do 1110HIIlO ano, fui colocado na brigada n.? B de caminhos do forro.
22) Chama-se Mário Mendes Luz Chamhel, e não :\fúrio
Mendes Luz Cabral, o alferes miliciuno módico da base
aérea 11.° 3 que, pela Ord-m do E.l'h·!'l·fo n.? 7, 2." súrie;
de 104-9, foi colocado no centro de muhilizaçilo do serviço
de saúde n. o 1.
23) É colocado na respectiva
escala. imediatamente
h
esquerda
do alferes miliciano
médico ~Iit1'io Granada
.\fonso o conta a antiguidade
desde 1938 () alferes milij
ciano médico .Tosé Leonardo
de Sousa Carvalho,
que,
pela Ordem do E.ré/'cito n.? 7, ~.n série, do ano fin.l ,
passou a oficial miliciano médico nos termos do Decreto
n.? 21:3()!:>, do 20 de Abril de 103~.

~4-) l~ colccudo na respectiva cscnla imediatamente
;\
esquerda
do alferes miliciano médico Carlo» dos f':)untoq
e conta a antiguidade
desde 193~) I) alferes milician
médico Manuel Vieira de Carvalho, que, pela Ordem do
Eréreito n.? 7, ~.a série,
do ano lindo, pn:iHOU a oficial miliciano médico 110S termos do Decreto n.? :?l:Bü;):
do 20 de Abril de 19;~:?
.
2~») Chama-se António Manuol Horta, e nuo António
Manuel Marta,
o eapitâo miliciano Iannucõutico
que,
por portaria do 30 de .Junho do H)..H), publicada na O,.r!f'1/1
do E,l'f!/'cito
n. o 7, 2.:' s6rit', do ano lindo, t \'e bai~1I
d~ soni<;o.
26) •Ta~cOIl om 20 do ..\gOi'ito de 1922, e n:io em 16 de
Julho do JUOrllllO aliO, o alrNc!-l Illilid:tllo do ser\'i<;o llt>
adlllinistr;lf'ão
militar, (lo 1." grupu dI' ('olllpanhia:-; lk
subtlistôll('ias,
.JaillHI .\1\'08 VilIIOIIll tIo ..\ndradc, pelo qut3
dc\'o SOl' fpita a (h'\'ida rretilie<ll'i'io
nos l~(,\IS re,,-ist()~
dt'
•
o
matricula.
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~7) Teve baixa do serviço em 1;) de Maio, e não em 1:)
<le Março,
como consta ela portaria
de 30 de Junho:
publicada na Ordem do Exército n.? 7, 2.3. série, do ano
findo, o alferes miliciano do sen'iço de administração
militar.
do reaimeuto
de infantaria
n." 2, José Manuel
_,
I:>
Castelhano Enc!> da Laje.

28) Pertencia ao 1.0 grupo de companhia~ l~e ~aúde,
e não ao 1.° 0TUI)O de companhias
de l:;UbS1SÜ'UClUS,o
I:>
alferes miliciano
do serviço de udmiuietracão
mi'1'itar
Manuel Francisco
dos Santos, que, por portaria de 24 dp
Junho de H1J9, publicada ua Ordem do Exército n.? 7,
:!.3. série, do 30 de Junho do ano lindo, passou ao
centro de mobilização de administração
militar n." 1.
29) Pertencia ;1 brigada D.O 3 de caminhos do ferro, e
não ao batulhão de caminhos de forro, o tenente miliciano médico Manuel Luís Fernandes,
que, por portaria
de 30 de Junho
do ano findo, publicada
na Ordem
do E;1'ército n. ° 7, :!. a série, de :30 de Julho, passou à.
situação de oficial miliciano de reserva.

Obituário

Hl19
Fevereiro

11 -

.lunho

12 -

Julho

17 -

»

26 -

»

213-

Auoato

"

2-

»

28 -

SrtcmlJl'o

21() -

l)

23 -

Alferes miliciano veterinário
de reserva Manuel
Ferreira Sales Guedes.
Tenente mi liciano de iuíantarin Joaquim Mam« I
Fonseca.
Tcnente
miliciano
médico Francisco
da Co ta
Borg-es.
Tenente
miliciano
de infantaria
João Mendes
(;rosso PaI ma.
Tenente miliciano mó.Iico de res 'na Joaquim (1:1
Fonseca Monteiro.
Tenente miliciano de reserva de infantaria
An(,,nio Homem Rebelo .1únior.
Tenente miliciano (lo serviço (I,' admiuistraç.I»
militar Abai lnr du AlIgn~to rla Costa.
Alferes miliciano de reserva (1\1artilharia
1"('rnando Carval uosa.
Tvneutu miliciano mérl ico Fernando 'I'ei xei ra .la
<:oncei~ã.o.
T,~nente milici:\oo mC.lico do reserva ,\hilio :'Ií 1chado de Araújn.

110

ORDEM DO Ex:eRCITO

Setembro

23 -

"

27 -

Outubro

25 -
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Alferes miliciano de artilharia Saul Josó Beltrau
Simões.
Aspirante
a oficial miliciano de infantaria António Cândido de Figueil<edo Lima.
Alferes miliciano de reserva de artilharia
António Luís flnel'r3 de Seabra.

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o Ajudante-General,

/r~iI '1/

MINISTÉf\IO DF\ GIJEf\f\F\

Ordem

do
20-

N.O 3

o

Exercito

Série

~8 de Março de 1950

Ministro da Guerra manda publicar para conhecimento e execução no Exército I) seguinte:

I -DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Xlanda o Governo da República Portuguesa,
pelos ~Iinistrus da Guerra e dlls Xegócios Estrangeiros,
nomear
para o e!.lrgo do adido militar e aeronáutico
;1 Emhaixudu
de Portugal cm \Vashingtoll,
com representação
nos oro
ganisU1()s do Pacto do Atlântico, o brigndeiro do artilharia, com o curso do estado-maior,
Adolfo do Amaral
Abranchos Pinto.
Ministérios
da Guerra
e dn..; :\pgól'ios Estrangeiros,
10 de Fevereiro
de 1050. - O Xlinistro da GUPl'J'<I, FernaHdo do« Santos Costa. - O ~rini'itro dos ~Tc"'úcio~ E~o
traugoiro«,
José Caeiro do. .l!a!t((.

)Ian(la o Governo da República I'ortueuesu.
llclo'\ JIi.
1
1"mn ncas C da (; ucrru. que
o
mstros
(as
ao hriga<lciro
Adolfo do Amaral
Abruucho-,
Pinto, numoado para o
cargo do adido militar em \\TashingtI1il, com I'l'prc"entação nos Ilrganis1l1os do Pado do .\tltlllti('o, sojn a honndn ,
além das de. pesas ('Olll trnn porte", a ajuda do custo
1
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diária de G50r$ 0, a titulo de desposa de representação,
a importância
de 12.000,-5 por cada trimestre,
tudo em
conta da verba do capítulo 1.0, artigo G.", n." 1), alínea e),
do orçamento
do Ministério da Guerra.
das Finanças e da Guerra, 10 de Fevereiro
1950. - O Ministro das Finanças, Joi1o Pinto da
Custa Leite. - O Ministro da Guerra, Fernando dos Santos
Costa.
Ministérios

_-

de

Ministério

da Guerra -

La

Oirecção-Geral-

2.

a

Repartição

Manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo
Ministro
da G ucrra,
que sejam nomeados
vogais do
Conselho Superior
do ]i;xército durante o ano de 19;)0,
nos termos da alínea c) do artigo ~. ° do Decreto-Lei
n." 3G:236, de 21 de Abril de 19.,1,7, os seguintes oficiais
generais :

.

4-fonso Talaia Lapa. de Sousa Botelho.
Alvaro Teles Ferreira
de Passos.
J oüo da Encarnução
l\Iaçã~ Fernandes.
Manuel Ferreira
da Silva Couto Júnior.
Mário Nogueira.
Ministério da Guerra, 1:3 de Janeiro de 1930. nistro da Guerra,
Fernando d08 Santos Costa.
(Anotada

Ministério

polo Trlbnnal

do ContaI

da Guerra - Bepartiçãe

om 17 d. Jaoelro

O 1\1ido 1~60).

Geral

Nos termos do Decreto 11.0 lG:OiO, de 2;) do otombro
do 1938: manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra, conceder a Rosa Ferreira Pisca,
viúva do tenente .Ioão Ferroirn,
a reversão da quota-parte do subsídio mensal no quantitativo
do 140 lU, a
partir de 1~ de Novembro do ano findo, em virtude do
haver atingido 18 anos do idade om 11 do referido mêS
sou filho Carlos Júlio Ferreira.

Ministério
nistro

da O uerra,

da Guerra,

12 d J aueiro do 19;)0. - O ~[idos Sauto« Costa,

Fernando

(VIsada poto 'I'rlhunul do Contna om 17 do Jnnolro ~u l!)~O. NAo AO
duvídos emutumcrnoa,
008 termos do Decreto D.' 22:257).
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Nos termos do Decreto n.? 16:070, do :?5 de Setembro
de 1028: manda o Governo da República
Portuguesa,
pelo Ministro da. Guerra. conceder a Amélia Laura Lopes
Valadas,
filha do falecido general
Manuel Raimundo
Valadas,
a reversão
da quota-parte
do subsídio mensal
no quantitativo de 140;)10, a partir de 14 de D?Zel~bro ~o
ano findo, em virtude do falecimento
de sua irma 11ana
Isabel Lopes Valadas cm 13 dos referidos mês e ano.
da Guerra, :?1 de Janeiro de Hl50.-0
da Guerra, Fernando dos Santos Costa.

Ministério
nistro

?lIi-

(Visada pejo Tribunal de Contas em 26 do .Tanelro de 1950. Não
são devidos emotumoutcs,
nos termos do Decroto
22:257).

D.·

RECURSOS

(1-

Ministério da Guerra _La DirecçAo-Geral-

2.8 Repartição

Por acórdãos do Supremo Tribunal l\lilitar de ~7 de
Janeiro do corrente ano, homologados
por despacho ministerial de 3 de Fevereiro,
também do corrente ano:
Negado provimento
ao recurso interposto
pelo capitão
de cavalaria Apio Felisberto
Nunes de Almeida, em
que recorria
do lugar que lhe foi atribuído na escala
pela declaraçâo 16) insorta na. Ordem do Erército
n.? 8, 2.a série, de :3 do Setembro de 1049.
Negado provimento
ao recurso interposto
pelo capitão
de cavalaria Amadeu de Santo André Pore ira, em quo
recorria
do lugar que lhe foi atrihuldo na escala pela
declaração
lG) inserta na Ordem do Exército n.? 8,
2.a série, de 3 do Setembro de lÇWJ.

111- MUDANÇAS
a

Ministério da Guerra _I.

DE SITUAÇlo

DirecçAo-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 13 de Janeiro de 1950:
Deixa de ser considerado
na situação do adido no :Mini 'tório. do Interior,
na Guarda
....acional Republlcuua,
coutiuuando,
porém, na situação do adido, mas nu ser-
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"iço no Ministério das Colónias, na colónia de S. Tomé
e Príncipe, 110S termos da alínea b) do artigo 3.0 do
Decreto 11.° 3G:019, de 7 de Dezembro
de 1946, o tenente graduado
de infantaria
José Manuel da Cunha,
devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de
Dezembro
de 194:9.
(AnotadapoloTrihunal de Contasom 17 do Janeiro do 1950).
Adidos

Major de infantaria,
do batalhão de caçadores
1\.0 8,
Mário Lúcio Inácio de Paiva e tenentes do quadro dos
serviços auxiliares do Exército, na ituaçâo de reserva,
Jos6 Vicrllte da Cruz e Adriano Teixoira Correia, por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço dependentes
do Ministério do Interior,
o
primeiro na G uarda Nacional Republicana
e os restantes na Polícia de Segurança
Pública, devendo ser
considerados nesta situação, respectivmncnte,
desde 10,
1 e 1 de Janeiro de 1950.
(Anotadapol o Tribunal do Contas 000 17 do Janolro do 1950).
Quadro da arma de artilharia

Tenente
de artilharia,
adido, Rogério Paixão Ribeiro,
que, de regresso do ::\Iinist(\rio das Colónias, de comissão militar lia colónia do _\llgOla, se apr sentou oru ()
de Janeiro
de 10::>0, pura preenchiuionto
do vaga no
quadro.
(Visadapolo Trlhunal do Contasom 21 doJllnelrodo 1950. Nlo
são devído s omotumouros,

nos Lermos do Docreto

0.°22:257).

Reserva

Genernl,
comandante
da 2.3 l'rgiiio militar,
Augusto
:\fartins Nogueira
Soares, 1I0S termos da. nlíuea (I) do
artigo 13.0 do Docroto-Loí n.o :JG::304, de ~4: de :\laio
do 194:7, devendo ser considerado
nesta situação desde
~:3 de Dezembro do !r) W.
(Vlsndnp«!o 'l'dhuunldo Coutai 011\ 13 do 1"'\'orolrodo 19:.0 ..
"0

são devtdos

omolumontos,

nOIl

rormos

do Decreto

n.o 2:!:~:,1).

Capitão do infantaria,
lldido, em serviço 110 ~linistl;rio
da Educnc,:ão Nacional, do ]i('clH':t ilimitada, CelestinO
Bernardo
Feliciano ~f:lrql1('s I'erciru, JlOS termos d:l
última parto do artigo ~;L() do Decreto-Lei 11.° :Hi::W.t·
dI' 24 de ~fnio do 1\) n. devendo ser cOllsidprado
nesta situação clesrle Hi de Dezembro do 1\)4\), (' !iCJlI
direito a Y(lllcilllelltos )lO!' cstl' ~[illi,;t{·!'io l'lIquallto ti6
ellcontrar
lia l'1'f'erida situaç:1O d(l adi(lu.
(AnOlada ]lolo'l'rlhulllLl
de Contll om 17 do J "oirodo lü!'O)'
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Por portarias de 20 de Janeiro de 1950:
Adido

'!

Major de engenharia,
no quadro da arma, Luís
osó do
Avelal' 'Machado Veiga <la CU,nha, por ter sido nomoado professor do Desenho Rigoroso do curso geral
preparatório
da Escola do Exército,
por por~aria de
15 do Novembro do 1940, desde quando
considerndo
nesta situação.
é

(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 2-1 de Janeiro

de 1950),

Reserva

Major de artilharia,
suprnnumerúrio,
do comando da dofesa antiaérea de Lisboa, ,J orge Márío onet e capitães:
do serviço de adrniuistraçâo
militar, adidos, em ser"iço no Ministório das Fiuunças,
na Guarda Fiscal,
António Mário Freire Tavares Belo e, da Escola Central de Sargontos, Francisco Marques Lima o do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, da baso aérea n.? 1,
Augusto Bernardo
dos ~antos, o terceiro nos termos
da alínea c) e os restantes
110S termos
da alínea a)
n." 3G:30J, de 24 de
do artigo 12.0 do Decreto-Lei
)faio de 19-17, devendo ser considerados nesta situação,
respectivamente, desde 1, 1, 3 e 18 do Janeiro do

.r

1950.

(Visada
pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 28 de Janolro de 1%0, Nilo
emolumentos,
DOS termos
do Decreto n,· 22:257).

Capitão do infantaria,
adido, em serviço no 'Ministério
das Colónias, ,J OHé do Sousa Hegato Júnior, nos termos
da alínea a) do artigo l~.o <lo Decreto-Lei n.? 3G::30J.
do 24 do )Iaio do 1947, 110"011<10 ser considorudo nesta
situação desde :~ de Dezembro do 1949.
(Visada polo 'I'r íbun at do Contai om 13 do Foverotro de 1950, Nilo
silo dovldos emolumentos,
nos termol do Decreto n •• 22:2~7).

Por portarias de 27 de Janeiro de 1950:
Considerados
al~re~entado~ ao serviço deste ~[ini:-;tério
1)01' torom. deixado
do prestar serviço 110 )linistério
das Colónias,
na extinta Direcç:io.Clcral
Militar. os
capitães de infantaria .T oão das Dor s Nunes Palrão o
Carlos António Parreiral
da , ilva e tenente do quadro
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dos serviços auxiliares
do Exército João dos Santos,
todos adidos e na situação de reserva,
devendo ser
considerados
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1950.
(Visada polo Tribunal de Contas em 7 de Fovereiro de 1950, Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decroto n.· 22:257).

Adidos

Capitães de infantaria,
do batalhão de caçadores n.? G,
Josó Guardado
'Moreira e, na situação
de reserva,
Artur Joaquim de Deus Figueiredo;
tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n. o 7 , José Francisco
Xlilho Ferro e alferes de infantaria,
do regimento de
infantaria
n. o 9, Horácio de Oliveira Rodrigues,
por
terem sido requisitados
para desempenhar
comissões
de serviço dependentes
do Ministério do Interior,
o
segundo
na Polícia de Segurança
Pública e os restantes na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser
considerados
nesta situação,
respectivamente,
desde
23, 20, :?o e 24 de Janeiro de 1950.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

em 50 de Janolro

do 1950).

Quadro da arma de infantaria

Capitão do infantaria,
adido, Orlando Luis de Oliveira,
que, de regresso
do Ministério
das Colónias e de
comissão militar na colónia ele Cabo Verde, se apresentou em 1 de Janeiro de 19ÔO, para preenchimento
de vaga no quadro.
Tenente de infantaria, adido, António José Ramos Jorge,
que, de regresso
do Ministério
das Colónias e de
comissão militar na colónia de Moçambique,
se apresentou em 22 de Janeiro do 1950, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 7 de Fuverotro
são devtdos emojumentos,
nos termos do Decrete

Quadro de oficiais do serviço de administração

do 1950. Nilo
n.· 22:257).

militar

Tenente do serviço de administração
militar, adido, .I oão
Maria Bento, que. de regresso do 'Ministério elas Colónias, na extinta Direcção-Gerul
Militar, se apresentou
em 1 de Janeiro de 1950, para preenchimento
ele vaga
no quadro.
(Visada polo Tribunal
de Contas om 7 de Feveroí co de 1950. Nilo
silo devidos emolumontos,
nos tormos do Docroro D,· 22:257).

Extinto quadro de oficiais do secretariado militar

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, snprunumerúrio
nos termos da ~. a parte do
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n.? 28:401, substituído pelo
artigo 58.0 do Decreto-Lei
Decreto-Lei
n.? 32:692, de 20 de Fevereiro
de 1943,
do regimento
de artilharia
de costa, onde continua
colocado, Acácio Antunes, para preenchimento
de vaga
no quadro,
devendo ser consi~erado
nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Foverelro
do 1950. NAo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto D.o 22:257).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário,
da Repartição
do Dep6sito da extinta
Dil'ecção-Gera111ilitar
do Ministério das Colónias, onde
presta serviço, Adão dos Santos Barata, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser «onsiderado
nesta situação desde 20 de Janeiro de 19jO.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 7 de Fevorolro
de 1950. Não
são devtdoa emolumentos, n08 termos do Decroto 0.° 22(267).

Reserva

Capitães:
ele infantaria,
do hatalhão
de metralhadoras
n.?
Jaime ~arlo~ Correia Mota e, do extinto quadro
auxiliar de artilharia, do regimento de artilharia lizeira
n. o 1, Lourenço
Matias Guinapo, nos termos d: alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 3(i:304, de
24 de 'Jlaio de 19-17, devendo ser considerados nesta
situação,
respectivamente, desde 17 e 27 de Janeiro
de HJ50.

??

(Visada peJo Tribunal
de Contas em 7 de Foveroiro de 1950. Nilo
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Reforma
(Despacho
do 23 do Janeiro ele 1950, ela Caixa Geral do Depósitos,
Cródito e Prevídêncta,
puhllendo
no Diário elo GoveJ'1lQ 0.0 21,
2.& súrio, <la 25 do mesmo mês e ano).

Capitt'to do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar,
do regimento
de infantaria
n." 15, Manuel
~aptista
de Sousa, nos termos ela alínea. b) do artigo 1:3.0 do Decreto-Lei
n.? :3G:30-l:, de 2-1: de Maio
de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde
li de Dezembro de 19-1:9.
(NilO carece

do visto

ou nuo tnção do Tribunal

de Contas).

Supranumerãrios

Coronel de infantaria,
adido~ José Alfredo do Amaral
Este\'es Pereira,
que de regresso do Ministério
das
C•o 16mas,
.'
.
como chefe da. 1. a Iiepartição
da. extinta
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em 1 de Janeiro

19:>0.
Capitão do quadro

dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Adão dos Santos Barata,
que, do regresso do
Ministério
das Colónias,
na extinta Direccüo-Goral
Militar, se apresentou
om 1 de Janeiro de ElBO.
(Visadas
polo Tribunal
do Contas sm 7 do Fovoroiru
do 1050. Kl!o
são dev ldos emolumontos,
DOS tormos do Decreto
n.? 22:257).

POI'

portarias de 3 de Fecereiro de 1950:

Considerado
apresentado
ao serviço deste Miuistério,
por ter deixado do prestar serviço no Ministério do
Interior,
como presidente
da Câmara Municipal do
Faro, o capitão de infantaria,
na situação do reserva,
adido, Matias de Freitas Guimarães,
devendo SOl' considerado nesta situação desde ~5 de Novembro de Hl4:9.
(Visada polo Tribunal
da Cont os orn 17 do Foverolro
silo dovldos emolumontos,
nos termos do Docroto

do 1950. Nllo
22:257).

n,?

Reforma
(Despacho
da Ca íxa Gorai do Depósitos,
Cródlto o Provídêncl e ,
do 23 do Janeiro
do 1%0, publ ícudo no D'iàrio
do Governo
n.? 21,2.4 sérte, do 25 do mesmo mês o nno).

Coronéis:
de infantaria,
Adelíno K orborto do Castro; do
extinto quadro auxiliar de artilharia, Joaquim Simões:
de cavalaria,
José Ricardo Pereira Cabral o, médico,
Alberto
Luis Mendonça ; tenentes-coronéis,
do infantaria, António Henriques
Simões de Sousa O Francisco Martins Ferreira
0, do serviço de udministrnção
militar,
Luís António Nogueira;
major médico Manuel AUg'usto Pinto; cnpitãos : de infantaria,
JOHé gstoves Robalo Cordeiro o António Vieira da Rocha e,
de cavalaria, Duarte Augusto do Monteiro Gomes, o
tenentes
de infantaria Francisco
da Costa, António
Vieiru do Castro o Silva o Joaquim Lopes, todos na
situacão de reservu, nos termos da ullneu a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
n." :3G:304, de ~4: do Maio do
194:7, devendo ser r-ousidorados nesta situação, respoctivamente,
desde ~ do Setembro,
0 elo Novembro,
10 de Julho, l\ do Fevereiro,
20 de Novembro, 10 do
Outubro, 10 o 11 de I>ezemhro, ~O do 1<'o\'eroiro, ~;3
do Dezombro, 20 de Xo\omhro,
18 o 20 (lo Outubru
o 11 UO Dozcm1Jro do 104:9.
(Não enroeo do "isto

011

unotnçfio

do Trlbllnal

(lo COlltns).
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Reserva

General, vogal do Conselho Superior
de Pisciplina
do
Exército
:-16r"'io de Assunção
de :\Ionlls e Castro e
'd
inf an t a~HL
'
cupitães :, do binfantaria,
do regLJ,nento
e !n,
n. 0:3 António Vitorino e, do serviço de adminiatrnção
lllilit<~r, adido, em .erviço na Manutcução ,Militar, Mário Autónio Augusto Soares Pinto, o último nos te~mos da alínea c) e os restantes
no~ te!,'I~os da alínea a) do artigo U,o do Decreto-Lei foi' .~6:30-*, de
~-! de :\Iaio de 1\:)-!7 devendo ser considerados
nesta
situação, r('spectinlm~nte,
desde te, 18 e 5 de Janeiro
de 1950. (Visada polo Tribunal do 'Contas em la de Fevereírc de 1950, Não
filio d evfdos

orno íumon to:

I

nos termos do Decreto

n.o 22:257).

Por portarias de 10 de Fecereiro de 1950:
Deixa de ser cousiderndo
na situação do adido no l\linistério do Interior,
('OlUO
governador
civil do distrito do Suntarém,
coutinunndo,
porém, na situação
do adido, mas cm serviço no Ministério da Economia,
como presideuto da Junta da Emi~Tação, O tenente-coronel de infantaria, adido, António Manuel Baptista,
devendo ser considerado
nesta situnção desde 11 do
Dezombro
de 19-*8.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

om 1l de Fevereiro

do 1950).

Adidos

Tenente-l'oronel,
2,0 co mandante do regimento de infantaria n.? 1. António Emílio Simões tIa 'Jfota O «apitão, tIo batalhão dl' cuçudores n, o :3, .T oaquim Augusto
~o1'doiro, amhos elo infantaria,
por torem sido requiSitados para desempenhar
comissões
do serviço depen(lent('s
dos 'Jfinistérios
da. Et'o!lolll ia, como prosidento da direcção
(h Fedorução dos Vinicultores da
Hegião do 1)0111'0 (Casa do 1)0111'0), e da ... Finanças,
!l,a Guarda Fiscnl, respectivamente,
devendo ser conSiderados nesta situação
desde :29 de Dezembro
de
19-!!J e 1 (lo 1<'e\'e1'('iro <le H)jO.
(Anotada

polo Tribunal

do Conta.s om 11 do Fo,"orolro

do 19,jO),

Quadro da arma de infantaria

Tenentc~
til' infantaria,
~Hlid()", .To 'é Bonito Perfeito
~ Carlos 1"1' do1'ico Lopes da no('ha Peixoto, <[\l~, :10
leg1'csso do :\Iini~tério da'
'olúnias c de ('OIlw;sao
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militar na colónia de Moçambique, se aprosentarnm,
respectivamente, em 1 e [) de Fevereiro de 1950, para
preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 17 de Fuveralro
silo dovidos nmol umento s, nos termos do Decreto

de 1950. Nilo

0.° 22:257).

Quadro de oficiais do serviço de saúde militar

Tenente médico, adido, António Durão Leitão, que, de
regresso do Ministério das Colónias e de comissão
militar na colónia de Moçambiquo, se apresentou em
31 de Janeiro de 1930, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Visada
5110

pelo Tribunal
de Contns em 17 de Foverolro
de 1950. Xllo
devidos omolumentos,
nos termos do Docroto n.o 22:257).

Reserva

Tenente coronel de infantaria, subchefe do distrito de
recrutamento e mobilização n." 10, Vítor Moreira de
Sá, nos termos da alínea a) do artigo 12. o do Decreto-Lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo ~er
considerado nesta situação desde 25 de Janeiro de
1930.
(Visado polo 'I'rlbunnl
de Contas em 17 do Foverolro
de 1950. Nilo
silo devidos

omolumontos,

nos tormos

do Docroto

n.? 22:257).

Capitão de artilharia, adido, em serviço no Ministério
das Comunicações,
Miguel da Silva Amorim, nos termos do artigo 23.0 do Decreto-Lei n.? 3G:304, de :!4
de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Janeiro ele 1930 c som direito
a vencimentos por este Ministério enquanto se encontrar na referida situação ele adido.
(Anotado

PaI' portaria

pelo Tribunal

do Contos

om 11 do Pcvorolro

do 1950).

de 14 de Ferereiro de 19[50:
Adido

Brigadeiro ele infantaria, da 5.a Inspecção
da Arma de
Infantaria, Aníbal de Faro Viana, por ter sido requisitado para desempenhar uma comissão de serviço
militar dependente- do Ministério das Colónias, como
comandante militar da colónia de Moçambique,
nos
termos do artigo LOdo Der-reto n. o :!J:G0:!, de :!8 de
Novembro de 1934, o artigo 10G,o da Carta Orgânica
do Império Colonial Português, devendo SOl' considorado nesta situação desde 14 de Fevereiro de 1~)f)O,
(AnOlllfln polo Tribllnol

do Contas

em 2~ do Fuvereíro

de 1950).
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Por portaria de 15 de Fecereiro de 1950:
Adido
Bricradeiro do infantaria,
no quadro do corpo de gener~is, Leonel Noto Lima Vieira, por ter sido requisitado
para desempenhar
urna comissão de serviço dependento do Xlinistério do Interior, corno 2.° comandante-eeral da. Guarda Nacional Republicana,
devendo ser
c~nsiuerado
nesta situação desde 1;) do Fevereiro do

1950.

(Anotada

pclo Trlhunal

do Contas

em 22 dc Fevcroiro

de 1950).

Por portarias de 17 de Fevereiro de 1950:
Considerado
apresentado
ao serviço deste Xlinistério,
por ter deixado de prestar
spryü;o 110 Miuistério
(1n~
Culónins,
cotno p residcnte
da Junta de Exportação
(la
colónia de Moçambique,
o ('tlpitao de artilharia, na situa(;:io de reserva, adido, Humberto Romão J )uarto, devendo
ser considerado
nesta situaçào tlesde 3 de Dezembro do

1949.

(Visada pelo Trlhunal
de Contas em 1 do Março
são dcvldos emolumentos,
n08 termos do Decreto

de 1950. NAo
n .• 22:251).

do ser considerado
na situação de adido no ~Iido Interior,
na Policia de Segurança
Pública,
continuando,
porém, na mesma situação de adido, mas
de licença ilimitada,
O capitão
de infantaria Artur da
Mota Freitas, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Fevereiro de 1950.

Deixa

nistério

(Anotada

pelc Tribunal

do Contns em 22 do Foverelro

do 10:;0).

Adidos
Tenente graduado
de cavalaria,
do regimento
do cavaIaria n.? 3, António Valadares Correia
de Campos
e. alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército, do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 1:3,
.José Patrício, por terem sido requisitados
para desempenhar comissões do serviço dependentes,
respectivamente, dos Miuistérios
do I nterior, na Guarda Nacional Hepublieana,
e das Financas. na Guarda Fiscal,
dewnllo ser considorados
nesta situação desde 13 o 10
de Fe\'ereiro do H)~)O.
(AnOlllda pelo Tribunal

d. Conta.

em 112de 1'","crolro

de 19jO).
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Reserva

Coronel,
da direcção
da arma de infantaria,
Baltasar
Simões Ferreira
e major miliciano do extinto quadro
especial, do centro de mobilizução de infantaria D.O 8,
Alfredo Martins Marques,
ambos de infantaria,
o tenento-coronel
de artilharia,
comandante
do grupo do
artilharia
contra aeronaves n.? 2, João Taborda Alves
Pereira,
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do
Decreto-Lei
D.O 3G:30J, de 2J de Maio de 10J7,
devendo ser considerados
nesta situução,
respectivamente, desde 31 ele Janeiro,
7 de Fevereiro
e 24 de
.J aneíro de 1950.
(Visadas polo Tribunal de Contas om 24 do Fevereiro
do 1950. Nilo
são devidos emolumontos,
nos tormos do Decroto n.? 22:257).

Major de infantaria,
adido, em serviço no Ministério das
Colónias, Acácio Francisco
Leão Cabreira Henriques,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. ° 36:304, de ~4 de Maio de 1047, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Janeiro de 1050
e sem direito a pensão por este Ministério enquanto
se encontrar
na mesma situação de adido.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

oro 22 do Fevorelro

do 1950).

Supranumerários

Capitães : médico, Adalberto
de Sousa Dias e, do quadro dos serviços auxiliares do Exército, João António
Pinto, e tenente. do quadro dos mesmos serviços, .Iosé
Dias de Sousa Júnior, todos adidos. que, de regresso,
respectivamente,
dos Ministérios
das Colónias,
em
comissão militar nas colónias de Moçambique e Angola, e do Interior,
em serviço na Guarda Nacional
Republicana,
se apresentaram
em G, 10 e 8 do Fevereiro de 1050.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
comandante
da com panhia disciplinar de Cabo V erde,
supranumerário
nos termos da ~. a parto do artigo 58. °
do Decreto-Lei
n.? 28:-W1, substituído pelo Decreto-Lei n.? 32:602, de :?O de Fevereiro
de 1043, Norberto de Moura, que, de regresso
ao continente
por
haver sido exonerado do referido cargo, se apresentou
em 13 de Fevereiro
de 1\)30.
(Visadas polo Tribunal
de Contas om 21 de Povoroíro do 1950. Não
são devidos emolumontos,
nos termos do Doereto o.· 22:257).
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de 24 de Feiereiro de 1950:

Considerados
apresentados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar
serviço no ~Iioistério
das Finanças,
na Guarda Fiscal, os tenentes do infantaria, adidos, na situação de reserva, António Rodrigues e Manuel Francisco
Candeias, devendo ser considerados nesta situação desde 1 e 4 de Fevereiro
de
1950, respectivamente.
(Vlsadns polo Tribunal
do Contas em 2 do Março de 1950. NlI.o
são devidos emolumentos,
DOS termos
do Decroto n.? 22:257).

Adido
Bl'iga(kiro (k artilharia,
director <los ('urHOHpara a promoção a ofit-iul superior do Instituto <1(' Altos Estudos
Militares, José Augusto :.\Iollteiro do Amaral, por ter
sido nomeado para o referido cargo por portaria desta
data, dp'idc quando é «onsidcrudo nesta situação.
(Ano t ada pelo Tribunal

de Contas om 28 de Fovarotro

de 1950).

Quadro da arma de infantaria
Tenente
de infantaria,
adido, J'ouquim Vilhena Rodrigues, que, de regresso do Ministério das Colónias, na
colónia de S. Tomé e Príncipe, se apresentou
em 11
de Fevereiro
de 1950, para preenchimento
de vaga
no quadro.
(Vlsllda pulo
silo devidos

TrIbunal
de Couras om 2 dto Março de 19~0. Nilo
emotumentos,
nos termos do beereto n.o 22:257).

Quadro do serviço de administração

militar

'r e~ente

do serviço de administração
militar, adido, Caslmiro dos ~antos, que, do regresso elo Ministério das
Colónias, na colónia de Angola, se apresentou
em 17
de Fevereiro do 19;)0, para preenchimento
de vaga
no quadro.
(Vtsada pelo Trihunal
de Contas em 2 de Mar~o do 19~0. Nilo
são devidos omolumentos,
nos termos do Docreto n,? 22:2(7).

Supranumerário
Cal.liEI() <lu urtilhuriu,

do I'l'gillH'llto d(' nrtilhnr!n untiuéroa
lixa, Alll-!:ll"to GOl1les Pa"tor
Fcruaudcs,
nus t<'1'11l0S da
2.a ]l1I1·tl' (lo urtii-"0 f)8.o do J)P('J'(,to-Lpi 11.° 28:-1:01, do
31 dI' D('Z('lllhl'o (k 19:~7, substitnído pelo J)('<'1'(,to-L('i
n ," 32:G9:?, til' 20 de Fevereiro
de 19-13: (' <1:1 Podaria
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n.? 10:620, de 11 de Março de 1944, devendo ser considerado nesta situação desde a data da prescuto portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contas om 2 do MItr~o de 1950. Não são
devidos

emolumentos,

nos termos do Docreto

Quadro dos serviços auxiliares

n.o 22:207).

do Exército

Tenente do quadro dos serviços auxiliares elo Exército,
supranumerário,
J osó Dias de Sousa Júnior, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Fevereiro de 1950.
(Visada pelo
são devidos

Tribunal
de Contas em 2 de Março de 1950. Nao
emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Reserva

Coronel de infantaria, comandante do regimento de infantaria n.? 10, João Pereira Tavares e capitão de
infantaria, elo regimento ele infantaria n. ° 15, Isaul da
Conceição
Ferreira, nos termos ela alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? 36:304, de 24 de Maio de
1947, devendo ser considerados nesta situação desde
17 e 6 do Fevereiro de 1950, respectivamente.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas om 2 de Março de 1950. Não
silo devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22:257).

Coronel de engenharia, adido, em serviço no Ministério
do Interior, na Câmara Municipal do Porto, Serafim
Joaquim de Morais Júnior, nos termos da alínea a) do
artigo 12.° do Decreto-Loi n." 36:304, de 24 de Maio
de 1947, devendo ser considorado nesta situação desde
12 elo Fevereiro do 1950 e som direito a pensão por
este Minis térío onquanto so encontrar na situação de
adido.
(Anotada pelo Tribunal do Contns om 28 do Fnvorotro do 1950).

Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Por portaria de 31 de Dezembro de 1949:
Demitido de oficial do Exército, a partir do 28 do
Dezembro de 1949, o capitão, reformado, Henrique Mauricio J orgo do Lima, por so achar incurso no artigo 40. o
do Código de Justiça Militar.
(Anotada

pelo Tribunal

do Contns em S de Janolro

do 1950).
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IV - PROMOÇOES
Ministério
P01'

da Guerra _La

portarias

de 13 de Janeiro de 1950:

Regimento de infantaria

Major,
0

11.

2.a Repartiçao

Oirecção-Geral-

n. o 3

o capitão de infantaria,
do batalhão
4, João Miguel Rocha de Abreu.
(Visada pelo Tribunal
dovidos omotun.ontos,

de caçadores

de Contas em 1D de Janeiro de 1950. Silo
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

n. o 5

Tonontp, o alferes de infantaria
António Gaspar Melo,
contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 19-:1:7.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro António Gonçalves
de
Freitas, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro
de 1949.
Adidos
Majores, os capitães de infantaria, adidos, em serviço na
Escola do Exército,
Raul Cordeiro Pereira de Castro
e Armando Francisco
Páscoa.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emotumentos,

de Contas em 21 de Jnnelro de 1950. Silo
nos termos do Decreto n.· 22:257).

Por portarias de 20 de Janeiro de 19:;0:
laboratório

Militar

de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Capitão farmucêutico,
adido, o tenente
adido, Santos Parreira
da Conceição.

farmacêutico,

(Vinda
pelo TrIbunal de Conlas em 2 de Fevereiro de 1950. SAo
devido. emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 211:257).

Adido
Cal~itão farmaCêutico)
o tenente farmacêutico,
adido, de
licençn ilimita.da, Antóuio 'Manuel de Matos Viegas
e Campos.
I

(Visada pelo Tribunal
de Cont •• em 28 de Janolro de 1950. Mo
devtdos emolumentos,
noa termal do Decreto n.· 22:257).
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Por portaria de 24 de Janeiro de 1950:
Quadro do corpo de generais

General,
o brigadeiro
de infantaria,
adido, director dos
cursos para a promoção a oficial superior do Instituto
de Altos Estudos Militares, Frederico
da Costa Lopes
da Silva,
(Visada pejo Tribunal do Contas om 13 do Fevarel ro do 1050. Sllo
devidos en::olumentos, nos termos do Docroto n •• 22:257).

Por portarias de 3 de Fevereiro de 1950:
Contando

a antiguidade

desde

3 de Fevereiro

de

1950:

Comando militar dos Açores

Capitão, ajudante de campo do governador,
o tenente de
infantaria,
ajudante de campo do governador,
António
do Canto Homem de Noronha.
Regimento de infantaria

n.· 2

Capitães, os tenentes de infantaria,
do batalhão de metralhadoras
n. o 1, Luis Alfredo de Vasconcelos
Ferreira, do batalhüo de engenhos,
Manuel Amorim de
Sousa Meneses 0, instrutor
de infantaria da Escola do
Exército,
José João de Matos Neves.
Regimento de infantaria

n.· 3

Capitães,
os tenentes de infantaria
Adriano
Carlos de
Aguiar e, do regimento
de infantaria
n. o 4, Joaquim
Francisco
Rijo Cardeira da Silva.
Regimento de infantaria

Capitão,
Ramos.

O

tenente

de infantaria

n. o 4

Fausto

Regimento de infantaria

Capitães,
os tenentes
de infantaria
Ferreira
Santos, Fernando
Neves
Luz Mendes.

Lajinhu

dos

n.· 7

Rui de Carvalho
Pedro e César da

Regimento de infantaria n. o 8

Capitães,
os tenentes
de infantaria
Artur Luis l·'l,lix
Teixeira ela Silva e. do batalhão de engenhos, Segismundo Gonçulvcs
da Conceição Revés
J cão Imaginário Nunes Igreja.

°
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n.· 9

Capitães, os tenentes de infantaria Amílcar J osé Alves,
e, adido
em serviço no Ministério
do Interior,
na
Guarda Nacional Republicana,
José Rodrigues ~Iaria
da Mata.
Regimento de infantaria

Capit~les,
Patoilo

n. o 10

os tenentes
de infantaria
António
Teles e JO~lO Dias dos Santos.
Regimento de infantaria

Cândido

n. o 12

Capitães, os tenentes elo infantaria ~\.h·aro Lisardo Neves
e, adidos, em serviço no ::\Iinistério do Interior,
na
Guarda Nacional Republicana,
José Manuel Fradinho
da Costa o, em serviço no Colégio Militar, adjunto do
instrutor militar, Joaquim João Gil JÚllice.
Regimento de infantaria

n.· 13

Capitães, os tenentes <10 infantaria, adido, em serviço no
Ministório do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, Mário Cândido do Sanches Vaz e, instrutor
do
esgrima
da Escole do Exército,
Joaquim Inácio Pereira Vaz Júnior.
Regimento de infantaria

n. o 15

Capitães, os tenentes de infantaria. David Feliciano
de
Oliveira e, do regimento de infantaria n." 1, Octávio
Hugo de Almeida e Vasconcelos
Pimentel.
Regimento de infantaria

Capitão,

o tenente

de infantaria

n.O 16

.T010 Fernando

Xlalho

llharco.
Batalhão independente

de infantaria

n. o 17

Capitães, os tenentes do infantaria
Francisco
J osé Vil.ela. Forte de Faria c, do batalhão independente
de infantaria n.? 18, Fernando
Vieira da 'Uva Bastos.
Batalhão independente de infantaria

n.· 19

Capitão, o tenente ele infantaria,
(lo comando militar lla
Madeira (ajudante do gOYl.lrnador), ROmtLO Loureiro.
Batalhão

de caçadores

n.O I

Capit~o, o tenente de infantaria,
(lo regimento
tarin n.? 1, Joüo Melo de Oliveiru.

de infun-
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Capitão, o tenento de infantaria,
do regimento
taria n.? 4, Josó Pedro Paixão.
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do infan-

Batalhão de caçadores n.O 3

Capitães,
os tenentes de infantaria,
do batalhão do metralhadoras
n. ° 3, Luís dos Santos Pinto e Amílcar
Augusto Pereira Pimentel Baptista Nunes e. adido, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana,
Américo Artur Lourenço
do Oliveira.
Batalhão de caçadores n.O 6
Capitães, os tenentes de infantaria,
do batalhão de caçadores H.O 3, Nuno Viriato Tavares
de Melo ]~gídio,
António Monteiro Portugal
o José Pedroso Coutinho
do Castro Senão.
Batalhão de caçadores n.O 7
Capitães, os tenentos do infantaria Eurico Gouçulvos Bigotte de Almeida e, do regimento de infantaria n.? 10,
Mário da Cunha Torres Gomos.
Batalhão de caçadores n. o 8

Capitães,
os tenentes
de infantaria
J osé elo Oliveira e
Silva Rebelo Espanha, do batalhão de engenhos, Carlos
Loureiro
Palmela e, do batalhão de caçadores
n.? 5,
Manuel Sidónio dos Santos Nunes.
Batalhão de caçadores n. ° 9

Capitães,
os tenentes ele infantaria,
do regimento do infantaria 11.° 11, Josó Alves do Carvalho Fernandes,
c,
adido, om serviço no Ministério do Interior, na luurtla
Nacional Republicana,
Francisco
do Sousa Serrão.
í

Batalhão de caçadores n.O 10

do regimento do inRodrlgues
Salgado o

Capitães,
os tenentes de infantaria,
Carlos
fantaria 11.0 6, Fernando
J osé Morais de Sonsa.
(Vianda. pelo Tribunal
dovtdos emoluruentca,

de Contai em 10 do T'everelrc do 1950. 81\0
n08 termos do Decreto n.o 22:207).

Adido

Capitão,
o tenente do infantaria,
adido, em serviço no
:Jfinist6rio <lo Interior, na Policia do Segurança Pública,
Fernando
Lisboa Botelho.
(VIsada pelo TrllJunol do Coatas om 16 do Poveralro
do 1050. Silo
devtdos omotumontos,
n08 termos do Decreto n.? 22:2~7).
/
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Por portarias de 10 de Fevereiro de 1950:
Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitão do quadro dos serviços allxilinr~s do Exército,
o tenente do quadro dos mesmos serVIC;OS, do centro
de instrução de sargentos milicianos do infantaria, .J osé
Inácio da Conceição.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 16 de Fevorolro do 1950. São
nos t armoa do Decreto n.o 22:267).

Depósito Geral de Material de Guerra

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
sargento-ajudante
de artilharia,
do regimento
de
artilharia
ligeira n.? 2, Manuel de Xloura.

°

(Visada polo 'l'r1bunal do Conta. om 17 do Povoretrc
do 19~0. Silo
devtdos omolumentos,
n08 termos do Decreto
u. o 22:257).

Por portaria de 14 de Fevereiro de 1950:

s."

Inspecção da Arma de Infantaria

Brigadeiro,
inspector, o coronel de infantaria, tirocinado,
da Direcção
ela Arma de Infantaria,
Agostinho
do
...Tascimento Crisóstomo.
(Visada
pelo Tribunal
devidos emolu-nentos,

Por portarias

do Contas
cm 3 do ~[artO de 1950. S~O
nos termos do Decreto n.? 22:257' .

de 15 de Fererviro

..

de 1950:

Quadro do corpo de generais

Genoral,
mand.,

O brigadeiro
do infantaria,
governador,
do comilitar da ~I adcira, Alfredo Augusto da Ri1va

Braga.
Brigadeiro,
o coronel <10 infantaria,
tirocinado,
comand::nte da Escola Prútica de Infantaria,
Leonel Noto
Lima Vieirn.
Comando militar da Madeira

131'ir,'
"·ul Piro,
.
1 III
. f antaria,.
governa d or, o coroue 1 (e
nado,
!l.O

5,

chofo do distrito do recrutamento
Fernando
Dinis de Aiula.

ti1I·0Cl-.

o rnobilizaçilo
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Adido

General, comandante
militar da colónia <loMocambiquc,
o brigadeiro
de infantaria,
comandante
militar
da
mesma colónia, Aníbal de Faro Viana,
(Visadas
pelo Tribunal
dovidos emolumontos,

Por portarias

de
nOS

Contas
em 3 do Março de 1950, sao
termos do Docreto n.o 22:257).

de 17 de Fevereiro de 1950,'

Quadro da arma de artilharia

'I'enente-coronel,
o major de artilharia,
do regimento de artilharia
antiaérea
Crujeira de Carvalho.

supranumerário,
fixa, Emídio José

I.o grupo de companhias de subsistências

Alferes do quadro dos servicos auxiliares
do Exército,
o sargento-nj udanto do serviço de administracão
militar, da escola prática do mesmo serviço, Domingos
Lopes Agostinho,
(Vf andu pelo Tribunal
de Contas om 2-1 do Fovoreiro
de 19~O, S1\o
dovídos omolumonros.
nos tormos do Decreto n,? 22:257).

Por portarias de 24 de Fevereiro de 1950,'

°

Quadro da arma de infantaria

Coronel,
tenonte-cnrnnr-I de iuíuutaria, ~,o cum.uidnnto
do regimcnto
(lo in ínntnrin li," 7, Uuniol Fcruundcs
Aguiar,
Co]'onp!,
o tPIlClltO'('O]'OIlPl dn inlunturin,
da dirl'('(:ilo da
a 1'111 a, [)olllingo:;
Au tóuio Ba~to~ Cnrrupato
Calado
131':\11(,0,

'I'cncnte-coroncl,
o 1Il:t,iClI' (lo infun t.u-ia , elIoft' do ostado-maior do couuuulo militar da ~I:td('ira, Alfredo da
Frnuca

DÓl'ia X úbn'ga,

Tenontc-coronol,
recrutamento
V:lr('!a,

o

III:I,im'

de iufanturia, do distrito de
II.o 7, Cal'l(I~
HodriglH\s

o 1I1ohilizac;;lo

() major de infunturiu,
da 1.n H<'!Hll'tic:iio da 3,a J )il·('(·(::IIl·Gpl'al (k~t(, :Milli:-;h\l'io, Aruuuulo
Aquiles do ESl'll'ito Santo,

Tcn('lltC'-eol'ollpl,

TC'II(,IIÜ\'('ol'Olll'l,

tiro dtl serra
gado,

o mnjnr de' infuntarin,
da cnrrr irn d(\
da C:tl'l'l\gucir:l, FOl'llando ~lal'tin~ Sal-

2.- Série

ORDEM

131

DO E"X:F.RCITO N.O 3

Tenentc-('oronel,
O major
de infantaria,
<lo centro de
mnbilizacão
de infantaria
n. o 12, Carlos Gumes (los
Santos.'
Tcncnte-eoronrl,
() mujor d(' infantaria,
da din'('(;i'lo da
arma, Avelino Barbiori
do Fip;uf'irpdo Baptista Car(lo~o.
Major, (l capitão (h' infantaria,
<lo regimento (le infantaria H.O 2, Júlio de Araújo Fl'rreira.
:\la,iur, o capitão de infantaria, <lo butulhão ilulepcn(lcntc
de infantaria
n." 18, Carlos Barreiro Pais de Ataide.
~Ia.i()l', o eapitão <1(' infantaria,
adido , cm serviço 1\0
:\Iini"tério
(lo Interior,
na Guarda ....acional Republicunn, Autóuio
P('drn (le Mira.
).la.iorps, os ('apiti'l<,~ dl' in íuuta ria , udi.los, cm sNyi(:n 110
Ministério
do Interior,
lia Polkia
d(' SeguralH.;a Públicu, António
('tilldido L'orciru Uon<;alye-.; C :\Iúrio
Juime de Corquoirn Rovhu.
Regimento de infantaria

Cor()fwl:
cornan:

n.· 4

conuuulnn
to
<l!> iufuntnri» ,
'
, , o tt'lll'lltl"('orollC[
Iunto lllt('1'I110, Josó da ElIl'arllac;i:io .A1\('" dp

~()u~a.
Regimento de infantaria

comnudunto.
comnnrlanto interino,

Coronel,

n.· 8

o tenente-coronel
ele infantaria,
Frunei-«:» Fernandes
Pereira ela

Costa.
Regimento de infantaria

n.O 9

:\Il1.iOl', o ('apitiio
eh' infunturin
Fcruundo
gueira V<,lhu ele Chuby Júnior.
Regimento de infantaria

Augusto

;\0-

n.· 10

Coronel, comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
<lo distrito de recrutamento
o mobilização
n.? 1:!~
Abílio Augusto Tolos Grilo.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

n.· 16

'l'cncr:tc~<·oronel.
o major (lo infantaria,
do regimento
de miautaria n.? io, José :\[aria :\lira da Costa.
Regimento de artilharia

Capitão,
doso.

o tenente de artilharia
(Vlsadnspolo

11.° 3
JOSI" João

ligeira

Neves Car-

Trlhunal
do COlltas <'lU 3 do ~rnr,() do 1950, 81\0
devJdos Otno1uml'utos, nus torJIlOS do Docreto n.o 2:!:~57).
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Adidos

Coronel,

o tenente coronel de infantaria, adido, em serdo Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Aníbal Augusto Ferreira Vaz.
Tenentes-coronéis,
os majores de infantaria, adidos, em
serviço no Ministério do Interior, na Guarda Xa,cional
Republicana, JorLOAugusto da Paixão Moreira, Alvaro
Duarte da Silva Sanches e José da Rosa Mendes.
'I'enente-coronel,
governador,
o major de infantaria,
adido, governador,
em serviço no Ministério das
Colónias, na colónia de Cabo Verde, Carlos Alherto
Garcia Alves Roçadas.
Tenentes-coronéis,
os majores de infantaria, adidos, em
serviço no Ministério das Colónias, na colónia de ~Ioçambique, Josó Monteiro da Rocha Peixoto e Maximino de Abrnnches Mendes de Sena Neves.
Tenente-coronel,
o major do infantaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Polícia do Seguranca Pública, Joaquim Cardoso de }\foura Bessa.
Tenente-coronel, comandante do ('orpo de alunos, o major de infantaria, adido, em serviço na Escola do
Exército, Alberto Barbiori dê Figueiredo Baptista
Cardoso.

"1<;0 no Ministério

(VIsadas
polo TrIbunal
devIdos emolumenlos,

v-

COLOCAÇÕES,

Ministério

do Contas
nos lermos

EXONERAÇÕES

em G do MnT'í0 de 1050. São
do Decreto n. 22:257).

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra _La Direcção-Gerai

- 2.& Repartição

Por portarias de 13 de Janeiro de 1950:
Comando militar

do Estado da India

Comandante, o coronel de artilharia, comandante do
regimento de artilharia ligeira n. o 1, Eduardo Augusto
Tavares Nunes. nos termos dos artigos -i.0 e l~.o do
Decreto-Lei n.? 37:5-12, de :3 de Setembro de H)-19,
cargo criado pelo referido decreto-lei.
(VIsada pelo Tribunal
devIdos emolumentos,

de Contas em 20 do Janoiro
de 1050. São
nos lormos do Doereto 11.° 22:2:;7).
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2.' Série
Ministério

da Guerra _L'

Direcção-Geral-

2.' Repartição

Exonerado de chefe o coronel de infantaria, na situação
de reserva, Júlio Nunes Pereira ele Oliveira.
Ministério

da Guerra - 2." Direcção-Geral-

3." Repartição

Major do serviço ele administração
militar,. no quadro
do mesmo serviço, Joaquim Cabral Cavaleiro.
Comando militar
Delegação do serviço

da Madeira

de administração

militar

Chefe, o major do serviço do administração militar, no
quadro do mesmo serviço, Carlos José da Silva.
Escola Prática

Capitão de infantaria,
Xavier.

de Infantaria

no quadro da arma, Renato Nunes

Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
'Moura Kock Fritz.

n. o 6

no quadro da arma,

Regimento de infantaria

Álvaro de

n. o 8

2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, António Abel de Oliveira de Araújo
Pinto.
Regimento de infantaria

n.O 10

Alferes de infantaria, da escola prática da arma, Abilio
Eurico Castelo da Silva.
Regimento de infantaria

Alferes, do batalhão de caçadores
Castro Pita Duarte de Almeida.
Regimento de infantaria

n.O 12

n.? 0, Manuel de
n.O 13

Comandante, o coronel de infantaria. no quadro
arma, Bartolomeu da Silva Varela.
'
Regimento de infantaria

Major de infantaria,
do Brito e Abreu.

da

n. o 15

no quadro da arma, Fausto José
.

Regimento de Infantaria

n.O 16

Major d,o infantaria, no quadro da arma, Rodrigo Carlos
DordlO Rosado do Figueiredo Pereira Botelho.
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2." Série

Batalhão de caçadores n.O10

Capitão de infantaria,
:Jfartins Videira.

no

quadro

Batalhão de metralhadoras

Capitão de infantaria,
da Silva Sebastião.

no quadro

da

arma,

Armindo

n.O 2

da arma, António

Jorge

Base aérea n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
da base aérea n." 2, JO~LOXicolau Matos.

Por portaria de 20 de Janeiro de 1950:
Direcção da Arma de Artilharia

Chefe da 2. a Ropurticão , O coronel de artilharia,
do comando da defesa marítima de Lisboa, António Peixoto
Chedas.
Xlajor de artilharia,
suprunumorário,
do regimento
de
artilharia
pesada n.? :? Rodrigo .Augusto Tnvares de
Almoida Ferreira
de Freitas.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. ° I

:Jlajor

elo artilharia,
<lo Depósito Gornl de :Jlaterial do
José Rebelo Cordeiro,
por pedir, o para os
efoitos <lo artigo 71.0 do Decrcto-Loi
11.° :3G::30-1, de
:?·1 de Maio de 19-17. e nos termos da última parte do
artigo 1:?9." do mesmo decreto-lei.

Guerra,

Quadro da arma de engenharia

Capitães,
do regimento
de engenharia
n.? 1, Eduardo
.Augusto Nunes Garcia e João Jnsó Rodrigues
Mauo.
3.· Inspecção da Arma de Artilharia

Inspector,

interino, o coronel do corpo <lo ostado-muior,
tirccinado,
da 3.a Direcçãn-Gorul
deste Ministério,

Joviano Lopes.
Inspecção de Artilharia

Inspector,
pocção

Antiaérea

o bl'igaueil'o do artilhnriu, inspector da :3.n Ins
da Arma de Artilharin,
.losé Augusto Monteiro

UO Amaral.
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Destacamento

Tenente
lharia

de artilharia,
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N.· 3

misto do Forte de Almada

graduado,

do regimento

ligoirn n.? J, Fidelino Duarte

de nrti-

Fogaça.

Por portaria de 27 de Janeiro de 1950:
Ministério

da Guerra - 2.' Direcção-Geral-

1.' Repartição

Major módico, comandante
do ~.o grupo de companhias
de saúde, .J osé )Iaria Fernandes
Lopes.
Direcção da Arma de Infantaria

~la.ior, do regimento

do infantaria

n.? lG, Alfredo

Newton

Frnuco ,
Escola Prática

de Infantaria

(Secção da educação

física)

Director,
() major di' infantaria.
mestre de exercícios Iísicos (10 curso elo estado-maior
no Instituto de Altos
Estudos 1Iilitarrs,
Jaime Arnuld» da Vci <ta Cardoso.
Instrutores,
os capitães, do regimento de inf:~taria 11.° 8,
.J aimo Artur Chagas Lopes e João de Gouveia Pessanha.
Batalhão

de caçadores

do batalhão de caçadores
ceição Matos ~il va.

Capitão,

n. o 5

n.? G, Jfanuel

da Con-

Direcção da Arma de Artilharia

Tenente-coronel
elo artilharia,
mento de artilharia
pesada
Belchior Xuncs.
Direcção

Capitão. elo regimento
da Cru!. Tenreiro.

2.° «omauduntc
do regi1, .Iosé .Iúlio Gomes

11.°

da Arma de Cavalaria

de cavalaria

n.? 8, Acácio

..-unes

5.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Capiti'to (lo extinto quadro
da Dil'(\('<;;io do Serviço

auxiliar do serviço (10 saúde,
de ~all<le Xlilitar, Fruucisco

José Courelas.
2.0 grupo de companhias de saúde

°

Oomu:Hhnte,
interino,
(\Hpili'io médico, do regimcnto
de mfuntaria n." l-L An tónio I'orcirn de (lucirtÍs.
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2.' Série

Escola do Exercito

Comandante,
o brigadeiro
de infantaria,
interiuo, António Ilcnriques da Silva.

comandante

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de engenharia
no ano de 1950 :

Exonerado
de vogal o tenente-coronel
de engenharia
Francisco
Eduardo Baptista.
Vogal, o tenente-coronel
miliciano de engenharia,
do extinto quadro especial, Mário Graça,

Por portaria de 3 de Fecereiro de 1950:
Escola Prática de Infantaria

Capitão, do batalhão
Martins Macedo.

de caçadores

Regimento de infantaria

Capitão,

do regimento

de infantaria

n.? 10, l\lúrÍo Miguel

n. o 4

n.? 3, Henrique

Ca-

lapez Silva Martins.
~egimento de infantaria

n.· 6

Capitão,
do batalhão
de caçadores
Dias da Costa Campos.

n.?

Regimento de infantaria

8, :JIário Serra

n.O 14

Capitão. do batalhão do caçadores n.? 2, Armando
do Campos Saraiva.
Batalhão de metralhadoras

Capitão, do regimento
Castanha.

de infantaria

Vu co

n.O I

n. °

[)~ José

::\Ianuel

Comando da defesa maritima de Lisboa

Chefe da secção técnica, o major de artilharia,
da 1.8 Repartição
da 2. a Direcção-Geral
deste Ministério.
Alexandre Adelino Fornandes
do Sousa.
Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Cnpitâes,
do batalhão de caçadores
n.? ~ (companhia do
caçadores da Beira), :i\fário (i ll&Í<WO do Araújo Barata
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da Cruz e, do batalhão de caçadores n; ° 8 (companhia
de engenhos expedicionária
a Macau), Alvaro Marques
de Andrade Salgado.
Tenentes,
do batalhão
de caçadores
n.? G (companhia
de caçadores
da Beira), Manuel de Jesus. Correia e,
0.0 batalhão
de caçadores
TI. ° 8, (companlna
de e~lgenhos expedicionária
a Macau), Alvaro Borges Leitão,
Alferes, do batalhão de caçadores
n." 2 (companhia
de
caçadores da Beira), Henrique Gambeta Peres Brandão
e Elio Pires Afreixo , do batalhão de caçadores n. ° G
(companhia
de caçadores
da Beira), António Paulo
Brancourt Pestana de Vasconcelos
e Eduardo Monteiro
N unes Prudente e, do batalhão ele metralhadoras n." 2
(companhia de caçadores da Beira), Aníbal J OSÓ Mendes Ginja Brandão dos Santos Viegas.

Por portaria de 10 de Fevereiro de 1950:
Regimento de infantaria n.· I

2.° comandante,

o tenente-coronel
de infantaria
supranumerário,
2.° comandante do regimento de inf'antaria
n." 5, Pedro Joaquim da Cunha ~Ieneses Pinto Cardoso.
Regimentode infantaria n.· 4

Tenente de infantaria,
Perfeito.

no quadro

da arma,

J osé Bonito

Regimento de infantaria n.O 13

Tenente de infantaria,
no quadro da arma,
derico Lopes da Rocha Peixoto.

Carlos

Fre-

Hospital Militar Principal

'renente médico, do hospital militar
Gadanha Freire de Andrade.

regional

n.? 1, César

Por portaria de li de Fecereiro de 1950:
Ministério da Guerra -

Maj.or de artilharia,
ria de montanha,
Guerra.

2.' Direcção-Geral-

I.' Repartição

do grupo independente
Pedro Amadeu Nicolau

de artilhaFernandes
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Capitão
merúrio,

do serviço
da base

2." Série

3. a Repartição

de administração
militar, supran uaérea n. o 4, Amórico do Patrocínio.

Regimento de infantaria

n.O 2

Capitão do quadro dos serviços auxiliares
supranumerário,
N orberto de Moura.
Regimento de cavalaria
Capitão do quadro dos serviços
supranumerário,
J01io António
Comando-geral

do Exército,

n.· 3

auxiliares
Pinto.

de aeronáutica

do Exército,

militar

Major
de aeronáutica,
supranumerário,
João
Amado da Cunha e Vasconcelos
de Oarvalho.
Escola Prática de Administração

Maria

Militar

Tenente do serviço de administração
militae, do 2.° grupo
ele companhias
ele subsistências;
Alberto Joaquim Salgueiro.
Instituto de Altos Estudos Militares

Capitão

do corpo do estado-maior,
da 3.<\ Direcção-Geral deste Ministério,
lIermes
ele Araújo Oliveira,
por ter sido nomeado professor
efectivo do 1.0 grupo
de matérias elo curso elo estado-maior.

Por portarias de 24 de Feoereiro de lDüO:
Instituto de Altos Estudos Militares
Director
dos
o hJ'i~:l(leiJ'o

('UI''-'O;{

para

ti

]lrolll()(~ão a oil('ial suporior,

de' ut-tilhnrin, iIlSjH,(·tol' da IJI'iIH'(',i'to do
Artilharin Autiuéreu, .JO~l\ Augusto :\lolltl'iJ'o do Amu1'a1, IlOS t{'1'1I10S do nrtigo ~.o do Jk('l'l'!o 11.° 37:139,
de [) (lo "T()\'{'1I11)l'o do 1D-i8, nu \nga do brigndeil'o
Frc(kri('()
da Oosta LO]l{'s <ln ~il\'n, q\ll', ]lU!' ]lortaria
de 24: (Ip .Iunoiro di' H)[)O, f()i promovido a g('llc!'al,
pelo que lirou oxonorudo

dp jgual cargo.

(VIsada 1'010 Tribunal
do Contas sm G <10 ~Iar~o do 10,,0. :\110 são
dovldcs omolumontos,
nos termos do Docroto n.o 22:~57).
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Escola Prática de Infantaria

Oomandante,
O coronel
comandante
do regimento
de
infantaria
n. ° 5, Cnrlos Alberto Barcelos do N aseimento e Silva.

n.· 8

Regimento de infantaria

Uajo!", do regimento
da Costa Cunhal.

n.? 0, António

de infantaria

José

n.· 14

Regimento de infantaria

Oapitão de iufantaria, da 3. a Direcçtw-Geral
nistério , Duarte de Azevedo Pinto Coelho.

deste

~Ii-

Joaquim

Yi-

Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente

de infantaria,

no quadro

da arma,

lhenu Rodrigues.
Batalhão de metralhadoras n.O 3

Tenente

médico,

no quadro,

António

Durão

Leitão.

Base aérea n.· 3

Tenente-coronel
do
comando-geral
de
Ferreira
de To, ar
do artigo 78.0 do
Maio de 10-17.

do
aeronáutica,
2.0 comandante
aeronáutica
militar, João Henrique
Faro, para os efeitos ela alínea b)
Deereto-Lei
11.0 36:30-1, de 2-1 ele

Direcção do Serviço de Saúde Militar

'l'enCllte-coronr.l
miliciano médico (lo extinto quadro especial, da 1." Rcpurtição
da 2.a Direcção-Gerul
deste
Ministério, \' usco Sanches.
Hospital militar regional n.· I

Oapitão
Dias.

médico,

suprunumerúrio,

Adalberto

de Sousa

I nstituto de Altos Estudos Militares

Ohefe da se('t;ào técnica, O major, do regimento de artilharia ligeira n.? 4, António Araújo' de Almeida Caiupos,
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 15

Tenel.ltt'-(·oroIlPl, 2." comandnuto dI) ]'t'giIllCllto do infantaria Il,O 8. Ju~ó Baptista Barreiros.
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Regimento de artilharia

2.' Sério

N.o 3

ligeira n.O 2

Capitão de artilharia, do grupo independente
do artilharia
do montanha,
Tristão da Cunha Caldeira Carvalhais,
Tenente do artilharia,
do grupo iudopcudente
de artilharia <lo montanha,
António do Campos GiL.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Capitãe~ do artilharia,
do grupo independente
de artilharia <lo montanha, António Augusto Ferreira O António
Pedro Saraiva Júnior.
Regimento de artilharia

antiaérea

Capitão

flxa

do artilharia,
do grupo índcpondonto
ria de montanha,
Augusto Gomes Pastor

Ministério da Guerra - 3.a Direcção-Geral-I,a

de artilhaFernandes.

Repartição

Por portaria de 15 de ...
Yo1·embI'O de 1949:

:x

omeado para exercer
as funções de professor
de
Desenho Rigoroso do curso geral preparatório
da Escola
do Exército,
nos termos do § 2.0 do artigo 2.0 do Decreto-Lei
n.? 37:137, de [) ue Novembro de 1948, o
maj or de engenharia
Luís J osé do A velar Machado
Veiga da Cunha.
Esta nomeação ó considerada
de urgente couveniência
de serviço público, reconhecida por despacho ministerial do [) do N ovembro ue 194:9.
(Visada pelo Tribunal
devidos omotumoutos,

de Contas em 10 do .l nnelr o de 1950. sno
nos termos do Decreto u.o 22:257).

Por portaria de 17 de Novembro de 1949:
X omeado para exercer as funções de professor

da
cadeira do Matemáticas
Gerais do curso geral preparatório da Escola do Exórcito,
nos termos do ~ ~.o do
artigo 2.0 do Decreto-Lei
n.? 37:1:37, de f> do Novembro
de 1948, o Dr. Luis dos Santos Marques Catarino,
Esta nomeação é considorada
de urgente couveniôucia
de serviço público, reconhecida
por despacho minist .rial
de 17 de Novembro de 1949.
(Visada
pelo Trlbunnl
devIdos emolumentos,

do Cont ns
nos termos

9 d o Jnnolro de 1950. SDo
do Decreto n.o 22:257).

001
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Por portarias de 20 de Dezembro de 1949:
Nomeado professor
efecti \'0 do 1.0 grupo .de matérias
do curso do estado-maior,
nos termos dos artigos 19.°,
20.° e 21.0 do Decreto-Lei
n." 30:~6.J, de 10 de Janeiro
de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 36:238, de 21.de
Abril de 1947, o capitão
do corpo cl? estado-maior
Hermes de Araújo Óliveira, para preenchlmeJ~to da vaga
deixada pelo coronel do corpo do estado-maIOr ~fanuel
Gomes de Araújo,
que foi exonerado por portaria de :3
de Dezembro de 1948.
O oficial nomeado desempenha interinamente
àquelas
funções, para que foi nomeado
por portaria ue 23 de
Dezemhro de 1948.
(Visada palo Tribunal
do Contas om 10 do Janeiro de 1950. Nl!.o aão
devidos emolumontos, nos tormos do Decreto n.? 22:257).

Nomeado
mestre de exercícios físicos do curso do
estado-maior,
nos termos do § único do artigo 23.0 do
Decreto-Lei
n. o :30:2G.J~ de' 10 de Janeiro de 1\:140, alterado pelo Decreto-Lei
n." :3G::!38, de 21 de Abril de
1947, o capitão de artilharia
.T OSÓ Eduardo Reverendo
ela Conceição,
em substituição
do major de infantaria
Jaime Arnaldo da Veiga Cardoso, que fica exonerado do
referido cargo por ter sido nomeado para outra comissão de serviço.
(Visada pelo Tribunal
devidos emolumentos,

da Contas em 10 de Janeiro
do 1950. São
nos termos do Deeroto n.? 22:257).

Por portaria de 24 de Janeiro de 1950:
Provido
definitivomento
no lugar de professor
efectivo
do 1.0 grupo de matérias
do curso do estado-maior,
nos termos do artigo 21.0 do Decreto-Lei
n.? 30:2G.J,
de 10 de Juneiro de 19JO, alterado pelo Decreto-Lo!
n.? 3G:2:~K, de 21 de Abril de 19J7, o major do corpo
do estado-maior
Carlos Migue] Lopes da Sih'a Freire,
no.meauo provisoriamente
por portaria de
de Fevereiro de 1947.

e

(Vlsllda pelo TrlIJun81 de Contas em 8 do Fevorolro
do 19;;0. Nilo
são devido. euiotumentos,
nos tormos do Docroto 0.° 22:257).

POJO

portaria de 14 de Ferereiro de 19:;0:

gxone~'ado
do professor
do curso do altos comandos
~lm~adeiro
do artilharia, com o curso do estado-maior,
• dolto do Amara.l Abranches
Pinto.
(Anotada

pelo

Tribunal

do Contas

em 16 do Fuvernl ro dQ 1950\.
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Ministério

da Guerra - Repartição

2.& Série

Geral

Por portaria de 7 de Fevereiro de 1950:
Colocados
no depósito de mobilizução
das forças expedicionárias
às colónias, nos termos do artigo 1.0 da
Portaria
n.? 12:016, de 12 de Agosto de 1949, e a partir de 1 do referido mês de Agosto, os capelães militares a seguir designados,
que se encontram fazendo parte
do destacamento
misto expedicionário
a ?\facau:
Capitão graduado,
do centro de mobilização
de saúde n. o 2, J oão dos Santos Cabral.
Tenente graduado,
do centro de mobiliznção
de saúde n.? 1, António Lopes da Cruz.

do serviço
do serviço

(Nilo carece do vlsto ou nnot açãc do Tribunal

de Contai).

---~
VI- CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portarias de 9 de Janeiro de lO/iO:
Louvado
o brigadeiro
de artilharia
Joaquim Plácido
Duarte Silva pela inexcedível dedicação
e elevado espirita militar com que exerceu
o cargo de director
do
Colégio 1\filitar, cm que pOs à prova quulidades
que o
caracterizam
como oficial de exemplar firmeza de carácter, impondo o revigornmento
do espirita de disciplina
dentro do estabelecimento
e contribuindo
com a sua
acção inteligente
para a boa formação mor-al dos alunos,
desenvolvendo-lhes
o gosto pela virtude militar o O ardor
patriótico,
fazendo-se
sempre estiniar e respeitar
por
cducadoros
(3 educandos,
sem nunca transigir no essencial, o que cm tudo revelou
notáveis
qualidades
de
comando
c direcção,
engrandecendo
o bom nome' do
Colégio e prestando
às instituições
militares
altos e

relevantes

serviços.

Louvado
o coronel de cnvalaria Luís da Costa Ivons
Ferraz
porque no exercício
(lo cargo de dclogado do
Ministério da Guerra para as provas hípicas oficiais, que
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exerceu com a maior digni(lado e aprumo militar durante
alguns
anos
deu excelentes
proyas
da sua exemplar
correcção
c~mo oficial p elas suas qualidades
de carácter e bom senso
havendo-se
sempre
com a maior leal(bde e COlllpet{i~cia profissional
na resolução
do todos
os prolüemas
submetidos
ao seu exame e prestando
ao
prestígio
da sua arma e do hipismo nacional
destacados
S~l'\-iços, que com maior j ustiça silo classificados
do distintos o extraordinários.

Por portaria

ele 1.'3 de Janeiro de 19:;Q:

Condecorado
com a medalha
de mérito
militar
do
classe,
nos termos
do artigo ;):?o (lo Regulamento
da ~fodalha
1Iilitar,
de ~8 de :\faio de 1946, o brigadeiro de infantaria
Aníbal de Faro Viana.

La

POI'

portaria

de 1 de Feoereiro

ele 10,]0:

Condecorado
com a medalha
de mérito
militar
nos termos
do artigo 5:?o do Regulamento
:\Iedalha
Militar, de :?8 de :\laio de 194G, o capitão
artilharia
Luis da Costa Campos e Meneses.

3.<\ classe,

do
da
do

Por portarias de -J. de Xlarço de 19130:
o ('apit:LO de !'JJgcnhaJ'ia .T()~(; l\Ug'U to Sulva'I'ribolct ]l(\la ('n!llJ)('ttiJJ('ia, dt'dica(:i''to (' i!l!'x('('(líy!'l

Louyado
<11)1'

Z;,]o com (lue tem (1C's0J1l]lP!lhado o ('aJ'g'o d(' instrutor
da
]'~N('{)la Prática
do EngPJJharia,
anrlllando-'«'
oin tndas a~
('lJ'('lInstftncia~
um ('X('p]PJJtC' ('o!ahoJ'adoJ'
do ('flIIWI1!lO ('
I~lll oficial
(]p g'ralldp apl'uIllO l' .k- pXPll)p]ar ('''píl'ito
milltar,
II
()]~.,(:~I~'a(l(~ (,) tvnonto dI' <'11g'1'111~a~'i:!Frall('i~('(~ .'-ires d('
.1\,( II:' .Jlllllol'
pOl'qul' !lO <,_'pr('J('lo (b" ...I]as 1ull<:o<,~ d('
~)~('Ial Illstrutor
da ]·:"co!a Pl':ític:! (](, ]·:Il).!:I'Il]l;JI'ia se' t('1ll
,\ rlila<lo I1I1l oti('ial dI' PIl;!<'llhal'ia muito d('di('ado C' Cfll1l('Olll
() ~('u
tJ'ah,dhn s(\rio (' ('()]Il o
]ll'tl'l1t(\, eOIl('ol'rpl\do
',(\11 ilJC'x('cdí\"(\l
Z(']o ]I:tr<L I) 110m 1l0lllP da 1-:"('(":1, de ('u.io
«)Illan<!o S(\ ('oll ...tituiu tllll ('_'('('klltp
('o]aboJ'a.]ol'.
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Coudccoru.los
com a modulhn (1(' mérito militar (h·
3.a cla~~e, 1l0S termos do al'tig'o ,-):!.o (lo RpgU1aIlll'ilto (la
)[eJalll:1
:\1ilitar, d(' :?B ele -:'Iraio dI' Ul-l:(i, os Ít'1ll'lltps d(.
ellp:C'llhal'ia Antúnio Adriano Faria Lopes (los Salltos,
Carlos :\Iaria Ba~t()s C1II'1'eil':l'; l' )llIllo :\1<II'ia Iiolx-lo Yaz
Pinto.

Ministério
Por

da Guerra _I.a

portaria

Direcção-Geral-I.a

de 15 de Janeiro

Repartição

de 19(;0.-

Condocorudos
com a medalha de mérito militar do
2.a classe, por, segundo parecer do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, se encontrarem nas condições
dos artigos :?G.o e 29.° do B0gulamento da Medalha :\Iilitar, de 28 do :\Iaio de 19-1-G,os seguintes oficiais :

Coronel do corpo do estado-maior
.Tosé Viana Correia
Guedes.
Major elo corpo do estado-maior
Jorge Alexandre
da
Fonsecn.
Major do infantaria Armando Aquiles do Espírito Santo.

/

VII- DETERMINAÇÕES

Ministério da Guerra _I.a
Em t-uruprimentu
do
findo publiquem- 'P em
tos juntos.
('omo psl'lal'l'('illlC'U10

Direcção-Geral-I.a
J1ll'U

()rr!111I

(lt'''p,l<'l!o (ll'
do R.('{~rr-il(l

Repartição

:2,

(ll' .J aru-iro
os docunrcu-

lllll~ll'g'l'Jll do~ dO('Ullll'1l1()~ :Ll\O!:'-w <tIH'. alt-lll (las iny('~tiga\,õl'~
of.1('i.li~ sohre a idadt' (10
mujor
:\fÚl'io PC~,soa da ('n~LI, ('ll('aJ'l'l'g'oH () J\! in i-J ro

(la

UUI'J'I\I

mujor
;\"

dI',

(loi-; ofir-in is das n,lr\(,'õl'~ dl' run iz.ul: (I" citudo
a título p.nii('ubl'
t;' ('ollf[(ll'lll'iul.
l'ft·(,tu,ll,,{lII

(1iligGIl('ias

lI('('(,~:iÚri;IS

ao

integ'l',t1

cst-lurecimeuto

(1l'ha1 irln , J)irigil"llll-~(,
(l,; 11H "JllO~ on(·inis
II (,j(bdl'
da Co\'il hu, 1('1'1'<1 lltlt.d
do lJl~ljOI' Pt ~~on;
('Oll~Ult;l),;lJll os l'l'p:i"lo,;
('i"i'i t' l'.lI'Oqlli,lis;
f:dal'.ll11
('Onl o pÚJ'()('o.
EIll Li.:;hoa oUYir.lll1 P(·..,~O;b dl' tllll í1ia
<1<1 qUl',lilo
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do seu camarada
e comulbram
docutnentação
váriu,
e~ltre ela os registoR de matrícula
do pai, oficial ao Exérelto já falecido. A couclusão n que chegaram não podia
sofrer contestuçâo , O major :Múrio Pessoa (la Costa tinha
re~t1ll1ellte nascido em 9 de Fevereiro
de 1890. :B certo
que os mesmos oficiais receberam
ordem expressa para
nada referirem
em público acerca da diligência
de que
haviam sido eucarresrados.
~\ direeçuo da CooIlerntiYêl )lilibr
vai ser sol icitado
no sentido de esclarecer os factos na purte que lhe respeitam.
28 de Fevereiro

ele 19·")0. -

SUl/tos

Costa.

~I~ni~tério eh Guerra - Rcpur+ição
do Gubinete
do
:.\Illllsiro. - De~padlO. - Chegando
ao meu conheci~n{,ld() que se prorUI~, r-rinr U11U r-ert a exr-itução pública
:t_,"olla (ll' factos qtH' determinaram
a pa~-;ag('m II situa<;a.o.<l~,resr-rvn do rnujor do quadre especial
dos oficiais
llllhmallo'l de infantaria
~rário Pessoa da Costa;
. R ]l:tl'('('PIHIo certo que>se>pronu" incitar II dcsobcd iên(':<l ll1ilitar
alguns oficin is e sargento;; em serviço efec11\'0., com base em pI'e,;um ívci« prepotências
ele que O
ODwIaI referido se afirma vii.ima ;
Deixando
a nveriauacüo
du circunstância
apoutada
aos cuidauos da PolÍcia' 11lternaeional
e ue Defesa do
Esta(10, determino
que:
1:° Sp.ia nomoa.lo um oficial g't'ller,tl par" ouvir o
l11.IJor ~I:il'io Pesso. <la Costa c dele inquirir () !'leguillte:

(() (hwi" . fio coucret.unvuíe

lJ)
(,)

as pr(']l()t~lj('iil" ou
atropelos ccmcí irlos pelo ~1illi~tél'io (11 GtH'lT<l
dt' (Lue foi vítima f' (Il·tcl'minaram
a(luilo ([111.'
sp po(lu eYCllt lU hllPllte
('olhirlern1' ('umo ,io]Pll1a ou i]po·"l !rnll.,fl'1'0Jl('ia (la sua 1)(·>;."oa
'" de 1'e"e1''-,I;
para a "ii.uar·ii'o
Quais as llilig'bn('i~H ([lll' oficialmpnte
pr0111o"p1t
~u Ill'(lul'reu para prm',)l' tt'r-lht' sil10 a!rihuí(h
, 1(1:u1e difL'n'nte (1.1 ([tU' l'feC'ti\'allll.'utl· po.;..mi;
~l', ('Olll h;l~e lll'~tes ou lIontI'()~ fa(·t()~, I'l'qlll'rl'lI,
(h'pois tla "nn p,I~"agPlll iI sitna\ii'o cip n':'H'l'\',l,
para s(,1' :;uhml'li(lo a julo',\111cnto llO ('(lll .."lho
~upel'ior (1(' Di~ iplÍll:l; ;111 (';,.,0 :d1J'lllatin),
o
que ga he ~()hrf' O df:.;pa dlo proft'ri do l' se><11'11.'
!'l·(·la IlIOU ou lt'('orn'll em (lde";,1 da sua ]IOllQ-

ORDEM

146

DO EXÉRCITO

N.o 3

2." Série

rabil idude pessoal pu nril itar porventura

atiu-

gi<hs;
d) O (lue sabe acerca

c)

»

o

de qualquer
cort-espoudência
partír-ul.u-, na pO~~E' do Ex.':" Gener,\! Cnrlos
Ramires,
<lue l evu possivelmeute
o Ministro
du Guerr« a a prer-iur com III anifes ta beuevolêuria os actos do mesmo oficial para evitar
o conliecinieuto
público de tal correspoudênr-ia ;
Quaisquer
outra" r-irr-unstâuciu ., que considere
uteutatórins
(h" suas prerrogatiyas
ou ofensivus aos seus ll'gítillloS d ireitos.

Quc se

do l!),l'érl'ito,

r-oub er-imento público, ut ruvés da Ord csn
<lo resultado deste inquérito, bem como <lo

(lt";

processo em tempo organizado
no Ministério
e (lue deu
lugar à «orreccão nos dor-urncutos
d e mutrír-ulu respeet ivos da idade do major ~Iário Pessoa (la Cost« com a
consequente transferência
do me .smo oficial para a "ii un(,'ão de reserva.

'27 de .Iuneiro

<le 19.-)0. -

Sant us Costa.

N omeado
para
(lar r-nm p rimeuto
ao \ll'"padlO
<le
da Guerra
de 27 de .LulPiro <le
S. Ex.a o :JIinisho
19;)0, referente
ao questionário
posto ao SI'. :Jhjor do
quadro
esp eciu l do~ oflr-inis mil it-iuuos de infautm-ia
:J1lÍl'io Pessoa <kl Costa, e tcnrlo cluuundc l'•.,Ü" oficial à
m iuh n ]ll'ese1\ç,t na 1. a Direcção-Gerul
<lo :JIi 11isl ério

lln Guerra,

foi intimado

forma

COll('reta e precisa,

alüwas

II), 7)). c), rl)

a r"~poll<ler

por p,;('rito,

por

80h1'e O~ fa(·tos e()JI"t<lJltl'~ (las
e c) elo n.O 1.0 l10 l'eferilltl l1e~-

)1:\('ho.

JIJs(> de Olil'eil'o

DUllrtc,

hl'ig-,llleil'o

g'l"lllunc1o.

Hl'Sj)()]1l1l']1l1o ao~ qupsilos
fl'itos no llpsp,u'ho lllinit'tl'ri,tl n.O 17.í/('P-l :F~4/·1G (]a 1." Nl'('(;ilo (ln Hepal'tir,:ilo
<lo Chl hi 1ll'1 e do :J1i Ili"tél'io lla G Ul'lTa d l' :27 ll\' ·Llltl'il'o
de 1!l;)O, ('umpre-)11 (' llizpr:
a) ~a(1a (1is"p l'l'lnti",\ll1e11tl' a pl'l'potl~n(,ja~ pl'h
p('~soa <lo Ex.
Ministro llu Gtlt'l'J'n l'll\ ll\nlrria da sua ]l<bS,\g'l'lll li "itua(;i'ío (h· l'\'''l'lTn;
lllo
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Aguardou
o resultado
de umas in\1estiga~õe~ que o Ex. mo Ministro .eh Guerra
prometera pessoalmente,
em casa do inquirido
e pelo tel efoue para o batalhão
de cuçadores
n ." iJ, onde então exercia as funções de
2.° comandante.
Resta-lhe,
portanto
e somente,
o desgosto de
que até esta data conhecimento
publico ROhre o assunto não tenha sido dado, a não ReI'
por via particular,
expresso numa carta pessoal do Ex.mo Ministro da Guerra, no sentido
de afnstur infundadas
suspeitas
sobre qualqUE'l' intervenção
do inquirido,
favoreci(lo
pela sua posição pessoal junto do Ex.IUO Ministro, na viciação de dor-umentos, pelos quais
foi resolvida
a sua passagem
tt situação dê
reserva. Desta forma ficaria a verdade seguramente esclnrecilla
no conceito púhlico e elos
seus cnmaradas,
como é seu lógico e oomprcensível desejo;
c) Inicialmente
nenhum julgamento
em Consol h o
Superior
de Disciplina
reC]uereu em matéria
da sua passagem
tI situnçâo ele reserva, por
aguardar
o resultado
da iuvest igução pr0111etida e referida, pelo que, portanto, nada tinha
ti rec lama r ou recorrer.
Só posteriormente,
'e depois de ter sido suhstituído por uma comissão ndnriuistrativn
n:\R
suas funções ae director
da Cooperativa
e
Casa ~rilitar,
para que tinha sido eleito, em
virtude
ele acollteeinll'uto,;
(Pll' por força (h
situa\,ão nia(la nuqucle organismo
se produziram e (lue muito ufectava a sua houorabil i(LIde como homem e como oficial, e por tal
f(~rma que para ilibnr n sun eligllidade
se
YlU forçado
ii levar
nos tribunais um empregado do mesmo organismo,
que ali foi condenado, por al eivosias e indignidades,
a dois
llll':;es de cadein , iudemu ização e selos e custas
d~) processo,
o qual, apesar de condenado,
al11(h ali se ent-outru ao serviço, é que Sl'
re('ouhp('pu a ner-cssulnde de rl'querer um consvlh o
guerra em Junho de H)40, onde podena ~~r apreciada a sua posicão militar (' honol\llnl!(la(le pes,",oal. X:Hh salll'udo do dr'spa('ho
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sobre o mesmo produzido,
a não ser qm> este
inquérito
flgOT:1 determinado
seja uma r-ousequência do referido
rcquerimeuto
;
d) Acerca de qualquer correspondêucia
pari icul.i r,
na posse do Ex.mo Geuerul Carlos Rum ires,
(IUO pudesse Ievar o Ex.lUO Ministro da Guerra
a apl'eci:rr
com mnnifesta
benevolência
(l'~
actos do mesmo Ex.lnO Oficial General
para
evitar o conhecimento
público de tul co rrr-spondência,
nada sube ;
e) A respeito de quaisquer
outras circunst
ncius
que «tentassem
contra as suas prel'l'og.lti\"ls
ou ofendessem (l'S seus 1l'g'ít im os direitos, 'dC>'ll
(lo que jú declarou
nus alíneas
anteriores,
nada tem a ru-resceutar seuão qUl' t;(,lllpl'<> t ('111
tirloem vista servir o Expreito e o País, (' qu('
com este (lomínio e noçâo <10 dever , pOlI lo Sl>lll1'1'C' <1(' ludo tQ<10i; o interesse
pnr+iculures, não
potle a.-rcditar, llingut-m
,wrec1itad, (lUl' exisíu
qualquer
cxr-itução
púhl icu :\ volta dn qui lo
qUE' YulgarnH'utc
se chama o «caso pcssoul »,
pois não cunscut.ii-ia em qualquer confusão do
Ht'U interesse
com o interesse
público,
1'(>1)(>lindo, portanto,
tal coufusão.
â

6 de Fevereiro
major

na situação

do 1060. da reserva.

"l/lÍri() Pessoa

(la COSIII,

Da.., (le('lan\(~ões p,;níias
11;\ minl\l\
prl'~l'llr.:;\
]><,10
81'. )Ltjor
rIo (pU:Hlro pS]lI'('ial (10 ofi('iai:'\ lllilieiano:-; (1(~
illÍ;mü1l'ia,
na si! u:\(,'110 (le n'seIT;\,
11<lrio Pl',.;so:t 11:\
Costa, ('O])] l'OIl('(>:>Si'ío (1l' iotlo o il'lll})() lll'(,E',;s:hio, tIro
as seguintps conclusões:

a) Npg'a

que ."P COlhi(ll'l'l' Yítim<1 (le qU:1is(I'l!'1'
}ll'l'potêneia,;
ou atropelos
eOHl('tidos
]>l'lo ~Iini..,it-rio
(h (hll'rra :H'(,1'('a (la (ldl!l'J1Iillnei'ío
<la
,;u,\ ]la~~agPlll
iI "i t n:H~ão (ll' 1'(':-;el'\'a, \1 e('1.\1'<111<10que 11"d,\ di:-sE' a pstl' 1'(' }wito;
u) Dpf'1ara que lll'uJI1l111:t (liligêneias prOlllO\'PU ou
1'(>qU(>)'Pu ofi('i,tllllPllip para pl'oY:lr te1'-111(' si(lo
atrihuída
i(!n(l(> dif('!'(>nte (b (1'lP dl'l'li\'ameu! e pos-ui;
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c ) Dedarc' (lue não 1'<'11u<'1'8U,
depois da sua passagelll tl situação de reserva, para ser submetido
a julg-mncnto
lo Conselho Superior
de Discipl iuu, com base nos fados que d otermiuarum e~,;a pn.,;,;ag-em :1 reserva.
Der-lara, porém, CJue com base nu sua exoneraçuo de director (ln Cooperativo e Casa :Militar,
requereu po,;teriormente,
em Junho de 1949,
para ser submetido a conselho de guerra, p::tra
ser apreciada
a sua posição militar
e a sua
honora bil idude pessoal, ignorando qual o desracho durlo a este requerimento;
d) Dcr-lura nudu saber ar-erca lle qun l quer t-orrespondência
particular
11<\ ]losse do Ex.!"
Gl'nerul rarlo,; lLunirp>; que leve po::l,;lvelmenfe
o Ex.mo ~filli~h() rla Guerra a ,1pro('iar com
mn uifesta hl>IlP\-oll-Iícia os actos do mesmo ofi.,.
.ia] pua
t'yibr
o couher-imcnto
púl,]ieo ele
tal ('Ol'fl')lOlllli'>Ill'i,l;
c) Xa~ suus Ih,l'1f\r:H;ões não se refere a q ua isqucr
outras r-irr-uustúncins
fplC nt entusscm
contra
;l" suas
pn'l'1'oo'aüya:;
ou ofendessem
os seus
1pfl'ítimoi'>
din>itos, insistindo
oouturlo na, Flua
,...
pretensão,
expos ta, nas considerações
que fez
nus l'e~posta,; das alíneas b) e c), para ser
púhlir-ameut e ilibado ele (luaisquer suspeitas
sobre n ,.;ua hOllol'ahi1i(bcle,
quer por lllotiyo
<la sua pa~sagell1 à sitnaçuo ele l'e~erYi1, quer
por ter sillo l'xon!'l'lHlo ele d ireC'tor da, Coopera tin
e C;:I.~q :MiEt.lr.
1 .Tnlg-an,lo n.1(1:1 mai" ter a ,1(re",·tmt.1T
~,oll~or elll'erralb ~lprt-~Pllte inquirição,
l( ,(

a npl'l'f'in(:ão <le S. Ex.a

0l~iS~)Oi1.,
/l'CI/'(!

o :llin.istro

~ohJ'(' o a,;~unio,
para ;;er tmlmH'tIa Guerra.

7' tle !<,p\'l'l'eil'o de 19.')0. - .Tos( GIINrei/'n
DUl/rte. l,rig-a<1l'il'o gr,ldu, <10.

dr
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1G9/(" proL'. 1:1:34/1n<1" (le :27 de Janeiro último,
comunico a V. E~-," qUl', em conformidade
cnm o d esracho dp S, Ex.a o )Iitli~tro (la Gllerr~l, de 27' lll' .Ialll·iro
fiudn, foi 1l01\IP~\l1()em 1 do «orrt-ute par,t ouvir o major
Mário Pes,oil (LI Costu , e (lelp inqu inir o,; fur-tos coustnntes das al íneus do mesmo despuclro II), li), ('), ri) e c),
o Ex.'?" Bl'iga(leil'o gradunüo .Iosé Guerreiro tll' Oliveira
Duarte, pelo que rog'o a Y. Ex." He digne prov itl eru-iar
para qm' e,;le mesmo Ex."'" Briga(leiro
,;e me apresente
p;lra toinur couta deste serviço (h· justiçu.

li."

O Ajudalltl'-Gpueral,

Lllís

ui: general.

Cópi<l,-:Minislério
lla Guena-l:'
Dil'l·('<:ão-UeJ';tlRepurf icão. - Exposição. - Conforme nu- roi determinado pelo Sr. ('hefe (lesta l{pp.lrtic;ão, em virtude (la
ordem (lo EX,mo Ajudaute-Geuernl
, oxponh o o ~('guillll':
(~ua utlo llO (Iia em (Pll' foi pu hl ic.ul o IIOS .i 01'11 a is o (ll't-ret o quP uumeutuva
o quadro do.'i ruil ir.iuuos do qUi\(ll'o
p,;pe('ia1 eniri-i nestu Upparti\'ão
(lirigilHie-lllt'
o 81'. 'I'ruente Genro (lUP, por l'U ser o ('hef(' da sc('çüo (!"11l' tem
~t sua rpspoll,;ahilidadc
n e::ll'l'iluril<.:ão das escalas e eLthOl'<Il;ão (ln 1 isb g'pral (lt' alltigui<1aclPR elos ofi('i,li~ {lo
Rxél'('it o 111pt I'o]loli LIllO, Jll P ('om ulli('ou ler Nido i llfol'mado ]ll'lo Sr, 'l'ellPnlP rauJa
lle (lut', C]UlIlHloeste elltrayCl pnm o :Ministério,
ouyim a uus indiyú1uos
<'[1H'
(le~('ouhp('p t' ('uj,) itlenlilhc1t' ignora, qUl' se P!l('Olltr:lyam pr6xilllo da porta que (h arcada (lá a('l'~S() a psll'
~Ilni,;l[.J'j(), blal'PlH ]lO meSll\O dl'ereto, (liZl'ntlo qUl' l'l('
yinha l)(·tlpfi('iar o Sr. )fajol' Mário Pesso;1 da ('osta,
(lUe llUll(';l dl'H'lÍa
tpr sido ]ll'oll\oyielo ao SPU <l('! u:d
po~t(), ]lOl' na daia l'll1 quP Lll ,~e deu já lpr alillgi(lo ()
limilp <1(' i(Jad(, lixntlo na h·i,
P.Il'l~('(,llll()-llle ('Otl\'ellil'nle ('s(']arl'('t'l' esle (;~I";(),fui "l'r
() que soh]'l' o aS';lll1to ('onsta",) <lo seu pl'ocesso, "Pl'iJi('ando l'!lião o HPg'uilllP:

~,a

I

a) Qup !ln folha <le 1ll,lirí('ula

li)

e ('lHlc'rnl'tn lllilital
qUl' ]ll'rll'll('l'lH llll'H'll' otida] COlllO ]ll';\c;a (ll'
pn~ l' :I,;pirnnte l\ o(lcia1miliriallo
é ill(li('l\(ln
como (lata (lo llas('imelllo o dia!) de J!'l'\'l'l'l'il'o
(le 18ü();
Que iglwl indi('ação <lá Ull\a ('prli(lão (ll' l(bdp
<[ue se cll('onlm junta ao PI'O('PSSO l1l' alisl'l-
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(,)

d)

(')

f)

monto do «itu du ofiriul ('OlHO soldnrlo condutor do regiml'uto
d e artilharia
n ." 2;
(~ue um rl'(lul'1'illlpnio
npre,puia(lo
em 22 d('
1L\l'(;o dp 191() uo juiz (ll' (lin'do da ('OllH\rca
<la Covilhã, a so1il'iLu;ão dl' Mário Pessoa da
Costa, pedindo o eertifieado
do Hegisto Criminn] , diz ter eni ão o mesmo Mário Pessoa
(h Costa 20 anos (le ida(le,
Esh' certifi('ado
faz parte (10 pro('esso (le al istuin ento c-iludo na aI ÍIlPa anturior
;
que, «ousultuud o .IS l istus de antiguidades
dos
ofir-iu is (lo exérri ío metropolitano
desde 1917,
vurifiqnei
(lue (ll':<dl' uquelu dab nt{> no ano
lll' ln:l:.? figurou 'Plllpl'l> r-orno dutu do nascinu-uto do utt ual major )Iál'io Pessoa (ln Costa
o (lia 9 lle Fvverviro de 1890, jl<lssan(lo de:ldl'
o .IHO tIl' 1 !):J;l n ser iud iendo o (li,1 9 de FeYl'rei 1'0 (le 1R9:2 ;
qm' no SPU ]ll'O('(,';'iO mula ('OJ1sLt que indique
o 111 ot ivo (h· 1<11 altera(;ão,
li não
ser que a
un-smu i\'1111a sido ha~p~l(1a numa folha de 111:\t rir-ulu anlig<l
«m (llle o mesmo figura COJllO
i-\'nellie m il it-iunn (' <PH', talYpz por ter 8i<10
suhstituÍ<h,
fo.;se ('llyi,llln
a este Ministério
1Hlr,1 arquiyo :';l'lll 'lUl' se saiha (lU,ulllo, por
lliio l'xi:d ir 110 pro('p,';"o a nola que a teria
a('ompanha(lo,
X P'-;;\ folha de mairícula
pan'('e i('r ..illo eSl'l'itura(lo com tinh <liferrnlp
o último
"lgal'isJ11o <lo {lno (lo nns('illll'llto,
iahpz
por lli'io estar hem llÍi il1o, l'l'su1t:uHlo
pO'iSI"l'lllH~ntl'
do fndo na noy" tolha apal'('('l'l 1R!J:2 "lll "pz 11(· 1 RHO ;
QUl' <lo proce""o
do allHlil10 oficial ('01lstnm \'ária~ 1}ota" (le a~~l'nto" dat"l<h"
de ] H21 pnm
d, 1\:1" <[uni,; ;;p ill(li('a () (lia
de :Fe\'l'rl'iro
lI!' IR!):,? ('omo (bLl 11(' lla:-\('ill1l'nio do llll'S1ll0;
Qu!' em fa('(, dl' tais tliYel'grllcia,; COlllUlliqupi
Yl'1'hal1\1l'11i!' o ",;,,,unio ,lO 81', Chef!' <ln l{pp.lrti<;iio, ~olicita1l!lo-lh<,
n in(li('n<;~lo dn forma

n

,r;)

('omo

(ll'via

ie1ulo

pro('l'lll'l"

11l,I1H1ndo fm:er uma uota
('~\(;~lllo1'l's n,O

.\

a

TIm

o llH'~1ll0 IH'nh01'

pnra
(ll' "<'I'

() h:dalhão dl'
(':-\cLll'eci<1o o

fado;

7,)

QUI',

('01l10 r!'~l)(bi!l,

i i",ão a

nota

foi

pJlyia(l.l

n,O :.?::l'W(M,

a ('si ,I

Ul'pill'-

I1l' ~R (lo correut!',
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10m a illllil',lC,;ilo ele er o m: jor :Mário Pessoa
(la Costu nustido l'IU !) de Fevereiro
t1c 180:2
nu ro\"ilhã
e justificnurlo
e..;Lt iuformução
corn
,1 folha de m.micula
c10 antigo modelo (único
exemplar
arquivado
no pro('e&~o do ofu-ial
existente
na unidado ).
í

Ar-ompunharn
osta exposiçíio
alíneas
o), li), c). e) e //)
Ch ianca da Jfaia, major.
n:1S

0<;

documentos

(la mesma.

r-itados

-Ernesto

DcspacllO:
('ompl'le
II Rcpurt içilo aycriguar
da vcracidutlc
d os
elementos relativos tl ic1cllti<L1<le civil <los oficin is e por
isso deve pln, proceder
a (li1igPlleii1s que a. hu hil it em
a mandar
fazer a, l't'difiraç'i'io do que acerca. da irl.ul e
«ousta nos documentos
ele mut iícula do major
~lál'io
Pl'SSOc\ da Cosiu . Pdos
d or-umcutns
ofl'l'l'('i<los pu rcce-me
ron lmeute
e,.,LlnHOS cm f'rent.c dr um e-rro de quP a
Administração
é responsável,
visto não ter em devido
iPlllpO iomado as disposirõcs
n<'('r~~,lrins pam o pl'rYl'nir é du resul t.u'am ormsequôncias fjlH' jú n;:-;o é po,.,~ível remover. Comrce-so por pedir :1 E';('oh do Exército
o lHOCPsso ele a<1111i,;,;ão II mntrfr-ulu llO mesmo p~tal)pll'(·imenio do oficial tÍLulo para \'r1' se P ao JlH'IlO'; po,sí\'el en('ontrar a origrlll ou ponto <1e pinti<la do erro, ('asO
este exista. Em 10<10 o ('a~() <lcyp tll'sde jú o iencnte l\mh
ser responsabilizado
pelas illforlll,lr;õe~ qUl' pJ'l'i'lia. ~ ilo
é crível que a origem (b sua informnl;ilo l'strja nos ill(1idüuos (lue por acaso C's1ayam tI por!.l (10 Minisiério,
(' por isso, SI' ni'ío der infol'lllnc;Õ('~ bnst:lldl's,
iení. d(' rl'Sponder disC'iplinal'lnent(',
pois tu<1o leva a ('1'(11' qlH' l·.~t{'
aeljullto
(la R('p.utiçCio {('Ilha, quanlo
ao problema,
dado;; quI' não quer referir.
Aló que o assunto esil'ja eompll'i<llll('nil'
l's(']:ll'l'('i(]o
l'\ej:t o 1lJ ('SUl{) tcurute
P,Hlb suspenso elo ex('rl'Ício <1l'
funç'ões.
As a\'l'rigua,õl's
a fazl'r d('\'l'm s('r Ie\'H(hs a pfeito
pelo Sr. Che1e (la .H<,p'll'tiç'ilo.
í

20 de DezOlll

1>1'0

de HH·Y. -

SUl/tos

Cosla.

~oLl <h ].'" Dil'cC',ilo-(Jeml,
2." Hl'p:nii,ão, .1." Sl'I',ilo {lesi<' Mini·dério
da Uuerr,l, de '.21 <1l' NO"l'lllhro ll('
JD45. - Ao Sr. COmaU(bllip
<lo Bat.llhilo dc Cac;nt101'l's
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Lisboa. - ('onstnndo de uma certidão
ele idade
e yários ouí ros (lof>ulIlentoexistentes
uo processo
do
lllajor nril ir-i.mo elo extinto
quadro cspe<:Íal ~Iúrio P('~soa d,l Costa (pIe aquele oficial nasceu a 9 de Fevereirn
<1; .1800, rogo a V. EX,a se dip:ue mandar fazer a 11(,('P";,;al'l~ rectificução nos documentos de matrícula
elo eib(lo
ofir'wl ou cutão informar o (lUC se lh o 01<'1'('('er sobre e~t('
a,;sunto,

11.° .-) -

o
llcscs,

Chefe (la Itepurtição,
teneul e-norono].

J ainic

ru()/,

Ribeiro

de ;1/('-

<1L' ('<lç<,ul01'p,; n.? ;)-1!J40, - Ao Sr, ('11('1'('
e- Hl'p,lrti(:ilo <LI l.a Dir't!('(;i'io-U(,l'al <lo )Iilli~tpl'i(l
\,1 thwrl'<1 _ Li"l)o,l. _ Em refL'Tf>ll!'ia iI nota n ." l(j:~G~,
_ ~ob

n." :2::1tGnr

'{L'('l'dal'i,1

(t

_

:28

(\e

<10 l)ai Ilhão
XOYel11 Lro <1(,

~.(' ol1tem, ,'II vio a V. Ex ," fi fo]h,l (1(, mntrículu
d (J fi ll(g(~ 1110(lelo (tÍniro oxomp lar arqui v.ulo 110 l11'OCl'SSO ill~t')(!llal
(lo major,
~,o
«ouumduni e desia unidade.
Hno Pt" na da ('o,,(a),
veri íicnnd.o-se
(la mesma folha
ReI" 11a <'ido a !) de Fevereiro de ]89:2 na fl'l'gucsi<l
dl'
']: l)Lrtin]}(),
(h Cuyi1hã, l'Og,111l10 a Iley01uç:lo
do ,1111(Hod OCUlllrrüo 1ogo (lne "PJ,l
'1 ( e:;llel'<"""ano,
"

t

() COll1UlH1allt{',

.José ESfjllírcl,

1e1lL'ute-eol'<mel.

2 ;:\:'Aj:lr (lo h.dalllão til' (',lç~lLl()rL'" n,O 0 :10 (II' XO\'('llllt1'O tll' ]!)·l.J, -.\..o Sr, Clid('
(l il .)
'1 l,a 1)' IJ'('l'(';(T-(,el'a
-,
1 I1() .\'[' 1111"
' t'('!'lO
'
" a I>ll'jhlr(\(';)O
(.\
1
'o 1111'1'1'aLi~h();1. - Em ~1(litalll('ldo iI minha
)lot.1
II
'1"II('/"f
~ do ('()j'!'('ntl',
y'
~" J ,\,
(l'1 ~s
Yl'Il ] 10 o 1"lnbJ' I1r
, ?\Ot.1 1\'°
L'l'l'l'taria
-

("I

("

,

-;t

, I',x," ~I dp\,o]U1'Clo (1,1 mil.!t,\ foJha (lI! malrí('ub.
]og'o
(IUI' "
,
,
N ~Il "P,la tlp"ll('pe _(ll,ia,
ohl" () 111I'~ll\O a 'unto (la Iloht (]l' y, EX,n 11.° lG:()(i,t,
(1 p ,)~
1
,
,(
({J
('oJ'l'('lli(', tenho a hOllra (1(, ('ollluni{'nr-lhe
qu<,
11,1
(h
'e I11P OlPrrce
l'
l'
111(' OU ('OlllUllj(',IJ''11
C'
'l'r
'
"
(lJW1'1e, 1-'''
\ , R"'.~, jl, lllr ]ll'l'lllltl'
- t l'lll
l' uma
\'['Z (lU\' l',~~.\ 1>
H!p.l1' t',IÇHO
1

'lI'

afro]"1
ll~
" llP('p, "u :u r,
\ \1('1'\ 1\',h, II l'll'a~

~l]l(í~ ]O]\g'(h

.\llO;;

(]r

lllm

11<\

]H'l'lll,l-

PJ'
] J'',xen'lto,
, '
']' 1~('a que "e 1'l'f,
'
«()
11:1~\Ila
<'1'('
'\
('''ri
1
']
'I
- ('1\'1
"1 ,
, ' , os ]lOl'llll'llOr :-; ( a llllll la 11 \'llh ,t,1(';\('<\0
1lllll)J'o
a"~
I'
"
"
'1
'
1>
i1' ,:'\,
'L-: a ('OIlYl'1l1l'1l('Ja (P, por l'~"a \l'p~\T'~oto , '~('1'('11I f (')'i<1<;

O

('Olllnn,bnir,

;1'

",
(OllYl'nlcnt

J/,ír;o

,~

l1\\-P.,tJg-:IC;Ol'S,

1)( '.oa d(/ ('o"l(/,

Jll1.i01',
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Secretaria
(la Guerra - lo a Direcção-Geral
- 2 oa Repartição. - Tendo-me S. Ex." o Ministro,
por seu despacho de 20 elo mês findo, determinado
que procedesse
às dil igências que ho bil itassem a Repartição
a mundai
fazer a rectifir-ução do que acercu da idade constu (l()~
documentos
(le matricula
do major ~Iário Pessoa du
Costa, passo a expor a forma como procedi:
1.0 Dei

couheciniento
ao tenente
do quadro (10';
auxiliares
elo Exército
Augusto
de
Paula do despacho de Ro EXoa o :Mi~li.;tro n.i
parte que lhe iuteressuvu , formulando-lhe
ao
mesmo tempo os quesitos que vão junto . ; com
as respectivas
respostas;
Examinei
o processo de admissão lt mutrfcul.i
na antign Escola Militar elo major )fário Pessoa Gosta, verificando
constar no t'l'rmo dl'
matrícula
frito em 14 (h, Fevereiro
de Hl21
que o 11pfprido major l.inha nessa data ;11 unos
de idade (nascido, portanto,
em 1800) o
Verifiquei
tum bém quP numa nota de assentos.
com dutu de 6 de Maic de 1017, junto ao requerimento
em que o mesmo oficial pedia para
ReI' admitido à matrícula
na citada Escola p
euviarlu pelo extinto G.o grupo de metralhad oru«, r-custa ter nusr-ido
em 0 de Fevereiro
[II.' lR90.
Porém, ('OUlO no mesmo processo tivesse \'11('011irado umu nota de assentos datada (h, 28 c1l'
Abril de 1022 com a duín ele nasr-imcnto (1l'
!) d(' Fevereiro
de lRDZ, enviada pelo extinto
4.° grupo de m et ralhndora»
à Escola Militar
a pedido desta em dctorm iuudn notu , sol icií ei
lIQ1ll'Ja Rs('oln uma cóp in desta
noíu , ln-m
('OJllO o que tcriLl lllo(inulo
esse pedido, ca~o
na l10b eh, não (,OllHta~sP, visto já exi;·dir uma
junta ao requerimento
do pedido ele :Hlmissi!o
II matrícula,
pL1l'c('P1Hlo, portanto,
(ll'ê.ll('('pssária a soli('itada
pLna II orgnniz:u.;ão <10 pl'O('l'SSOo
Como ],PHj>OSia foi-lll (' ('lwia(1n n. cópia da not a
]lpdi<1a, que llLHla n(]ianb,
P que não pra posRín'l saher a l'rlllão qUl' motivou O emoio (ll'."s;t
nota por não hnypl'
t'lpllll'ntos
l'hu'il1ati\"o'
llPlll estar
pn'~Pll(t' qualquPl' pl'S~o,\ (lUl' :10

serviços

20°
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tempo (1!Y22) prestasse
serviço na Escola e
que pudesse
fornecer
quaisquer
indicaçõe~
ucercu do ussunto ;
COllferin!lo os (10('llllJCll tos referidos na exposiçuo do major Ernesto Ch iuncn da Maia, chefc
!la 4 .' tiC('(;UO, verifiquei:
Que 11,\ «ad eruetu mi litar, folha de matrícula
('OlHO pmça
de pré e aspirante
a oficial miliciano, bem como numa certidão
de nascimento (latada !le 14 (le Outubro de 1909, é ind icudo o dia 9 de Fevereiro
de 1890 como
dutu d e nascimento
do major ~Iário Pessoa

{b Costn :
1,) E que num requerimento

fl'ito cm 22 !le ~Iarço
<le 1910 ao juiz de d ireito da comarca da CoyiI hã, a soli('iL\ção <lo próprio oficial, pcd indo
um r-ert ificrulo do l'l'g-i~to t-riminnl , (1iz ()
1l1P~Jl10 ier :20 anos de idad e ;
4.° )h,;, po(ll'u<lo (lar-se o caso (h certidão referida na n l íueu a) <lo número
rmte rior,
visto
já ser nlliiga, estnr errudu c ter sido postei-iormente
rer-tificado
o ano <lo nnsr-imento,
solititei
do oonservudor
do Registo Civil (la
Covilhã a remessa de uma outra, mas, como
. a primeirn,
menciona a mesma data;
:j. o Potl endo a indu suced er que o major Mário Pes';0,\ (b Costa tive-se
t ido algum irmão mais
vvllio e com o mesmo nome e houvesse uma
tro('a (ll' r-ert idões. sol icit ei mais àquele conserv.ulor (lo r('g'i"to (·ivil lllp illlOl'mns;;(' se llO
a 110 (le 1R!)~ uuo lt'ria lla-;cido um outro ill<li"j(luo
110 llle"mo
nOllle filho dos )JlI'SllltH
pai" P, ('a"o afirmativo,
qual o llia e mêK.
POi-llll' ll'''llOn<li(lo
lH'~."",lli\'aml'llle.
(' o
\
I.
(iUP
para maior ('l'1'1l'Z.\, porquanto
C"SI' irmão
('n"o t i\'p,,-;l' L'xi,;tillo, p0<1cria ter lHhl'ido Plll
freg-up,;in c1jfpl'l'ute, ,olil'itei <lo arquiyo grl"\]
(1e~tc )Iini,lp1'ill
qUI' llle fo,.;"e eu\'iallo
o ]ll'()C'I':;,;O 110 Ltll'(·i(lo
pai (lo major
~f:\l'io
Pl'sso:\
(la ('o,;j a, lIlaj o)' l"l,j'ol'lll[ulo F)'an('i~H'() 1>1':-;';0:1
(la ('o-;ia, no lJual Y(:'l'ifiqlH'i ]ll'la ,;ua lollw dI'
lll,dl'íl'uh ieI' ti<lo doi" filho,; \'[1l'ÕI':', um 11a,;('i(lo l'lll (j 11<, .~O\'(,lllhl'()
dI' lR8i, (lI' J)Oll11'
,\,c'\\IIio,
l' ouiro (lI' 11011 li' )[,írio,
1I,bcillo elll
!) (1l' Fl"'vl'\'i 1'0 dl' 1SDO ;
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7.° Consultuntlo
as Iist.is de antiguidades
dos oficiais do Exél'eito
metropol ituno, verifi'(lul'i <[UL'
u té l\ d e lD:3:2, iru-lusivo, figura o major )lál'io
Pessoa (la Costa tomo tendo nnscitl« em D tILFevereiro de 18HO e que nus d e 1B3:3 em d in ntt{> indicado o ano de J 8D'2;
8.° Exum iuei uma folha de lllntl'íeula
do mesmo
oficial existente
no SI'U pro('l's.~o ]H'ivati\'o
d estn R ('parti(;fío , cuju dutu se ignora,
lia
qual pareee t.er sido emendado
e t-om t int a
difel'l'ute o último algnl'isllIo do ano (lo ll,\';oirucnto :
D, o ]~X,\ll\ inei ia m h{>lll ,H SUi\ S noLt,~ 11e n';Sl'll! us
que l'st,IO no mesmo pl'()('l',~ 'o, J'pfl'ri<lo no mimero
anterior,
l' ver-ifiquei
(IUl' cm tOlb",
lle 19:2 L pam
cá , r-onstn
como (lata 110 nu srimeuto o ano de ]8D?
()1J1I('lll~D('s:

dor-umeutos
.iú l·xi,tl'lltt·~ L' pl'lo,.; que Ill'
oht ive parl'l'e uâo restar dúvida dl' que
a data lll' nns.-im euto do mujor )l:il'io Pl'''''O.\
Ih Costa é a dI' D ll(' Fevereiro de ] SDO;
2.° .Julgo qUl', talvez , a emenda lla data do uno <lo
nascimento
tivesse sido 'fpiLI no ano aI' 1HID,
llO extinto
4.° g1'UpO dp JllPtralhad()ra~,
htl'iL'amlo e~t.e lllPU p<ll'erl'l' 110 tn('(o dI' llUllW";
f()lh~lS d(· infol'llI:\I:uo
llJo(lelo .A, quI' f.17.1'1II
p.ntp elo pro('e';:-io (lo lllPSJllO on('ial, ~<Í nas I'l'ft'I'('lIte"\
<lOS nn(l~ 111' !!)l!) (est\\ p:ir'l'itUI',I(];]
no rderidü
('xtinto
grupo)
e fH'guintp" "l'r illdic,Hh a (b ta (1() <I H o (].p nasl'ilJl{'1l i,() ('Olll ()
'-:L'I1(10 1Rl)~, nuo o po(ll~1l11(), ('ou! \ltlo,
:di 1'111,1J'.
\'i,to }ln' l'ntelllentl' ni'ío IlPl' p05~í\'('1 tlWl'ig'll:11
tW ('f(,(·tiv:lIlll'll!P
o foi;
3.° Que, l'p!ativn1n,pllt('
ao <[UL' l' pa q ('()JII n'i li,,!.!
dI' all(,iguit1:ul(·~, {> :1])('11;\" 'iu]losi,uü minll,\
'1UP, ('O1ll0 a folha dI' llI:d.rír·uh do mi\jor
~I:í.ri o J> pssoa <1.\ ('o~L\ (''ii pVP li l'q ui \'iUIa 1II'si,;\
Hl'paJ'tir:i'io lIO ano dI' 1!):1:1, ialn·z o ofil·ial ao
it'Jll])() eJl("nl'l"l'g:lIlo (la (' ('I'itUI'll<:fío dos l'!'gi,to~ IIp mn!rí('ul:1 ii\'p"'L' uotado a di\'('l'~',~lll'ia
PHtrl' o f[IH' l'OH"t \Y.I Ill'.;"a folh.\
(1(' lll:ttJ'íl'ub
(' ll'HPlPla" listn~ 'iolne
llaL\ t10 1l\.;(·illll·utO ('
I." Pelos

llOYO
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tin's~'e provocado a sua rer-t ificnçâo , mas tumbém hoje IlUO é pO~~íH'] H\'l'rigunr se assim foi
pOl' {a]
dt' elt'lIlellto:,. "isto não se Salll'l'
quem eram os oficiais que no tempo pn "iavam serviço 11<\se<<;.lo l'e..;peetin\ (Dnt.ig.t 3.") ;
quanto
:10 tonente
<lo q u.ulro (lo,;
4." ]!'inal1l1clltL"
serviços auxi liare- (lo Exército .Augusto Paula,
é U1l1 oficial (['lU' pre-ta serviço sob as m.inhas
ortluns há perto 1Il' tn~..; unos, tellllo notado
1Il'1(' ser sério e muito
correr-to, não o supondo
!'apaz de ter ful tudo ii verdade. pelo (lue jlllgn
serem n'r<t\lleira" a,.; re postu,
(lue deu no,.;
quesitos 11tll' lhe Fonu ulvi ; noeutnuto,
deixo-u»
ii ,ljll'eei:\I;ilo (lo ulto critério (ll' S. Ex.a o )liuisíro.
1':-)

<1p

HlIü.-O C'hL'fl' lla Hl'p:ll'ti\,ilo,
de Xl i-neecs . telll'lIte-(,ol'ouel.

'~i.IIIP,iro1Ie
JUIiC/TO

l/UI'

J(/illl('

lJc~[l(/('h():

ProN.(h-se
tl redifit'.Ir.uo
(la datu do nu-aifl'O'i"to,; <1 .... mn trfvuln d~ major lI:.il'io Pe,;:;oa
u: ('
'
"I
osb, elllI:' haTDlOlli,\ eOlll n:; (;OndU~Õb
tlo p]'e~(,llilJ
lllt[uél'ito.
Yj~10. _

11ltl::llto 1,10;;

lJ (',~1)(1 (,1/

(I:

1<'x'\1'
", lllll:ll 1ti COIll li lILlh. eSl'rllJlll 1OS,\ alell,uo_' o pl'e~('Jl t I'
)ll'()(',,_·o
' ll1e~l'~
1 . "~ 11I' !'l'l' 1allll<;:to- 1'1'~[)('l't allte a' pl'na 1('1 t 1'1',";
',e, lllur~i:-i(ladl'
illlpu~ta [lO tent'nte tIo qnn~lro (1o;; Rf'J'\'iY),', lluXlhilre' 110 E_-(-rcito ~\ugu ti lll! Paula, ]lOl: 1l1l'U
J e~p;\('ho de ~-l <le .1ulIeim li1ulo, llul~) ter fiC,lllo udp
}ell\
,,1'11"
'" :,m,eu t e P!'()\"\' 1o:

1

Q

Tcr () ]Icehmunte
oll\"illll (li%('!', pr('x.illlo (10 ]ln!'tlío do J(illi~téri()
<1,1 GUPl'l'.l, a jlt·,., O,l~ d(,~l'Ul1.ht.>.citl"",, I)lI" d!'t~'rmill,l(l()
(1iplollUI
1I'gi;;lat1Yo

1'1I1[l1l,H1o (lo (:O\"('TllO

c dl'still',lnl

ti

11\.·I\('fl('i,1' o major
)lúl'io P
HI <ln ('o ..
;t I.
<Jlll' 1Il'111 dl·\"('I,i.\ "1>1' lllUjO!' pO]', na dai" ('\lI
(.1'11' lhe Jlprt llreu iI prO!lloc.:i'ío a 1'~11' jlll"(O, tl'r
.Já utingill{J
() lilllit
di.' i<1:\lle eOlIlO (',Ipituo;
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2.° Que não se ('l'rtifl('ou

düs pl'~"oas autoras de tai-;
nfirllla<;Õl'.~ nem pro('urou
imed intumeute
iuü'rrogá-Ll,.;
so lu:e o,; fundamentos
ou Ol'igl'1U
dn.'i suas gl',\YPS alpga<;õP"~; iUo-.~<'JllleJltc e, pal't'('e, quP ]lnl' J\H'l';l curiosidade,
tvntou itIeut ifir-ri-Ias atmYé~ lle um "pu cnniarutla
que pucentrou
na Rep.utição
<lepoi,; de nela ter
entrado
e <h~ter d:Hlo tempo a que, sem qualquer iutervenção
da Rua parte, as mesmns PP-;soas se tivessem a fustudo do local pa 1'<1 não
mais serem v istus ;
3.° Que t-om o seu proced imonto, ubsolutnmente
lle,;pido dE' zelo, o l'l'('bmante
contribuiu
para que
es('.apasse tt A(l111ilJistr,~\<;ão ,\ iiuicn possi hil i(Jade que se lhe oferecia de poder uprcr-iar,
na Rua verd.uleiru
signifi<'ação,
n 01'ig<'1ll tll'
um erro qUl' arp('ia
u l'l',;pl'iL\hili<la(lp
(h
mosmu e é tle molde a poder just ificar lpgít imos rpparos
no l',spírito público acercu da
sl'ril,dnrle e du inirnnsigplltp
l'eC'ti(li'ío com (L'll'
<lenho do )Iinistério
(la GUL'rm Se' tratu m os
problernas a seu <'argo e' SP fazem 1'pgi,~tos cuja
YP1'<\(·i(1.H1>I,)
é intl ispensúvel
mn utcr pnm P1'l',,i ígio do Exército r dos profissiona is (11H' nele
scrvem ;
4.° Qup o erro ou YÍ('io de p;,nitn foi, lW]o lllellOS
em parte, ('Ollll'1 i(lo com n (,olli,,01l('i~1 (la Hepnrti,ão
e põe l'lll l'hrqur
os SPl'Yi(:.()~ <1l'.;i;\,
cuja int,eg'l'i(b<1e o I'ednlllnntl',
('OlllO o;l'U i'iPl'"entnário,
(lp\-pl'ia i1\t1';\llsig'l'nip1l\l'lde
(ll'Íeu(1('1'.

A('pito, po]'rm, quP o 1'p(,lnlll~lnip, lwsip J'('1aX~\llll'ldo
ll,e ('()ShlllleS I]nr <1(',;(1(' há muilo "e "crifi('.a P1\1 ('prlos
meios (h socip(la<1p P0l'(ugul>,;a,
llP"tn falLt (lp J'p,",pl'ito
peb dignidn(h'
(la fU1\(;ão púhlica e pelo prpstígio
<ln"
institui<;ões
mili(n1'ps '1u(', ('om a maior 1l\tlg'on, 1\0(0 "pr
possÍYl,l oh"Cl'Y<ll', por Yl'ZPS, ntf. ('lll ofi(·i.:li-; (lo EXl;r(·ito,
sohl'du(lo
lllH]ucles que "P l'n('mtlrn11\ af:\,;i.ul()~ (lo ~('.1'yi(:o llas tl'opas, se não lp1\h" ,,(']'(ln(lpi1':\11\l'11ip app]'('('hi(]o <ln p;l'~lYidntlp (los fac'(o~ por (·1(' ohwl'yntlo"
(' nos
(luai:l, de pr6prio,
{> <1(' ('l'do lllo(lo lq!,'íi imo ('()J)o;i(ll'n\l'
('omo ado]' .
•\ luz (]po;ta ()ril'llin~ilo (. Jl'o.;~í\'('l acllllit ir sl'n~í\'l'l all'nu;\<;ão (las J't'spon,;nhili(latll'::l
(li:,wiplilla1'h
a""umic]a,;
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pelo reclumante,
mas nunca a anulação de tais respon~abll11bdes, para que se não perca uma oportunidade
de correcção de um mau sintoma ou de se reprimir
um
exemplo que não pode ser repetido, sob pena de se deixar
suhv,erter aquele mínimo de seriedade,
de espírito de
zelo e aquela firmeza de carácter qu·e devem constituir
a base essencial das instituições
que servimos e em que,
por seu intermédio,
servimos a ~ ação ,
~ estps termos, dando apenas em parte provimento
à
~'echma<:ão interposta , altero a pencl de três meses de
ln~diyidade
imposta pelo meu despacho de ~4 de .Taneno (le lDJG ao tenente do quadro <los serviços auxiliares
de Paula (' llUno o mesmo ofi. do Exército .\ usrusto
~
CHÜ com quiuze
dias de prisão discipl inar agmvalln
P?Tque, não obstante a sua qua li dutle de oficial em ser'-IÇO. na ~.a Repartição
da 1." Direcção-Geral
e t('11do
OUYHlo a uns ind idlluos (lUE' truj nvum à paisana e eu~on.irOll junto (10 portão do Xl iuistério da Guerra gr::ty('s
~n:l1luações acercn (10 sentido de um diploma legal pulhendo no Diário do G"r('/'IIo pPla pasta (h Guerra e
nos servic;os da sua Reparfição.
que acusavam
de ter
Ilr01llO\-ido
acesso de um oficinl ao posto imediato
(erois de o mesmo ter atingido
limite de idade, não
agIU por forma a que os mesmos iudivíduos
pudessem
~ie&de logo ser inquiridos
pc1l.": explicar o fUl~damento
d ,\5. su,~s ufirmnçõr-s,
: sua ongell1. e ~ manel~'a corno
e1.\S tiveram
conhec-imento,
coutr ibuindo assim para
{ue a A(lministrcH;ilo tenha ficado inibida de poder prollUlllente ayeriguar
da,.; causas d,e erro ou vício de ellerita
que renhnentl'
se veio a "erincar
existir,
(leix<llHlo-oH
~scaJl.ar II acção da justiça
sem ter prollloyido
a Run
IllJe<lU\ta e illlli"pl'lhlí.Yel
i<lellt.ific-nção, no que Juao
:-eYe.ln.. faha ele zp10 peln sen-iço e peJo pl'l'stígio
(la"
11l~tüUl(;ões lllilitarl'~.
lll(htrnntlo-Ill' indiferente
ao respeüo CjUl' no e,pírit~) púhli('o po~sam men'('el' os serviÇOil<10 Exército e (ll's('onhe('edor
(tis obrig'ac;õetl mor(1i~
q~e a sua clualicln(lp (le ofi('inl llw impõem, com infrac10 dos (leYel'es n."" 4.° .. ).0 lo' 4G.O
artigo 4.° do Reguall~ent() (~l' Dis(·ip1in'l )Iilibr.
)lot.o alll(la que nem o on('ial instrutor
do prOCl'~HO
lllelU a ltl'pnrtiC;;lo tomnram !'lll boa conta o lllPU de'~l),lI ] (e1 )larc;o fin(lo, que ll1lUl(Ln-a apellsa1' ltOSautos
ul' 10 (e
e ll1 outro pro('('SSO intimam nte ligado ('0111 n matéria
ln, d~'h,dl' P no <[ual. ('Olll ha~l' l'llt (1()("Ullll'1I10(1p origl'm
allOllIllla. se pro('urou (l(',coh1'ir a i<1entid:\l1(' (los iu(li-
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flue estão na ha~{' do prc-

sente pro('c;;so discipl inar. É por d.eruu is- evidente <pIe
o verdadeiro seutido do despacho em o pl'O~,;{'guimellto
das investigações

com a finalidado

requerida.

Há

nos

autos uma Yaga indicnçâo dp <p1Obis indivíduos se :-;ppaIIU.nUll, indo uns para a Cnpituuia
c outros pura o ~Iinistério das Colónias, devendo todos ser oficiais do Exército
ou da Armada.
'I'rntur-se-á
de ofh-iuis ali em serviço ou que ali foram
casualmente?
Porle o tenente Paula reconhecer nos oficiais que presíam serviço nestes d ois (leparblli'PJll{),~ (10
Esi.ado algum ou alguns <lo~ autores <lns ufirmnções por
si ouvidas il portu <10 Milli~tério <la <tUl':lTa? Ilaverá,
por esta via, quulquer forma ou possihil idude d<' a id cn-

tifh:-ar?
Determino
que pro~"ig;lln as iuvost iga\õp~ atr. (lue ~e
e~g~)tH(l() torlus as ]l0,.;sihil it1adl'~ (1(' a\"('rig~u;\\';'io
u drnissf veis,

teuhum

~5 dl' Aln-il d,l' 19 W. -

Salll()s

Cos!«,

Lniornuiçüo:

(h, '.2.-)
iI' l'l'<·hmação interposta
pelo eucní e do quudro (los M'l'\"i~l(ls
uu:s:ilinl'p", elo Exército .Augusto de Paula, ,l1tl'1'<\lll1o a
pena d(l Ü'6" ll\üse.~ lll' inadi\'itlatll'
para " (h, quinze Ilins
lle prisão (lisf'iplinar
ng:r,l\"~\(1a, ('Olbia 11\ parte final
o sl>guin te:
(l'e S. Bx.a

No despacho

o :Ministro

de Abril (le lD4G, (lue (leu em purte

tLt Guerr«

P1'(WilllPldo

í

'l'rat:ar-s·('-á dl' ufi(·iuis ali l'lll sl'l'yi(,'() ou quI' ali
foram uaSUalllH'lltl'?
Pocl(' Ü'llputc Plmla J'l'('olllll'('(']' 1l0~ on('iai,; qut'
pr('~t.\ln s(,1'\'j,o lll'st·<'.~ (lois (ll'jll\rt \I!H'1110'; do }:~tudo ((':lpit:mia
(' Milli~j{'l'io <1:\.; ('o1()ni:ts)
aI!!Ulll
ou algun,; (lo,.; autorl'.~ <la::; annn;\(;ôr,; por tii ou\"idas à porta do ~rjnistl'ri() lIra (-hwl'l'a:' Ha\·t'l'{j. por
'l'sb via, qual(lu('l'
forma ou ]lo,;sihilith!tlp
til' li idl'l1t.i fi (!ar?
J)eü'J'lllillO
(Pll' ]l]'ossig-:\ll1
as ill\"P~t ig:\(;õ,,-. ,\h~
<[Ul' sp tplIlt:tlll l'sg'()hldo as 'pu~,;ihilidd(ll'~
dl' an'l'iguação u(lmisRínis.

°

'fPlldo,;ido

() (·.\pililo
dI' :nlilh IJ'ia )onqllim
que jú tinha ini(·iado as :t\l'l'il!u:\ao assunto da (',\rta anónillla diril!itla

llOllll':ulo

IJuí.s (le ('aJ'yalho,
(.;Õ('.~ l'l''lPPiiallll'-''
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S. Ex." O l[inislro
du (hll'rrn,
upreseuta
agora O
l\'~uli;aelo elas SUI\~ a Yerig'ua~õe~.' depois de ou "ir pesI:'ualmente o 1\'11(,11t'0 Paula.
fi.

o tPllPlll!,

Pu nln (ll'cLn:l: <pll' ('onhl'('e, p~'l() menos,
dois iud iv illuo~ r orn () nome
oiío dos 8anto:-;
-nome
<[ue figura
nu (·lUt..\ an6nim,t
já referida -, sendo um un('ial ao }~xército e outro propriptário,
mas quP nonhuui
al'les é a pe~son qu!'
teria esorito a cnrtn. pOrlluanto um e outro são
pl',~oa~ aI' l'oll;;ilh'r,H':i'io e em 11eJl1nu1\a d·pIas, (llW
('mllH'('p
1ll'rfl'iLlllll'llte.
potle ror-cnhccer
algUlll
(lo~ irul ivuluolj1H' iI porta
do lIini;;tÍ'rio
(LI
Guerra ('Olln'r~al'~lm
,\CUJ'('U <lo assunto
Yl'rs:ldo
na curtu.
Perg'unif,(lo
~e l hr- (. p(h,-;íwl rer-onhccer
no" ofir-i.ris
que pn stmu sl'l'\'i<;o na ('llpit'~Hlia ou no ~lini,;(ério (ti,; ('olôllin-; ~dgulll ao,; iudiv íd uos (plP (eriam
l'OIJYL'I'-;;\tl(l
II porí..; ao ~rinist(.rio
ela (l iu-i-rn, (;011\"1']'''1 <J1H' o (1('('larante
OU\ iu , l'l':i!)()1111l'u:
(~Ul' o" otil'i,\Ís ([tH' uo (lImpo pJ'e~i:\\',\Jn
sen i(:o ]10
~rilli-;tério
11:1,; ('olônia,
lHlllp garantir
qUl' 11elIhUlll (1('1<,,, Llúa
parte 110 gruJlo que junto ao
1rinistpl'io
d.1 GUl'lTa ('Oll\'el'.-;a\'<llll ;
(!llP. <[u.\llto <I(1~ (ltte pn'-;ÜI1ll :;l'l'\'i(;o na C'.lpiL\1lia,
apclaril qUl' :,(í inllo :If]ul'le tlepal'tmneu(o
do Estado pmh'l'ú 1<'n1<\1' i(lentifical'
nele:" alg'lllb do,;
f]Ul', :--l'g'undo .1 ('ln1<1, ~l'l'imn oficiai,.; \1l' ~["1'inha.
() ofirial
aYl'l'i!.!,'uante ('olv'lui:
ãu julgo que po~;;a trazpl' <[u<llqul'1' l',.;C'lal'l'('illll'u(o
ao fim qUl' (C1110~ ('lll yi:.ta ('0111 I' 'LI~ a \'ll'ig'u<l(Jíl''i a i(la Ilo (elll'nlt'
l'<lub
ti ('apiLlnin
n fim
<1l, pl'[l!'Ul'ar J'p('ollh(,('pr no;; ufi('iai .... ali ('m :"1'1'\'i~(l n1t!'lllll
(10~ (iIH' tHÜlll1
('01\\'('1',:1110
:1 pOl ta do
~ll1li"l(.ri().
- o .(·utal1to, qt1l' S. E.'." o l1iJli,tro
(la Oup1'1'a ri!'
(11gUl' re,oh'l'l'
('oIl f onll e o ~eu a1t () cri ll'rio.

ae .)

s ,

~ T

T

n' A(

h

ll{'!)'1,1 .('It;all
-

1'0

')-

(l

anto

1 .J unho

• ~'.) ( l'
/

lilI/O

,

a\'L'ri~U;\l'Õl''';.
"

>

III' 1!hHi. _ () Chefe

1 .• lf IIIl(CoU'O,.

o,; Dhjln!']lO.
• ((II/os

. ,. Il'I' .~.
U
T.'
,;u 1)111(' i'L' a a pn'('hl<':<lO
~'JX"" o '1'
.\ [-

IIt"tI,.;

11l.ljor.

(la H

-.\I'(J.1li\' -~ .-:27 lll' JUllho

('I) '/,(/.

'pari

i,:.lO, .1/1-

•
11(1,lD-Hi.-
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C'ópii1.-~Iinistél'Ío
da G1.H'rra-l
. a Direeção-Gcral1." Reparti<:ão. -lllforma,:lo.
- Obj erto: exposição do
major do (11.1,1111'0 de reserva :Mál'io Pessoa <ln Co-tu, d iri::\IiliLu de Lisboa l' :H'ompagida :10 Ex.mo Governador
nha11C[O um pl'o('e:-;so (le averigun,õe~
que e-tnvu na
possP (Ll<luel P ofir-inl e referente
a fados ocorridos na
Cooperut ivu ::\Iilibr.
Na presente exposição () major <la reserva Mário Pessoa ch ('o~ta refere-se,
além do assunto dis aYel'igu:l(;õe~ (lo pro('e';:io de qUl' fez entrega,
a um outro fado
l'psIH'itante n um emprést imo m ouetririo {Pito a um ofi('i'al na Cooperativa
Militar sem couhcrimcutn,
segundo
afirmu , d e algtms dos ruem bros <ln clirpc·çã.() udiuiuistraiva rlnquelu associuçâo c que por isso, diz o exponente,
foi fr-ito iI margem <los no~pediyo" e-tututus.
C'onsh mu is (la citutln oxposição:
í

Ora, alp!'tJ,ll11lo ('"t,c'" dois oasos o bom nome, o)
brio, a honra e a cligllidach· do Exén;ito Português,
Plltl'IHle o requerente
que devem ser submetidos
li
superior
upreciução
de S. Ex.a o Ministro
d:L
Guerra.

o

p1'o('e,,,o dc averiglla<;õt'~ que cliz l'e.'pl'ito i1 disciiutcrna (la ("O()pl:'l~ntiYa, visn nd o atitudes de uma
empregada,
foi instuurrulo em Outubro <1e 194G l' apresenta-se ainda por con('luir;
e acerca do elllpré~tilllo,
po;;to tamhém em evidêu<'ia. nada se diz sohrl' n épO(,~l
Clll que foi C'ontraíclo.
B dig'110 cle ('on;;Íllcrar que o pxponelltc major da 1'<'HPl'Y<I~Lírio PP;;t'!Oil da Cosia, afil'malHlü agora <luC oS
f,ldo~ afl'dalll o hom llomp, () hrio, a hOl1m co II dignielacll' cio Exén'ito
Portugup"
só (Iepois cle doi" nll~)s é
<pILOc1psPjn suhmdel'
~I H'Jll'!"('iil<;;lO
ele IS. E\..a o ::\fillistro
um pr(J('e~so que por long'o Ü'llljlO ('OIlS('l'VOU l'lll HPU
]>o(ll'l' Sl'1l1 se recol'(lctr lLuluph <ligllickHl,(' <10 Exéreito
<lue ora c1elpude.
~\. HPjlarii<;ão não r'omprpPIHll' muito 1ll'm a inü'!H,:ilo
do l'l'quel'pntl' 1:'111 !1\azl'l' ao conhp.('iml'nto de S. Ex." o
::\Iini"tl'O (h Guerrn o;; fill'io~ l'pfpl'ielo;; e que di7.PIll n',;pl'ito ('x('lu,;iwmente
à yiela illtl'TlI:1 ela ("oo]lpratiY::I ~[jlital'. S:1o a~suntos (ln ('Ollljldt'IH',ia <lis('iplinnl' e :Hlmini;;tl'atiyn ela rl's1wdi,'n (lil'c(,\,i'ío, que, JlP]o qm' sc <'Olhtn(,.1 elos auto." illa(b aill(b J\('solveu, visto quP o Pl'O('l:'S;;O
r1c ii \,pJ'igua<:õps tplll p~t:ulo fom ch CO()pl'l'iIti Y,l, 11<:1
plina
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P?s,e \10 major

da reserva ~Iúrio PeSSQ,t da Costa, o qual
Soagora
o P1ltl'egou no Uoyerno )Iilitnl', em vez (le o
ell1reg-,Il' ii (lire('(;ilo da Cooperut.ivu, a (Fll'lll ll'galll1l'llte
pel't-en('e e ('ompete resolver.
Sem entrar profuudmuení
e no ('studo P aprl'Lia(;iio
{los hdo:i ref'eridos. p<lrel'p ,t \,:.,1a Repurtição
qU{' tais
~\S~ll11to" só \lppois <ll' sohu·ioIHulo" pela (lirl'('çilo da C'oopemt.int )Iilitar
e, ainda,
dppois <le apreciudos
pelei
<HsPlllhh·ia geral <la mesma,
se p,na e..;t;t forem leya(lo,.:
1:0". termo-, \10$ estatutos, pod erium su lrir ent â«, e i-ni
ultllll<l instância,
ao couherimcuto
de S. Ex.a o ~illi~tro
(la ~:hwrra, pnra or.Icnur. em SPU alto critério. ~1 última
<le('lsilo sohrp a matéria
em (',IU"'1.
X esta I'onformidüd\", a UelLlrtic;ilo é dp P<1rPI'I'1' C1U(' ,1
;~p~hic;ilo L' jll:O(·P":.'iO juntos .;('.iam devolvidos
,:0 tio\'.e1'l20
~Ilh~,I:
cle Llshoa, para tudo .;pr ('lltl'eg-up a ('011lBsaO
tt.dllllllbtr,tii',<\
(h C'oo]>l'r,lti\',1 )filitn.r p,lra os fins qlH'
1\'\'1' por r-onveuieutes.
I 10 <le Dt-zemhro
lIterino, .1/I/IIUI'l

(ll' lf).j.8. RlI(l/"!/l/c~

})e,;pa('ho de S. Ex.a
(·orllo. _ IR al' Fl'YPl'l'iro

P,Sla
,- c'onforme.
Minist0J'io
<la Guprra,
O ('hde

da Hl'pal'tiçilo,

Z\ )Iinistél'io

O Chefe (la UPP,ll'ti(;:1ll,
c·api1iio.

('II/'I'1l17t1/,
()

)lini'itro
da GUClT;l:
('1111dp l!H9. - SIII/tos ('o,~I((.

18 al' Feyereiro de lf)!JO...Jlltlín/o
á. Jllintci/'o,
major.

aa

ChlL']']"l. (J,lhinde
Ilo )Iilli~tl'o.1." Hppal'ii<.;ilo
(la 1." ])jrc('<.;ilo-Ul'l',d,
- H\lllet('-"P
() processo junto P,U,t (lue:

1.

1.o :-;e t.ire c'6pia (Lt illfOl'Jlla<.;ilo (la

Hl']Hll't i(;ilo \1\,
lO a(' lJpzt'lJIbr:J
(1l' l!)-lR, a C p.la 1 (1\'Vl' ,;\'1'
sl'gui<la
(la ('6pia
(lpSlh\C'110 Jl('ll' rl'eaÍ<lo
('Olll data
de IR al' Fewrl'iro
(le l!).j.!);
Se infol'llll' da razilo por que não foi su]nlldi(h
a (lt'sp'\('ho a info1'l1l:l<.;ilo (1(' ~1 dl' .1ulho d(·
l!)·l!) l'phiiyallll'lül'
:1 mat{>l'in (lo !'L·qm·riIllPtlto
WlIl Ihia (lo ma.ior
~lúl'io Pp,;:;oa Ib ('o.;ta,
que pstú l'\''''i"Llllo
cOlllO
1<:>11<[0
(tulo I'lll ntcl:t
tna lü'pariic;ilo
\'m ].-) (ll' Julho (l\' l!WJ.

ao

~.o

] 7 \h, F\"'cl'eil'o

de 1!):-)().'

Santos

CosIa.

1Gl
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da Guerrn - l ." J)iJ'('(·(·,[o-G,·ral-l.a
ReInfoI'lll<l(;ilo
l'P~ppitaIlL.
ao v e rb e t.e de
o ~Iilli~tr{lda í+uvr m , junto:

:Mini,tério
pnrt içâo. -

N. Bx.a

1." Vn i junta
iI ('ôpia lh illforlll<l,uo lla Repurt i(;,[0 dl' lO dl' Dl'Zl'lll ],1"0 lh· 1 !J4H, Heguilla do
Lll's]>adlO lWla n'('.] ído (le 18 lh' Fevereiro
de

lD-1D;
2." ..A. informaçâo

lll' 21 <1e ,Julbo de
Ex.'llo Sr. GP1H~1"<11 J3ol"gps, nu mr-sma dul.i , para
<1p,;pa('ho.
E~b infol'llllll:,[O e'll'H'
('0111 lh outros procesSlJ-; d eutro (la pa'd,1 (jll(' ().~ 1l'\'<\\';I u dp';Pi\(·ho
sup etior. <Qu;\lH1o da C'1)('g-adado reqnorimento
do major Pe.,;~o<\, mn nifcstou-mo
o E." .mo 0,,uerul Borges n op in iào (1l' qUl' () .m esmo não
d evcriu sr-r suhnu-t i.lo a tIl'SP,I('ho, por ('OIlÚ'I'
muí.éri a jú apl"l'('iad'l,
iI (,Xl'l']l<;i\o <lo ("ISO do
l'lIlpl'Pg',\l1o 1,0]>(''' l' 110 tPtll'1I1l' .J m[o Tomá»
dos Reis, e que o 11\(,';1110 l"l'<[ul·]'illll'lllO tinha
o propósito
d<~ fazl']' (·hi(·'llln.
A última vez que ])l'()('1ll'l'i salH'l' nO],l'P o tll':ipa('ho r('('aí<1o 110 re(pWl'illlen!o,
() Ex.JlI" Oo]]er,ll
Borges
inf01'JlIoU-llIl'
que n<\lh ailllh
tinh.\
sielo resoh'i<1o, 1lP10 (pIe não teY!' qualquPl'
,'ic'guilllento.

lD-i!J

lla Hl>p:ntil;iío

foi elltrpg'lH'

ao fall'('illo

Iji~h()~, :2:3 elE' FpVt'l'l'il'o II!' 1!).'")O.- O Chde
,llltlÍlI/1!
tt. ,l/IJI/te/r(l,
llliljO!'.

<1;\ Ht'-

p~]'!i,;[o,

VIII-itTELHORIAS
Ministério

DE PENSAo

da Guerra - I.a Direcção"Geral-

2.~ Repartição

Concedido o abono de melhoria do pensão q1l0 lhes foi
atribuída, nos termos do § 3.° do artigo G.o do Decl'et?-Lei n.O 28:404, de :31 do Dezemhro do lb37, aos oficiaIS
na situfi<;tlO do rcson"a em seguida
mencionados,
por
terem eomplotado o númeru de anos de 8e1'\'i<;0 (lue n

2.' Série
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cada um vai indicado, nos termos do artigo
creto-Lei n.? 28:402, da data acima referida:

Por portaria

de 20 de Janeiro

165
8.° tl o De-

de 1950:

l10 servico de administrarão
militar José de Lacerda da Ho~a, 27.000:, cles~lo 31 ue Dezembro de
1949 - 36 anos do servico.
Capitão ue infantaria
J úllo Alberto Vieira,
21.600tS,

Major

desdo 1 de Dezembro do 1949 - 33 anos de serviço,
Capitão do infantaria
António iI[aria Martins, 19.:WO;$,
desde 24 de Dezembro do 1949 - 32 anos de serviço.
Capitão de infantaria Argílio do Oliveira Rocha, 18.6008,
desde 14 do Dezembro de 19-i9-:31
anos do serviço.
Capitão de artilharia Luís Esteves, 19.800~\ desde 22 de
Dezembro de 1940 - 3:3 anos do serviço.
Capitão do serviço
de administração
militar Arnaldo
Bra~ão, 21.600·~. desde 31 do Dezembro lle 194:935 anos do serviço.
Tencnte
de cavalaria
Raul Baptista
Lúcio da Silva,
14.9:33·S40, desde 26 de Dezembro do 1949 - 32 anos
de serviço.
(Visada pelo Trlbuual
dovídos omotumemos

do Coutas em 13 do F'e veruiru do 1950. São
, DOI:! termos do Decreto D.O 22:257).

Por portaria de 3 de Fecereiro de 1950:
Capitão do enzenharia
Raul Alfredo
da Silva Gomos,
20.336;5, de;'do 1G .de ,1 anciro de 10jO - 33 anos elo
SOl'\'iço.
Tenento de infantaria
Artur Teixeira,
16.800'5, desde
T 4: do Janei:·o. de 1?30 -::. 3() anos de ~erviço.
enento do infuntaria J ouo Lopes, lG.8008, desde 13
do Janeiro de 1930 - 3G anos de serviço.
(Visada polo Tr lbuual do Contas om 10 d. Fuvore i rn de 1%0. Silo
devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n.· 22:257).

P01'

portaria

ele 10 ele Fecereiro ele 1/)50:

Major do extinto quadro auxiliar
de engenharia
José
~~agoinha,
~;).800·, dostlo 18 do Janeiro de 10;)0~
G anos de ser-viço.
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Capitão

de infantaria

Bernardino

19.2006, desde 20 de Janeiro

2.' Série

Antunes de :\fagalhães,
de 1950- 3~ anos de

serviço.
Capitão de cavalaria Salvador Catão Fernandes,
~1.000·),
desde 16 de Janeiro ele 1950 - 35 anos de serviço.
Tenente de artilharia Júlio Manuel de 01 iveira Montai vão
e Silva, 13.066;$80, desde 9 de Janeiro
de 193028 anos ele serviço.
(Visada pelo Tribunal
de Coutas em 17 de Po vereíro de 1950. São
devidos emolumentos.
nos termos do Decreto n," 22:257).

Por portaria de 17 de Fecereiro de 1950:

Capitão de infantaria

Júlio ela Silva Madeira, 21.GOO~\
desde 26 de Janeiro do 1\:)50- 36 anos de serviço.
Tenente
elo extinto quadro de oficiais do secretariado
militar JOH6 Manuel Vicente, 15.G00;5, desde 27 de Janeiro de 1950 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 21 do Foveref ro de 1950. Silo
devidos oruotuinentos,
nos termos do Decreto a.? 2~:257).

Por portaria de 24 de Fecereiro de 1950:
Major de infantaria
João da Costa Virtuoso, 27.000\
desde 29 de Janeiro de 1950 - 3G anos de serviço.
Tenente
do quadro dos serviços auxiliares
elo Exército
Belarmino
Matos de Almeida,
14.412~, doado 30 de
Janeiro do 1950 - 32 anos elo serviço.
(Visada polo- Tribunal
vidos omolumontos,

IX Ministério

da Guerra _I.a

de Coutas em 2 de Março de 1950. São denos tormos do Decroto n.o 22:257).

DECLARAÇOES
Direcção-Geral-I.a

Repartiçao

1) Tendo sido agraciado pelo Governo do Espanha
com a cruz de La classe do mérito militar com distintivo
branco o capitão de cavalaria
Joaquim Furtado Leote,
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é-lhe permitido, em conformidade
com as disposições do
Regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar
aquela
mercê e usar as respectivas
insígnias.

2) Por decreto de 28 de X overnbro de Hl40, publicado no Diário do Gocerno n.? 300. 2.a série, de 28 de
Dezembro do mesmo ano, foi agraciado com o grau de
caYaleiro da Urdem :Jfilitar de Cristo o tenente de ar tillhari~ Filipe Adérito ele Alpoim Portocarrero de Barros
~odl'lgues.
3) Por decreto de 1;) de Agosto de 1040, publicado
no Diário do GOt'eI'ilO n." 7, 2." série, de 9 de Janeiro
~o corrente ano, foi agraciado com o grau de oficial da
l{d?lll ~lilitar de Avis o capitão de artilharia
Gaspar
I aria Ohaves
Marques de Sá Carneiro.

4) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espauha
Com a ~l'ã-('ruz da Ordem do :\lérito Civil o coronel de
:ngenhul'ia, na situação ele reserva, Augusto de Azevedo
Lemos Esmcrnldo
de Carvalhais,
é-lhe permitido, em
OO~formida<le com as disposições
do Regulamento
das
r ~ns Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as rospectIVas insígnias.
co 5) Tendo sido agraciado
pelo Governo
de Espanha
o grau de comendador
da. Ordem de Carlos III o
ln
a)or (e
1 cavalaria :Jft\rio Alvaro
'
é_lh
de Carvalho
Nunes,
d Re permitido,
em conformida.de
com as disposições
o ~gulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela
m erce
v usar
as respectivas
insigmas.

n:

fi

•

.,'

PU~)' Por

decreto de 16 de Janeiro
do corrente
ano,
do hcado no Diário du (locerno n.? ~:?, 2.a série, de 16
n1irmesmo niôs, foi agracia.do com a. medalba de mérito
PI: lt~dr de La classe o brigadeiro de artilharia Joaquim
<IC1 o Duarte
Silva.
c17) ConJecorado
com a medalha militar de ouro da
CO,lISSC
de comportamento
exemplar,
cm conformiJadc
Cret11 <as tr·
tsposições do regu 1amonto a.provat 1o pe 1o D en. o ~
° 35:6G7, de 28 ~le :\laio de 1046, e Portaria
infant~31,
de 4 de Fevereiro
de 1040, o capit~io de
aria, na situação de reserva, J[ullucl Ventura Lopes.

,/.1.

lG8
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8) Continua no desempenho das funções de director dos
cursos para a promoção
a oficial superior, no Instituto
de Altos Estudos ::\Iilital'cs, até final do actual ano lectivo,
o general Frederico da Costa Lopes da, ~ilva, promovido
a este posto para o quadro do corpo de generais pela
presente Ordem elo Exército.
9) Ficam inscritos na escala de generais, pela ortleru
que lhes vai indicada, os brigadeiro:4 em seguida meneion~lJ?::;,. promovidos
àquele posto pela presente Ordem rio
J~.rerclfo "

1.0 Aníhal de Faro Viunn.
2.° Alfredo Augusto
da Silva Draga.
10) Contam a nn ti~uidad!' (1()~ ~('II~ uctunis J>0~tm; dl'~d('
a~ datas <[11(', re~p!,(·tintlll!'lltl',
1I1('~ \"tlO illdi('adas
(I"
sl'guilltes
oti('i'li ..., pl'nlllo\'idn'l
[l('la prl'~.;('lltl· Ordem do

Exército:
Corpo de generais

G('llcrais

:

da C()~tH LO[ll's da Silva, tll's!k '24. dl'
(k 1950.
<lo Faro Viana C' Alfrl'do Allplsto !la Silvn

FI'('(]Pril'o
Juneiro

Aníbal
Braga,

HIll])OS

!l(·~de 1;') do Fevereiro

de 1950.

Infantaria

Hril-"adC'iros :
dn XaS('illl<'llto
Cri"ó"tulllO,
(k'sdl' '1! (le
Fevereiro
dI' 19;)0.
Leonel ;\('tn Lima Yipira e Foruun.l« nilli~ (k Aiul.i,
alllb()~ <I<,,,<1p li) dI' FC\'(·l'L·il'O dI' 1950.
Agostillho

COl"flnéi .:
Jo-é

da

EII('<lI'II,I(:;\O

Alvos

dI' Sousu,

(lcsd(\ 31 dI'

.Ja IIPi I'() d(\ 1 \lC>O.
}1'1'<l11('i,;('o FI'J'll<lild(,- Pereira (la Co~t,l, d('~!k 1..i d('
Fovoreiro
d(' 1
l\bílio A\lg\l~t() '1'('I!'~ (!rilo, Anlbnl A\I~\I~to Fcrrr-ir» Yaz (\ I )altll'] Fprltall!h''i Aguiar, t(jd()~ de"d\1
'15 d(' 1"(,\(\I'('i l'() dI' 1\);)0.
J)Olllil1g()~ AIlt<'1I1io Ba~t(." ral'l'apatu
Cabdo BI'<lIll:<I,
dl':-;d(' 17 \lp Fl·\'(·J'(·il'o de l\)[)O.

noo.

lO!)
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"<'ol'lIJ](~i,,:

Alt'n'do

Fl'1l1l<;a ])ória Nóbrega,
desde ~9 do
bro dt' 1\:)-1,0 .
.Jlla [uiJll Cur.luso
IIl' :'Iroura I3f'ssa, Jouo Augul'to
da Paix;lo )[orpira.
,Jo,;é Monteiro
da Hllcl!a PI'ixoto (' Cn'jo'l Hlldriolll'.'
\'a1'01a, todos dt'sdp 2':>
da

()1'Z('lIJ

Ih' 19,')0. ,.,
.Aquiles <lo Espírito
dI' 1UbO.

dl' Juur-iro

J..
ruiaudo
.Iuut-iro

Santo,

<1e:>II(' 31 de

"\.hllt'll J)uartl'
da Silvu SHIH·I!<'S, Alberto Barbiel~i
<Il, Figupil'l'do
Bnptistu
Carrlosn,
Carlos Alberto
(Jan'ia Alves HoC'adas I' FI']'IWlli]O )[artim: Salgado, !Ot!IIS <11':\1:1,: 1~ d., Fevereiro
d(' Hl;)O.
Carlos
GOIIW'i dos :-;allto,;
I' .TO';I; JIaria
jlira da
l'wita, .uuhos dl'Sek 1.-) dI' FL'\ «rcir» de 19üO .
.José' da Hosa j[I'JH]('S, :\fa iruino 1]P Abrnnr-ho» Xlcn.los ~('JI;I • '('\"PS (' 1\. voliun Uarbi('l'i di' Figll<'ir('e!o
Bapti'ita
C;II"I](I~(I, todo::; <1('slI(' 17 di' Fl'\'('r('ir(~

de 19;)0.
JIajore;,; :
Cordeiro
Pl'rpira
dI' ':lstro,
Arnuuul«
FranPÚ'iI'lIa p ,Jo:io .:\ligup] HI)('1l;l d(' Abreu,
todos .lcs.k- :?0 <1(, I l(>zPlIlbro dI' 19-i0.
Carll"
Barreiro Pais <1(, "\ takle, dl\sde 10 de .Talll'iro
.II' 10õU.

Raul

l"i"('(1

ugu

F('J'Il<l nl!o .\

bl

c

-ogu('ira Y dilo de Chahy

Júnior,

dv. dI' :.?;) de JaJwirll di' l\l;)U.
JIúriIJ .I"illl(' dI' (\'J"(l'H'ir;1 HI)('l!a, desdl\ 131 de Jalll'irll dI' 1n;)o.
Alltónio
ü;ll1dillo
P('r('ira
U()JlI:al\'('~,
d(,~lk 1-i til'
!<'('\"('rl'ir(l tI(' 19;)0.
AlltÚllio l\·dro \k )Iira (' .Júlio d(' Araújo Fl'rrl'irn,
ambos .II' <11>1;) d· Fl'VCr<'il'll til' 1\);)0.
Artilharia

Emídio Jo"ú Crujl'ira
C ~~ til' ,1alll'irll di' 19jO,
apJtito JIl~é .JIl:!1l • 'l'H'" C"rt!o'io,

TI:~i('"te-('Cll'ClII('1

l"l'irCl

Il('

lll-

Can a1lio, de:,(]('

d('s(!c' ~~ di' F('\'('-

1\:);)0,
Farmacêuticos

C:t]lif dI " LButos
R
.
1)'nrrC'll'lt da ('oncl'w;]1l
dI' 'I
>
.1 a t 0'"' 'TOII'''a'i
I' C aIl11)(1)1 dl'"dl'

1\.)-i\),

I:)

,

, ' :'["llu(\1
I' .\ntu·11I1
I

~

d(' ()utll J!JJ'O «\
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Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Capitilo J(l~Ó In<Í('io
dp 1030.

<111 COJlI'pi(;üo,

de~dü :31 (k .Ianciro

11) l:~ pal'tL os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei
~+ de Mnio de HH7, a colocação elo coronel
do corpo elo estado-maior
J osó Filipe da Silva Keyes
corno comandnntdo regimento
de artilharia
de costa,
por portaria de 3 de Janeiro de HlõO, inserta na Ordem
d» Exército n." 1, 2.a série, do corrente ano.

n." 3G:30J, de

12) São nomeados para a Iroquõnr ia do curso de altos
comandos
no ano lectivo de 10;)0-10;)1
os seguintes
coronóis:
Corpo do estado-maior

Júlio

Carlos

Alves

Dia« Botelho

:\foniz.

Infantaria

.T osé ....
\lfrüll0 do A marnl Esteves

Pereira.
Jorge Henrique Xunes da Silva,
António Correia Duarte.
Arnaldo Lopes Ramos.
Laurénio
Cota Morais dos Reis.
Alexan dre de :\lorais.
Plácido Baptista Bruvo da Costa.
Vitório de Serpa Faria Pires Furtado Galvão.
Artilharia

Jaime

Alberto

Valadas

Lopes

Fernandes.

Cavalaria

António Jouquim de Castro
Humberto
Buceta Martins.
Ângelo de Aguiar Ferreira.

Maia Mendes.

Engenharia

Francisco
Frederico

Filipe elos Santos Caravana.
Maria de Magalbães Xlcneses Vilas Boas Vilar.
Aeronáutica

Frederico

da Conccicão

Costa.
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13) Continua a exercer as funções de professor eventual do curso para promoção a oficial superior, durante
o ano lectivo em curso, o tenente- coronel do infantaria
.J?sé Bapti::;ta Barreiros,
que, pela presente
Ordem do
E.T·ército, é colocado no distrito de recrutamento
e mohilizac;ão 11.° 13,
14:) Fez parte, como presidente, da comissão, nomeada
por portaria
do 'j[inbtério
do J nterior de '27 de Dezembro do 1934:, pu blicada no Diúrio do Goremo n,o 3m),
<)u
.,
1 ,3 1, encarregur 1a dI'o proce<. er a dernarcaçao,
1
~
-. ~eno,
(C
na ilha da Xladeiru, dos limites dos concelhos de San1ana e Machico, elo distrito do Funchal, sendo dados por
nuos os seus trabalhos cm 9 de Abril de H)3;), o então
c~pitão do infunrnria Eugénio Gonçalves
de ~Ingalhães
.
l ~19ueu'edo,
actualmente
tenente- coronel.
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16) São nomeados para a frequência do curso para a
promo~ão a oficial superior no ano lectivo de 1950-1951,
no Instituto
de Altos Estudos
Militares,
os seguintes
capitães:
Infantaria

Miguel da Conceição Mota Carmo, adido, no Ministério
das Colónias.
Luciano Roma 'forres,
do batalhão
de metralhadoras
D.O

0.

José Marcelino
Correia Valarinho,
adido, na Guarda
Fiscal.
Al~erto Carlos Rodrigues Ribeiro da Cunha, adido, com
licença ilimitada.
José Nogueira da Costa Branco, adido. no Ministério das
Colónias.
João Baptista de Azevedo Coutinho, do batalhão de caçadores n.? 1.
João Augu~to de Sousa Cerejeiro, do batalhão de metralhadoras n.? 1.
César Pais Soares, adido. na Guarda Nacional Republicana.
José Augusto Junqueiro
Gonçalves do Freitas, adido, na
~uarda Nacional Hepuhlicana.
~oao Garcia Alves, do regimento de infantaria n." 5.
Oscar Spencer Moura Brás, adido, no Ministério
das
Colónias.
bel de Castro Roque, do regimento de infantaria n.? 1.
o,s~ Joaquim Capela, adido, no Ministério das Colónias.
Mar~o. Gustavo de Araújo Barata da Cruz, do depósito
lllhtar das forças expedicionárias
às colónias.
J
Rodrigues
Ricardo, adido, no Ministério das Colónias.
~Uis Faria Barroso l\Iar i;", adido, na Guarda Fiscal.
. osé Pernandes
Matias Júnior, no quartel general da
u
4. região militar.
Manuel Machado
oures de Oliveira e Sousa, adido, no
~linistério das Colónias.

t

OS?

Artilharia

Manuel Coelho da Silva Ferreira,
na Fábrica Nacional
C de MUJ?i<;ões de Armas Ligeiras."
, ' .
ntrlos Vldal de Campos Andrada, na Escola do !'JX(\I'.Clt<~.
<mueI Guerra Pinheiro
do roirimouto do nrtllhana
li'o
b<reira 1\ o .,

....

/
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António Joaquim Alves Monteiro, do regimento de arti. lharia ligeira n.? 2.
Alvaro da Silva Carvalho,
do regimento
de artilharia
antiaérea fixa.
Carlos Duarte Capote, na Fábrica Militar de Braço do
Prata.
José Monteiro de Sousa Leitão, do regimento
de artilharia de costa.
António Pereira Teixeira de Almeida,
(lo regimento de
artilharia
antiaérea fixa.
Manuel de Jesus Ramos (2.:1 parte), do regimento de artilharia ligeira n. ° 1.
Serviço de administração militar

Marcelino Ferreira
Martinho,
adido, no Instituto Profissional dOH Pupilos (lo Exército.
J OS0 Eduardo Correia, adido, no Ministério das Colónias.
António Dias, adido, nas Oficinas Gerais de Fardamento.
António Salgueiro Máximo, da Escola Prática do Administração Militar.
Arménio do Nascimento
Guerra,
no Depósito Geral de
Material do Aquartelamento.
Carlos Pessoa Fraikin, do 1.0 grupo do companhias
do
saúde.

17) Foram nomeados para a frequência do curso do
oficial de informação,
que teve inicio em 9 do Janeiro
do corrente
ano, na Escola Prática
de Infantaria,
os
seguintes subalternos
do infantaria:
Tenentes:
António Afonso Fernandes
Barata,
do regimento
de infantaria
n.? 2.
José Carlos Rodrigues
Cool ho, do regimento de
infantaria
n.? 6.
César da Luz Mendes, do regimento
de infantaria
n.? 7.
António Maria Vieira Gonçalves
Soares, do regimento de infantaria n.? 8.
Luís Filipe de Meneses Falcão,
do regimento
do
infantaria
n,° 10.
José Alves de Carvalho
Fomaudes, do regimento
de infantaria
n.? 11.
David Feliciano de Olivoirn, do regimento de infantaria 11.° 1;).
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Francisco
José Vilela Forte Faria, do batalhão indepcndcnto de infantaria n." 1'7 .
.T osé António Fonseca Ferreira
Pinto Basto Carreira, do batalhão de caçadores n." 5.
Joaquim Soares da Fonseca Rebelo, do batalhão de
caçadores n." 7.
Manuel João, do batalhão de mctralharloras
n, ° 1.
J osé Pedro Milboíriço Heitor Marques, do batalhão
de engenhos.
Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, da
Escola Prática de Infantaria.
Alferes:
António :Mariz de Sousa e Costa, do regimento de
infantaria n." 16.
João da PaJl Larnnjo Mourato, do hatalhâo do eaçadores n.? 1.

18) São nomeados
llara a frequência
'do curso de
cO~~ndantes
de companhia,
que tem inicio na Bs('ola
~ratlca de Infantaria
nas datas que vão indicadas, onde
d ev~~ ser presentes
na véspera, os soguintes tenentes
o Infantaria:
1.0 turno.

em

1 de Julho de 1950:

Mário Duarte Ferreira
Pinto, adido, no Ministério das
Colónias.
~lálrio de Brito "Monteiro Robalo, adido, no Ministório
( as Colónias.
1\.nt?llio Gaspar ~felo, ~10 regime~t~ de .infantaria n.~ 5.
~fsO AlvOR Pereira, adido, no Ministério das Colónias .
• <tclluel Agostinho
Ferreira,
adido, no Ministério
das
Olóniat:l.
AUi!lul ~rarques Cadete, adido, no Ministério das Co16111as •

.JOCSéLuís de Almeida .\Jle\'0do, adido, no ~1inistório das
olúnias.
Jo~
António
Monteiro
de Oliveira
Leite,
adido, na
1T um'da Nacional Repuhlicana .
. ueo Heitor Lino Ferreira,
adido, no Ministério
<las
p olullI<ls.
•duardo Augusto das Neves Adclino, adido, na gsco1a

du g"l~r('ito.

178

ORDEM

DO EXERCITO

N.O 3

2.' Série

Joaquim Ramos de Freitas, do batalhão de metralhadoras n." 3.
Domingos André, adido, no Ministério das Colónias.
Carlos Mota de Oliveira, adido, na Escola do Exército.
João de Sintra Carretas, adido, na Escola do Exército.
Hernâni N oel Tamm Pereira da Silva Anjos, adido, no
Ministério das Colónias.
Eleutério Valeriano Melim, do batalhão independente de
infantaria n.? 19.
António Vaz Antunes, da Escola Prática de Infantaria.
Armando da Cunha Tavares, adido, no Ministério das
Colónias.
José de Oliveira Vieira da Rocha, do regimento de infantaria n.? 16.
António J OSÓ Ribeiro, do regimento de infantaria n. o 12.
Eduardo Alberto da Silva e Sousa, adido, no Ministério
das Colónias.
António Fernandes da Graça, da Escola Prática de Infantaria.
António Alberto Marques Moquenco, adido, na Guarda
Nacíonal Republicana.
Miguel Angelo Cambraia Duarte, do batalhão de caçadores n." 2.
Henrique António do Nascimento Garcia, da Escola
Prática de Infantaria.
Emiliano Quinhones de Magalhães, adido, no Ministério
das Colónias.
José António Tavares de Pina, do batalhão de metralhadoras n." 2.
.
Manuel José Monteiro, adido, na Guarda Nacional Republicana.
Fernando Vasconcelos Cipriano dos Santos, do batalhão
de metralhadoras n.? 1.
José Augusto de Sá Cardoso, adido, na Guarda Nacional
Republicana.

2.° turno, em V de Outubro de 1\1:)0:
António Maria Filipe, do regimento de infantaria n." 2.
João Salavessa Moura, adido, na Guarda Nacional Republicana.
António Almeida Gonçalves Soares, do batalhão de metralhadoras n.? 3.
Francisco Manuel Brandão Loureiro, <la Escola Prática
do Infantaria.
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João Pedro do Carmo Chaves de Carvalho, adido, na
Escola do Exército.
Orlando Augusto Ferreira, do regimento de infantaria
n.? 6.
António José Ramos Jorge, no quadro da arma.
Fernando Carneiro de Magalhães, do regimento de infantaria n." 6.
António Manuel Dias Falagueiro de Sousa Teles, do hatalhão de metralhadoras n.? 1.
Ern~sto Augusto Ramos, adido, no Ministério das 0016rnas,

José Ramos Camisão, adido, no Ministério das Colónias.
Antenal' Dias Moreira, do regimento de infantaria n.? 9.
JO~é Bonito Perfeito, do regimento de infantaria n.? 4 .
.Toao Baptista de Sousa Donas Boto, adido, no Colégio
Militar.
José da Silva Pinto Ferreira, adido, na Escola do Exército.
Arnaldo Carvalho Paula Santos, do regimento de ínfantaria n.? 1.
Carlos Frederico Lopes da Rocha Peixoto, do regimento
de infantaria n.? 13.
Guilherme Henriques da Costa, adido, no Ministério das
Calúnias.
Henrique César Gomes Rodrigues, adido, no Ministério
das Colónias.
Fernando José Gonçalves Cerqueira, do batalhão de
caçadores n.? 4.
Vi~o~ Manuel de Sousa )fartins Faria, do regimento de
Infantaria n.? 16.
Fr~ncisco António de Vasconcelos Pestana, do batalhão
T lUdependente de infantaria n.? 19
. o~é Afonso, adido, no Ministério das Colónias.
JOu,o Soares de Moura, do destacamento do Forte de
Almada
Mário lIe~nâni Vasques de Mendonça, do batalhão de
C metralhadoras D.O 3.
~los. Caetano Guerreiro Alves Viana, adido, na Guarda
C aClonal Republicana.
RIos Manuel Barão Pinto, adido, na Guarda Nacional
J epuhlicana.
Aosé Bernardo Zeferino, do batalhão de caçadores n." :3.
rmando Duarte de Azevedo do regimento de infantaria
D.O

12.

'

ROdrigo da Silva Antunes Costa do depósito de mobilização das forças expodicionárias (IS colónias.
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Camilo José Delgado, adido, na Guarda Nacional Republicana.
Manuel Duarte Pedrosa, do regimento de infantaria n. o 7.
Joaquim Baptista Simões de Carvalho, adido, na Guarda
Nacional Republicana.
Horácio Loureiro Lopes Rodrigues, adido, no Ministério
das Colónias.
Armando Rodrigues Garcia de Brito, do batalhão de engenhos.
Aldorindo Alexis Filinto Ilídio Ferreira Pinto da Cunha,
do batalhão de caçoadores Jl.O 9.
19) Deixou
nos termos do
Militar, desde
de infantaria,
Gaspar :Melo.

de estar suspenso das funções de serviço,
artigo 170. o do Regulamento de 1iisciplina
30 de Dezembro do ano findo, o alferes
do regimento de infantaria n.? f.>, António

20) Frequentaram
COIU
aproveitamento,
na Escoln
Prática de Engenharia, no ano lectivo de 19J9-19[>0, o
curso de transmissões os seguintes oficiais:
Infantaria

Alferes:
Fuusto de Almeida Moutinho.
J osé Pinto Henriques de Frias.
Pedro Alves Cabral.
Manuel Viegas de Sousa Lopes.
Manuel Joaquim Gonçalves Braga.
Artur Miguel Agrely Rebelo.
Fernando de Sousa.
Luís Francisco Soares de Albergaria Carreiro da. Câmara.
Albino Simões Teixeira Lino.
Casimiro Dias Morgado.
J osé António Fernandes Furtado Montanha.
José Monsanto Fonseca.
Domingos Gaspar Moniz Coelho Fernandes de A 1mada.
Rui José Tavares Simões.
Ernesto Viana Ferreira da Cunha.
Carlos Alberto Simões Ramalbeira.
- Artilharia

Tenente António de Campos Gil.
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21) Continua na Direcção da Arma de Artilharia, no
~esempenho da" funções de inspector de artilharia antiaérea, até ao fim-do torrente ano lectivo, o brigadeiro
de artilharia José Augusto Monteiro do Amaral, iiue, pela
pre!-;cnte Ordem do Exército) é colncado no Instituto (le
Alto~ Estudos Militares por ter sido nomeado director
llos cursos para promoção a oficial superior.

22) Foi concedido, em 21 de Janeiro do corrente ano,
ao ~oronel de artilharia Eduardo Augusto Tavares Nunes
o dIploma de engenheiro fabril do Exército, nos termos
do artigo 1.0 da Lei H.O 1:698, de 17 de Dezembro de
1924, e elo artigo 11.° do Decreto n. ° 1U)88, de 29 de
Julho de 1926.
23). São nomeados para frequentar o estágio de oficiais
sUperIores de artilharia, com inicio em 29 de .Iunho do
Corrente ano, na Escola Prática de Artilharia, onde se
deve~iLOapresentar na véspera do começo do estágio, 01;
segulUtes majores de artilharia:
Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira,
do regimento de artilharia ligeira n. ° 2.
Antero Simões Pericão, do regimento de artilharia pesada n.? 2.
Francisco Pereira de Lacerda Machado, professor do
Colégio Militar.
Antão Cordeiro Dias, do grupo de artilharia contra aeronayes n." 3.
Alfredo Ramos Paz, do regimento de artilharia ligeira
n.O 5.
JOã? António Saldanha Oliveira e Sousa, adido, no Min~stério do Interior, como presidente da Câmara MuniCIpal de Oeiras.
Luis Falcão Mena e Silva, do regimento de artilharia
n.O 6.
Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra, da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
Car~o~ Kol Alvarengu,
do grupo de artilharia de guarnlÇUO.
Mário José da Silva 'I'ravacos Arnedo, do Comando-Geral de Aeronáutica Militar.
Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro, do grupo de esJ pecialistas.
oão António Montalvão dos Santos e Silva, do regimento de artilharia ligeira n. o 3.
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Mário da Conceição Almeida, do regimento de artilharia
pesada n.? 2.
João Vitorino Fróis de Almeida, do regimento de artilharia ligeira n. o 4.
24) Terminaram na Escola Prática de Infantaria, em 21
de Janeiro do corrente ano, o estágio para instrutores
de esgrima de baioneta para a arma de artilharia, com
as classificações que lhes vão indicadas, os seguintes
oficiais:
Capitães:
Rogério de Oliveira Furtado - muito bom aproveitamento .
•T osé Mendonça Prazeres -- bom aproveitamento.
Manuel do Nascimento Antas - bom aproveitamento.
Mário dos Santos Nunes - hom aproveitamento.
Tenentes:
Carlos Mário Pessoa Vaz - bom aproveitamento.
Manuel Nicolau de .Ahreu Castelo Branco - muito
bom aproveitamento.
José Francisco Soares - bom aproveitamento.
José Duarte Xavier da Silva Palhares Correia de
Meneses Nogueira Marinho Falcão - muito bom
aproveitamento.
Aristides Américo de Araújo Pinheiro - muito bom
aproveitamento .
.Alferes:
Manuel António Lopes - aproveitamento.
Sérgio Augusto Vila Verde Bacelar - aproveitamento.
Alferes milicianos:
'Manuel Figueiredo de Matos - bom aproveitamento.
Gustavo Henrique Vieira Dinis - aproveitamento.
José Pereira Pinto - aproveitamento.
Samuel de Jesus Ferreira de Carvalho - bom aprov eitumen to.
Manuel Hui Gonçalves Veloso da Veiga - aproveitamento.
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25) Terminaram o curso de mecânicos electricistas,
no grupo de especialistas, em 31 de .Taneiro do corrente
ano, com a classificação de apto, os seguintes oficiais de
artilharia:
Capitão Celestino da Cunha Rodrigues.
Tenentes Francisco da Cruz de Freitas Teixeira
Aguiar e António Cirne Correia Pacheco.
Alferes Amílcar de Sampaio Rodrigues.

26) 8ão nomeados para a frequência do curso
comanllante de bateria, com inicio em 29 de Maio
~orre~te ano, na Escola Prática de Artilharia, onde
Ovento apresentar na véspera do comece do curso,
seguintes tenentes de artilharia:

de

de
do
se
os

José 'Maria Soares da Costa Álvares, da Escola do
Exército.
João António Pinheiro, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério.
RO~ério Paixão Ribeiro, do regimento de artilharia antiaérea fixa.
Carlos Mário Pessoa Vaz, do regimento de artilharia
, ligeira n.? 2.
I·ernando J osé Henriques Rebelo de Andrade, da Escola
do Exército.
Eduardo Afonso Rodrigues Salavisa, da Escola Prática
de Artilharia.
Mau~icio Martins Lopes, do regimento de artilharia ligeira n.? 5.
Ad~iano Vítor Hugo Landercet Cadima, da Escola PráJ tica de Artilharia.
orge da Glória Dores Costa, do regimento de artilharia
ligeira n. ° 4.
~Ierminio Duarte Ferreira, na colónia de i\ngola.
()~ó António de Almoidu Castro, na colónia de Moçum• hiqut'.
Gastão Mari« de Lemos Lobato de Faria, do destacaV mento do Forte de Almada.
Hor Agostinho de Mendoça Frazüo, da Escola Prática
de Artilharia.
António Esteyes, do depósito de mobilização das forças
eXpedicionúrias às colónias.

té ~7) Fica exonerado do cargo de delegado do )1inis110

da Guerra nas proyus hípicas oficiais a que se refere
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a declaração 30) da Ordem do Exército n. ° 1, 2. a série,
de 19409, o coronel de cavalaria, comandante do regimento de lanceiros D.O 2, Luís da Costa Ivens Ferraz.

28) Está suspenso das funções de serviço desde :3 de
Fevereiro de 1950 o capitão de cavalaria, da Direcção
da Arma de Cavalaria, Augusto Casimiro Ferreira Gomos.
29) J~ nomeado para exercer o cargo de delegado
do Ministério da Guerra nas provas hípicas oficiais para
o ano de 1930 o capitão de cavalaria, 2.° comandante
de Depósito de Remonta, João Eduardo Gamarro Correia Barrento.
30) São nomeados para a frequência do curso de comandantes de esquadrão, que tem inicio na Escola PrÍLtica de Cavalaria em f> de Junho do corrente ano, onde
devem SOl' presentes na véspera, os seguintes tenentes
de cavalaria:
Luís Clemente Pereira Pimenta de Castro, adido, na
Guarda Nacional Republicana.
Bernardo Raposo Botelho de Rá Nogueira, adido, na
Escola do gxército.
António Augusto de Sampaio e Melo Pereira de Almeida,
do Depósito de Remonta.
João Ilerculano Rodrigues de Moura, adido, no Miuístório das Colónias.
Mário de Lima, da Escola Prática de Cavalaria.
J oão Abel da Costa Barros Magalhães Cruz Azevedo,
adido, na Escola do Exército.
João Carlos Craveiro Lopes, do Depósito de Remonta.
Francisco J osé Falcão e Silva Raruos, adido, na Guarda
Nacional Republicana.
31) Frequentaram no regimento de cavalaria n.? 7, no
período de 22 de Agosto a 13 de Novembro do 19400, o
curso de carros de combate, obtendo a classificação de
apto, os seguintes oficiais de cavalaria:
Tenentes:
J osefeth Monteiro de Figueiredo.
Luis Maria de Sousa Campeão Gouveia.
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Alferes:
Rui Pedrosa Curado.
Fernando
Manuel Lopes Ferreira.
Inácio José Correia da Silva Tavares.
Carlos José da Gama Lobo Alves Cardoso.
João Sequeira Marcelino.
Alfredo Alves Ferreira
da Cunha.
32) Por ter completado um ano de serviço nas tropas
(la Rua arma, recolheu em 13 do Fevereiro
(lo corrente
ano ao InRtituto Profissional
dos Pupilos
do Exército
o prof0ssor
do mesmo Instituto
major do engenharia
Haul Barbosa Ferreira
Vidignl. que, por portaria do 10
(lo Fo\'cl'eiro de 1949, inserta na Ordem do Exército n.? 1,
a
2. sério, do mesmo ano, tinha sido colocado no batalhão
do telcp;rafh:tas para os efeitos do ~ ú nico do artigo 71.°
do Donoto-Lei
11.° 3G:H04:, de 24: de Maio de 104:7.
33) Chama-se Gonçalo Cristóvão do Santo Estanislau
de Meireles Teixeira da Mota, e não Gonçalo Cristóvão
Meireles do Santo Estauislau
Teixeira da Mota, o maj 01'
de engenharia
nomeado vogal do júri para avaliar as
provas especiais de aptidão para a promoção ao posto
de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de
engenharia,
no ano de 1950, como consta da Ordem do
E;X_'é1'citon.? 1, 2.~ série, do mesmo ano .
.3,4) Prestam serviço na Comissão Executiva
de Obras
1~ültares
Extraordiuàrias
os capitães
de engenharia
l~duardo Augusto
Xunes Garcia e João José Rodrigues
Mano. que, pela presente
Ordem do Exército,
foram
eoloca(los no quadro da arma.
35) Conta a antiguidade
do actual posto
~e~olllbro do H)4:\) o tenente de eugcnhuria,
rar1o, N 06 David :-\oares .

desde 1 do
suprallume-

. ,36) São nomeados para a Ircquôncia do curso de aper~elC:o:lll1Cntopara oficiais médicos, que tem inicio em 13
Se ,:\Iar~o do corrente
ano na I~scola do Serviço de
, aude Militar, os seguintes oficiais médicos:
Brigadeiro Américo Pinto da Rocha, director do Serviço
de Saúde :\1ilital'.
Coronel Joã.o Calvet Magalhães Marques da Costa, inspector da 5.8 Inspecção do Serviço de Saúde Militar.

lílG
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Tenente-coronel Mário Alberto Pegado Pereira Machado,
director do Hospital Militar Principal.
Major miliciano do extinto quadro especial Gaspar Santos, na Direcção do Serviço de Saúde Militar.
Majo» Alfredo António Barbieri de Figueiredo Baptista
Cardoso, no Depósito Geral de Material Sanitário.
Majores Francisco Bicudo de Medeiros e Mário de Barros e Cunha, na Direcção do Serviço de Saúde Militar.
Capitão Jaime Castanheira Alves, no Instituto de Altos
Estudos Militares.
Capitão Adalberto de Sousa Dias, no quadro de oficiais
médicos.
Capitão Henrique Maria do Carmo de San Payo Melo
o Castro, na base aérea n.? 2.
37) São nomeados para a frequência do curso técnico.
do corrente ano, na
Escola do Serviço de Saúde Militar, onde devem ser
mandados apresentar na véspera, os seguintes tenentes
médicos:
que tem inicio em 6 de Fevereiro

António Durão Leitão, adido, na colónia de Moçambique.
Augusto Rosa Vasconcelos Caires, do Hospital Militar
Principal.
Emílio Loubet Pinho de Carvalho, do Hospital Militar
Principal.
Fernando Lourenço de Sousa Pereira, do Hospital Militar Principal.
João Homem Lemos de Meneses, do batalhão independente de infantaria n. ° 17.
Francisco Filipe Rocha da Silva, do Hospital Militar
Principal.
,J oa(l uim Berruudi no Moreira de Nona Murti ns, d II Hospital Militar Principal.
José Jales Ribeiro Tavares, do regimento do infantaria
n.? 3.
:18) Nos termos do artigo 73.° da Portaria n.? 11:332,
de G de Maio de 1946, publica-ao, por ordem de classificação, a relação dos candidatos aprovados no concurso
ordinário realizado para provimento de vagas no quadro
permanente de oficiais módicos:
N. ° 1 - António ele Brito Correia Anacleto, alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúde -14,92.
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N. ° 2 - José Manuel Maria Arrais Pedroso Flores, alferes miliciano médico, do 2.° grupo de companhias de saúde -14,74.
N." 3 - António Correia Fernandes, aspirante a oficial
miliciano de infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2 -14,62
N. ° 4 - Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas, aspirante a oficial miliciano de infantaria, do
batalhão de metralhadoras n.? 1-13,82.
N.> Õ - Joaquim Luis da Silva Santos, alferes miliciano
médico, do 1.0 grupo de companhias de
saúde -13,23.
N.? 6 - Mário de Figueiredo Veloso, aspirante a oficial
miliciano de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7 -13,09.

39) São nomeados para a frequência do curso técnico,
(\ue tem inicio em 27 de Fevereiro do corrente ano, na
Escola do Serviço de Saúde Militar, onde devem ser
mandados apresentar na véspera, os seguintes capitães
farmacêuticos:
João Marques Canas, adido, na colónia de Moçambique.
Augusto Liberato Faria Gersão, do Laboratório MIlitar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos.
António Augusto Castanheira Samuel, da Inspecção dos
Servi<;,osFarmacêuticos.
José Carlos Gomos, do Laboratório Militar de Produtos
Quimicos e Farmacêuticos.
li 40) Terminaram, na Escola do Serviço de Saúde Miitar, o curso técnico, com aproveitamento, os seguintes
teuellte~ farmacêuticos:
JOsé Pen'eira Gomes da Costa.
~oão ~ais Pinheiro ue Figueiredo.
ArancI.sco de Jesus Góis Oliveira,
ntonnlO Alve Saltão.
JOsé Paulo Alhinho Cabral.
41) São nomeados para. a frequência do curso técnico,
ft~e t~m i~(~io em 13 de. l~eYer~iro d? corrente ano, na
~rol,t Pratlea de Administrnção
Militar, onde devem
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ser mandados apresentar na véspera, os seguintes tenentes do serviço de administração militar:
Casimiro dos Santos, adido, na colónia de Angola.
Mário Jorge Ribeiro de Almeida Vergas Rocha, do batalhão independente de infantaria n.? 19.
Alexandrino José Marques Pinheiro, adido, nas Oficinas
Gerais de Fardamento.
José Maria do Amaral, do regimento de infantaria n. o 6.
Fernando de Deus Ferreira Matos, do grupo de especialistas.
Joaquim Dias Marcelino Marques, <lo regimento de artilharia do costa.
42) Nasceu em 30 de Julho do 1917, c não ('111 1;~ do
Agosto (lo IIlr:41110 UIlO, o tonouto g'l'1Idll;vlo do :4(11'\ i(:o do
aüillinistra(;iLO
militar Munucl (JOIllO:-i Ricardo, polo (l1le
devem ser feitas us devidas rectificações nos respectivos
rcgietos.
43) Continua a exercer as funções do vogal <lo Conselho Superior de Disciplina do Exército o general Sérgio de Assunção de Morais e Castro, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação de reserva.
-:1:4)São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão índicadas, nos termos <la última parte do artigo Iô."

_do Decreto-Lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados e quo nas datas referidas atingem o limite do idade
para transitar para a situação de reforma:
Brigadeiro (le infantaria Luís José <la Mota, desde 4: do
Janeiro de 1950.
Major de artilharia Joaquim da Fonseca, desde 18 do
Fevereiro de 1950.
Capitão do infantaria Francisco Ricardo Guerreiro, desde
16 de Fevereiro de 1950.
Capitão do oxtinto quadro de oficiais do secretariado
militar José dos Uo'is Pinto Nogueira, desde 4 de Janeiro de 1950.
Capitão picador Joaquim Vieira, desde 24 de Janeiro do
1%0.
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Tene_nte de infantaria Augusto Marcos, desde 26 de J aneiro de 1950
Tenente de infantaria Ramiro António de Oliveira, desde
14 de Janeiro de 1950.
Tenente de infantaria Artur Martins Parada, desde 3 de
Fevereiro de 1950.
45) Presta serviço no Supremo
de 1050, por ter
cesso, como promotor ad hoe, o
nSa sltuação de reserva, Emílio
OUsa.

4 de Fevereiro

Tribunal Militar desde
de intervir num -procoronel de infantaria,
Silva de Andrade e

46) Continua a prestar serviço no distrito de recrutall1e~to e mobilização n. ° 10 o tenente-coronol de inían~l'la Vítor Moreira do SÚ, que, pela presente Ordem do
(:X:ército, passa à situação de reserva.
47) Presta serviço na 2. a Repartição da 3. a Direcção-Geral deste Ministério desde 13 de Janeiro de 19f)0 o
ll1~jor de infantaria, na situação de reserva, Viriato Monteiro da Silva.
.
d 48) Deixou de prestar serviço na Intendência-Geral
os. Abastecimentos desde 1 de Janeiro de 1950 o major
~e mfantaria, na situação de reserva, Artur Rodrigues
aula Santos.
49) Continua a prestar serviço no distrito
~ento e mobilização n.? 12, corno subchefe,
Infan~aria, na aituaçâo de reserva, Roinato
Ahnelda, que ali desempenhava as fuucões
50) Continua a
~a<;ão~e infantaria
o extInto quadro
ue, pela presente
e reserva.

d

de recrutao major de
Pimentel de
de adjunto.

prestar serviço no centro de mobilin.? 8 o major miliciano de infantaria,
especial, Alfredo Martins Marq ues,
Ordem do Exército, passa i1 situacão

(1),90ntinua
a prestar serviço na Legião Portuguesa
o ~apltao de infantaria Isaul da Conceição Ferreiro, <I uo,
pe a presente Ordem do Exército,
passa ii situação do
l·e~el'\':I.
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52) Deixou de prestar serviço na Intendência-Geral
dos Abastecimentos desde 1 de Janeiro de 1050 o capitão de infantaria, na situação de reserva, António Augusto Póvoas.
53) Presta serviço no corpo activo da Cruz Vermelha
Portuguesa desde 16 de Janeiro de 1950 data om que
deixou de o prestar no distrito de recrutamento e mobilização n." 4, o capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva, Mário Lopo do Carmo.
54) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n. ° 4 desde 20 de Janeiro de ] 950 o capitão miliciano de infantaria, na situação de reserva, Matias de
Freitas Guimarães.
55) Deixou de prestar serviço na carreira de tiro da
Horta desde 20 de Janeiro de 1950 o tenente de infantaria, na situação de reserva, J oaq uim Monteiro de Freitas.
f>6) Deixou de prestar serviço na Intendência-Goral
dos Abastecimentos desde 1 do Janeiro de 1950 o tenente de infantaria, na situação de reserva, Francisco
de Sousa.
57) Deixou de prestar serviço na Intendência-Geral
dos Abastecimentos desde 1 de Fevereiro de 1950 o tenente de infantaria, na situação de reserva, António Augusto Machado.
58) Publica-se, rectificada, a pensão anual, nos termos
do artigo 5.° do Decreto-Lei 11.° :?8:40.J.,de 31 de Dezembro de 1937, a que tem direito desde 1 de Novembro do
1949, em substituição da que lhe foi atribuída pela Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, de 1950, o oficial cm
seguida mencionado:
Tenente de infantaria, na situação de reserva,
Teotónio Tinoco, 13.6088.

Alfredo

59) Presta serviço na 3. a Repartição do Quartel-General da L." região militar desde 16 do Fevereiro do 1950
o tenente de infantaria, na situação do reserva, José
Poreira Rebelo.
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. GO) Presta serviço na Direcção da Arma de Artilharia desde 1 de Fevereiro
de 1950 o coronel de artilharia, na situação de reserva, Roberto de Matos,
(1) Continua prestando
serviço no Comando da Defe~a. Marítima de Lisboa o major de artilharia
Jorge
Mano Jonet, que, pela presente Ordem do Exército, pa::;sou à situação de reserva .
. (2) Presta serviço como director do Arquivo TlistóriCO ~Iilitar desde 20 de Janeiro de 1930, acumulando
es~~s funções com as de presidente
do 2.0 Tribunal
:\~lhtar Territorial
de Lisboa, o coronel de cavalaria, na
sItuação de reserva, Alberto Faria de Morais.

63) Presta serviço na La Repartição da 2. a DirecçãoàG.eral deste Ministério desde 17 de Novembro
de 1949,
en,ando de o prestar desde 16 do referido mês e ano
no centro de mobilização
de infantaria
u. o 16, o major
e cavalaria, na situação de reserva, Manuel Martiniano
(e Oliveira Marrecas.
JS E,sta declaração substitui a 36) publicada na Ordem do
;J::~I'cito n.? 1, 2.a série, de 1950.

1

S (4) Chama-se Eduardo Augusto Mascarenhas
erra o capitão de cavalaria,
na situação de
; 9.uem, pela Ordem do Exércitc n." 1, 2.a série,
01 Concedido o abono de melhoria
de pensão de

Mimoso
reserva,
ele 1950,
reserva.

10G;» Continua no Conselho Superior

do Exército, desde
. de Dezembro
do ano :findo, a exercer o cargo de
a~u_c1ante de campq do major-general
elo Exército o caPpl~lOde cavalaria Alvaro Bossa de Aragão Ferreira,
que:
e a Ordem do Exército n.? 1, 2.a série, do corrente ano,
llassou à situação de reserva.
.

_C(6) Presta

R

serviço na 4. a Reparti<:ão da 2. a Direcçiloleral deHte Ministério desde 11 de Fevereiro de 1950
capitão de cavalaria,
na situação de reserva,
Jaime
o,>a,<loSemedo.

(7) Presta
sa,, d
au e desde

servico
.'

no 1

1 de Janeiro

o

de

"'l'UpO de companhias
de
1930 o tenente de cava-

b
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laria, na situação de reserva,
mara Almeida e Sousa.

N.o 3

Fernando

2." Série

Infante da Câ-

(8) Deixou de prestar serviço no Cofre de Previdência
dos Oficiais do Exército Metropolitano desde 7 de Fevereiro de 1950 o tenente-coronel do serviço de admiuistracão militar, na situação de reserva, Fernando Vítor
Valente Valadas Vieira, que desempenhava as funções
de vogal do conselho de administração.
69) Presta serviço como chefe do centro de mobilide administração militar n." 2 desde 10 de Fevereiro de 1950 o tenente-coronel do serviço de administração militar, na situação de reserva, Alberto Silvano
de Andrade.
zação

70) Deixou de prestar serviço no centro do mobilização de administração militar n.? 2 desde 10 de Fevereiro de 1950 o major do serviço de administração militar, na situação de reserva, Mário Afonso de Carvalho.
71) Continua a prestar serviço na Escola Central de
Sargentos, como professor, o capitão do serviço de administração militar Francisco Marques Lima, que, pela
presente Ordem do Exército, passa h situação de reserva.
72) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n." 1 desde 14 de Fevereiro de 1950 o capitão do quadro
dos serviços auxiliares do Exército, na situação de reserva,
Amadeu Eduardo de Campos Beltrão Ferreira Viana,
deixando de o prestar, desde a mesma data, na 4.:1 Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério.
73) Continuou prestando serviço no Depósito Geral
de Material de Guerra o capitão do quadro dos serviços
auxiliares do Exército Manuel Gomes Coelho, que, pela
Ordem do Exército D.O 1, 2.:1 série, de 1948, passou
á situação de reserva.
74) Presta

serviço

na Legião Portuguesa

desde 9 de

J aneiro de 1950 o tenente do quadro dos serviços auxiliares
Ramos.

do Exército,

Da situação

de reserva,

Manuel

2.- Série
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75) Presta serviço no Depósito Geral de Material de
Engenharia
desde 2 de Janeiro
de 1950 o alferes do
quadro dos serviços auxiliares do Exército,
na situação
de reserva, José Belo Vieira.
76) Deixou de prestar
serviço na Intendência-Geral
dos A bastecimonto« desde 1 de Janeiro de 1950, passando
a. prestar serviço ('OIllO presideute
do conselho administrativo
do recimeuto
de cavalaria n, o 6 desde 9 de
:F'eyereiro de 1950, o major do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
na situação de reserva,
Joaquim Inácio
. Pereira Vaz.
77) Era inválido de guerra o major reformado Albino
Mamede Pires, e não o capitão reformado João António
de Almeida Tuvares, como consta do obituário publicado
na Ordem do Exército 11,0 1, 2.a série, do corrente ano.

Ministério da Guerra -I.

a

Direcção-Geral-

3. a Repartição

~8) Foram abrangidos
pelo disposto na alínea b) do
artIgo 23.0 do Decreto n." 36:574, de 4 de Novembro de
19~7, os primeiros-sargentos,
da Escola Prática de Infantarla, José Brás e, do grupo independente
de artilharia
de costa, Manuel Nunes.
d 79) Desistiu da frequência do curso da Escola Central
e Sargentos,
nos termos do artigo 22.0 do Decreto
ll.O 36:574, de 4 de Novembro
de 1947, o primeíro-sarento, do regimento de artilharia pesada n." 1, Deodato
a Oosta Nogueira.

â

Ministério da Guerra - 2.a Direcção-Geral-

3.a Repartição

80~ Pen ões anuais que competem aos oficiais a seguir
lnenclOllados~ que, nos termos do Decreto-Lei
u.? 36:304,
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de 24: de Maio de Hl4:7, transitam, pela presente Ordem
do Exército, para a situação de reserva :
General Augusto Martins Nogueira Soares, 54.000$.
General Sérgio de Assunção de Morais e Castro, 54.000;5.
Coronel de infantaria Baltasar Simões Ferreira, 36.000·5.
Coronel de infantaria João Pereira Tavares, 36.000tL
Coronel de engenharia Serafim Joaquim de Morais Júnior, 37.200tS. (Vence pela Câmara Municipal do
Porto ).
Tenente-coronel
de infantaria Vítor Moreira de Sá,
28.333tií20. Tem 34 anos de serviço.
Tenente-coronel de artilharia João 'I'aborda Alves Pe- .
roira, 30.000lL
Major de infantaria Acácio Francisco Leão Cabreira,
Henriques, 27.000;). (Vence pelo Ministério das Colónias).
~Iajor miliciano de infantaria do extinto quadro especial
Alfredo Martins Marques, 27.00015.
Major de artilharia Jorge Mário Jonet, 25.500tL Tem 3-1:
anos de serviço.
Capitão de infantaria Isaul da Conceição Ferreira, 20.4006.
'I'em 34 anos de serviço.
Capitão de infantaria António Vitorino, 21.600/$.
Capitão de infantaria Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira, 12.6008. Tem 21 anos de serviço. (Vence
pelo Ministério da Educação Nacional).
Capitão de infantaria José de Sousa Regato Júnior,

21.600;$.
Capitão de infantaria Jaime Carlos Correia Mota, 21.600;5.
Capitão de artilharia Miguel da Silva Amorim, 14.566·580.
Tem 23 anos de serviço. (Vence pelo Ministério das
Comunicações ).
Capitão do serviço de administração militar António
Mário Freire Tavares Belo, 18.6005. Tem 31 anos de
serviço.
Capitão do serviço de administração
militar Mário António Augusto Soares Pinto, Hl.~OOa. Tem 32 anos
de serviço.
Capitão do serviço de administração militar Francisco
Marques Lima, 19.200~. Tem 32 anos de serviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército
Augusto Bernardo dos Santos, ~OAOOtií.
Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia Lourenço Matias Guinapo, 20.40015.
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Bepartiçãe

81) Publicam-se as seguintes alteraç-ões ao plano dos
cursos, estágios e tirocínios fi realizar no ano de 1950:
Infantaria
Curso de comandantes
Início
. .
Fim . . ,
{
Frequência

1.° turno

, .

2.° turno

In ício . .
. . { Fim . . .
Frequência

de companhia

1 ,le Junho ,Ie 195f),
2G ,le Julho de 19,')O.
:;0 tenentes.
~) de Outubro ,le 1050.
2 de Dezemuro ,le 19jQ.
30 tenentes.

Cavalaria
Curso de comandantes

de esquadrão

;) de ,Juuho ,lo 1~l5().
2'J d,' Julho de 10;)().
8 tenentes.

Início
..
Filu
Frcqu~ll~i~

Aditamento
Nos Cursos que funcionam "ou a orientação da Direcção do Serviço
~e Saúde Militar hú que incluir O curso técnico para capitães
tarmacêutico,;.
O referido curso é regulado como segue:
Início
Dura~'flO' :
Fim.
I"requ(.n~i~
Local

onde

Ministério

funciona

2í ,1e Fevereiro ,la 19;')0.
1semanas.
25 de Março.
'I'odos os capitães farmacêutico" que aiuda
o não postiuern.
Escola do crviço de aúde l\Iilitar.

da Guerra - 3.& Oirecção·Geral-

2" Repartiçao

82) Concluíram. com aproveitamento, no ano de 1950,
o curso para oficiai do serviço de informações militares,
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realizado na 2. a Repartição
os seguintes oficiais:

~.o
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~

do Estado-Maior

do Exército,

Infantaria

Capitães:
José Cândido Neves dos Santos.
l\Iúrio Miguel Martins Macedo,
António de Almeida Nave.
J oaquim Peraltinha.
Lúcio da Cunha ~erra.
J oito Luis Freire de Almeida.
Tenentes:
Carlos Loureiro Palmela.
Armando Duarte de Azevedo.
Francisco
Antón io Vasconcelos

Pestana.

Artilharia

Capitão

António

Capitães

:

Ribeiro.
Cavalaria

Emanuel
Francisco

Direcção

Xavier Ferreira
Coelho.
José de Morais.

do Serviço

de Saúde Militar -I.' Repartição

83) Nos termos do artigo 9.° da Portaria n.? 11::332,
de G de Maio de 19JG, se publica que foram admitidos
ao concurso
ordinário
para oficiais médicos do quadro
permanente,
aborto conforme puhlicação feita na Ordem
do Exército n. ° 9, 2. a sério, do 1 de Outn bro de 1949,
os seguintes candidatos:
José ~{aJluol ~[aria Arrais Pedroso Flores, alferes miliciano módico, do 2.° grupo do companhias
do saúde.
Joaquim Luís da Silva ~a!ltoH, alferes miliciano módico,
do 1.0 grupo do companhias
do saúdo .
•\ntónio do Brito Correia •\ nacloto, alferes miliciano médico, do 1.0 grupo de companhias
de saúdo.
Fernando
~ra])nel Ferreira
Baptista Viegas, aspirante
:L
oficial miliciano do infantaria,
do batalhão
de metralhadoras n.? 1.

2.' Série
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Mário de Figueiredo Veloso, aspirante a oficial miliciano
de infantaria, do regimento de infantaria n.? 7.
António Correia Fernandes, aspirante a oficial miliciano
ue infantaria, do batalhão de metralhadoras n.? 2.
Carlos Darão Pereira, a pirante a oficial miliciano médico, do :?o grupo de companhias de saúde.
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ANÚNCIOS

Escola do Exército
Declaração de vacatura do magIstérIo

~o.o

Nos termos do urtico
do Decreto-Lei n." :30:874,
de 13 de N ovembro ~le 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 3G:~37, de ~1 de Abril de 1947,
e 'para os efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra aberto o concurso do professor
catedrático da 12. a cadeira - Tiro de Artilharia.
Os. candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.0 c 19.0 do mesmo
tlecreto e apresentar na secretaria da Escola, até às 15
hora: do dia.) de Abril de 1950, as sua' declarações,
~Oltas em papel selado e dirigidas ao Comando da Escola,
lllstruídas com os documentos a <iue se refere o artigo 3.0
e seu ~ único do Decreto n.? 13:7G-!, de 13 de Junho de
1927 .
. Lisboa, 30 de Janeiro de 1950. - O Comandante, Intermo, António Henrique« da Silca, brigadeiro.
(Puhlicado
no Diário
relro de 1950).

,lo Go"ruo

D.·

29, 2.' sór;o,

do ·1 do 1'0\'0-
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XI- BALAN
A) Cofre de Previdência

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto
ao 4.0 trimestre de 1949:

0

0.

dos OH

2:?:199, de 15 de

RECElTA
Saldo do ~utec.deut6:
Títulos de divida públ íca (valor do compra)
. • •
Obrf gnçõos da Companhia
dos Caminhos do Ferro
do Norto de Portugal
(valor do compra)
Imóvols.
. . . • • • • • • • • • • . • . . . . •
Dopósl tos à ordom
••..
. . • . • . . . . • •
Fundo de maooio
• • • • . • • • . . • . • . . .
Importllnclas
ontroguos iL Comlss!!.o Adrutnlstrntt
va
das Casas do Ronda Económica
para o Exércíro
Dtnhuíro em caixa
•.•••••••••••••

Quotas:
Recebidas

o trlmeslre

durante

382.070665
5:668.700600
2:75~.000600
20.000600
2:0H.927,~78
7_1_:36;:.6_·8

30: 101.283"21

• • • • • • • • • • • • . • • • . . •

Joros'
Do tí rulos em cartolra ••••.•••..••
1\os lormos do artigo 5.0 do Decreto

Uecolta.
eveutuals
:
Nos tormos do artigo

tn:528.821fll0

0.°

n.o 22:19~

23.0 do Decreto

lwóvol8 - Prédios
d. rOlldlllleulo:
Rondas recebldas durante o irtmestrc

COlltrlbolções
0111d"I)Ósllo:
Iuiport âacla-, rocobldas aguardando

12';.4118·10
2171)20

22:1n~

.••.••.•.••

635610

.

desuuo

1.3111)30

•

FUlldo do desl)6S8S (Ie fullclonal1J~III(J:
Adicionais
recebtdos no trimestre

}'UlldOH do ('orre :
Arrodondamento

de >aldo da conta

,lo Cal<3

• • • • . .•.•.••

_:;.8_0.
:1I:118.3236IS

2.· Série
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tETES
ciais do Exército Metropolitano

Fevereiro

de 1933, publica-se

o balancete

do Cofre referente

DESPE A.
Subsidio.
Pagos

:
durante

o trlmesrro

Do Subscritores
De subscrltore.
Subsidlo8

em pre

taÇll~8:

paga

durante

Prestações
Rendas
Rondas

.

falecido.
tnlechlos

ain lG IG
em lG1S

400.000flOO
5.000800

·10j.000,100

300~00

o trlmostre

v1tallchs:
pagas

durante

2.557/)50

o trimestre

Quotas:
ResUtuldn.

por Indevidamente

paga

Im6vels - Prédios
de rendlnH'uto:
Várias despesas IIqnldadas no trimestre.
Im6v~1e - Casas de renda
VArlns desr~,as
liquidada'

Contribuições
ImportanCla

l'ronómlca:
no trhnostre

em dep6slto:
re.t1tuldn.
• •

22~10

Fundo de despesa
de funclonameuto:
Gratificações
e outras de. posas liquidadas

Saldo 'Iue pa~sa:
Titulos de diVida públlcll (valor de compra)
•••
Obrigações
da Compllnbla
dos Caminhos d. I'erro
do Norte de Portugal (vl\lor do compra)
• • . •
Imóvols - I'rõdlo$ de rendimento
•••.••.•
Imóveis - Cu a de relida económica (despendido
Com a sua coo truçAo alo31 de Dez rnbro d H1t9)
Depósitos
à ordem
• • . . . . . • . . • . • • •
Fundo de maneio
. . • • . • • • . • . • • . . •
Importnncla
entregues à Comi 1I0.\<lmllllstrlltlvn
do. Casas de Ronda i':tonúmlca
para o 1:x6rcltu
Dinheiro
em caixa
•...•••..••.•••

2G.0~8,s70
1~:32 .821610

3 2.0706G:.
5:6GS.750,'i00
2:720.39.' -18
2::l3.,.300~OO
_0.0001)00
ooO,sOO
!!O'SI98;,O
.

_

31:118.:12:161:1

20G
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B) Cofre de Previdência

doS

Balancete relativo ao 2.° semestro de 1949, a que so rofcro o
de Torra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do semestre anterior
Quotas ••••••••..
Juros de papéis de crédito.
Contas a regularJznr ...
Reooltas ovontuals.
. • •

11:3·10.119/i85
:;06.361~40
117.n37~50
5.739~90
1U771)65
12:017.430/iSO

Caixa Económica:
Saldo do s.me:.tre autorJor
Juros do ompréstlmos •••
Juros de mora • • • • . .
Juros do papéis do crédito
Contas a regularizar
Prémio do risco ••••••

31.701,540
17U,5;,O
16.6871)50
53U,500
20.817~OO

70.017 ~ (Q
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N." 3

Sargentos de Terra e Mar
artigo 24:.0 dos estatutos d o Cofre de Pravidôncia dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
Subsldlos a liquidar
• • • •
Re.tltulção
de quo ras •••••••
TraosferOocla
de quotas
•••••
Juros de quotas trausforldas
•
Cootas a regularIzar
• • • • •

3~6.000~OO
14.4tl';10
:l3H,FO
21. BtO
4j.nsO.)70

_-----

.........

3n7.0:;8fiO~

Caixa Económ Ica:
Desposas gorais
• • • • • ••
ConLII" a regularl....
• • • ••
Pró 0010 de rrseo
••••.••
Imposto sobre 8UC080001 o doações
Saldos

para o somoltro

Cofre

logulato

62.111fl85
1671500
2.814,~30
8371130

••
:

de Previdência:

Em cUnholro • • • • • • • • . • •
Doposltado
na ('alxa Ooral de Depôsttcs,
Cródito o Providência
•••••••
•
Em papóls

66 230~15

6.3 1630
_
1:275.000800

do crédito:

100 obrlgaçOes do emprÓltlmo
consolidado de 4 por conto (Ceoteub.rlos19tO) .•••••••.•..•••
100 obrlgnçOos do emprÓltlmo
cousolidado de li 'I, por cooto de 1911 • •
3:400 obrlgaçõos
do empróaUmo
con,olldado
de 3 por eemo do 1912 • .
6:550 obrlgaçõos
do ompróltlmo
consolidado de 2 'I. por eeoto de 1013
90 obrlgaçõol
do TOlouro de 2 'l« por
cento do 1942 •••.••••••

1:280.3

l/jllO

200.000"00
100.000600
lI:tOO.OOO~oo
G:5~0.000600
90.000800

10:340.000600
----.__::..:::......:..___::_

11:620.381,$30

Caixa EconÓmica:
Em dlnholro

• • • • • • • . • • • • • •

Depoauano Da Clllxa Ooral do Dopósltos,
Cródlto o 1'ro"ldOucl" •.•••••.•
Emprostado
• • • • • • • • • • • • • •
Em papóls

I

II

-620.()~18r.0
G 'tl.2G '3:10

do er6d1l0:

60 ohrlgaçõol
do ompró.Umo eonscudado do 4 por COllto (Ceutooátlol_
lU40) •..•.•••••••.••
200 obrlgaçõos
do empróstlmo
eoneo .
lidado do li 'I, por tOlltO de 1911 ••
250 obrlgaçOes do ornpru timo ecusolidado de li por couro du 101~ •••
450 obrlg~çOo. do OlOl>ró timo eOOlO.
lidado do 2
r ceu to do 1913 ••
100 obrlgaçOos do Tesouro do 2 '/,I,or
conto do 191~ •••••••••••

'/"'0

G6G.1IS8,)~~

100.000600
200.000,$00
2S0.OOO600
450.000600
100.000600

----------~----.~~--~
1.100.000600

I :7M 3:;~.(lO
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Obituário

19-19
'1 -

Setembro

Capitão de infantaria, na situação de reserva, Armando Bette de Bettencourt.
13- Capitão de infantaria, na situação de reserva, João
José Pacheco Júnior.
25 - Tenente (ie artilharia, no quadro, Francisco Xavier
de Barcelos Brandão Soares Parente.
26 - Capi tão de infantaria, na situação de reserva, .losé
Lucas,
26 - Tenente miliciano de infantaria,
na situação de
reserva, Alvaro Pereira de Almeida.
1- Capitão de infantaria,
separado (lo serviço, Armando Zaido da Fonseca e Almeida.
9 - Capitão de infantaria,
na situação de reserva,
adido, na Guarda Fiscal, António Augusto .10
Nascimento.
9 - Capitão picador reformado Snlvador .Iosó (la Costa.
11 - Coronel reformado António Ribeiro do Almeida e
Silva.
11- Capitão de cavalaria, na situação de reserva, Avelino Ferreira Barbosa.
14 - Tenente reformado José Gonçalves.
17 - !\fajor reformado António Joaquim de Melo.
20 - Coronel de infantaria, na situaçllo de reserva, Henrique dos Santos Nogueira.
23 - Brigadeiro
de artilharia,
na situação de reserva,
Vasco Freire 'I'emudo de Vera.
27 - General reformado Franciscc das Chagas Parreira.
28 - Capitâo reformado António Dinis d a Silva Leitão.

Novembro
.»
»
»

Dezembro
»

»
»

"
»
»

»

•
"

»

1950

3 - Capitão reformado

»

António .1os.', Marques.
8 - Tenente coronel reformado Luciano Augusto Rosa,
8-Tcncllte
do extinto quadro auxiliar de artilharia,
na si tuaçiío do reserva, .J ofío Correia Bessn.
10 - Coronel reformado Scha,tião ;'Ifesquita Corrr-ia d.,
Oliveira.
l1-Coronel
reformado António :\og'lleira Mimoso

l)

]

Janeiro
»
»
»

.

(;\I('ITn.

»

"
»
»

"
"
"
I>

1- Tenente de cavalaria,
ecpnra-lo do serviço, .10;10
Francisco I'ocjo.
11- Coronel reformado Honorato Lúcio da Silva ;'110rais,
14-Capit:lo
de infantaria,
na ~itua\'ão do reserva, ínválido de guerr'a, Feruauclo de Lnra Heis.
llAlferes reformado Maurício Firruiuo Afonso.
19 - 'I'em- 11 te reformado António d\' Olivnirn,
22-Col'onel
de infantaria, lia rituução do reserva, Pedro .Ie Azevedo
l'llZ.
23 - Cort.nel rn{'dico roforma.lo .10:10 Carlos Ma~ean)IIhns ,lo :\Jelo.
21- Capiti\o l'('!'ul'lIla,lo .Iord:io Ahu! Hodriguc' .
27 - ('ol'olld reformado
Ernedto Pinto Emílio (Ie Oliveira.

2." Série
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»
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José Pinto.

31 - ~Iajor de artilharia, na situação de reserva, Benjamim Feriu Coutinho. Prestava serviço na Direc~'ão da Arma de Artilharia.
01- Capitão elo quadro elos serviços auxiliares do EX{'rcito, no quadro, Hernâni Pinto de Almeida.
3 - General reformado Casimiro Vítor de Sousa Teles.
3 - Major reformado, graduado, Isidoro Gomes.
10 - ~[ajor reformado José Maria Nunes de Amorim.
11- Tenente do quadro dos serviços auxiliares do )~x{'rcito, no quadro, Joaquim ~Iartins de 1\1acc(10 e
Silva.
12 - General reformado Vasco Martins.
12 - Coronel reformado António Brandão de Melo Mimoso.
12 - Tenente do serviço do administração
militar, separado do serviço, Leonel Pereira Cunha.
1\) - Tenente refor.nndo
er afím Gomes de Queirós.

Rectificações

1 ~a. Ordell/ do 1_.1'I1rcito n.· 1, 2." série, do corrente ano, p. 1.\
. ~3. , onde se lê: «Cortês», deve ler-se: ,,;\Iont(b,,; p. 16, I. 2!).·,
on e se lê: « ovemuro», deve ler-se: «Dezembro».
T

Fernando elos Santos Gosta.

Está conforme.

o Ajudante-General,

~r'''''':'''é/7~

l

Y'------"

"

_,/J/?!/_fi

MINISTÉRIO DF\ GUERRF\

Ordem

2.&

Série

N,O 4

o

Exército

do

24 de Março de 1950

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

3.a Repartiçao

da Guerra _ 1.' Oirecçao.Geral-

Por portaria

de

21 de

.!(IIICÚ·O

de 19,j(j:

Promn-, ido a a"'pil':t1ltl' a ofil'ial milir-iuno :-npa{lor ;1(' ou
~(,lIhal'ia, parn o l'(I~illH'nto dI' (,lt~{llIlt:lria 11.° 1, nutNIllO-'
do ,Il'ti;_::o H;).o do l)('('l'l'to 11,° :!1 :;~G5, d(l :!:!
<1(' Abril {]P Hl32, voutinuand«
na situncão <1(' lirr-uem quo -':(, (lll('Olltra
(' ('(llltando
a al\ti~llid:ld(1
}< l'\t'l'piro
d<, HlW, () ~oldado (,,,<1('«1 do
1'('G;llllPllto til' iufuu t.n-i.
1\.0 1, 11.° ;~O ..i.L .\II)('1'to
Lu\:- Di:!..; no!plllo.

('indo

(l('...~hl 2 d('

Pai' pcrluria«
PI'OlIlO\

ido"

1K)O:

do

de l.'l[fl:

ofivin] milir-inn«
dI' ('a n:!1 :Hli;) , dp :!:.! (\<, \ hril
n anti~llidadt'
d<, dp ~J d(. [0'('\ (,('<,iJ'tI

a aspirantos

Inrin, )10" ll'rlllO
de 19:):~, ('olltando
(ll'

de 1 de Fevereiro
<I

1 )C\('('(llo

11.°

Para II 1'~''''illH'nto (~(\ lnncr ir» 11.° 1, os . oldnd"s ('ad<,t<',,:
(lo 1'('glllwnttl dl' iufantarin 1\.0 1, 11.°' :!!)~) r), FI'I'III1I1,ht
1.('111 da Custa, ~);\:! 4~), urlo Manu 1 ..'11lt<'s 1)\1111'\1'.
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67 46, JIanuel GOJl(;aly('~ Gallleiro, 92 *6, Manu('1 Jo:,;ó
Florindo
de Oliveira,
P 353 -!-6, António
dos Santos
Amoroso ; da Escola Prática do Cu valaria, II." 7;)~ 4H,
Jorge Alfredo Lopes dI' Carvalho ;
,
Para o rcgimonto d(' laucoirus n." 2, OH ~oldatl()" cudetes :
do I'egilllonto do infantaria
11." 1, n.? ;)16 4G, Pedro
António José Brucourt P(':-.tana Ya~('()n('elos; do rl'gimonto do artilharia
liw'ira 11." :3, n." .-)6646, Carlos
Bl'I'llal'(Io JIpll<les Paulo; da l'~~('ola Prúti('a dp Cuvnluriu,
n.:" 748{49, Vasco Maria <1<,QUl'irós Atakle (' Lemos
)1a1'till'l da Cunha, 750 -!-o, Rui 1<'l'I'I'<'ira. (' 7,-)449,
João Pedro d(' Oliveiru Colares Poreira ;
Par:l o I'('gilllcnto dI' (',,,·al:1ria 11.° 3, o~ soldados ('ad('Í('s:
(lo l'('ginlpnto de infantaria 11.° 1, 1l."8 ;>804;>, Joilo dl'
8ft G:ll'<;ào, 33-!- 46, An tóui« Luís Sandl' de Frvitn«,
:3()8 -!-(), .louquiu: Pirp~ Np\('s, l' 641 -!-G, 1\falllll'l 111('11d<'~ Gon(::llyp~; do rC'ginl('nto dI' m-tilhm-in lig<,ira II." :L
n.') 401,46, Fr:lll('is('o Inú(Oio Varola; da Es('ola Prúli('<I
dI' Ca\'alari:l, n." 7;)1 -!-9, Luis Maria <1(' Orncln- Brug(',.;
d(' Olivciru :

Para o r<'ginl('lIto dI' ('a\<llal'ia II," J, o~ soldados ('ad<'(',,;:
do r('gillH'lIto do infantaria
n,O I, 11,°8 {i8 -Hi, P(·tlro
Erlll'i'\to Hodl'igu<,s de AhrPII, 9-!- -t.G, .Joaqllilll Hl'lwto
Corrpi" Pinto Soar('s, :>2-i -iii, Mill'io Adriallo 13urgIH'tl'
JIpll<!('s Lopp,.;, (' 33~) -!-G, :MalIIlPI .José P<'r('ir:1 dI' AIIdrade; da I':s('ola Prúti('a dE' Ua\'alarin,
n," 74(i 4\),
Mallul'l I)n:lrtn Ta \ a 1'(''1 }<'<'I'I'('ira de' Lilll:l, (' 7.-);) -i~I,
Ellri(Oo lI<'rlllíllio ('ol'l'pill Monl('iro;
rara o r<'ginlPllto dI' (',"'lIlaria n," i">, I."; i'\o[dados ('ad('(I''':
do l'l'gilll('llto dI' illfnlltaria II," 12, 11." lH4 -iG, MÚl'io
AII)('rto l\IpS<jllit;1 Soar<,,, Ntllll'" d(' Oli\('ira: d:t I':s('ol:l
Prúli(':! dI' C:l\'alal'i:t, 11,"8 7;)Li -!-\), Alltóllio .\ll'xalldrf'
Pinto, I' 750/-!-O, I)Olllill~O'i :-)o:tl'('s M:tg:t1h:'II''i;
]l:t!':1 o 1'('gilll<'lIto dI' (0:1\ al:tri:t II," li, os !'old:tdo'i (':tdl'l(''':
do 1'('gi1l11'1I10.1(' infalllari:t II." G, 11,11 .")., ~ -Hi, I lH:lrt!'
Nllllo P('rl'il':1 .II' Castro dI' Ahr('1I S,llllp"io: do l'(·gi.
1I1('llto dI' al'tillt"ria :llIlia(\I'('<I lixa, 11,° lG·!,'4;>, Alltúllio
Cap<,lo da .'il\·" HOIlli'í1J di' 1<'i~ll<,ir(·do: d:t I':s('oln PI';Iti('a dI' C:"ahria,
1." 7:)8,4\), .JOS(\ H:1I110o.; dos SalltO.,:
Para o 1'l'gilll('lt!O dI' (':I\·;tlnl'ia 11."7, o,.; sold"do" ('ad(·tl'~:
do rl'gilll(,llto .1(. illfantaria II," 1, n.'" :\:'?:I Hi, Rui .Iaillll·
Corl'pin di' l\JI'[o, (' :170 ··W, .\dl'lillo .:\lnllll(·1 .:\!nrtill"
'olltl'('iras; d:t fo:'wlIl:t Prútil'a dI' C:t\':dal'ia, II," 7! 7 ·HI,
~rúrio C':Il'\':tllto Britll d" Villlta, 74\) -lO, Fcrll:llldo
• irgado i\z<'\'(·do ~1('llIll''', 7f>74D, .A 11Ii'illdio ~\IIg;IIStf)
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G1H'lTa J uuquo] ro 763 49. .T o-,t' )Iallut'1
de Almeida
Campo"
Soan',-, ,h: Oliy/eirn, 764,49, Luís Edllartlo
de
AlmC'ida Call1pos I::)oan'" de (Jlivoiru, t' 76549, João
Carlos dt' Fn'ita'-' 'I'eixeiru Dini«:
Para o regilllellto
dt' cavulariu n." 8, os J'o)dados ('UllPtC''i:
do r('~illtento
d(' infantaria
n.? 1, n.OS 487 46, Manuel
LUÍ"i Tol'l'C's da Costn, e 546,4ü, :\!anupl FpIT('ira Papoula;
da E'il'ob
Prátir-n dI' Ca\ alaria,
n." 7534U,
:\fantl('] Yi,lal Abrou A!t:ada Padt'z.
Prollloyidos

a 1I1i('ial ruilicianos
snpadort>s
do arti~o
3:>.') do D('('r('t~)
dl' H':3~, ('ollt.lIIdo
a unndI' F('\ (,I'('iro d(' 19;)0:

a aspiralltl'''

d(' <'lIgl'nhal'i,l,
nos tormns
li.') ~1:365.
til' 22 dl' Abril
gllidad('

d('J'd('

10

Para () l't'giI1IPllto <lp t'I1f1'('llhnria 11." 1, o" 'ioldadoJ'
rudl'tcs:
do rl'~il1ll'llto
infnutn rin 11.° 1, lI."S 559/44,
-Iouquim Lub da Cuuh« (' 8ih a Cardoso,
37/45, Emídio Gllilhl'I'lll(, Call1pplo til' .\lIdradl'
,!p .Aluu-irla , ;>Hj4f>,
Autóui» Cardo'io
Uli'45 ,Iono ~lalllll'l
dI' COlltr('il'a'-'
~faia, 297/45. JO:I" F/all(~i ...,'o Porr-iru dl' all1pnio Qllil1tino Hogado, 17 4G, ,I()-.,; Pinto Eli"I'1l da ~ih'a P('1'('ira,
(' ü:H/46, José Ni,'olml 1'il'l's C()l'rl'ia;
do I'P~illl('lIto
dl' illfantaria
ll,O G, 11." 5;):2/4ü, Fl'rll:lndo
:\fallul'1 Lopl'''i
S('na;
do 1'(''''illl('l1to dI' illfalltal'ia
11." 12, 11," ;)58/46,
\l:tII\l(·1 AUgl~to
Dlla!'tl';
do rp;!il1l(\l1to dI' artillwrin
li~l'il'a li," 3, 11." 18;)'4;), "('ha"tião
José Porto
dI'
.\'bl'pu;
Pal'<I o rl'giJl\Pllto
dI' l'llgl'lillaria
11,° :2, (....,-,oldados
l'ndl'tps: do l'l')2:illl(\lIto dI' illl';lIJl:lI'Í<I 11." Ô. II," G:37/4~, AI'lJIa~ld!) Lllí" )!al''1!Il'-' :\[ol'l'il'<I; do 1'1'g;illll'lIto dl' illl',llltal'l" 11." 12, II."S 11~/4(i, ,laillH' .'I!n 11111'1~III'l'JI:I Hl'i..;.
I' 128/4G, Lalll'l.'lItiIIO
Ag;o"linho
dI' AIII!l.i.J,,: do I'l'l-!:i1I!l'lIt,,) ,dI' :tJ'tilh:ll'in i'(';;"d"
II." ::?, 11."1 l(;~J-tf), .JO:IO
T~~'o\}~ddo Couto 011111'11'dI' 'a"'ll'o Gllilllal'al'!-O dl' ;\fl'lo
1, ~~u(:"'l'do, 174/4;), J'la'llIilll \'j"il':I da 'ih':1. I' 4Gl/4{),
FII'IIUIlO Pll~a G()II('ah l's Cosl.l:
da 1':",'()la PI':ílil': dI'
1
EII~('"haJ'ia,
11. '8 1\77/40, ~blllll'l
dos S:IIJtO" Pillto '1'1'_
I'i'io, l' 7 '8/4\1 Fl'I'lIalldo
Ad;dbl'l'lo
FI'I'I'l'il':1 da FOIIl'l'a;
1\11':1 o hatalhao
til' ('aJllinhos dI' I'l'I'I'O, O" oldado" ""d,'II'';: do I'PgilUl'llto dl' illfalltaJ'ia
11." \i, 11,°· 5!i0/.t?, .Til;!!)
GOII\('" NIIIIl'S, l' 473/41\, Al'llll;llio
UOlIll's
dos S:lIltw;
Siha;
do rl'~ÓJlI(,llto dl' infalltal'ia
11,° 1:2, ll," .H)O/.!:>,
Joa'lUilll
.Jo:-:é 1'a\',II'('S Prado
dl' 'a"'tl'(); da 1';";"01"

,!t'
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Pratica do Eugouhariu, 11.° 672/49, F('rIHlIHlo Jo~é Brochado do Miranda, (' 78j/49, Jaime Júlio Ilonriquodo l\h'n(lH'<.; Ya~('()ncelo'i;
Para o grupo de compuuhiu« dI' trem auto, os i'()ldado~
cadetes : do n'gilllento
do infantaria
11.0 1, H,OS 343'46,
Fruncisco
Ferreira
de Campo", 348/4(j, Alfredo JuinuPelouro
dp Almeiüa Valverdo.
o 527/4li, José Pil'l'~
S

Castanho,

P!'01l10yi<loH a aspirunto« a oficial miliciunn« <le truu-do engenharia,
110S tormos
do artigo ;~;),odo Dn«roto 11,° ~1:3t)j, do 22 de Abril do H):3~, contundo ~
antiguidade
dc~dc 10 de Fevereiro do l\l;)():

miSSl)OH

Para o ]'pginlt'nto <k engenharia
11,0 1, o..; ~olda(los ('adl'tes : do rt'gilllonto do infantaria 11.° 1, !l,OS :3"2/-i,-), Raul
da Silvu Borgcs Funtoura,
o :3-i/-i;\ EJ'JIPsto B(l]'~'l'''':
do l't'gill}('Jlto de infantaria n.? 1"2, n." Ki'j-i(), Alhort«
Lemos Hola; do rl.'gimcllto de artilharia
ligl'ira n.? ;~,
n,O~
-1\)4/4;), Rui Soares de M('lldoll(:a, o ;);)(iU;), Dúmingos Pa~so:-; CoP[ho; da g~('()Ja Prúti(':! dI' Engt'lllwria, !l,os (i7.+/4n, JOHI~ de .Alllwi(!a Hiheil'o Bandeira
Beira. e (i7(i/.+\), Artumulo l lcuriquo Baptista nome'
(lo Sá;
Para () l'pgilllCllto de PII;.!:l'llIlal'ia 11.° ~, ti"; H("d:I<!II~ (';1<1<-tos: do I'l'gillH'lIto do infuutariu ]1.° 1, 11.° ~'KI'+(i, JII"(;
Luis Iiomann Vurgus : do I'l'gillll'uto tI<- inluntari« n." Ii,
]\,08
;>7O/-i;> , AlpxHIHII'c da FOII~l'I'a L('it;\() Teixeira,
!)7-i/-i;\
.TOS(\
d(' Azt', <,do :-;()\1~a, 4-;)3/ Hi, Jblllil'o da
~il"u T('ixt'ira, (' '-);)-!/.+Ii, ~\lItúnio :-:iih'a Lop<'s HOSl'il':!:
(lo j'(\gillll'lIto tio illfnntHl'ia II." 1:2,11,°8 H ~/ ~;), Hui ::\[;11'qul's l\ndl'adl'.
U -il~/'+;),
.TOSl" ]lpl'<,il'<ICnldns AlIgustll
(hl!'d('s: di! Es('oli! Prútil'i! dI' 1':lIg('nhal'in, 11,0(i7;>,'-ifl,
Cnrlos Alberto Ullilllal';t(,:-; dl' ()li"l'il'n;
J>arn () h;ltalhão do tl'!l'gl';di:,",,:-;, os soldados (,«(!tot<'.,:
dll l'l'gilllento
dll illfalltaria 11.° 1, 11,°' 31/..J.;), Alltúllill
COl'roia Pillto, :m/,l;), '";1:-'('0 Mallll('1 S()ll~:t tI:1 (::lII1U,
3;>/-1;), lo'PI'II;lIldo .TOS(', ~I:trqlll's !<'l'i,iú, ;\Ii/ l\ Alh(ll'to
TTullriqll(\ 'ol']'l'i" tln SilYl'il'a I' LOI'('lla 1<:l'lllid:l, ;~t4-/lli.
:;\fanlll'1 1\1'<llId:lo Hocha, 37;)/ W, Alh"llo :;\(al'lin' Ha1110S. (' IilO/'I(i, Va:·;('o ,111;;1\ ('1;:-;;11' Hogo ~I:l('l'dll
\11'\ 11lho Hihcil'o; dll ]'('gillll'lIt() d(' illfalltnl'ia !l." ;). 1\," 'IU1,
JOSl" ,JOi!O L,']('ill A'l'lillo;
do 1'l'gilll('lltll til' illl:llItal'ia 11,° li, n,ns ;)liK/ I;), 'j'pol('mio ,In ...(; ]<'1'1'I'l'il'a Bravo,
~(i"2/ {I;, ,10 1'1 .·('l~(I11 <ll' ~lolIl': 1o'('l'l'l'il':I. ~):! 11\i. 1"1':111-

,m,
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Augusto da COIl('l'i<;ã!)~ ~' ;);)l/-W, Allt~njo
Clelllente da Costa: do 1'Pp:1I1l0nto de urtilharia li~l'ira 1\,0 3, n,08 (\':!.Vi,-'; .Jm:('· ({(' Mirn Nunes M('xia. e (\4-7,'-1-;:', Alfredo B0!'l!l's C001ho; (ln r<'gilllento
dl' artillwl'i;,
pl'sada H,U ~, n.os 1 -+.j-l-;) , António
I'cdr»
H()dl'igu('~: da Es('ola I'rútiru <1l' Engenharia,
n.?' 07:3/
-lU, HllÍ Cúl](li(lo Fl'I']'pil'a Ribeiro,
1\78/-1-\), .los{' Manuel da {'(),;ta ~Iont('iro
Consigli<'l'i Pcdrus», e 7KI\/4U,
cisco Xavier

AU~\lsto

Jos{' Inú('io

11e '''U'i('oll(,('lo..;

Por portaria«

(' '{'astro,

de 20 de Fecerciro de 1050:

PI'ollloyjdo>; a a:-pil':llIk,
a IIli('ial 1l1ilil'iallo>; dI' artilharia ('OHtl'a :H'l'ona\ (''';, no. teruins 110 al'ti~" :35,0 do lkt'l'l'to II," :21:365, dl' ~:.! dt' .\III'il d<, 1\ 1i3:.! , (,olltando
a
antigllidadl'
d('sd(' \J dI' F(·\ (·l'(·il'() dI' 19;)0:
Para o l'('gill]('lItl'
d(' urtilhnrin
tllltia{'['('a lixa, os soldados (·"d<'I(·,,: do J'(''''illll'lIto d(' illl'alltal'i:1 II,U 1, II.°S f>81/
-1-;), • '1lllO Vieirn ! \1I~tol'lr ~ih·n. (' :\-10/411, •\ 11)('1'(0 ,Iol'g('
1)'1'
.)
\1 H'II'O ~\1 I I'nu : (In l'('~illlllllt(,
II l' artl 'II'Jal'I[l I"Ig<'Il'a II. o _,
u." 3li3j ..W, Hui _\z<'\ <'do Vaz : do l'l"'illll'l1to dI' artilharia
li~('il'a 11.° :3, II. H~7/45, Cal'los Mallul'l 1:..';1<",.,ia'i F('!Tl'il'a, .J8/4ü, )[l1'1u<,1 ':lIIlJlnio ~\lllar:tl,
;):!./4G,
"JIanll('l Mal'l'do 'Francu,
~)-I-,.íG, .\llt{,"itl
COl'l'I'ia dl'
Salllpnio
('a..,tt'ln
BI'<I1j('o 0:)'.1 i .1o:lquilll IIP ..\gui:lr
Pt'I'l'ira
Cnhral.
10;) -I-\i \ 'ado,.,' Jn (\ '('('odoro
1\:10ta
'
,
l :-UII:lI'!J", 1!l() ,iii, Fr:lIl<'i..",o
.\ lltúnif' Oüdilll!o,
2~)7/"W,
_\Ilt'l :\I,:\I:qllt'~ I{il'(liru. :J:\fJ 4\i, '1'''111:'1: ~r.j('aula:
~rnr1,~.,\' .IUIIIOI·, t' f)Ii.!;-1 li, I~dlillllldo
I\'fpil':t
('nrt!o:-;n
1, l'alh'o: da 1~~I'o1a Pri,til':1 dI' ~\l'tilhnl'ia.
11." l:J.I:!j-l-\J,
'\I'llwndo
.\lItlll](·'
dl' .\lnH'idn,
t' 1:14, .J.H, :.\lal1ul'!
~Jpndt'" d:, ('lIl1h,1 ~1:11'll'lI's •':lnli\":l:
1'ar:1 o ~I'IlI'I' 111' :ll·tilhnri:
('''l1tr1\ l]('I'''lI11\ ( 11." 1. Os
,nldado;, _1':ld('It''':
do 1't'~illl<'lIto dI' infanwria
11." 1,
";os -t4,-I-:~, <1n"tao .Jú~(· 11<'llriqIH' :\r~lria ::-;:Ildnllhll da
(:allla"
H,)8/4f>: F<'l'lwnt!o (ll't:l\ in \"lIznll(', (' f):mj.J.l\,
::)t·!t:lstl;]" .10>;1' do
'-':lIIto
HilJ('iro '''1'10 ,,' II.. ]'(''''illll'lItl) d(:, il,d·n~lt:lri.t, 11.° n, ll." ;)~0j45, Bui ~lnll\7l'l
~f:trqUt'.
I l'L'l' 1 rll , "2bOí·1(>, ('ad,)' Cnn a!h" dl' 1\:II'1'OS,
:!();3: ..!G, .Toao lI('nriqll(l"; l\<lt(·lho Carllo, II, H1 l/4li, A 11tl'l!lio ~Ia>; ~)"1'('>; I'illtn I!I' :'\[1' quit:l, I' 47:!j Hi, ~\litl'lIlio
Jr~tlll('ll'o ~al'lIl<'IlII): do 1'1';.!:illl('lIto cip illlitlltal'ia
II." 1~,
n, ' -I-;)lJ,W, lholtilll ~Iallll('l .\11>\](1'1<']'([11(' cip ~\llInl':d dI'
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Sousa l{ois e ~faia Scco, 45Jj4:G, Jo~(;, do" S1\ n tos K cto ,
e 56Jj46, Alll{Iri('o
Hodri~u('s;
do rC~illl(Illto (lo urtiIhuria li~('ira II." 2, 11,°' 51/4:6, ~Iallll(II Dias Pereira
Áharo
JOS(; da üOIl(,C'i(:110 Félix
J'('~illl(Illto
d(l artilharia
li~cira
11,°
::,
11.°' 76G/43, Autúnio
do" Santos
(';mloso
Simão Leal ,
40/4.G, Artur .To,,(; 1':stalJisl<Iu Jurdim Soal'ps UOIl\eia,
4;4,4:6, Jorge
Filip<, Lopes
do Ho"úrio
Xllll('~, G2,4ti,
Alvaro
\-alada,;
]>('t(ll':'H'n, 30G/46, Fr<llH'i,,('o
Xu III'''
Uar('ill.
p 45nj4G, .\hílio
,\1\(1" Pl'I'oil'll do (111'\ nlhu :
du Es('ola Prilti('a <1(' Artilb.u-iu, II." 1::nJ/40, .\rlll<llldn
H('~o Hih('iro dos Snntos :
Puru o grupo
d<, llrtilharia
('ollll'a
1I('rOllll\('"
II," ~. o
Iurriol milit-ia u» do grllpo d(I artil hurin ('olltra neruu.i
YCS II," 3, Frunci-«:o
Xa\ ir-r Basílio, ('OS soldados
(';1<Ides: do l'C'giIJl('lIto d(' in íuut.uiu
II." 1, 11."; f)l/r) ,
UalllJ(ll
('âlldidll
S<'II:I I{l'go. 507 J5 .• \Ugllstll
H('ha"
Pil'!'S, :3G()/4G, ~[[II'io da Silvn PiIJl(Illta, (' J88'4,0, Hlli
,Ios(; Fl'I'Jlll1l!l<,s (':delas;
do l'!'gilIlL'nto
do inluntnri.t
11." Ü, 11.() ~;)9 -1,6, Carlos 1If:1Il\1('1 Lagoa (\ Sú: d"
]'(Igilll(llltll
dI' iu luurnrin
11." 1~, II,'" 4\)7/..{.;), Frall('i"(',,
PPI'Cil'l1 ()ol'd<,iro
d(' Sousa,
117/40, Jm;(; VII II II'''; J'i,
IIhll!';lIIda.
(' "{';)8/"{'(i, Luís dI' Ahl'Pu ('IISI('11l BI'<lII\'(I:
do r<'gilll('lIto
dI' ;ll'tilltal'ia
ligt'il':1 II." n, II,'" 177Hfl,
:\111II li I' I .\lIligll
Figlll'ir(\do:
4:l'J(i, Jo'prllalulll ()ristl'I\':IO
Xa,it'J',
Gíl/-!ü, ('arlos ~rollr:l Plllido, 91/J(i: .T1l~<".\prí,
gio dos Salltll" :\Lttos 0(11)(\": 160 4li, ,Jo:'to l\farlills
do
.\.z('\'l'do
(' Si":I.
(\ liiHj-!0, ~Iúrio Hodl'igu(·s
('rllzpiru:
do J'(Igillll'lIto dI' :II,tilharia
pP!'nd:1 II," ~, II," 3li(i/J(j.
LOlll'l'll<:O
Pillto, t' 4-i0,4ll, )"ilip(' Lobo ~I(Isqllitll;
da
Es('ola
Pr/tti('a
dI' .\rtillwria,
II,"
1:11;>/4D, ,\(,fll,i ..
•\lIt<'l'O dI' :\[agnlh,I('"
Bro('hndo.
1:1~8/J0, ('nrlos JOI'g'I'
dn Cosln
11:111111, 1 :W2/4\), ~lll1ll1(·1 011\'1'1':1 I' ('ullha.
1: 1 Gí/49, ,\rtllr .\hílio
1>11:11'11'dn CI'IIZ, 1:~:!tl4U, ,10:1qllilll da Sih-" '!'orJ'('s, l' 1:~;I:l/4n, .To,,('· ,lo:lquilJl
10'('1'J'(\il'a ~[a \'1'1';
Para o g'r;lpo dI' :lrtilhal'i:1
('01111':1 al'l'Olla\'('"
II," ii, o~
sold:ldos
('adl'lp~:
do r('gill)(,,,to
dI' illJ':llItnri:1 n," G.
II," ·t:!tl 4;), FI'I'II:III<!O \'a"('llIl<'l'lo
\"",,('iIIH'nlo
dn Fon:;('('a, (i2J/J,\ ('llrlo~ ~lnllll<'l ]>l'rl'irll d:l Fl'nlll:l1 f),'II'i:l,
J51jW, Fallsl0 Fr:III(,is('o do,.; :4nlllo,.; Oli\'l'ir:t. I' f>~):.?/4li,
110dl'igo
:\for,'iril
,\wldl:l:
do l'l'gilll('lllo
dI' illl':tllt:II'ia
11." 1:3, 11.'" 131j-!G, :\1:11111(11F('I'I'(lir:1 dll" ~:tlllo:; P"tu,
I' .t50/JH, Alltl'lIlio .\ugllslo
Pil'(ls ~:lII;.:.:t!ho .Júlliol'; d"
1'1'g-i1l11'1I1o dI' :Irlilh:lrin
ligl'ira 11." :?, 11." ;1:10/ t~), ,Jthl~
Baptista,
Sim()Ps:

('
do

36246,
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1G6/4G, Luís )!anupl d<.' J\'~II" Antunes, e 4~8/4G, Antúnio Dum-to \"az MillH'iro:
do rl'gillll'llto
dI' artilharia
ll('sada 11.° :!, II." 14911<:. r..~\lItúllio Franci:-l'o
Soure-

Pinto 11('Foruundcs Ficuviru. (' 154/"*5, Carlos Salvador
Xipto da Siha GUilll;ll~lC~: d" f<:,,('ola Prútil'<! de Artilharia, 11.°' 1:10:3/"*9, Hui Fl'l'llallllo
ri" Cn,llha Ülivuirn ,
C 1:104,'"*8, I'~dll"rdo JOS(" LI('('rd"
Pl'!'l'lra )Lu'lw,!o,
PI'OllIO' ido,

ao,

jlo~tos

adi<llltl'

indil,,,t!,,s.

no" h'I:IlIOS

do artigo

;)5.') do 1)1'I'I'('to u." :!1::~G5, dI' ~2 d(' ~\bl'll dI'
193~, l'olltando n ;\lIti"'lIidadl' dI''''\(> U dI' Fl'\ creir« ,k

1850:

r-

~\ a"pil'alltt'"

Para

a otiriul

Illili('i<lIlOs Illt',dil'O~:

o 1." grllpo dI' 1"lIllpallhias
dI' saúde, o~ "ol,~\do~
('a,lPt(·s: dll I'('g-illl('llto dI' inluutnriu
11.° 1, II." G1.) 44:
J01\O )l:\ria Castro dI' Lurvrdu.
:~014D, Á"'aro
:Matl'us
F(,I'I't'il'<l dI' ~fato",
~)f)!4D, Fl'allt'is"o
.Jo~,'· da Si" a
(iOllll",
:)(\/45, Fl'l'nando
)1aIlIll'1 'urgl'd<l" OIlt'ITl'iro
Xllllt'.;, [)98r!f) Pl'dl'o Eurir» ('OITPi:1 Lisl!o:\, GU~!4f),
Autóuio
~1:tIlIl:'1 Fl't'il'l' Estalll'o
LO\lro, 381/4ü, 1111111herto S("rgil) dI' Brito A,'ô, I' ;>3G/"*ü, ('''rio"
AIIH'l'to
Plúl'ido
dI' SOlls,,: do 1'l"'illll'llt'l
dI' illfa\ltal'ia
11." (i,
11.(1 ;>17,'4G, Anlll'
dI )h.!o )['lIliz
HilH'iro dI' C""\I'II
I' ('Ol'tl' HI·:tI: tio h:lta Ih:io illdl'l)('lldplltl'
dl' illfalltari:\
II," 17: 1\." n~lW44,
Il,qio ('al'd,,,,o
Flor(':-; Bra~il:
do
('('litro dI' illSll'llI';III d'l ~(,I'\'i(;o dI' "aú,lP, Il."~ ,~0 4D,
Luis :\f:tIlIlI·1 dI' Fn'ila"
Tl'i,'pil'a
I }illi", DOJ4D, Fl'l'IHllldo Gahri,,1
Pilllo ('<lI'IIt<l .\fOII"'I,
;)'2/49: :\[:11111('1
GOI,I1I''' dI' eal'\ :dlt<l, (' f>3'49, LIIÍ><,\Ihallo
da FOII""(':!
I' 811,:\ Gan'i:1 d" Ual'\'alllll;
11
Pal'u o '2. grupo d,· "'lllIpal1lti;\~
d!' "aútl!', O" ~old:\dll
1'~ldl't('s: d<l 1'I';,,:'ill\('l)lo dI' il\J':Jlllari;\ 11,° 1, 11." 111,4~).
1',I'I'Il:1,l1do ~f:11\1I1'1 Ho('k\ ?llt-dill:1, 3D} !Ii, \'Itlll' :\f:111111'1
1< (',1'1'1'11':1dI' .T('sll", ;>4:2·il\, ,JII:111A 11 I t'J1 IiII d:1 Sih:1 I ["I'
delm,
(' ;);>:2,4G, .\ntóllill
Edgal' • TI'l "1111 Yl'l\t\Il';1 da
ClIl1ll:1; do l'l';..dI1\(·lIto dI' infal\tal'ia
II." G, 11.11 ~;) W,
Al'lll:llldo
IIl'III'iqlll'"
Oll"dl'
d,· (Iii, ('i 1':1 T:(\ ;11'<'~, (l
87/4G, J(I~,\ Pil1to til' Barrlls'
do l'!''''ill\('1l111 dI' illl'nllt:\I:ia 11." 12, II."~ 4:~:tó, JO:l:Illilll ],:':ptl'itll ~:tlllo Hibt'lro da Cllnlt:\, 1:2 4:>, .\nlónio
Jo I" )fl'li('h l'I'j'\l'il';l.
8~ 4G, Alltól\io
dI' l':lIII}lII, FI'IillO dI' .\ltlll'id:l,
11:> ,!(j •
.To:-;('·, Diogo, 'O:l,I'('S P('I'l'il'iI Qlll'il'6~,
1 :H\ -l(i, Mi!to'l
Uodl'lgul':-; 1'1'1'1'1'11':10:11111'1:\.... t' 4-!c7 4G, .\1',)11 <I BrHI ...a
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(' Gala; do centro d\' instrução {lo :-i('["Yi,o de saúde,
u." ;)14:9, (jn~illliro .\gllcda d(' Azevedo. (' 54:,49, 11anuel Rodrigu{'" C'ardo:-;o.
A aspinlllt(·:-; a oti{'ial miliciunu«

lurmacêuticos

:

Para o 1.0 grupo dI' compuulriu«
do saúde, o~ ~ol<l,\{l()s
{'ad0t('~: do rl'gillll'llto d(' infuntnriu 11.° 1, n.O :~G4 46,
Xuno António d<> Cal'\,tIlto Est('n'~ Rosu, I' 5-1.0 -16,
Tr-lmo Tr-ixciru dI' Figu('irl't!o;
<lo l'l'giIH!'llto dI' infantaria 11.° G, n." 5:31 -1,6, Joaquim António
dI' Barro"
Polóllia;
Para () ~.o grupo de ('olllpnllltia~ .lo ,;aúd(', o~ soldado"
('Il!I('Íl's: do ('(,l1t1'O dI' in,tl'll<;:lo do s('l'\·i(·o dI' snl\(!t-,
H.o
..,1,9,.To''!\ Joaquim 1111i1gil1úrio:\«)lltpiro: (' 56/4~1.
J()~(\ Augusto ()liY('ira Curvulh».
J

S ;);)

Por podarias de

zs

de l-errretro de 19,j():

Promovidos
a aspirantes
a oficial milicinuos de infantaria. no- termos do artigo ;35." do Decreto
11." ~1:3Gj.
de :?~ do _\ liril de l\l:t?, o furriel miliciano c soldados
cadetes:

Contundo a antiguidade desde lU de Fevereiro de 1\)50:
Para o regimento
do infantaria
n." ;3, o soldado cudctc
do regilll!1l1to de infantaria
u." 12, n." J\.lG,Ji), 'I'omás
Ferreira dos Santos (~on\"oia;
Para o regimento
do infantaria
n." J,
sul dado cadete
<10 regirnollto de infantaria n .' 1~, n." ;~2'-J.[), Fornuudo
Hui (ln, ~il\'a Amorim :
Para o f('gilllonto <h- infantaria
11." Ü, o soldallo
('<Idot(,
(lo rogillwnto
do infantaria
n." lG, n." 4;~;\/-J.!1. Domingos l\ntóllin Pil'l's Fr<lIH'O;
Para o b·ltalh~() dl' {'n(:a<!ol'es !l." ~', () soldado ('ad('t( dt)
re~illlellto de infantaria
11." 1, n." (j UI Hi, J\ 1lt<'lIlio da
~ika GOIl(;ahe':
Para () hatalh:ío dc·III(·tl'alhadol'as 1\." :.!. o soldndo ('ade!1
do re:.:;illlol1to do infalltaria
n." li. n." ..1f)()/ Iü, .Io·'
.Joaquim mIJei!'o da I,'ollse(';(:

°

COllt:ul<lo a ri n t iguidatlt! d!'sde 11 de Fc\'(~l' ·iro
Para o rogillH'llto de infalltaria 11. 1, Os soldado.
do rogimento de inl'alltaria
11.' 1,11.° ;\lj.!li ,
!J('l'to )f('ve~ Hato. 8~).t/,4t', Pedro .N"UIlC'; ulinas
I ;!J:3/4D, ('arlo.;
A I],Pl'to Tiago l'roell('a
o j();}

de 10f.í():
(':Id teli:
,Jo.-l'· .Alo.
COI'I' 'ia,
H), ,J OSl'
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l\Iaria de Araújo Maraurido ; do regimento
de infantaria u. U ti. n.\) 500
Américo César Teixeira do
.
n'
::;anta
x.ruz ; da Escola "".1Pratica uc I n f antaria.' n , uS88'>/4()
iJ,
,
António Sill10CS da Silva, 8U ',49, António Barr?co da
Rocha Dillis 91G/49 Carlos )lário
Alexandrino
da
Rilnl. c 940/40. Joã~ Mareelino dos Hei~ Pontos;
do
regimento do artilharia
ligeira n." :3, 11.° 4G8/4ó, Raul
Lourcl1(:o rromás ;
Para o regimento do infantaria 11." :2. os soldados cadetes:
(10 reziniento
de infantaria
n." '1, n.:" 17/4;), Artur
Jorge Baptista Pires Monteiro, HG;),46, Luís Antón~o
~loutinho de Vascouclos
Dias. o (i~3/4(i, .João EmillO
Baptista
'})
.
vosu : do regimento
(cl' m f un tari
nria n. 0-) -:'
n.? 36::>. 40, An tónio da Cruz Rosa Baptista i do regl~
mento de infantaria n." 6, 1I.U \)39/49, . .A~ostlllho !~so
Melo e Castro de Sousa Guede- : da Escolu Pratica
de Infantaria.
l1.õ1 ,~)4/4\1, Raul .losé C;0Il10S Pelilgio,
D22A0. Fernando
António
Heis Pnulino '<lo Jesus. o
041/-i9'. Carlos Bento Correia:
Para () rcguuento do infanturia n ," :~. os soldados «adetes :
rlo ro~illlent() de infantaria n ." 1. u." 7:2 4G. José )Jarcelino ()rl'i('o l Iortu : do
r 'o-imonto
.lo infantaria n.? 3.
'
,.,
11.° 5:2\.lj4\.L Francisco
lnmncho Cnmpaniço ; da Escola
Prútica
de Infantaria.
!l,os
90;3/40, Nilo \'lauilJliro
Avelino lTcnri(!I1O . 90S/.!n \" cll.l1wio :\ligll!'l \'alollto,
111'(II
J
I
,
•
'),"'%;;,
• osé
Yilbona da
'osta Fragoso.. e 1I~11(1I
;; I rt,-',
.\nte1'o Alldn'· Palma ~\ntull(,s:
Para I) 1'c~imonto de inl'autnria D,o 4, I)' soldados cadetes:
(~O l'l'gilllcnto
de iul'alltaria 0.° 1. l1,os :)l,4l>, ,JOS(" do
\ou a )J:t<·hlldo. 7;),40. J\ntero
Frall('i~('o de ~ales
1 edroso de ~ealJra; do l'(\Crinwllto (l\' infantaria
]\,0 ,L
o
... "1 (O
1"• ranelSCo
11.. d" ,'t;;.
.\lbt> 'rto .ln Gama ÜI'UZ: do
r~gl~noJlt~ de infantaria
n,O
11. n,O ;>ti(},4\l, Aníbal
1-,11:11'0 :\1)]JI'l' (~l)lIleS
( :ilva;
da K cola Prática de
lnlant:u'!:"]\'
~)\I/·l\), Filipe de ~ou li ,J iII ti )1':
Para () ro.gltllento de infantaria 11,° ;>, (JS soldados ('adl,t(":

'l'ü

,

do ro;!unento de infalltaria 11,° 1. 11,° ;-):.?14l' .. Joaquim
dos ~alltos <.'IIHmhiull;
do rt'~illli>nto
'do infnlltari:l
11.° 11, n,~ ;-új!,!~. ,\cúcio \\\10'0
I ('I,e ('ft'IO' da
'
Ia 1'"
., .Joiio \Ta~I'O
,
I',Sl!O
J'atll'<t «'I' IIl1:tnt:\1'i'l. 11.° \:'I1.j\)
:\ral'ia .TOI'g: da ,'ih'a, ~l:.?l 'W. \TítOl' 'I;Olll(" SiIllOl'"
l 'amoiro,
U:'?li'40, F. I'ltallllo .:\lmul!.1 Pllneada rilas
Boas BJ'a.\'o. \1:3G 40~ Carlo T i 'cir,l d<' lllluil'úS Pereira :\lascal'cllha ... de L('1I1u "a
.~rt,AlltóJlio HihojJ'1)
do Santo..:;
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Para o regimento
de infantaria
11.° 6, o furriel miliciano
do batalhão de metralhadoras
n." 2 Audrt' Garcia
da
:Silva e os soldados cadetes:
do regimento
de inf'antaria !t,O G, n.OS :'?48/46, José Fernandes
Leite da Co 'ta.
O 465/46,
Muzafar Calil Ibeche ; da Es('ola Prática d«
Infantaria,
11.°' 854/49, Aunstácio do Amaral Campo ...
Aguiar Sarmento,
8G949, Louis Georgos Ferreira da
Cruz Krug, 9:3:?j-W, Egas Berrance Correia de Abreu.
o 933/49, Fornuudo
José Reino:
Para o regimento de infuutaria 11. 7, o~ soldados cadetes:
do regiuieuto
de infantaria
11.° 1, 11. li,)/4G, ('al'lo:,
AIIH'l'to (:onlt's:
do r('gilllPnto d(' infuntari»
11.° G,
11,11 54G,'·H3, .Iustiuo
da ]{o('ha ('ol'r(·ia; do l'('gil1H'llto
d(' infantaria
n." 11, 11." 71947,
l{og(\rio .Torgp ('a,-.tplo: do l'<'ginlPllto d(' infantaria
li," 1:?, II."S 10:341i,
Fran('is('o
,José 1I1a]'(:al -:\UII('S P("ri(', 1H\.H3, Jo"(',
Joaquilll Brito Hih('il'o VaS('o. (' 570 4G, Fran('is('o .T()S(\
Fortunato
fin:lI'('s; da I':~('ol:l Prúti('n dl' l n lu ntu ria,
II." 88149, .lustiuo I'eroiru ;
1'nra () l'('giIllPllto dI' iufnntarin
11.° 8. o" soldados (':Idl'tes : do r('gil1l('nto dI' illfantaria II." 1, II." 74;~A7, .\1'Inando da PlIl'iti('al:;lo \"('rís..,illlO: do r('gillll'llto dI' il1f:lntaria II." :!, 11," :3GO,-19, .Inuquim
COl'lho tlanto-.:
do l'l'gillH'nt() dI' illfal1(;lI'j;1 II." (), II. :!.-);3j-W, J\fa II 11(,1
l)olnillgIH'S AlIg(qi('o, I' ,-),-)S/.H;, l\'dro (:olll:ah ('... dI'
('an:dho
COI'J'l'i;l: do l'I'gillH'nto dI' illl';lIlt,lI'ia 11."
II." 'iO:!/-tK,
Frall(·i,,(·,. A h(':-, dI' (lIi\ ('ir" : d" 1':,,('111:1
Pritti('a dI' IIIt'alltaria, II." K)G,·W, Allt('lIlio 1-I1'('lIll<lillO
dI' I-IOll"" Yj(·jl':t. (' 9:!.i/ ..H). Jo,,(', l\lIgllstll :-;O:II'p~ F('r11

11

U

'

I

l.

11,111111'''

:

P;II'" o l'('gillll'll!lI dI' illt'.III!'lri'l II." 0, o" ~oldadll'i (':1<11"'t('~: do rpgillll'lIto dI' illt':tlltal'in 1, II.'" ~)-1'j4G. Antúllio
Fl'l'dpri('o
MIII';ti~ ()PI'\ I'ira, I' (i,-)(i,41i, .Jo,,(\ da 011-:1.
Oal'('('" J>a\'all: do r('gilllPllto
dI' int';tntnri;1 II." 1:!,
11." H4j4() , AIIII'1I1io )''<'rll:llld(':-' dlls 1-I"lIto" \',"l'lIt<': da
":,,('ola Pr;íti('H dI' Til f:lllt,lI'i:l , 11."8 8,-):! -tU, IIplll'iqllp
K<'lId:t11 (;lIilll:tI·'l(·:-', ~7\) -in, Adl'i;lIlo Fidalgo Mal'till".
(; 880j4~), .Joao da Co:-;t:t Np\ I'" :
Par:l () r('gillll'llto dI' inf:llltnria 11." 10, o" ~old:tdo" ('lldl'tl"';: do r('gi~II('lItll d<, illl':lIIt:tri:t II." 14, 11." 1:3~/~\t.
Carlos Hfldrlglf('~ dI' 'fllI~H ('fI"t:t: do hntalllao d('
IJlPtr:tlhadol'ns
II."
:!, II." ;W~/49, Apolillúrio
l>i:l-;
Clarll:
d" E,Tola Pr;íti(·:t dI' lllt'nlltnrin, II." h~):l,4!),
Ago"tillho
Ah <,s l+'al'dillt:t, H(i(i/4H, I >ialllnlltillo Bp·tI,
0:!n-in, Lllf" (:IIIII.:tg:t Hllqlll' .I('rt'lIlilllll !l:l;~/..W. AlI
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horto Malllcdl' da Cruz, (' 944/49, Alexnudre
.J o::;P (lo
Miranda
SoarC's Pl'l'eil'a:
Para
o regilllellto
dI' infuutnrin
n.? 11, oS sold,l(los
('11detos : do rezimouto
dI' illfant1ll'ia
II," 1, 11.'" 8G 4G,
ManuC'1 UOI1l~'s 1<'('I'I'('iI'1I (\ ;)47 4G, .Iouquim L('u1ldl'o
P'19U1'l!'a
,
'.
Dius;
do rl'O'illll'llto
dI' IIIj'uutnria. u. "11 •
Il.'''
.-);)949, l)ol1lingosOLub
da Üo ...ta Rihl'il'o,
(' :-)~1'
49, Jean ~Iul'ip Filiol dI' Rlillol1d : da ES('ola Pratl('"
de Infantaria.
11.'" 8GO J9 ~\f()IlSO ~lI'Jld('s,
SGl4ft,
N(I('I da 8ih'a Pinto,
l\
49, Jorge Figlll\il'l\do
d('
.\guial'
Costa:
Pura o rcgimcnt« dI' iu la n tn rin II." 1:!, os i'ioldado" (';}dPtpi'i: do 1'('gilll(\lllo
d(. infuutnriu
n." I:!, 11."S 8;) 4(;.
Antt'inio Tpks (h, XP\·ps. 97'46, J)('111Iillo Ha(·ta LOjl('s
COl'tês, (' J:)G 4ô, :\falllll'l d(; CUII'I)(I" \'ilh('lw : da ":,.:l',da Pl'úti('a dI' Iufuutnriu,
II.''' 87;3 49, Fl'l'lInlldo
Augllsto dl' Pina .\.II1<ll'nl 1\1(·lIdl' .... 877 40, ()z'lnlldo .\1\'('.
PI'I'('il'n dI' Cnrv.ilh«, 9:?O4\), .Joaquilll
j':IIIí1io do AIII.I1'111Cnlu-nl , 0:H 4n, Autóui» F'll'i'l Pillll'lIt(·1 d(' 1\1ol'ai"
Pons(·(·'I. (' U4G 49 .\nt"lIlio
~\rOllsO AIII;II' .. l:
Pura o rpgiIlH'llto' dp'ill!',llltal'i;1
II." V~, o J'lIl'l'il'llilili(·iallcl.
do 1'l'gillll'llto
d(' PlIgl'nhal'i,l
II." 1, F('rllalldo
O..h i,o
dos f;untos
(' os soldado"
('nd('t,,,;:
dll I'l'gilll('lllo
dI'
inJ'untnl'in
11." G, n." 9-!G -W, Ad.tlh('l'to
.]OS(; Mor<li"
1<'U1l-;11I: do ]'('gilll(,llto
dI' illfnlllnriu
II." I:!, II." :)43,'4(;.
B('l'ltal'do
.10'.,; Cal'\'alh;li"
(;allla:
do }'('g:illl('lltll d,'
illfantl1l'i .. 11.° 1:3, II." (i044 . P"dl'o Jo,,('· Hph'<ls PPII;I:
do hata1hito dI' (',I,:ad'II'"''
11." :l, 11." :!,-);3'49, .JII~(; Fl\l'Ilalld~·s:
da ":"1',,1;1 Pl'úti(';t di' IJlI';llltal'ia,
II." 871/4~',
:\lil';lIld,1 Alldl'ad(':
p Adp!tllll ~\lIgll~t"
.
al'a o 1'('glllll'lltll
tI(' infallt;ll'i:l
II." l~, o~ soldad(l"
(',1_
tl('~(',,: d" I'l'gilll<'lIt" dI' ill1'<lllt<ll'i;1 11." 11. 11.° :>:)8/4,\1 •
.J lla'.1 ~\ Il'xa ~Id1'1' U:ll'd""o
1)II:1I·tl' ('(,I·('.ill: do I'l'gi 111('11
III
(!l\ IlIlalllal'l:I
11." I:!, 11.1), 11li 4,(i. .To,,('. I<'l'alll'i:-;(." dI,
I")Il II !o , I' ,->G8,4G, .lO;11I Lllí~
Pl'rl'il':I (b \'I'iga:
d(l h;lo
ta!hao_ d" (·(}':adlll'( .... II." 7, 11." :lG>!0. Fr'IIl<'i"('1l MOllo
tl'II'1l \ ,al.<'lItt.: da E""'II!a Pdti(';[ dI' Iili·'lIltari'l.
II." 878/
49. Mano dI' ~\lllll'ida Fl'rr"il':l.
f' ~:>O4~1.,rll:IO LOjl"s
da Cl'lIZ:
Para
() l'(\gilll(,llt.O di' i111':111
1.1l'i;1 11.° 1\ os sllld:ldo~ ('adl't<,,": do I'l'glllJ('lIto
dI' infalltal'i:l
11.0 1, II." 18, J;">,
.Tos(' .t\II)('l't~1 dI' C:II'\ ,d!tll 1II'Ilriljll(,:;
A1\1'" do Hill,
(' 71,4G. ,Joa" C.ltrll FI'I'l'l'il'a da ~ih-a :\llIlltl'il'O: tio
]'('gilll('llto
d(' iltl:llltal'ia
11.° lO, II." ..j. '() 4!1, Fl'afll'is('"
dI' Cal'\ alho \T:1lt"I'ill ~fo"Tar,li;I1t:t:
.I" 1'(""illll'1I10 .II'
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n." 1:?, Il.O 10,\'46, Francisco
Jo-;(; Domiugos
<Il' Curvalho ; (lo batalhllo dI! cucadurcs 11.(\ 1,
H.O :?3946, :\Lírio Dia" Patinho
i da E~('ola Prática
de
Infantaria,
n ," 867,49, Rl'II<lto Luís Carvalho Sequeira
Az(', cdo ;
Para o regimento
de infantaria
H.(\ 16, O" soldudos
cadctos : do rogimcnto til' infantaria
11.° 1, II."S ;-)09'46,
JOS(; Domingos JallPil'o N('H'S, e 619/46, IA'OU<'I Jorgl'
Cnlhoirus : do regimento til' infantaria
11.° I:?, 11.° lBU
4G, Valpntilll Lo pes ; (lo n'gimcllto
([(' infantaria JI." io.
n." ,-)80,-19, Teodoro
Juaquim Pcroira;
do l.atalhão d('
('a(:a(lore-: lI. 8, 11.° :t?8 40, Iuácio Co('lho ()n ,IIlio :
_ da E~('ola Pr.itica ,do Infunnu-in,
II.°S 890 49, ~[úrio
Call1po~ Leal Diogo, (' 914, 4U, ElIg<"lIio Eus("hio LOJl('s
Guorreiro ;
Para o hatulhã« illd('I)('lld('IIÜ' dI' infanturiu 11.° 17, 0:;01, dado ('adet(' d<l I':,;<,ola Prúti(',1 dI' IlIfantaria.
n." 8ti(i
49, !<'<'rllalldo Artur P('ixoto d(' (>li\('ira ; .
Para o hatalhilo
ind('p<'lld('ntn
<1<, iufuntarin
11.° 18, O"
soldado~
(':Hleü's, da Es('ola
Prútil':1 dI' In fali tn rin ,
n.:" um 49, \·irgílio S!'l)a-:ti<lo \·i('ira ~pinola,
\14:!
-W, IIIlJl;h('rttl dI' 1\[<'d"i rll~ Cú IIJ:1r<l Bot('1I1O dI' "i, (,iro,:, (' 94:3,40. llIaJlIIl'1 IJI;l('io BolPlho dI' ~f('lo;
I>nl':I () l>ntalhão ind('IH'IHI<'Il11' dI' inf',lIltnl'ia II." 10, o ~ol, dado (':td(,t(" da 1~'w(\ln 1'1'(lti('n d(' TIlf'nnttll'i:l, 11,° 93.-)
-+O. Uog<"l'io :\fnxilJlinn I,'ip:II('il'a da ~ih:1 :
Par:l o hatalh,i() dI' ('nl:ndor('~ II." 1. os .;oldndm: ('"d('\(',,:
d(\ 1"(';;iltl('llto dI' illfnlltal'i<l 11.0 1, 11,°' -!~)!.H), ,Joaqllilll
~\cll'i"IIO Pai" !lI'aIH") 1'('I'('il'a !\Tota, (' H·l, I(), 1'\'I'll:In<lo
:\[allll,,1 dI' ()liYl'ira ...·ol'ollhn: da 1':";('I>la I'l'úti('a dI' lnj'<llItal'ia, II." ~):!:3/-W, ElllÍlio U(~":tl' (;al'('ao dI' ~[iI'Hllda
Heha-.; ;
1'''1':1 C) l>atalh:to dI' (,;I<'"cI(\I'('1'; 11,0 :!, os sold"do..: I':tc!ct(·,,:
do 1'('gilll('IÜO cII' ild'antnl'iôl 11. I:!. II.''' K!l,.~(i, _\rlll:lTldu
<1<' _\IIILt'ida ('alll(\liIlO (' ~oll ':I, (' 1;~(j 1(i, \Iallll('l ('al'l'ls .JÚlliol': do h"t:dhao d(' 11I('ll'alh"dol'ôl"Õ 11.":!.1I.');~()71
(!l .• JOSI\ l'('c!ru OIJ('c!I''_ .'!:I<'hac!o ..';'lj)ol!'s do ,'"tln'
. 'alll:l ~ral'ta:
!':lrtl o hatalha" dI' (';IC~;lClol'(', 11.° ;\, os ,(\I.!ad(\~ ('ôld<'t("
da I:.,('c>ln 1'l'ôiti(':1 dI' IIJfall t:ll'ill , li.'\· Kj I, l!), ('<11'10"
Lili..; :\[ol'('il'n, !)()~1/4!),1),,\icll·:du:ll'.!o
do .\111:11':" I,ito.
(\ ~()1/4!). Alltc'lIlin :\[allll('1 V('i",,;
... .
Pal'a o lwt:dh" ) cll' (':wôlclol'('" II, .1, 1I'i "olclado' ('acl<'tC':i:
do r('gilllpllto cll' illf'ant:lria ll.() I, n.o ](),.~i, ,Jnilllt' U(\IIII'S ('o('lho
Pin'icwhi;
cla 1','H'Clta 1'I';ítll'[l d(' TlI!'nllt:II'ia,
.Iorge
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n. ° fl1 ~/-!-0~ Artur ,J OSl' de Cisneiro»
Forroiru Montei rn ;
Para o hatalhilO de l'a('a(lor('
n.? r). u" soldados
«udcte»:
<lo rpg-imcnto
cip inf';\lltaria JI.o
n." ;}BOj-!-li, JUSl~ l'Pkfitino Hil)piro dos Halllo~ üV:! -!-U. :\Iúrio L~og-n('ira IIl'
Alllleida.
(\\)-!-/40, 1<'l'1'II:1II1I;) Ah l'" :\[artiJl~ o 703,'-!-9,
Luís Filipe Fernandes
da :-iilnira
r Lorena Ermida :
do rl'g-illll'lItu dI' infantaria
11.° .\ 11." 8~.-)/4(i, J OS(' J.oaquim dn" Nevr-, )Iartins:
da l':"l'ola Pr.iticu de Infuntaria. lLOS xGB 4V, .To. I" Dias :\farquP'" S(i4!-!-V, Fl'rJJa!)(lo
.\ugu,,(o
da Co"ta Souto l' ~loura,
p 8Ii8j4!1~ Francisco
Tcmudo
L'alnnl :'I10]\('ada: do l'rp:ill)('nto
dr urfilhuriu
ligoiru
1\,0 B, n.? (i7f41i,
,Joao
:\fanupl
Cota Ag-o:-;tilllllJ
Dias:
Para o hatul hà« (I!' l',l<'adorc:-; JI.0 li. os "(lIdados carlctcs :
do hatalltil<l do ('a('adore"
11.° 1, J~.o ~tií -!-n, .To é Frun«isco Linu : do llat<llhrll) dl' 1';l('<I(lo]'('s 1\,0 (i, n." ~K·i,49.
Manuel (jPI'al(]P"
~~\IIH' : d<l j':"l'ol"
Pr:ítil'a (]p Infautaria, II.U ~\)1 -!-!), AlItúllio :\f;t!l'at<l .luliiio ;
Para o ],;Italhao
dI' (';wat!oI'Ps
11.° 7, os soldados
l'adl,t('~:
(lo l'l'gillll'lIto
(Il' illfalltaria
11.° li, ]1.0 ~):!:~41i, 1,('011('1
Dias l'inlH'il'o dl' AIIIIl'ida I{o,a: (la E~('ola Pr;itil·;t (II'
Infantaria,
!l,o. \lH)r!9, Ant(,llio
I )Olllill~O:-; (lo ~Oll"a ('
Andradl',
l' 94940,
.10"(" ~\lIdd'I'pt'l'ira
Hibas:
Para () hntalh~1f) dI' (·;I<'ado]'('..; H.O 8, o..; :-;old~l(ln" ('~I(lete~:
do l'ogiull'nto
(h' il;f:llltaria
11.° :~. 11.0 ;)O:~,-!-7; ~\c:íI'i(J
(iOl'tps "ahrit;l: da E':('ola l'J'útica dI' 11lf',1lIt~lri:l, 11.° nOti
49, Vítor PI'aZI'I'l'S (111 ~1I\'l'J';i1 H(Jdt'i~\I('''':
Para o h,~talhao dI' ('al'adoJ'!''' n." V, O' "Illd;;dos ('ad"II''':
do. r~i!;llIll'lIto
d" illfant: ria n.o , !l.o {iU; -!-7, A(!t',lio
()II\ "Ira
(';1111[10:-;:
dn l-,"('oJa I'r:'lti('a
(I" IlIfalllarin,
II.(I~\l~;),'40,
AIp,'and!'1' }lPl'I'ulallo :\Ial'tillti Co,:tn, I' \130;
) 40, .\IIt<'lIIio AI"(,,, 111l1'pir: 13arhll":l:
I ara o hatalhau
de (';II::ldOI'Ps 1\." 10, o . (lIdado., (';11]('.
tl'S:
do hntalh;)o d" ('n<;;lIlo!'I'~ 11." 10. II." :!81'.J.\I .• \1Yar~ da Silva Fl'('ita~ l'aIJlH'irn. (' :!8:! -!-\J. ,Ioao B:tpti"t:1
dl'. ::3oll"a
da K ('(da l'r;ítil'n dI' !Ilf'alll:t
(\ 8(\-~f(,IIl'';('"
(
( Fale;llI:
rw; 11, l v(/':±\J~ .\h'aro
?!Inllupl Pilla .1" ..\Iomis (~IIl'il'tl"':
P:ll'a o l>at;ilhan ~I(' 111('!ralh:lllnl'a, n.() 1 ()', old"do
(':1_
d('!!'s: do l'('glllll'llto
dI' iHf:llItal'ia 11.01, H." H8:~.lli,
Jo"ó Ah(\s Paehl'I'O! f)lI.J. 41i, :\fall\l"l Anlllndill ('OITl'in
dl' ('alll)lo
)fl'lldl"
dL' Oliy,'jm,
lil,_() .l!l, ClúlIdio ,Jnu()
Fl'lglH'irn,
da Silva ('ol'llto (la !:ol'lHl, ( li!lli 1\1, .AlItl,lIio PCl'l'ir:L (II' Yilhl'llU (;011<'1\1,,(\ da ( IIlIha; do I'l'gi1ll('Il!o dl' inl'alltal'in
n.'l 11. ll.o ~)i 4fi. 1ll'lIl'iqlll' ~Ia-
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nuel Ruivo Reis Pinto; da E,;eola Prútica de Infantaria, 11.°S 8;)/,49, Joaquim Joao f)('lgado Batalha, e 947,
49, Alh(\l'Ío Lumogo Barbosa Brngll;
Para o hatulhão de metralhadoras
11.0 2, os soldados cadetes : do regimento de infantaria
Il.o 1, n."89248;
Alexandre Ferreira Pastor Fcrnundos ; da Escola Pniti('a de Infantaria;
11.os 87')j4D, .José 1':Jí:-;ioRodrigues
'I'rulhão, e g:n/4n. l\lanupl Emí(lio Frúis Curruscu ;
Para o hatulhãu
de metrullnulora«
11.° 3, os ~wldados ('a, .k-tes : do rcgilllPllto
d(' infalltaria
11." li, 11.'" 44044,
..\knro
Xluuuol OUilllarií(\H (\ Sousn, 4;)1i41i, Alltóllio
.Aguiar dos Snlltos, ,-)0(i,4H, Autúni» Tnvurcs Xogupir:l;
c 94~j49, .Jm,(1 ~[;írio Fl'rll:lnd('z
1'\'ITl'ira;
do I'('gi1I1('lIto de illl'allt<lri<l 11." 1~, 11.0,-)(i;) 4(i, ,JO..,I',.\ugusto
Hibpiro
da (lr:H:a; da Es('ola Prúticn d(\ III I'anturiu ,
11.'" 88049,
Autúui« Vítor Fr-rrt-iru BJ'()('hado, KK~,4n.
Fl'rllalldo
Hilrl)('do :\Iarqup.., VnIPlltl'.
I' !l'-):?,49, Ahílio
l lert-uluno Aruújo ']'0111(" liuruulho ;
Para o hutu lluio .le (\llgl'llhos,
os soldados ('~lil('((,,,;: do
1'('gill)('llto d(\ inralltnri~1 n." 1; II." ;~!i;~4!i, Alh('l'to
Dias
d(1 Rou"a
Hio,.;: da Es('oln
PI'útil';)
dI' Infant.u-in,
11.'''
!)3U 4\), .\Ift'l'do de .Iosus Il<>llto, (' !l4K 4!1, ,Joilo
.fosll 1<'('rll:llld('-;.
PrOIIlIl\'idos
a <lspirnlltl'S a otil'iill
IlIilil,inllll"
dl' ndlllinis!ra,::'lo lllilitnr,
IIOS
1('1'1110"do artig', :3:>.11 do 1)('(')'('to
11." :H::3li.), d(' :?~ d(' Abril
.1(' 19:32. l'Ollt:llldo :1 nlltiguidad(' d"sd(' 9 dI' }o'(,\l'I'l'i)'() dl' 19f)0:
Pnr:1 o 1." grupo d(' I'olllpillllti:ls
.II' suhsist0l1l'i:ls,
O" :-;1'_
gllillt(\S sold:ldos 1':ldl'll's:
do L" grllpo do (,Olllp:lIt1lias
.II' :-;11
h:-;istpll I'ins; 11,11 7/-iG, 1\1:11111(.1
Pl'rl'i ril d(' ~h'lll'~('''; do :?," grllpo
dI' l'OIIlP:llllti:IS
dI' sllh~islf>lI('i:ls,
11."1 tij.J.ti, .]o~(í Pillto
do .\lIl:1r:t1, Hi:),Hi, JO:-;I; )1:11111('1
dos Snlilos <.:':11'\:1
lho,
Fr:IIII'is('o
Allt,'lllio
':1Il'iro,
,i2:3j49, (01)(;:110 V:lZ Pillto da I,'OIlS('(':1 (' :-;(1
P('I'('il'a I' C:IsII'O, .t-:?4-/-W, .José .AlIgllHto L:ltillo
d:l
Lnl)(::I Co('lIlO, 42;)/-W, .JO'iÓ l\fari:i
SiIIlÕ"" Co('llto.
-i:,!(i,'4D, Alltl"llio
1',:rl'ir:1 do~ S:llItos
Uilli.s, .l:.!7j.t-n.
,José AIlt<'lIlio .A1I1:II':t1 }<'('I'II:llld(',;, 4:.!!1/4!1.. Jo~Ó 1'1111('"
[<'I'I'I'(\i ra, 4:W/49, J\Lt II1Ipl d:l I·:1lI':II'll;)(~:IO U 01)('1\h'('';
LOjl('s,
431,4-9, .JosÚ .JO:lqllilll J.opl'S .1(' l"igl)('ir(,do
Lllís. 4:34í49, .\IlIÚllio
Bi"s:iÍ:1 B.lrr('to LOJlP:; ~T:J\':lrro,
.t:HJ,49, Allt{,I!io 1\[:11111('1
Hilwiro,
440/49: Alldrl', ~lnri:1
dI' )[('11(''';(''; no"a,
U2j49, .\III"'lIio
FI':lll!'i"l'o
[)illi'

:n:3/4(j,
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da :::;iha 44li 49 Al\'aro dos Bpis Barros. 447/49,
::\Lírio Jo~é GOll(·aln'" :\farqups, 440/4:9, Heruüni Caeiro
J>prcira, 45140'
Luis Co('lho Fvruundes
dos Santo",
*~)5/4\), Rui :\r~lIluC'1 Forte" Monteiro, 45{i/49, F('rnuudo Cardoso,
4f)7 4:0, Joaqui'll Eduardo Co]'r('~p~IOl'
T00i:xpil'a, ,*58/4:0, Orhuulo II('Ilriqups do" ?allto" I' ('1'rorru, 461,49, Arnum.ln .Jo't" 'ilya dt' Pal\a, 462/4Ç),
.JoÚo Joaquilll OOll(:ah('" Bib(,iro, 4()3,4fl, .To"é da
Co"ta Pinrn, 474Ç),
Curlus Alberto UOII(:ah'('~ d('
Castro. (' 47rJ 49 ]solillo 'l\'iXl'ira Vitcrho ;
Para o:', ) o' grupo de' ('oll'llallhia" (I'I "II bsi
. I
SI" t"'('11('1:1",~IS ~o.(lado" ('a<lt't<,,,; do 1'l';.dllll'lltO iufautnria li," 1, II.') ,16/4h,
Armando Luis dl' Cnrval lt» :\l()rai"j do 1." grupo dI'
('olllpallhias til' -ubsistêucins,
II,OS1/4ü. Jo;1O Vitorino
Abr.uitr-s ~1ontl'il'O. (' 5/,*6 . .Jo"é Augu.;to RO('ha; do
.) " grupo III' I'olll]!all Ilia"
'
'I "u b "I"' t"enl·J<I". 11.," ')/4(
-,
1('
- i,
('arlos :\LIIIUl'1 Ul'lélll d(' ()Ii\ l'ira (' ~ih ('ira, ;}/-i.6, .J()~..('
Luís Esh'\l'''
da FOII"('I':I, -i./46 , .l úlin P('tlI'O ('alJl'ita,
;)/-HJ. Fl'rllalldo Au~u"to Ih"to" • 'alldilll dI' Carvulh«,
-1:4'46, l!'l'r 1I:l li <I o r;'r:Ll]('i:'I'o Co-t» B;II'J'l'lrO", ,~8/4li,
.Tono Fr:ll]('isl'o Cardo"o 10'1'1'11:""1",,,49j4G . .T úlio dI'
~\IIIl('ida :\Lu'hado, :H/"W, :\ligul'1 Artur dl' :\lorai" :\la;
('l'do Barho"a, ;)2/4G, ErIll'sto Júlio da CUllha (' .Sa
dI' Can alho Vas('oll('plos,
~)3/4G. Armalldo Bajlt,~ta
da Co:'ta, 11746, Carlos Madl'ira
:ln~r( 1I1l111 PrOPIII;<I,
l:)9j-iG, Josó d:1 Si" a Godillho, 1()~/4(), Gérard :\lari<l
JII~~Lp\,pque dl' ·;I-.;tplllLo]!l'''', 16:~/4ü, Arlur G""I!'S
Fl'l'II'(' Quinta,
lG4/4G, 1·:ul'i(·o F('rll:llld" V('lltura .\I,rlllltl'S, 417j4G. Hat';t1'1 Dllartp Lllhll, 4~OA9, .JO"l' Hi('ardll O""<;:II\ <,,, .Alllll'ida, 4~1/4fl, .JaillH' 'l'pod"l'''
l'cllllbo C<l~t('lo Bl'lllll'o, 4:?~!-,!\), 1<'('r1\al1d" dn Galll<l
C<I:-'ta lllwim, 428/40, Luís do" :-:;n III"" 10'('1'11:1
I1dc'~,-i.:32j4H,
.Jllsé ul'.l"l·pi,'" ~r:ld('irn .Júllior, 4a:V4\l, Alltc',"io Crllz
.II' ()II\'('lr<l, 4:b -1:\1, :\!allll,,1 do" Santos P:l~"iillh:l'"
4:36/,,19, ,To'ié :\1allll('l ,'lIusa P!'rl'irn, ,~:li4\), .A"túlli"
:\ror~ad() Pires, 4:3 /40, .JouqUilIl I':\'al'i~t" dI' Figllt'ir('d" Praz('l'll'i, 441/49, F\\I'n:llIdll .\u~u~t" :-;il"()(,~ S('r'
I'i'ln, 4-iB/,4rJ, !<'''I'll II lido ))II:1I'\(' C" ...tu d;1 ~ihl'il':l, 44~)/49 .
•\rtll.1' PII'(,s ::\1a 1''1"<'''_ :\lai:l, 44 /4\). .Joa" :'I1,II'ill '1'1lZ
PPI"('ll'lI dl' ~[01l1'<I. 4<)0/4\l. \'al""tilll
X:l\ il'l' Pillt:ldo,
4~)~/·!9, Alltt'illio ~li~II!'1 FI'I'I'U do ~allto
.If);\/,W,
Júlio p('!'P" :-;dlllltz, 4(i-t./49, 'Jbl\ut'1 Fl'l'lIlIllcio Figlll'i1'1'<1" dI' C:,,'\ n 1110,...j.80/4D,An túnio A h ('., \'j('i!':I, ,18·1/ H).
"\rlIaldo Fl'I'Il:llldo H()dri~ll{,' dll"; Allio~, ;)07':1\1 .. loOtO
.TIIJH's B:II'1'l'to, l' ;)~7ri\l, Jc)"é Ain" n,ll'l'in' ;\h:lI't'z.
I
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Por portarias de 21- de Fevereiro de 1950:
Promovidos
a uxpiruntes n oficia! milicinuo» de infuutaria, para o centro de mobilizucão
de iufantnria 11.° 1,
nos termos (lo artigo 3.° (lo Decreto II. 34:7li6, d(' 1~
de Julho 11(' 19-1.), contunde a untiguidude dO"I[(' 10 110
Dezembro
de 19J9, O" seguintes g'ra(luados da Legião
Portuguesa:
U

Soldudo do ('t'lltro tip mohilizncào do i-ipl'\'il'o (h' saúdo
J1." 1, 11." 170j:'3B, El0tio tia SilYH Yah,tlt(':' (' numcebo
António Ilonriquo de Azevedo Pinto, 11.° lJ5/19-10, dI'
ordem 1111fregl1('~i1l do ~1Illta lsabcl, 4.° bairro d(' Lisbou, úr('a do distrito <1(' rr-crutautento
(' lllohilizado
n. o 1.
Promovidos
a nspiruu tt-s a oHeial Illilil·iallll;-; 11(' artilharia d(' ('alllIHlllba, 1I0'i termos do artigo Hf)." do ])\crcto JI.() ~l::3li5, 11(' :?:! d(' Al)]'il de 1\):32, (,()lItalldll a
:\lItignil!adl' d(\";11I' ~ de Fcvereir« dt' 1\1~)0:
Para o n'gilllonto
tl~ artilharia
lig{,ira 11." 1, os soldado"
cat1<,te~: 110 ]'('gillH'nto do infnutarin
n." 1, 11." f)3:~/4G.
.Jorg\' António
Rodrig\l\'s
tI(' Aruújo : do ['t'gillll'lIfo <1\'
iuluntaria
II." ;~, H.OS 5:?8 -1Ü, .Jacillto
Mall\lPI Pardal.
(' 5:30,49 . .To..;{· Jneiuto tJlt1I''i Madeira:
do r('gill1('l1to
dI' iufnn tariu I!." 12, 11.° 83~) 4(\, Arnuuulo :~lt\l'gio dI'
Ai-i~i~ Fignl'it't'do
110 Puço ; do regimouto de nrtilhnri«
li~l'il':t I\.U :3, II."S 300 46, .Tos!" Fralu'i:-;{'o ClIltll'irll ('11"tclo Branl'o COl'll()\il, P 4..1.1...!li, Jmi{\ IIl'llriq\lI\ 1<'1'1'r('ira dI' Ca~tro:
dll l-:s('ola Prúti(':1 dI' Anilharia.
I!.'" 871 ,~9, .T1l"{·'l\'ixpil'lI li'lIrin, !):!4 ·m, Vas,'!) ~:IZ1I1'I\.
tJClTH }"PIT{·ira, 1:0:~;349, lkl'II<lI't!O Hni (:olll'uh ('...
~nql1('ira Cpntilll!o,
1:0:37,-19, Hlli \Tilnn'"
ol':!llir(l,
l:1:~O,' ..W, J\I\'Hro Afoll'i() dI' Oli, ('ira 111'III'i([1l1' . ('
1:17440, .JO"I\ Fr:II\(·is('o .\Lll'till" ~liil'lI11:
rara () 1'{'g-ilill'l\tO 110 artilhlll'ill ligl'ira II. :!, o ... "oldl\ll"..,
I'at!{\t('s: do r('i:!;illll\lIto dI' infalltllrill II." 1, I!." (\00 G,
.Ah·,·alldrl' :\fallll('1 Pillto "\'1'1'1'1ra: do ('(·~ill(( lItll 11(' infalltnria 11.° li. n." G71 ,.t7, ,Jw,,\ ,\11"'1'10
,.. ~[ClI'l'ir:1 dI' ..'qU"1I
PI'r(·il'lI; do rl'l-!:ililPl\lo dI' infantlll'i:1 li." I:!, Il.o .s~ Ui
...\Jh('I·to Pillto Vllkjo,
101 .W, Fl'rnalldo
)Into' 1'1'1'1I11nt!ps dI' ()Ii\ l'ira, 44\) IIi, ~\Iigl·lo Pirl''; da ollt'l'i 'Uo.
;)(il' ..W, .Jo~l·' ~ll1'''"I:lgo Bouifúl'io. I' r):~8 ~7, '" illli1'O
Hodl'iglll''':
do rl'gillll'lIto
dI' .trtilllaria
!ig"ira D.o 3.
li." ~)7 ..tO. .To"!' Edllllr,ll)
B:IITI'(O ~r:lrqllf''' dI' '" tilho:
""1
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da E~('ola Prúticu .lr- Al'tilhal'ia, 11,'" 8J-i,49, António
:\Ial'([lll'~ COl'l'l'ia I' '"aI!', 1:087 49, j':(luardo Bapti"t~L
Femandl's,
1:117 4~), Bernardo .Toao Lopes de Calh('lro-, t' }ll'llcsP-;
da
ilveira P Albizu, 1:131 49, Luis
AUi!:lI~to Cal'l'pta~ Barata, 1:13~ 49, Adolfo Ferl'l'il';l,
1:154,49, António Yil'l'nk ClIilllhra~ I' 1:~1:? 49, Cal'lo~
Alberto
()al'l'~ Bordalo;
Para o I'I'O'illl{'llto do urfilhnri« liucir« 11.° 3, os snldados
, ,"
,
o 1
I'adl'tps: o do rvziuu-utu ([p JIIl<lIItal'la!l,
,11. os 43/4li ,
João ~Iallucl -rragalha('~ ROIll'i~lll's Pereira, 640/46,
Octávio Murtin« Duarte FI\I'I'l'iL'a, (' II G/4ü; Carlos AIvohia do~ An.ios; do I'I'~illl('nto 111\ infantaria
n." 1~,
Il." 139/-1,9, Jos{' 110 • aSl'illll'lIto da Costa; do J'I';.!Inu-nto dI' artilharia li~('il'a n." 3, 11.°.49;46, Fernando
Viana Rodl'i~UI·S. 3fl8:4(i, JOI'~;' :\[olll'ao Sanchct, ~.
40014G, .los{' Oahl'il'l dI' ,'ousa Guiumrâcs ; do 1'l'~Imontn dI' artilharia
\,l',,,da IJ." :!, 11.° 450l"i6, Artur
Jo~(\ dI' Oli\'l'il'a I' Pinho: da Es{'ol" Prútil'a dI' Artilharia, n." 1:01:! 49 .. los(', d(' Olivcirn Claro, 1:109,4H,
Raul dI' Sousa Lpitp dI' Aluu-irln , 1:119/49, 'rolllús
:\lm'ia (lo }{osúl'io da U:11II:l1':t Hl'lJ1'lo dI' Andrud«,
1:12349, António Teixr-iru da ,'ih'a, 1:1:!f)/40. l\'dl'o
Jo"(\ Guorru Ft'I'I'pil'tl J )ia", 1:li3ô 49, JOS(" Tootónio
Lima, 1:] 37/4:9 GI'rIllanO da ..:\SSIlIH;ão Carnl'il'o,
1:1411,49, .Josl' :Túlio Cravo ~iha, 1:1504\), Isolino
Ji'{\lTeil':t
dI' Bal'l'o~, 1:1:>1,49, Jaillll\ Carlos Bol'~l's,
1:1GO,-t.9, UOlu'alo Arlindo Al\"(,., da , iha Araújo,
1:17:3;49, Júlio do Fundo Granjo. 1:18U -tO, j)uartl'
.Jt!Ul'S da Gania, 1:1 \)0 4n .Jo"l' '~lic'npl :\Iorl'il':l 1\1.11'-Bricll' Fpl'n:II\(II''';, J:Hl1l-t.~i, Ak 'anSn' ~lanllpI Al'IIallt
dI' :\fl'lldolll:a, 1:1~)2 4\), EdllllllHl1I António dos f;anto~
r:~'l'l'eil'a, 1:~UÜ/4\), Uni dI' Jlan'do 1<'I'I'nandl", 1:UJn,49,
'!tOl'
Rodl'lgIH'" PinH\llh ~ Hodl'l'''III'''i
.
t"'I,.- 1")0 4",}, !"I"tn(
('ISI'O Matlllpl l\'f('il'a
(llll'lha
da, ih:1. 1:~1l .H)'
Hl'rlandl'l' Filipl' :\[al'ljlll'
Talltano, l::!:!:-)/J.n. H1I1H'1l
Pro{'J)I_;:l dl~ Fl'l'itns Hibl'il'o. <' 1 ::!H'j40, António 131'1'narJo da Cruz Horta:
Para o ],1'~illll'Jlto dI' :tl'tillwl'ia li"l'il'a !l," 4. ()' oldado_'
(':uloks:
do I'pginH\nto dI' inralltal'h 110 1 nO '}C')1I 41i,
.10;10 Jallll(' P:u'hl'('() Vi(.il'a: do l'p('illll'nto dI' infantaria
!l 7
;-)C)~/ I ri
A lit"OIllo ...aI',
1 r, Jf:t,'ltado; do !'pgl-,
n,
; 11. • - -til
1I1l'nto de artilharia li~l'jJ'a n," :L!l, ,H~4;), Uni I':ng{'nio :\f:U'qUI'''; da 'unha :\[ol'(.jl'a dI' C'arntllto Pinto,
4:G.. Jorio Jo (', lia 'o,ta Blljlti ta. (\
H). ,,\n"lIsto
.II' Carvalho ~l:il'till": da 1',";I',lla Pl'úti('(l .II' Al'tillt:\l'ia,
T
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11.°' 8f>6 40, Áharll
GIH'1"1''' tIl' Oliv oiru, 0U\),.+\), Alhino
Coolll() do Anunal, 1:04:0/49, JIII'I\ IkrnardiulI
da I"'iha,
1:127 ..19, Joiio l\lauul'l
Oli\'l'ira
Vakn(:a,
1:1:~4 49.
J(I~é da Fnnsceu, 1:141/49, Manlld António Sil\('1'1rl'
'I'oixoiru,
1: 14:3/4n, .Jai 1l11' A rtur L(I]lP:-< Ma rq III'S dI'
Soto l\fuiol', 1:188/49, NOl'hl'rto 1\lar<[1I1'1'do Na~l·illll'lltn.
1 :202 49, JO';I\ Clomr-nt« dI' 01 ivoiru Bupti« ta, P 1 ::230/-i\).
António Luis f;oal"(''i Peroiru dI' Quoirós ;
Para o T('g'illll'utll dI' artilharia
I;g'l'lra n."
os I'old"do:-;
(·tHh'tt'H da ES('ola Prútl('a
dI' Artilharia,
11.°· 1:102/-i9,
Fernando dt' 11atos Brog'lH'ira, l:1-!0;-i0. HI'nato Halll
Dantas BaIT('t()~ 1: 14-i 49,.1 oi'lo K IIlll'S uo,; Rl'i!"!, 1:1 G1j.W.
Fornand«
:\(anul'l dI' AragilO FI'fl'('iI'H, e 1:1 7/-iCJ, .:\lanuel Ago!"!tinbo dos Nalltlls;
Para o n'gillll\Jlto do artilhnriu u." G, os !"!oJdados cu(kt<,I':
do rpgillH'llto de infuntaria n." 1, H.o ~O,-i6, .Joãll \'az
Brito Moita, I' G5[);46, Carlos dI' AZI'\ r-do Hodrigups
Júlio; (lo TI'giIJlI'nto dI' infantaria
11.° 11, n." ;)7ü, ..J.ü,
Fruncisco
Jorgl' Martins;
do l'I'gillll'llto dI' artilluuiu
Jigl'ira JI.() 3, n.:" 41 -16.• JoilO IlPnriqlll's
dI' Sous" Rú
Purciru, lü2í4G, F('rllundo
\'I'loso LO]ll'1' Gaio, HOf>,'W,
Fl'rnando
1\lalllll'l F't'I'IlÜO Pit't,~ dI' C:rrndllO. e :3:31/46,
Múrio Alltónio P:rrrl'ira
Hos:t; da I.~~l·ola Pl'úti('a dI'
Artilhuria,
n."s 1:107/,t9, Adur UU('I't'l'il'o do t'anllo,
J :11249, Jo;'jo Allastú(·io Frpil"l' PilllclIll'l ti!' N[qlol(,s
dI' Canallio,
1:17(i,-i9. Al'g('ntillo Antóllio Frallcis('o,
1 :lGG/49. Fertlalll!o
l\1allltl'l til' ()Ii, ('ira F('rl'l'ira
<1:1
l{o('ha. l:Hl3 40. L"í~ l\lalllll'l dI' J\llIll'ida 111111'11111,
1 :197 4~1, .}oaquilll tI,l ~ih ,I FI'rllandl's,
1:'2'2 1 40. Vílor
.fllaqui III 1{ot'pira. I' 1 ::?:!:~49. Orlando PI,tlm.
Para o 1"I'g'illll'It!O dI' al'til1lllria III's,,<I:1 11." 1. IIS ~.dtl:1<1os
l'adl'll'';:
dll I'l'gillll'It!O dI' iII 1'<1 II1<1 l'i,1 II." I, II." 03\)/ Hi,
('arlll" :-:;l'rl{lI'io :-:)1'lI,1I'l'l'l'ir,1 d:1 Costa; .III rl';...illlllJllo
til' illfillllilria II." ti, II." (;'2:2/47, 1)",11'1(' ."""11 Col'llto
Ll'IIIII~: .III 1'('gillll'lllo
til' arlilharill
ligl'ir:1 11.0 n.
II."· ()41/~r), }<'I'rll<llldll ..r\lhl'I'lo \il'il':1 d:1 !1oo;a (' .\10I'('il'a dI' 1.1'11111";.I' !10/1li, Lui, ~1,,"ul·1 Lllbalo dI' F:lrin
N:IItI'Alla; d:1 I·: ('Ida 111'[lli(';1dI' Arlilh;u'ia,
II.'" 1:07!l
/4U, 'I'<'llllo 1\uVlIs1o I'('rl'il'a Ahl''';,
1: H);) .!!), .Jo"t~
H"l'li"ta
dlls I"alltos, 1:1CHi,.!0, \'ílol' ~[:IIII:(·1 ~UII('
Ihl'l'oso, 1 :11Uíl!), 1'1'.11'11.\II~I'IIII(I :\lal'ql1(''; da I"i"a,
1: 111/4\), FI'HII('i,,('o J111111!Jl'rlo Bollillo dI' ~ou,,, 1\010,
1:1:3K 4U, .Jol'gl' 1':1111,1110C:II"\ "lho Ta \ :11'1':-0 Halllll"
1 : HiG,/ W, Carlos Lul~ C:llIl'lha<; ('ol"J"l'ia. 1: J(j I ~!l
.JOI'''·1' (1111\(';1" ('S .1(' (',li\:1 "'('!T('ir:l,
1:170,.I!l, Flíl\ iII
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Hpis ~y(', I'~, 1:1774\),
.}os(· Sousa dI' Ahucida P,itlto
do ()Ii\pira,
1:1\:)8 .H)' Carlos Flávio Alvuroz Godiuho
:\101"('ira da FOlls('('a,
1::!OO 4\), .Iúlio .Ios(· \Yp!oso Rocll'igups cip ~\],l'('ll. 1:201 ·W, Jos(' Carlos Gllapo dl' Allll('ida, 1:~u:\ -i\), FPl'll.ll1do .Jorgp Serrão (!P Faria I'on-iru ;\lll1l"" 1::nU .1-0 •• \l'tur l lí.li» dI' ~a('ad\lra
Cabral
~\il'('s 'l'rlll(ladl',
1:21Íi -i9, Jorgl'
d(' ~1t'Jl(,sl'~ AI\'('~ C
~()usa, 1:220 -t\), l\tltúllio
Ak-xundro Agl'ela OOIl(:al'1'''. 1:~22 -H) j{(i<"("rio ~1l111''' do" ,-'nnto:"
1:~2-i 49,
1)('dro Yitorillo
"'"
Jloral('"
J(. Los Hill" dl' A "(' Iar 1'"
'1'01".
1:2:H 49, Carlos
PI'dro
BaraOlla dn FOll,,('('a Pais do
Bl'it(), (' 1:~:~44n, JOS(; Ho1'!w JI0IlH·il'o Sillli10;
Para o l'1''''illl('llto
cI(' urtilha riu 1)('"aJa n ," :!, o" "olclados
,..
)
('adl't(,s:
cio I'pgilllt'llto
dl' inf'nntar!a
II." I:!, u." l:'J 411,
.1o,,!" da ypi~a
Tr-ixr-irn LOjlP"; do rl'gilllPtl!O dI' artilharia !'('S:\I!:t 11." 2, 11.'" 30 ..j,(), ~rúl'io ..\ugll"to
FOlls('('a
\'icligal, P -112 -1\;, .Jos!'· .Joiío cI(· ~pqll('ira
Ll'al ~alllpaio
cla )\{I\oa;
da Es('ola I'rúti('a cll' ,\rtilharia,
II,OS 1:U9\),
4H, ..\ II tÚII io Ta\'a 1'(''' dI' A Illll'icla, 1: llB 40, Jo,,!" :\11'd('il'oS J(. Barros
l\o!plho
COI'IIIO 'JIOlll"IO, 1 :11G -19,
:\la 11 111'1 ;'\lIll('S Hih('íro,
1:120 -1\)•• \llt('1I1io ,Iorg(' Ta,('ira Gllillltll'ap~,
1:150 4\), Alltúllio :\:.I\i('r Burgl's dI'
Az(',,(,t!o,
1:1()5, 49, JOS(" Carlos (;Olll('s PilllPllta, 1:171,
4D, Alldl'(" Alltúllio Figlll'il'('(lo Pl'ixoto Braga, 1:17\)/4~),
Eduardo
Pt're-< :Jfort'ira,
l:ltil 4fl. JOl'gP Luís (luillla]';I('S Pinto
da Sil\'tl, 1:184,49, Rui G\l('(k~ dI' Cóll',"al1to,'
1:~0.J.40, ~\ll)(,l'to Jo,,(; Cn!PIll dI' • ou ...a Ca1'IIl'il'O, I'
1:2054\1, .ro:lo '('('lo Korl'odi
dI' Az('\'('do
GOIll('S;
P:lr:l o j'pf.(illll'nto
dI' artilharia
l'l'sólda II." :3, n fllrriel
llIiIil'iano do 1'('gillll'llto .I" artilhal'ia
ligl'il'a 11."2, CarIo'
F(,l'l'l'il':I ~ólllliago, (' o,; sn!dadn"
l'ad(·tI,s: do rpgilll(\llto
dI' illfalltari'l
II," 1, 11.° 9;-) 4(\. All'illo
LOIII'I'III:O \'alada", 35246, • "IlUO :;\lallllpl Ikll"ahat
de c'1)tI..;ót Barril,..,
t' , G:?8, 41;, (~lIil1tI'I'1l1t' da ""ih'l
'Jklldf's
P('I'('ira' , do I'l'~
glllll'n!o
dtO inf"IIlI:1l'ia n," 5, n.O ti72,47, .l(}~('\ Luis
Ual'lal\o:
do 1,(,t!iIlIPllto .II' illfalltul'ia
n." 12, n." 572 W,
.JOS('· Edll:l1'dn
Ahplairo
I>ini,,; do hatalhao
.II' ('a('óIdon's II." ;), 11,° 7!3B 47 •• JII"('· AIII;)lIio Iklt'za :\lol'l'il:a;
do, 1',(\gilll('I~~O de al:tilharia
ligeira n,(' :~, n,o ;)7..t .H3. Hlli
~Inrlo da ~d\'a (la,,"ao;
da E '(:o]a l'rútil,;t dt' ~\l'tilh:lria, II." }:l,)OO, 49, ..rI) ,(', :Jf:tllllel Boq~(' , 1:O:2,~
Os,aIdo
hlhl'll'o
]>1'111., 1:101 4~I, Hui Lop''''
da ~ih:l,
1:10~,4\), l'iilldido
.Jol'ge :-:;illll ü,' Fern'ira
(·ol'l'('i'l,
l:l1·t 4\1, .Joaqllilll I >!ollbio :\Iat'tin" ()lIl'llm ,1 :11S'.l!l,
:J[úrio ~úllaq
FI'('il't' Pinto
.1' sou:n, 1: 1:21 4\1, .10 'I"

.

.m.
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Fruncisc«
(la Fnnscva, 1:12449, Silvér!« António TuuIino Pereiru, 1:13:3/49, Licínio Sornfim Araújo Sih <I,
1:14549, l\Ianuel Yitorino Pinho X('\('~, 1:14049, Ahílio (los Sant()~ Sú, 1:15:3 49, Fau~to G()Il<:ah<,~ Pureza.
1:155,49, António :\Ianuel PiJlto Sotor», 1:15(i 49, Jo~(;
Gentil P('reira LiMrio,
1:158,49, Guilherme
Augusto
do l<'igul'il·('do (' \'('iga, 1:lG3 49, l)ollliJlg()~ da Costn
Faria Machado Iiiheiro, 1:lG949, Jo~(\ Joaquim de ._ú
Moita, 1:172 -1:9, Jo~(; ~\iJ"('~ Hodl'igIH's P('r('irn. 1:178
49, Fernando
(la Ji'oJl~(\('a, 1:180'49, ;\<,I~oJl ~\ugu~(o
Lopes P<,r(' ira, 1 :18~j49, JoS(; Migul' I do .....A ujns Aruúj«,
1:18349, António Augusto LiIJl:t OOJl(:al\"('s, 1:194 4!1,
Ar-mindo Correia Loito, 1:20li,4U, Custódio GOJl(:al\('~ Frei 1'(\, 1:209 49, Alexa nd 1'(' .lo A1JlI('ida n arre: t.
1:213,49, Jorge FernaJldo M:l('('do (I 80u;;<I, 1 :217 49,
Luís JOS(\ Forroira
Figu('irinhas,
1:218, ..1,9, ElllÍdio
Henriques
da Silva, 1:219,49, António Jo:.;(' da \clp·a
Teixr-irn, 1:23549, Múrio Hodl'igu('s d(' Oliveira ~\Zl'vedo. (' 1:23li,4\1, Fran.-i-«:« .To:"'(;da Silva UuilJlul'n(\s,
j

Por portaria de 2i de Fcrercira de 1950:
Prumov ido::, II :1~]lil'aJlI('s :1 olil'ial miliri.uu»; d(' arri.. Ihal'ia dI' ('osla, JlOS (,I'IJIOS dll artigo 3D." do ])('1"1'1'1')
II," 21::3G.\ dI' 22 d('
.\hril d(' 193~, ('oJlt:lJldo :I allliguidad!' (k~dl" 9 d(' FI" ('rl'iro d\' l\ljO, 0:-\ "'('guilll('s "(lI_
dos (';lIll't(,,,:
Para () 1'('giI1l\'lItO d(' artilhal'ia d(' ('osta: do rl'gillll'I1to
d(\ illfalltaria 11." 1, 11.'" 2~/..jJ), FI'I·nandn Bapli ...t:1 Par ..
daI Montpiro, 54,4(i, Luis }·'I'rna1ld\' ... GOIIIl':O: HanllJs,
I' 62,4:G, Rui H:llllirl'z
Hall('h('s; do r('gillll'lltn di' :Irtil!taria lig(\ir:t 11.0 :3, 11."5 21\J 4;>, .\1I11>al Hiul'iro .JÚlio
()rulllnlld, 5:3 -W, ~lalllJ('1 .Jo(lljnilll 'alll\'iros da ('osta
Bt':I"H, 5ó 4H, .\II!ónio (lnlll·:tl\'I':4 do~ ~':IIJ!n>; .Túllinr,
163,·10, JoS(; :\lallu('1 da Ai'i~ulI(:ao }<'('r))alllll''' )lartill'"
(' 4104li, .AJltónio do ~ ao.;('illl<'lIto 'l'1'!<"'; da E"'I'ol:1
Prútl(,;' <1(' Artilltari:l,
n,"S 1: I ~\) W, .Jo"(; J<'austilln
UOIIl(·... P(']lI', 1: ltiJ., ,1\), I )1Iarl(' ·1I1lO L:thoJ'l'iJ'o di'
Vila Lllooo.; ~1(,lldl's <1:1 ('n"ta, (' 1:1~;) t~), Alllôni,)
\"ic(,Jlt<, dI' S('ljll('iJ'a 1,1':11 SalJl!)aill da \0\ oa;
Para () gJ'upo illc!('pl'll<ll'lltl' dI' artillt:IJ'I:1 dI' I'<l',tll: dn
J"C'giJlJ('lIto dI' :ll'tilltal'i:1 ligl·irõl 11." :1, 11.0 lin ,j(j, .Joan
,\f:III\I(·1 _\h('s d(' AO\l"a; c!:1 I'~s(·nla PJ'[lti('a dI' ..Arti.
T
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1I,OS
1:100 ,W, António
Andra,dl'
~uillla61~'s,
e
1:~07 49, Alltónio .lo l 'astro Ah PS l' orrciru da Silva ;
P'II'a o grupo dI' p"pl'l'ialistas:
da E::;('ola Prútinl de' ArtIlharia,
11.'» 1:13\140,
Rui Pillto l~i('anlo,
l' 1:147,4U
.Joaquim Pedro Port-iru Amnr».

lharia.

de 2~ dr.! Ft'l'l'I'l'iro de

Por portariu

j,l):j():

l'rlllllOyido'i
a :lsl'il'nllt('"
a uli ciu l Illili,'inllo" \'(:t(:ri,ll;íri',I~,
pnra a 'I'("'üo d(' dl'pú"ito
do s('I'\'i<;o \ I'tl'rlllarlO
militar. 110, tl'rlllO" do artigo 3;)," do 1)('<'1'1'(0 II," ~1::36;),
dr :.!2 (i<' Abril ,k 19;3~, ('ontando
a alltiguidndl'
(I<'sd('
2» dI' Fo vorcir«
d(' 1950, O'i sol(lat!os
('adl'tI,s:
do
rpgilll<'lIto d(' infantaria
11." 1, 11,"1 234/46, Paulo
.To'i!"
,1(' Carvalho
Yi(lal, :3;\2. 46. ~ra1l11('1 Frall('o
Dia", :n~
-W, ~[;í rio do ~ as('illlpn to )fa ria, f>2;~/4(),Luis A lbr-rto
Fr-rrr-irn Haposo.
(' 5JO 46, Furnun.lo Cardosn
Pais:mo;
da ES\'ola l'r;ltil'a
dI' Ca\:t1aria.
I!.'" 74-;\49,
.loaquim Lima P<,r('ira. r 'jn~J,19, João Pinto UodriT

gues.

Por portaria de 3 de Jf(ll'~'() de tni«.
Prumo vido a aspirante
a olivial mil iciano dp ('a va la ria.
para o rogimonto
do cavalaria
1\." 4, !los termos
do
artigo
52," (lo Docroto-Lei II." :30:874. dI' n (1(' Xo
vomhro (1(' 1940. e artigo 35," do Dp'('l:('tll 11,° 21::3G5,
do ~:! d(' Ahril d(' 1932. o ~old:l<10 ('adcte do I'Pgimeuto de infalltaria
11." I. 11,0 74 E, P,. ~[alllll'i
Fran('isco Ilias Pl'l'cira
do \;ak. ('ol1t:ll1,lo a :Il1tiguidado
d(':~d(' J.t dI' -'\go~to (1(' 1941i,

Por portaria
Pl'olllll\"ido
a
o :.?,O grupo
,
3o
artIgo
. D.
(10. 19:3:? o

de :!1 ele Nw'ç(J de

f.')(j():

u!'pir<lllt(' a uli('ial Illili('iallO IlIl;dil'll. para
(11 ('ollljlallhias <1(' ,nÍldl' 1I0~ 1('1'1110'; do
1 I) ('('1' to 11." :.?I::3G5, di'
, :.?2 dI' .Ahrd,
(()
"ol<lado "adpt(' do I'l'gillll'llin (1(' inf'nlltal'i<l
11.') I:.?: 11.° 10945:
.Jo:tljllim .ln ('osta iI!olltl'iro,
('Ollt:tlld,) n :\1l1igllidu,ll' d('c1t' 9 dI' F('\"('J'(·irll dI' lH~)O.
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11- DECLARAÇOES
Ministério

da Guerra -I.a Direcção-Geral-

2.

a

Repartição

1) Xasccu ('111 :Z\.l dI' »I'ZI'llIhro
dI' H)(};~. I' 11;10 ('111 :.!\.l
111- Dt-zr-mlrro
ell> 1 D( 11. o tI'III'lItp milir-inn» UI' illfalltari:l.
do ('l'lltro dI' IIl1)hilizal;ao
dI' illfalltaria
II." 1, Lino Bustos,
pelo I[il(\ deve ser fl'ita a dl'\ ida 1'I'dili('nl';lI)
JlOS SI'US
I'('~istos
do mutriv IIln.
:.!) Foi uuturizadn
a rl'dilil'al;ao
do JlIIIII(' (la nuu- ti"
\<'11(\lItl' milir-iu no de infauturi«,
do I'I'~illlt'lIto
(!t. intuntnrin li." 14•• \lltúllio
M:lria FOlltl's dl' .vhrcu (\ \'as"III1('l'los. p<'lo qm\ <11'\,(\ BPr iusvrit« 1I0S r('sl)('di\lIs
rq,di:!to~
dI' matrk-ulu.
lia ('asa «Fili:II;;IOIl,
1'0111
o 1I01lH' dI' 1\Inria
Lulsn Fontes dI' .\ hrr-u I' Vnsl'oll('(·lo~,
:~) Foi autorizadu
:1 l'(·I·titi(':lI;no
do 1111111(1 do nll'('rl''''
milir-iun» dI' in íuntnriu.
do l'('gillll'llto
d(' iufuuturiu
11," 1
.Inimo Antúniu
dt- Brito .\" (\~ nnl':lt:l. 1J('lo quP dl'\'(\ i'i('I'
inscrito

d(\ Jaillll'

lIOS I'(\SI)(\diYol:l I'l'gisto~ dI' niatrk-ula
Antoniuo
d(\ Brilo .vlv« I3nl'ntn,

soh o 1101111'

-4) Foi uutorizudn
:1 1'l,(,titi(,:II':lo
(lo 1IIIIIl(\ do :t1I'l'I'('S
IIlilicinllO d(\ illfnJltnl'ia,
do 1'\'lItl'o d(' lIIo!Jilizn(':lo
dI' iII I'n11tnl'ia 11." H. ,Iúli" UI' AIJlll'i,la,
pplo <[IIP d('\(' ~('!' ill~('I'ito
110" I'I'''pl'(,ti\'oi:!
registo"
(1(· lllatrÍ<'lIl:! ('Olll o 1l01ll(' d('
,Iúlio (Iallwl'(!o
(1(\ .J\hl1('id:l,
~») Foi alltol'iznda
a 1'I'I,titi(':!I;:IO dos JlOJl1<'s dnto; pais
do :t1I'P!'I'S IlIiliciaJlo
dI' illf'nlltaria,
d" ('l'lItro UI' 1lI0hilil.u(;an dI' illf'nlltaria
II," 1. Carlos
Hodriglll'H
LIII('. 11(.10 '1111'
,11'\ ('III SI'I' illsl'I'itoo.; lIn" rl'sll(,(,ti\ IIS r('gistos
dI' IlIatl'jndn.
lia ('asa" Fili:l<'noll.
('0111 os 11(11)('0; dI' (,"illl('I'IIII'
tI:1 :-;il\':1
1.,:111(' (' Brúlllin
Hodl'igll('s
Utrilla
Lnll(',
li) Foi :llItoriznda
:I rp('(ili(':II:;'1t1
do JI II 111<' do :J"pil'allll'
:1 oli('inl
lIlili('i:IlI0,
do rl'gi"ll,"to
dI' illf:lllt:lri:1
li.') .1.
FI':IIIl'i~I'()
Barhosa
POllJlillll:l.
11('10 q\l(' <11'\"(' ~I'l' imwl'itll
110"; J'('sJlPl'li\os
rq.:;i, tos d" 11I:ltrÍl'lIl:t ('UlII li lI'IIIU' dI'
FI':IIl<·is('o B:ll'ho~n PlIlIJlilllw d:I' • ·P\ (' '.

7) Foi
a oli('inl

:llItol'izatla
IIlili('i:1I10,

:I

d"

1'(·(,titi":II':1I1 dll 1101111'do a, l'il'lIl1tP
rl'giIlH'ltlo
dI' illrlllltlll'i:1 lI,O 1.1,

2.· Sério
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L('oll('1 .\lI~lIsto,
jl('lo qll(' UP\'(' SP!' inscrito 1I0S l'\'sIH'('tivos l'(\g-isto~ dp matrk-ula ('0111 o unmo ck Loouol Au~llsto
do ~\IIIH'ida Ahl'alltl's.
8) Foi autorizada a r('l'titi('a('üo
a ohl'ial lIIili('iallO ti(' iufnnt.uiu,
Ihadol'Hs 11." 2 .• \l'lIlalldo
(:al'l'ido
dl'Y('

Sl'I'

com

o

1l0S n'S1H'diY\ls

illS(Tito

unnu:

d(' Aruuuul«

do 110111(' do aspiralltl'
do 11;ttalhüo dl' motrude Carvalho. pelo qll(\
J'("ris!oS de mutrleulu

(:al'l'id(~

(:OIllPS

de

('ar-

valho.

Obltuérlo
1\)H)

Dezembro 2:.3- Ti-neute miliciano médico ;\Urio Augusto Uu~rnão
Franco.
»
27 -Alferes
miliviano de infuntaria
Manuel Amaro.
1\:)50
.l anciro

t8 -

.\1 ar~o

2-

Tenente miliciano ,Ie infantaria
Carvalho de Sousa Dutl'ncr .
Alferes miliciano tle infantaria
:'\lorcira.

.Io é Fornanclo
Juaquiru

Auton io

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudallte-Genel'al,

~r''__:'''é/;7-<u-~

}Y'~

,h,

..

#fj/fl
MINI.5TÉI\IO Df\ G!JEI\I\f\

do Exército

Ordem

2.-

Série

N,O 5

o

31 de Março de 1950

Ministro da Guerra manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

l-DECRETOS

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - 3.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

(la Hl'l'úblien. POl'tuguo u, pelos ~ri·
l' da
Gil' rra, no' tr-rruo
(1() artigo ;-):~.o (lo Decreto-Lei
II. :lO: í , do 1:3 dI' .:0\ l'l 11ln' o
dI' HHO, alt('1'11110 pelo ) )"('1'1 to-Lei n.? :~(j::2:n.dI' :21 til'
}•.bril de HH 7 I' do artieo 10.° do 1) croto n. o :\.J.::Hil>.
d~' :\ (1(, .luuoiro (!t- 1~)-l~), nom r o cupitão dI' (Incrl'lIhnna ,Joao dI' ~latll
'ih' para f'rt quoutnr um ('UJ'SO no
:\Ianda o Governo
ni-tres das Finan~,

Basi« Engir« 111' ~ollr"l'. na .\ml'ril'll tio .."lIl't',
Ao I'l'fl'J'idll oficial 0.rú < bounda a ajuda (hl cu to diíll'ia

dI'

1)

0\ com prlnclpio em 1 d .T. l111il'(I ,lo ('orl'l'II(l' alio.
c) do n." 1) do urtico 11 L . cnpítulo 4,",

pa~:t ]ll\la alínea

do «rcmu
ano

l'C(llIÚIll

nto do Mini tério
i('(

dn (

II

na

lIBra

II ('(tl'l'l'Il(\

•

.Iilli t01'io (I: Fitl'lllça
(II' 1Uf)Il, - () ~I ini tJ'O da
Lcitl'.-()

Co.~ta.

.\lini

tl'O

(I da
ln 1'1':1, 1~\ d ...F.,\ l'I'piro
I' innn '
Jo o Pinto da Costa
(ln (hll'l'rn
Ji'el'nuwlo do.
IInto,~

(VI ndll p lo Trlbunnl
do Conln
m 17 do Inrço d" }050.
dovldoR
mol~lIl 11101, no. 1 rIDO do J) creIo n.· 22: 5.).

810
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2.· Bérie

11- MUDANÇAS DE QUADRO
Ministério

da Guerra - I.a Direcção-Geral-

2.n Repartição

Por portaria de 1 de Março de 1950:
Têm pa~sagclll ao quadro permanente
(lo~ ofi('iai" ml-dicos, no posto de nlforos, !lOS termos do al'tigo 1.11 do
regulamento
para o provirucnto da~ var-aturas !IOS quadros pcrmuncutcs
dos oficiai« módicos, ('()llstalltl' <ln POl'tnria 11.° 11:3H2, de 6 d(' Maio do Ul-1,6, p()l' terem ~ido
aprovados
em ('OIH~lll'SOdo provas púhlicu«, (' do artigo
67.0 do Denoto-Lei
11.° :36:30J, dl' 24 dl' :Maio do lD47,
devendo xer cousidorudos
nosta situucãu dl'sdl' a data ela
presento portaria, os sl'guintcs oli('iai~ o aspirantes a ofi('ial mil iciunos :
Quadro dos oficiais médicos

Aspirante
U oliciul miliciano
.le infantaria, tio J'l'gilllonto
d(' infantaria 11.° 7, Múrio dp Figul'in'do
Vl'loso.
Aspil'anto a oficial miliciuno do infantaria,
do butulhão
do metralhadoras
11.° 1, Fl'l'nando
Manuel Furreiru
Baptista \"ipgas.
Aspirunto
a ofic-ial miliciano <1(' infantaria,
do hutulhiio
d(\ ruetralluuloras
11.° 2, Antúnio ('ol'l'(lia Forunmlos.
Alf('l'l's milic-iu nu tlI{'di('o, (lo 1." grupo de cumpnuhius
de
saúde. .louquim Luls dn Hil\'a Snnto~.
Alfl'l'('" ruilir-in no Ilu;di('o, do 1." grllpo de ('olllpanhins d(\
snúrk-, Antóni»
dI' Brito COITl'ia .\nH(·I('(o.
Alf('I'PH
miliciano 1l1(\di('(), do
grupo d(' ('()Ill]lallhia~
dl'
Haúde, ,Josó ~fanlll'l Maria .\l'J'ai~ P('dl'Oi-;o 1"lon' ..
~.(I

(VI.ada
polo Tribunal
dey!dol emolumento.,

do Contai em 20 d. Março do 1950, !l10
nOI lanuOI do Docroto

u.' '~,257).

111- MUDANçaS DE slTuaçAo
Ministério da Guerra -I. a DireccAo-GeralPor portaria,~ de 3 de

.1.1/(11"1'0

2.

a

Repartiçlo

de 1950:

Adido.

'Ol'OIl<') do artilhal'ia,
('Olll:lllduntl' lllilital' do I~~tndo da
fndia, Edll,mlo
Augu"to '1':1\ :1I'1'~ 11111'" ]lor t 'I' !'iid"
1l011lt':tdo para
1'('I'('rido (':lI'go pUI' pol'tnrin d( 1:1 d(
(l

2.' Série
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Juneir«

<le 1050. (levcIHlo :-;('1' ('oll",i(lcnulo nesta situucão
desde 28 do Fevereiro
do 1950.

Tenent« do sorvk-o d(' n.lmiuistrucâo militar. (las Oficina
Oel'ais d« j·'ar:laIllPllto. J01'f!;l\ da FOll"'C(,<l Doj-os, por
ter >:ido l'l'(lui"it,ulo para d(''''I'llIp('u1lar uma ('omissüo
de seni('o depvndente da" Oficinas Ul'l'<li", de Fardamonto. ll~)JII('a\.:aufeita por portaria (l!'sta (lata. dcvl'Il,do
ser ('ollsl!h'rado nesta situ:l(;üO (h',,(h' 21 de Fevereiro
de 1050.
(Anotada. Dolo Tribunal de Conta. em 17 do blar~o do 19:;0).
Quadro da arma de cavalaria

de ruvu l.u-in , a(li(lo •• Inuquim Migul'l dl' ~ratos
Fcruandcs Duarte Silva. que, (I, r(,~I'l'SSO (lo Ministério
da" Colónia". na cnlónin cip ~Io(·alllhi(I'I('. SI' apl'('s(,lItou
em 27 dl' F('Ycrl'iro
(11.' 19[)O. para jll'('('Ill'hillll'nto do

TellPlltl'

vaga no quadro.
(VI.ndt\ polo Tribunal
devtdos emorumemoe,

do Contai
nOI tflrmos

em 20 do Março de 19:;0. Nilo do
do Decreto 11.° 22:267).

Reserva

Majores <lo servi 'o (le udministrncão
militar, da Dil'('(' 'iio
do orviço de Administrncãu
Militar (Inspe('<':ocs), Artur
de Atouguia Mnchado Pimenta o Artur Rodl'igll 'S (lo
Matos. IIOS termos da nlínca a) (lo al'ti~() 1~,o do Deen-to-Lei n." 36:304. de 24 dI' Maio de' 1947. (II vundo
ser considerudos nesta situueào. repl ctivam 'Iltl', d ·..,do
27 de Fevoroirn (' 1 de )far 'o til' 1030.
(Visada pelo Tribunal de Cantil 011\ 20 de 'Iarço de 1n50, Nlo &lo
devldolomolum
11101,nu 1 flOOSdo Decruto n.· 22:257).

Por portaria

de 10 de J/([rc'o de IODO:
Quadro da arma de aeronáutica

Capiti'1O de H('rollúuti('a, sU[lrallUIIl!'rÍlrio 1111 h'rlllO. da
Hegullda partI' do al'ti~o :-)~,o do ll('('rl'to-Ll'i 11." 2 : lO1,
substituído
Jll'lo I h'('I' ,to-Ll'i
:3:?:ôD::?, dI' 20 dI' }<'l'Y('I'piro dl 1943. lia ha l :ll"I'l'a 11,° 1. Olldp ('olltiIlU:t
('olo(':!(lo. Viriato (!c Frl'ita \'ialla Ta\ [ln''', para prC'l'lld\iull'lIto
til' \'a~:\ 110 quadril. ,lLw(,Jldo pr ('1111, itl!'rndo
lI('sta itUl\(':lO dl',,,lt' ti data !ln [l]'(' ('I tI' pllrtari:l.
11,(1

(VI t\da (>010 1'rll)ulI I dó Contai em tO d. Março do 19~O, Nlo
lia d8\'ldui omolllm ntol, uo lormOI do ll~crolO II.· 2lI:2ô1),
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Reserva

'I'ouonto-eornnel

milir-inuo
chefe do

dl' cllgl'IlJtaria
do extinto
quadro l'spl'('ial.
('l'!ltr!) d<' Illohilizu(;1\o
de r.ng<'Ilharia 11.° ~). Antúllio
Cortês
de Lohüo. nus WI'IIlOS da
n." 36::304. de
nlínon a) do artigo 12.0 do Ik('J'('Ío-J,pi
34 dp Maio d<' ln-17. dl'\pndo
"pr (,oll"idt'ra(lo
nesta
Kitun(:i'to dl'slk :2:2 dp Ft-voreir»
(11' ln~)O.
(Visada 1'010 Tribunal
"O Contas em 20 do Março de 1~50. ~no são
dovídos emo luuicnros, nos termos do Docroto H.O 22:257).

Major

.k- infantm-in, .uli.l», um "('l'\'i('o no :\lillisl(\l'io das
I·'inall<_:as. no Instituto
Ul'ogl'Úli('o
t' Cadaslr:t1,
Ismnr-l
Joaquim Spinuln. nos tl'I'Il\os da nl inon II) do artigo l~.u
do Docrcto-Loi
11." BG::304. dI' :24 dI' :\faio dI' 1\1-17.
.lovonrlo ser l'Ollsidl'rat!o
m-sta sitl1a(;all (]PSdl' 18 <1p
].'('\(·I'l'iro
dI' l\l.X) (' srm direito
:1 1)('11":10 ]lOI' (",10
Ministério
ouquunto
~(' ouconrrnr
na l'I'fprit!n ~illlu(;ull
de adido.
(Anotada

1'010 T'rl bunal

de Conlao

em 17 do ~Iarço de 10~0).

Supranumerários

Major tll' iII Iuutaria.

adido,
HIll (ltl'l1WIlIl YOIl Ilalli'. por
trr sido I' 'olll'l'at!o
das fUIH'Õ 's d(' PI'lIf'll,,",or I'f'(,(,ti\-o
do :3," grupo
dt' di",('iplilln"
do lnstitut«
Pl'ofissiollal
dos Pupilos
do E.'{·I'(·ito ]lor portaria
dI' :? ~ <1p F"\'l'J'eil'o dI' 10;-)0. dl'~dt' qllando
dl'\ l' "1'1' ('ollsidt'radl)
Ill'sta "itu:I(':lO,
::\[:t.i0l' dI' :1J'tillt:II'in,
:Idido,
.Jollo Dia. (::lJ'('i:l. qll(', do
I'Pg'I'('SSO do :\lillist{'l'io
d:ls C(lIt'lIlins, da ('xtillta Din'('(':10'( :('1':11 ~lilit:lr do 1I1l'-:III0 :\IilJist(\l'io,
SI' :lpl'(,~('lltllll
('Ill 1 dI' .r:IIIl'Í1'o dI' 1 \1.-)0, d('"dl' qllnlldo .1('\ (' (II' ('oIlsidl'r:tdo
1\('''1:1
"itll:I(':IO,
C:t]lit:lo
dI' al'!ilhal'i:I,
adido,
.To (', 1':dllill'.Io BI'\ 1'J'(IIlt!o
da
'lIl('('il':'too por !l'l'
itll) lO olllori"lo
do I'[ll'f'o ,lI
IlIl'str(' dI' I'dll('al':\o
fj-.i(,;t do n.t(;,,·io
~Iilital'
P')1' IlIll'tal'iu dI' 1 dI' :\lnl'l'<) dI' 1 !l;)(). dI' do q1Jando d('\ I 1'1'
('llllsidt'J'lIt1o
III' la ifll:It':II),
Ca]lituo
do qll:ulI'o
do .. SI'I'\ i"(1 nllx.ili.IJ'(1 do h. (\I't'ito,
:tditlo,
J\lfrl'do
!'opl'
H('goo qllt', d(O ('("~I'l' o do ~IiIli·;jl"rio do 111!('l'iol', (,1I1 ('1'\ i,'o IIH (lllal'da
J. ~:I!'i(lnal
Ht'llllhli(,:tllll,
S(' Hp1'l° I'lltoll
('111 1 dI' :\III"'P d(. 1U,)U
dl' ...d(· qll:tlld(l d '\ I' '('r l'llllsid"l'oulo
Il('sta
illllU:UIl.
C'llpitilo dI' HI'('()II:lIlti('a, .1:\ baR" Hl-J'CH 11,° lo H: III I[ 1'11llli
.Jnttn 'l'1'1"s nrilo.
IlPS
ft'l'lIlll
dl! ('glllld:l
]111'1:\
!ln
lll'tig-o f) .0 do ])1·('I'l'fll-!,.,i
1I.0:!
:.!\)!, 1I!)o;titlllt!o ]ld'l
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.'í

~.o

~O ,lI' FI" eroiro dI' 1\J..13,

10: i 11. dI' 1 dl'.J \Ilho .le Hl44,
cousiderudo
nesta ~itn,l('a() d('~d, a data
11."

devendo ser
.la presl'ntp portaria.

(Vlsadn. pelo Tribunal
dovldoa omotumoutos,

Por portarias

de

ri'

do COIlIBA em 20 de ~!ar~o ~o 91';,;0 •• 'lto silo
nos lermo. do recreto n. 2_:_~7),
í

dtJ Murço de

JD,j():

COl!sidl'rados uprcscutudo ... ao "e1'\ Íl,:o dp"k )lilli ...t,;rio
por terem d,'ixar!t) di' I'l'l· ...tnr -orviço , 1'('''1>1 di, .uncntv,
uo ~lilli~t,;rio lla ... Colónia", na «lónia \10 .\ngol:t. o
no ::\linistl'!"io lo Inte-rior. lia Guarda ~~[lI'illnal H"JlIlhlil'alla, o major miliciun» dI' artilluu-in do ,', tinto (1')<1dro l'sllveinl :U.atL'1l :\1:1l'til1" ~l"r"llll .Iúni«r I' tl'l!Pllt"
dI' iufunturin
Alvaro
l louriqu«
.\11 \1111'''. n m hos lia ~i.
tu,lI;ao d« 1'I'''I'I'\'a " adidos. dl'vl'llIlu SI'I" I'onsidl'l'a los
111':-.la "ilua!'"o dl' ...dl' 13 de' ,l:lIl<'iro c 1 dI' ::\f"r 'o d '
10D().
(Vlsa,la pulo 'I'rlb\lnal de Contas cm ~:; de ~IArçO d IO~O. !\ftu
ano devidos

emolumento,

UOI

terlUOS

do

no ~r\tto

1\.0

2:!::.!:,7).

Adido

Tenente do SPl'\ j"'l de :ldlllini ...tnl";(" militar, !lu ~." g'I'II[lO
dI' l'ompanllia ... .II' snh"i.;têIl('ia",
,Antonio ,,\n·ia..; 1'I.ixoto, por tpr iun l'I'(I"j itndo para dI' 0111IH·nhnl' !l1l1a
('Olllb"all <lI' ""'ITi('(1 d, p€'ndl'lllP d,) :\Iilliq"'l'i" da Fi11<111""
• na
(;lIarda
Fi"cal. dI" 1'lIdu
,'on id"I':lllu
lH'sta sitllaça!) d de' D ti :'Irar('1) LI,' 1 ~)~)O.
'('I'

(AnGtndn

1'010 Tribunal

de ('ontas

m 22 do

Inr~o úu 195Q).

Quadro da arma de infantaria

Capitão

d' Ínl'alltnria.
adido, .\ rtur l"l'l'l': ,) Pim 'litl'l .ln
(lost,1.
1[111'. (\0 l'{'gl' ''0 do :'I1ini ~rio da t1ol611in
dI' :<1'1'\ i,o !l: í' )lonia c!(\ :'1[0 'nmbiquc'
l apn'
('nt )11
1'111 1:\ 11,· Man'l) d(' l~ljO, par, pr 'f'lll'hilllpnt,) d· ,aga
no qlladro.
T1'1l1'II tI' dA iniantaria.
Edil, !'II" ..\IIITII ...tll 11u"!
• ·1" ('~ l\df'lino
I
I 'arIo
ta dI' (Jlh im. qlll'. 11111'
H'l'I'lIl dêi 'ado d I' 1'1'<'('1':
fllll<:ÕI di' in tl'lItOI'I' d,
t:lI'til'1L (ii inf-llltal'ia lia 1,: rola Jo 1,: ('l'eit(), ...Ilprp , lltlll'illll I'm ·t ,[ , :\[al'l'l) cl 1U50. para 1l1'(,cofirhilll\'lltl' do
I'

,: ga

110

'[\ladro.
(\'Isnda

pOlo Trlbunnl
ulRolum

.lo d vldo

do ('onta
em
DIOI, no I rmo

:. do M r\o <lo ID~O. !\ o
do Il 'r lo D.· 22:257).
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Quadro da arma de engenharia

supnummerário.
do hntalhâo de
(lo fCITo) onde continua colocudo, Inácio
Xavier 'I'eixeira da Mota, para proonchimonto
de vaga
no quadro,
devendo
ser considerado
nesta situação
desde a data da presente portaria,

Capitão

do engenharia,

catuiuhos

(VI.ada
polo
silo dovldos

Tribunal
do Contas om 25 do 'Iarço dú 19,;0, ~I!o
omoluruontos,
nu. termos do Decreto n,' 22.207),

Reserva

Co rouol

([I'

infantaria,

(' mubilizncão

11.°

('h('l'o do distrit» dl\ rt crutumonto
:L Fernando
():.;('ar Wiltou do l> Pp-

n-irn (' ('apit:1O do (' tinto qun.lro auxiliar d(' urtilhuria.
do l'(\gilllPn to t!(' nrtilhnria
)ll'~ada n , o 3 .• TOSI; Duurt«
FI'ITl'il'H
Brito. o primuir» nos tertuus da alÍlll':t c) I'
o Sl'gllll()O nus tPI'JllOS da alílll'a a) do artigo 1:!." do
l Jcr-reto-Lui 11.° :~6:;IO-l-, dI' :! ~ dI' ~rai() dI' HH7. dr-\('Illlo
Sl'1' ('om;jdl'l'allo~
nesta
sitll:l\::lo.
l'l",;p(I(,ti\'a1I11'llt(', (fp~dl' ~4 de !'\"·l'l'l'iJ'o
(' 1() de ilIaJ'\,o dr H);)() ,
(Vinda
1'010 T'r lhuunl
dovidoa
uruotumuntos,

do Coutas

um 25,10 'Iun;o de 1950, ,':to lilo
UO Doeroto
fI.O 22::!~7).

flOI tururos

Reforma
(Dospacho
da ('111.1& Geral de n"l>ó.ltus, C'r,Ic1110 o I'rovl,lIlncla,
do ~J do 1<'0\ ert)lro (lo l~lÓU, ptlhllcndo 110 Didr;o cio nov
11.° 11,2.' súrlu, do 2:1 do l1lo~mu IIlt,s .., nno).

'·"0

CO],()llt'i:-;: d(' illf'allt:ll'i;l. ,los(; dI' ~('I'pn Corll' H(':tl I' .10:'qUill1 !.('itao 1', 1II(;dil'o •. Alh('I'to do~ :-;:llIto" :'I[OIl! 'iro:
('npit;II''':
do I' tillto tjtwdl'o dI' olil'i:li do ~t'(,1'I taria II)
lIIililar. ,10,,(' dos [{I'is Pilllo 6ro~tlt'il':I (', pil':td(lr, ,10.qllilll \'jl'il'n (' lt'II(,lltl'~ U(' illf'alll:II'i:t Halllil'o
\IIIÔllio
dI' Oli\'l'il'n (' "'I"IIIt'i::lI'o dI' ,1(· t1~ l'iJ'(',,<. lodo~ 11:1 itll'l(::10 dI' 1'(' 1'1'\':1.
o "llilllO 110" 1(11'1110 (!.t nlillP;t h) t' U
I'('st:lllt('.,
1I0S
I<,rlllll~ (l:! :tlílll':t (I) do ;Il'ligo I :1,0 do
1)('('J'(,to-Ll'i
11," ;\li:i3()~,
dI' ~-1 di' :\lni" dI' lU!7, 1(,\ ('lido "1'1' ('Clllsid('l'ados 11(''ln illl:lI';!o. rI' pt'l,ti\ :1111111111'.
l!Psdl' ,I dI' !)I'Zl'llIhl'O t' 1;\ (' I:.! dI' '0\ ('Illh!'o (b 1111.1 •
•l, :? 1 (' 'I dI' ,Itllll,il'o dI 1 \rlO I' :! I dI' • II\ 1'111],1") I'
l!H!I,
(, 'Ao CAro,' ,I. ,'I to ou I\llolllÇnO do 'I'rllJl1llal d. ('untAi),
T

Por j)ortartas

de 2/ e11'

Jl[lIl'I'o

de 1950:

Adidos

Ilriglldl'il'Cl,
('(1111 o ('III' (l do I' t <iII-maio!'.
in pl dI I' (1 \
1.a in>lpll' 'ao ti' 'Irlilltal'i'l •• Julio ~Iíl'ill da :-;ilnt 6·:1 -
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cimento e tenente-coronel,
promotor
do justiça (10
2,° Tribunal )Iilitar Terri orial, Emídio JOSt', Crujoira
de Carvalho, ambos de artilharia,
o primeiro por ter
sido nomeado professor do cur~(!, de alto cOlll<lIHl~s
no Instituto de Altos Estudos Militares, por portaria
de 14 de FeY(~rl'iro de 1950 c o segundo por ter sido
nomeado promotor do ju,ti'~
do sup1'aci~ado 'J'l'ibnnal,
por portaria desta data, dovond» sol' considerados 110SÜL
situação desdo a data da pf(ISl'n te portaria,
(AnOlada

polo 'l'rlbunnl

de Conla.

em 29 do ~Iarço de 1950),

Quadro da arma de artilharia

Bri~adeiro de artilharia, com o curso do estado-maior,
adido, .'\(lolfo do Amnrul Ahrnucho« Pinto. por ter
sido exonerado de professor do curso d(' altos comandos, pOI' portaria
d\' 14 .I\' Fovoroiro
dI' 19~)o,pam
l)l'{!Pll('hillH'nto <1(' vaga no qu.ul ro , .lovcndo
S(,I' considorudo nesta situa(';!!) de~de a data da presento P0l'-

tariu.
Teuonte-corrmol
de artillwl'ia,
supralllllllPl'úrio,
('OIlHlIldunto do grupo indl\lH'IHlollh' de ar til lm rin d(' vostn ,
onde coutinua
colocado,
Joaquim
li!' ()Ii, oiru Lpite
para preellchiTllt'llto de "a~a III) (!,ladro, devendo se;'
considorudo
nesta ..itnaC'ão ,lp-.;(le a data da presr-n te
portaria,
Capitiln
<1l' artilharia,
supranuuicrári«,
do ln"tituto
do
.Altos E~tndos :\lilitarl',',
ondo coutinuu
culoca.lo , .JO~l'
Eduardo Hp\ oremlo ,Ia "OIH' i<::io, para prrx-nchiuumto
<1(' Yag:1 no (11tndro, d('\ PLldo S( r cOllsid"rado
Ilpsta sitn:lC:iio dl'sdl\ 9 dI' :\Ial'('o ,1(\ 1Ü~)O,
(Vlla"a
pelo
silo deyldol

Trlhunal
de CODIM um 30 C!, ~Inrço do l~:O, ,':lo
emolumentol,
1101 10rmOl do I)ecrelo
II,. 22.2M),

Quadro da arma de engenharia

Capit:io

dI' ('ng('Ilharia.

pOllt()neil'o~, <lll(k
l('lltC tIl\ ('nl'\alhn.
qnadl"I, <1('\ {'lld,)

a data dn !lrl'''{,llt('

"'lIpl'aIllUn0riu'iol, tIoI hatalhão dl'
'lIl1tinna
('01J<'adll, .Joã,) ~Il'ira Vapal':1 jll'<'<'Il('hiul('lIto d, \;1":\ no
('1' ,'<lll irll radu
np ta itll:u':!o d(l<;d<,
Jlol'turia.

(\"1 ati 1'010 Trlbullal
• o .Ievlciol omolum

do CODla em 80 .le I"r~o do 1950, Nlo
1110 ,DOI I nuo do Il eroto D•• 2~:2!11),

Reserva

(L di!'I'" ':III dn arlllU,
I\\l'l'ira I lia I'. miliriano
111" i('o <1)
tinto
l'sl'l'l'ial.
da I )i!" ('~aú do • 'L'n iell d, •'aúdo

'l'{'lll'lltp -1'lll'IIIl<',i

Hil':trdll

quadru

dI' (\ng(\nharia
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Militar, Júlio Coutinho JI' S()\I~a Iiofóios, e capiti'to de
artilharia,
elo I)l'pósito
f('ral <1(' Matl'rial do Guerra,
.J 08{' Rosciro Boa \ ida, o :ieglllldo l](j~ termus da alínea b) e os rostautos nos torums da alinen a) do artigo 12.0 do Deercto-Lol
n." 36::30-1, de ~J de ~fai()
de 1DJ7, devendo ser considorudos
nesta situnção,
n-spectivnmcntc,
desde 1.\ H (' !J l!<- ~lar<;o de 1

n;)o.

(Visada
1)010 Trlhunal
<lo Contai um 30 de Mar~o de 1050. ,·10
aüo dovtdos emo lumentoa, nOR tvrmos do Decreto n.o 22:267).

Supranumerário
ati ido, _\n tún io ~lanJll<'~
tr-r sido ('.OIlPI',I()O
das funçõos dI'
promotor
(I{' jllsti('a do 2." 'rl'ibullal
~rilitar 'I'orritot-inl,
:,;{. a presentou
('1Il ~.!d(· Ma I'!.!O (](' 1K>ü.

'1'(,11('11

da

de

f('-("ol'oll(·1

'osta.

que,

nrt ilhnria.

]l01'

(VII"dll
pelo
sno devidos

POI'

portaria»

Tr lbuna l de Cout".
~1lI 30 do M «;0 de 1~~O•• ·Ao
omulumontos,
1101 torJ1lOB
do Dee r e to 11.° 2:l:2{)1).

de 27 de Março de JOj(}:
Adido

Toncutc de infantaria,
Jo Colégio Milinu-. Manuel (10:'5
Santos ~Iorcil'a, por tor si (lo nomeado adjunto do iustrutor militar do referido UOIl\gio, por portnri»
<1(' ta
data, dovond o SOl' considerado
)1(' 'ta
situaclio
desde
~3 do 1\fa1'<'o de io.o.
(Anolada

1'010 'I'rtbuun)

tio Contas

om 110do ~Inrço do 1!>~O).

Reforma
(IJOBrn,"O II,) 20 tio 'Illrço ,lo 1!>')(),«ln ('nlx:> II rRI ti n, II 1101,
Crt-dllo
o I'ro\'ld rlCJft, JJuldlr.adu nu J)iârio ,Iv nove, "0 n.o 67',
2.· s ril" cio 22 do IllQ 100 lU(\, e 8no).

Bl'igaljpiro
Luís .JOS(\ da JIot:t, ('apitiio <1(' infantaria
F1':tnl'is('o Hieardo Ouo1'l'llil'O (I tonontt·:; do illf'ant,lria
...\1'1111' ?\Iartills Pal'adll ( .t\lIgu~t() .\111('('0 • todo na
l>itlla(~rlO <1<' J'l' ('1"\:1, 11()~ tl'I'IIlO'
da nlínc:1 u) do artigo l:Lo do J)( creto-Lei
11.
:3(j::~()I dl' ~j de .\fuio
d(' 1D47, d(,\'l'llIlo
~ú'r ('Onsi<ll'1'ado'l IIi ~tn sitUfi<:HO. n p('cth '1llHmt .. de dI' I <1(1 .Jnllciro, 1 ti :l do ).\ \ ('r ir)
e ~(; d(' .JHlloiro de 1\);>().
Capit:w
do ('a\ allll'i:l, <111 dil'('('('iio <ln [J1'1I111,
.Augu to
'asill1il'o !''t'lTlil'a
(lOIll(l~,
1I0S l<'rlllO
do [Irtigo l.O
do l)(·(·J'(·to·Lt'i
11." :!;'>;:117. d(· l:l ti· Jlnn:o
dl' H!\;>.
dl'\ elido
Sl'I' l'OIl idenlllo
11 ,til
itll:t ·ilo ti til' 1~) d'
II\'\(\l'oirn d(· 1!)~'().
0

(. '110 r. roco II

,·1 lO ou anollçllo

<lo TrlbuD

1d

(ODln).

24.3
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IV - PROMOÇOES
Ministério

da Guerra _ I. a DirecçAo.Geral-

2.

a

RepartiçAo

Por portarias de 3 de Murço de 1950:
Quadro da arma de artilharia

COrOIl01. () tl'lll'lltP'("()l'011I'l
<1
.u-tilhnriu.
do re~illl('llto
de artilharia
P('~(\(la !l.o:! .• \Ihl'l"to de Ahueidu )1al'l[\I(':-;
( )"úrio.
'l\·IH'lltl"('I)rOlll'l.
u urajur tIl' artillu rin , (lu I'I';'ÔlllPllto dI'
nrtilhnri« ligeir« n.? :~. MÚI'iõ ....«rborro .. IlIWS•
Major. o C'apitau do artilharia,
da I._s( ola Prúrica (h, Artilharia,
F'irmino .1(1 1\ ~[irallda
da (\, tu,
Capitao.
o tC11f'lltl' tIl' <trtilharia.
do I'l'gillWlltu
til' nrtilhnriu ]ll'sada !l,o 1. Oa pai' Pilltl' til' ('lu'valho
Freitas Jo
T

Amaral.
Quadro dos oficiais tarmacêutlcos

Capitao
fa rrua ('(\ IIti ('O , II tcueuto 1'a1'1l111<:'
'util·o. do llo:-;pital Militar Principul,
Francisc«
lil' .11'''11''; (;6i:-; Oliveira.
Capitão furmacôutic«.
o t(,11I·l1t(· f'arlllal't\util'O,
UO I)l'p{)sito
Ueral de :\fatl'l'ial
Snnitário •. 10"1; F\'l'J'(·il':L UOIIH'S da
Costa,
Quadro de oficiais do serviço de administração

11ajol'

do

~I'I'\

militar

il'u .](' n.lruinistracâ«
militar.
o eupit;jo do
ic». do 1,° grupo d(' ("JJJlJlIlIIhiuo; u(' lIJ,si~-

lII('sll!O

1'1'\

têll('in".

F rum-i <:'0 d

..\ breu ;'Ilal hoir«.

l\Ia,illl' do Sl't'\ iço do admiui truca« militar
I) ('apitaI)
dI)
JlIl'slllll "l'1'\ il:II, 1'1'1If'0 'o!' pl'ln i Úl'io do ( oll··.. io :\[ilita1'. !l'ralleÍ 1'0 nan'ia
Ih' Bdt",
Oficinas Gerais de Fardamento

Ma,iol' dn :<1'1'\ iço d~ ,dmini
tl'al'a
militar. adido. () capitão do ITII' mI) '<1'l'"jl;I). adidn, ,Iúlio .A1I~\1 to la ~ih lL
)Ialagllt·IT:t.
Adidos

i 'o df' 'lt1lHini t1'<l,:al) militar,
I ('apitHo
do
i<;o, ndidu, l'Il1
f\'i· no Mini t<"rin d(1 !tl1l'1'iol', lltl n lIa1'lln .' ncional
H puhli alia ~\nt(,nio (] 011t,:lLl\1'
('"iIll1'1'a,
l'apita\'
farlllll(' ·ntic·o, , O tl n IIte farmnl'i'iutit'(I"
adido',
t'1ll
1'1'\ iç
no I...aboJ'atúrio
• lilitar dI' Produto
(lllimi-

Ma.ivl'

tlll('I'\

IIIP"!U(I

"I '1'\

2H
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COH C Farmacêuticos,
,J oão Pais Pinheiro <lo Figueiredo
o Antonino Alves SaIW().
Capitão funuaceutico.
o tenente furmncêutico.
adido. cm
sorvico no Miuistério do Iutcrior, na Guardu Nacional
HopulJlict111a, .Josó Paulo Alhinho Cabral.
(Visadas
polo Tribunal
dovldos emolumoutos,

Por portaria

de

do Contns
nos termos

to de

20 do Março do 1950. SAo
do Daere to n.· 22:257).

OU1

Xkirço de 1950:

Batalhão Independente de infantaria

n,· 18

Tenente
do quadro dos SPI'\ i(:os uu: iliures do E"'(;l'l'ito,
o alferes do quadro dos 1Ill'SllIOS ser v i(:o~ JUSI' Lúio

Ceru.

(Visada
pol o 'I'rtbunnt
dovldos emo lumentoa,

POI'

do Contus
nos termos

om 20 do ~1.lr<;o de 19~0. fiAo
do Decreto n.· 22:257).

de 17 de lVal'l'o de JrJ:'30:

portarias

Quadro da arma de infantaria

CO!'()JW], o tl'nl'nh -('01'01111 dI' infantaria,
!ln rt\ginH\uto
do infnnturin n ." t:~, ~[nIllll'l ROl'il'o dI' Fnria.
'I'cnentt--r-ornnr-l , o mnjo r t!,. infnnt.u-iu, 2,0 comnudunte
do },tllalha,) dI' motrnlhudurn
n." ;\, (ado
,Jo~(; ::\(0(\'I .... la pulo Trihunal
devíüos omotu-neruo

do Couta
, nua turmos

CUI

,lo

2[, <lo \larço
J)Ol'rulO

U.O

do l\l~O.
22:2~1\.

lIo

Quadro da arma de engenharia

::UujOl'. o (':lpitno dI' 1'1lgüllhal'ia, do gl'\1pO dt\ compunhia
de trem auto. Albino ,'\\1"'\1:,;1"d.· :\(:t('('dll Vcudeiriuho,
(\'i nela \,u10 TrlhunAI
devidos OllllllulIlOlltUJI,

,lo ('ontn
IIU'

lúrllloJ

.", 21 <1. )Ia"i0 de 1950, ,ao
do IJl'('tolu n. 22:237).

f'or jJo/·tarLt/8 de 21 de Nc/}'{'o ,1" 19fíO:
Quadro da arma de engenharia
'I'1'llt'III('-("II'IlIWI,

()

tl'()pa
(I

dI'

dI'

IIl:ljol'

('II"'t'IlI111I'i:1

d"

iII

1"'('

'ti

Li lltlll.
JI:t.iOI',
("Ipitllll dto l'llgt'ltll:ll'i,l,
dI) bllt:tlltao de· ('Illllinh
d., 1'('1"1'" :\Ialllll'l ('(II'I!' .:\llIdllh" I, 'd"1I I d,. 'lI11t
dll"

'1I]I:ldo['(.

,

.10".;

('.1'1, no \ it'ira
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N,o 5

Extinto quadro especial dos oficiais milicianos médicos

TClLrnte-corollcl
miliciano médico, do extinto quadro
special, O major milicinno módico, do IllC~lllO <',:,t_into
quadro, da Dil'cl'<;<lll do SCl'\ i<;o dp Saúde ?\ldltul',
Ua~par Santos.
(Visada
pelo Tribunal
devido. emotumeatos,

de Contai em 80 do Mnr~o de 19~O, Silo
nOI tormos do Decreto n,· 12:267),

Por portaria de 27 de Março de 1000:
Regimento de cavalaria

n,· 5

Capitão, o tencnt
de cuvnlaria,
adido. em serviço no
Miuistério do Interior, na Guardn Nacional Republicana, José Joaquim
'olul'es Víeira Sl rra P r rira,
(Vinda
pel o Trlbunnl
vido. emotumuntoe,

v-

COLOCAÇOES,

Ministério

de Couta. em 30 du Mar~o de 1~50, Silo denOI vermos do Doereto n.o 2~:257).

EXONERAÇOES

E TRAN'SFERtNClAS

da Guerra - f. a üirecçãe-üeral

_ 2,

a

Bepartiçãe

portarias de .3 de Xlarco de iOD{):

P01'

Fábrica Militar de Braço de Prata
('h('t'l' dos "('1'\ i(:o d" ndmiui 1I'llI':1II , o (,"pitao ,11':ll'lilh:lria,
adido, PIlg-l'llhpil'o d(1 ('('<;,ao, ('al'lo
Lucinu» ~\ht, dI'
I 'Ollsa,
110. torruo
do adi,.o (i,O do 1 )t'('l't' 1o li," 1 G:1B 1
cip 8 cip .~o, 1'1111.1'11 dI' H):! ,na' IlP;U do t('II"lltl"\'OI'OIlI'I
,[:'l,l'io .\lhl'l'to
~al'djnlw ]\ rr-ira ('<)(,Iho, que, PO!' pOI'turia dI' 11\ dI' :\Iaio (11' 1 ti 000\ foi ]lI'UII1O\ ido a ('ol'o!1<'1
I' 1I011ll':ldo dir('('tlll' d,~ I'l foridn I i hrica, polo (1111'fil'l)ll

(lo r<'fl'ridll (', 1';'::"'
'I', il'o" t"l'lIi('o , II cnpitão dt' nl'lilhurin,
adido,
l'Ilg:l'llhl'il'()
dl
'I"'ao, .10""" Blllto BOI'~ ,1\11 t( rlllo
do al'ti~o l\,O do l)p('['I,to II. Il!:l;~,Ih
) ,lI' ~TO't'!II\)rO
dI' lQ:! " lia ,a~a dI) t 'IH'llto'('Orolll'1 Hlluert!) d, jlatlls,
qlll', po!' po['taria d" 1\1 lle I lt'z('lI1IJ!'u dI' 10!li roi pl'O'

I'

011<'1':1<10

('Iu'fl'

lHlI\

rido

do

i(lo a ('orOlll'l.

1'('10 IP!

li('

lU

tl

o!H'rndo

do

J'('f(\-

C':tl'go,
(Vlsllda
p lo 1 rlbunal
dovhlo
omolumento

d CODta. om ~O d
,nol t
01 do Dolo

I rço II IU~O, Silo
D,o 2.:257),
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Oflcinas Gerais de Fardamento

'I'ouento

tIo ~('n iço de admiuixtrução

militai',

da osr-ola

serviço, Jorge da 1·'ollsc('a I)U1'(,';,
por tor "ido nouiearlo udjuuto da~ mosmus Oficinas e
prática

dn

111('''1110

para p1'0(,1I('hiIllCllto da YHga a ([11(' ~(' ]'('1'('1'0 o artigo :!7." Jo Decreto 11.° l1:GO[), til' :.!;~ de .\hl'il do
19:.!6, c a base III da Lei 11.° :2:0:20. <1(' 19 <1(' ~far<;o dI'
1947.
(Visada
polo Trlbunnl de Contas om ~O do )Iarço do 1950. São
dovídos

emo lumcutna,

Ministério

'I'cnentcs

no. turmos

do Decrete

o.· 22:2671.

da Guerra - 3. - Direcção-Geral

: <1(' artilharia,

11.°:3. Filipp
Rodrigu(',,;
II. o 4, .\ Il tón
PlIg('ltlHlt'ia.
(Oi"(,<lMaria

do l'<'gilllpllfo do artilharia liueirn
.\d01'ito <1(' .\Ipoilll Podo('al'l'('I'o dl' Bal'l'''~
d(' ea\ alaria.
do r('gilll('lIto dI' ('a\ alaria
io d:! (':lll\:l r:! Lr m« da 1·'I'a IH':I DÓI'ia, c, d(\
do rl'gillll'l1to dI' PlIg!'llhat'ia II." 1) FrnuHo('ha Rill1o('s.
Batalhão de caçadores n. o 5

.k- infanturia

Oapit;lo,
dn regimento
'I'oixeirn Henriques.

Por portaria de 10 de

J.1/(11'\'0

1:>,

11.°

ACOlhO

.JO;I(\

de W(;():

2.' região militar - Quartel-general

Capit:io

do 'I1I1Hlro d"" 0'1'1'\ i(Oos ali ili:II'('-;
.• \III'l'do
Lop(':-; Hl'o'o,

dI)

E. 1~I'('ito,

supr.uiuuu-rúri«

Comando militar de Cabo Verde

01,,·1'1' da 'l'I'l'l'tal'ia,
1'!ll'io. Otto Ilofrllt:lllll

IIIH.iOI'

(I

\011

d(' infantaria

Regimento de infantaria
'1'('1"'111(1,

!l('II!n,

n,· 15

.II' in lnnluria 11." 11. António
disl'PlldilJ plll'a II [":11.('111111 ~ :I(·itlllod.

do I'l\gill}(·"to
~('1Il

Batalhao

('apiWtI.

"lIl'l'anUIIII'.

11:,,'1'('.

do caçadores

,ln batalha" dl
:-;l'lll di
o

• (Oirn Ft'ITC'il'a.

~', m

n,O 10

IIll'tr:t1hlldol':t!'i !l,o ;1, 1)Il\'id '1\ i·
(ll'lIdill l':ll'H: I' nZ('lIda _', ,·il)lIIl1.

Batalhao de motralhadoras

inpi!llO, do llafltlltllo
dI' (OII"lIdorl'
1I1H·1 Bihpil'o da ('ruI: .Alltlllll'
I·'a,wnda
_'11 ·ifJlllll.

no" 3
11,°
('111

lU. II('lIriqu(1 }Iadi pilndill

]1'11'11

2.' Série
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Escola Prática de Artilharia

Mn.i~r tlo artilll:lria.
:Uln'ul1lta da Co~ta.

no (l'!allro

Regimento de artilharia
Tenente

de artilharia.

II')

quadro

dn arma.

Firmin»

.Jo~(~

antiaérea fixa
da unuu. nll~I"rio Paixão

Hibeiro.
Escola Prática de Cavalaria
Tenente de cavuluriu. 1111 'lua,]!'1I da .mua .• Joaquim
l;u01 de :\[ato
Fp!'nHlldp" 1runrt ... 'ih a.

:\Ii-

Base aérea n.· I

Capit('1O dI' norunúutica.
~upr: nuuu-rúri».
ola ba"p
II." 4, Viriato
Ih, FI'l,jta,.; Viana 'I'nvaros.

:I!"I'(

a

Base aérea n.O 4
Tl'lll'l\k
dI' at'rllllÚutil':l.
tó n io H('~o da ,'ih'a

ela hn~1' :Iél'l'a
Lima.

1\.0

1 .•

\.1\

aro ~\ 11-

Hospital Militar Principal

C'apit:io farll1:1('putil'():
Francisco

dp Jesus

!III

([lla,lro d otll'iai

t'UI'IIIH(,l>lltil'os,

(:ói,.; ()IÍ\ eiru,

Instituto de Altos Estudos Militares

Capital) dI' artilharia, suprnuumorári»
• .JO~l· Eduardo
H('·
vercndo
ela ('Olll,pj('HO; por tI'l' i,1ft l101111'ado mostro
dI' II. PI'l'ÍI'io~ fí"il'lI'" ,I" ('lIr"'(I (1, !' tndo-mnior,

Por portaria de 17 de Varro de 1950:
Ministério da Guerra - 3,' Direcção·Geral

Capitaps: de infuntarlu. (1,) rI ~illl0.llt()
~I:~II\\pl
\morim
d~1 'OH a ?II 11 ..

infan , da 11,° ~,
do r igimont» ti
IIltantal'ia
11,0 ;), 'UIIII l' roin Xl oniz 1"'1" ir : do rpgi.
1Ill'llto 11p iufuutaria n." 1 . Joaquim .\zn do jlnrtin
da
()~ta; do 1'( O'iliwnto Ih, infrmtnrin n." IIi. I~rnl"ln
. 1\ lllúllio Lui F 'l'n ira I... [ue d , (', cI , bt talltrlo dtl
l'al'a 101'1'''' n,o 1 Irt'1l1'1I dI' A IIIII'i,ll ~llltn. 0, de lll'ti·
Ihal'in,
do n'gillll'lIto 011' artilharia p ada lI,o~,
\111,','
nio .Júlio UPD li')l! d :u\ai
• ihn.
'}'<'I1('I\II';;: dI' iII alltal'ia.
no (1'1 \(11'001: nrlOa, ('ar10 ?llota
,lu (llh I'irn I' 1~lluard .A\l~ll t dn .' '\ l' \.1, lillo ;
lll' fll·tilhnrill
do l'('O'imrnt
dI' nrtilharin pl ada H,Q ~,
(II
:
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Carlos da Costa Gomes Bossa, o, do grupo de artilharia contra aeronaves n. o 1, J osé l~~lllidioAndrade Pereira da Costa ; de cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 5, António Rcinato do Almeida Fernandes,
e, de aeronáutica, da bnse aérea n,o 1, Alberto Manuel
Lopes Magro.
_

I,a inspecção de infantaria

Inspector, o brigadeiro do infantaria, inspector da -1,8 inspocção, Luís Augu to Soares (lo Sousa Sanches,
4,' inspecçilo de infantaria

Inspector, interino, o coronel do infantaria, com o curso
do ostado-maior. tirocinado, chofo (lo distrito de rccrutamonto c inobilizacão u.? 14, .JOHl~ (Iuituurãcs Fishcr.
Regimento de artilharia ligeira n.· I

Comandante,
o coronel de artilharia,
no quadro
Alberto de Almeida :\fal'qU(\H Osório,

da nrmu,

Base aérea n.O2

Capitão de uorou.iuticu, do Depósito (Ieral do Materinl
Aeronáutico, Armando do Sacaduru Fulcão, pura os
(feitos da alínea a) do al'tip;o 7l.),O do Decreto-Lei
n.? :Hi:30J, do :!4 de Maio dt' lU47,
Depósito Geral de Material Sanitário

Capitão Iarmucêutico, llO quadro dOH oficinis furmueêuticos, .J O:-;Ó Ferreira (i ornes da ('osta,

Por portarias

de 2·J de

Março de 1950:

2,· Tribunal Militar Territorial

de justiçn, o tcucute-enrouol
d(' artil hnrin. 1111
quadro da anila, I'~lllídi() Josó Crujeiru <1<, (':11'\ alho,
nos tel'lI11IS do artigo
2\1~,O do i)('('l'pto II," 11 ::!!l:!
(Ct'ldigo d(' .Iusticu Militar).
d(l :.?{i til' NOY('IIr111'O tI(
1!):.?), nu \'aga elo t(IIH'll!<"('OI'OIl<,1
.AIl!ll1lio ~larqul'
tia
'osla. que, pOl' porturiu dl'sta data, 11'1111 itu para
n situa(;ao d(l suprauumerúr-io,
pplo qll<' licou
r:ldo das 1'(lf'pridm! t'1lII (;()('S,

Promotor

('.'O1l('·

(VII&,la pulo TrIbunal
,lo Conta.
"111 30 <lu
la,,"o d 19'0,.'
d ~Ido.
," .. lumento ...... tU<lIIO' ,lo lI.er.to
n,' ".'67),

.no

o

2.' Série
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de infantaria

do regimcnto

Ferreira

<1e l'an

11.°

2.' Repartição

15, Francisco Lima

alho.

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

Repartição

Tencutc-coron<'l
de iufnutnria. no quadro
l~lando Aquiles do Espirito Santo.

da arrua, Ar.

MaJor miliciano dr infantaria do extinto (}lw.dro o~pccta1,
do regimento de iufantariu n.? 11) Hugo ::\I(,Jldp~ Calado.
Serviços Cartográficos

do Exército

TCllclIte-('orOIll'1 (h' inluuturin. 110 quadro da arma. Carlo~
Rodri~uc~ Yarpla.
Major, do I'{ gillH'nto dI' iu untaria n.? 11, Rl'nato Ferraz
de Bouvonturu.
Regimento de infantaria

n.O 5

2. ° ('oIlHIIHlantc, () tvnon te-coronel
dro da arma, Fumando ~Iartins

dl' infu ntnr in ,

a1g:1I10.

Regimento de infantaria

110

qua-

.

n. o 7

2.° comandante, o tenente-coronel de infantaria, 110 (pladro da armn, AUrcllo <la Franca Dória •"t'lbrega.
Regimento de infantaria

n. o II

Majol'es <1<, infantaria,
uo quadro ela arma,
arlos Barreiro Pais dt \taid
e ?ll:írio Jnimo dI' C .rqueirn
Rocha.
Regimento de infantaria

Major dn infantaria.
de :\lira.

110

quadro

n. o 15

(la a I' III II , António
n.· 16
da arma,

P('dro

Regimento de Infantaria

Ma.i?r d(' infantaria, no quadro
dido P(\I'pira UOll(·al\l.
Regimento de artilharia

..Antôuio Cân-

ligeira n." I

do quadro do ",1'\ i o ali ilinru <111 I". ército,
do l"C'gillll'llto Jl ("1\ alaria 1\.0 :\. António do Üarrn«,
. om dispêndio para a Fnzeudn • ·lIrillllal.

Alfcn',;

Regimento de artilharia

2.° comundunto,
1I1111lpr:'rio

o touonto-c
\ntóni

I

.Inrqlll

pesada

n.· 2

ronol dI' 'Irtilharia,
da

'o ta.

lIpra-
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contra aeronaves n. o 2

Comandante,
o tcnontc-coronol
.k- artilharia,
da arma, Mário Norberto Nunes.

no quadro

Escola do Exército

Capitão

de artilharia,
do regiiuonto (lo artilharia lig('in~
H,O
1, Manuel I'ereiru do,; Santos, pur estar a desempenhar a,; funçoos ut' assistl'ttte da ('ndl'ir:l do 1\1atl'lIláticas Goruis do curso geral prcpuratório.
Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Tenente' do quadro dos servicos auxiliaro- do Ex(;rc'itn,
no quadro dns mesmos sl'l'\'i('os, .Tosl; Dias de Sousa

J únior.
Assistência aos Tuberculosos do Exército
Hospital

Militar

de Doenças

Infecto-Contagiosas

Ma.ior médico, do Hospital \filit,ll' Principal,
Lima COI'I ho <lI' :\faga Iha<'s.
Capitão médico, d() llospital :\Iilital' Prill<'ipal,
Pina :\fontoiro.
'I'encntos lIll;dicos, (lo Hospital :\1ilit11.r Priucipul
Hosa \TasCOIll'elos Cnirc« I' Elllílio Loubet
Carvalho.
Tcncnto
d» quadro do~ ~1'1'\ i<;os uu xilinrcs do
do Hospital
Militar
Pl'ill<'ipal, .lo:!n ~l(\ndl'"

Norberto
.Iosl" Dia"
, August«
Pi"ho dl

1<:. (~J'('it(),
1)11:11'1(',

Por portaria de 27 de Março de UNjO:
Colégio Militar

Adjunto do instrutor militar, o tenouto dI infantaria
<lo
batalhão
d(' (':wadol'l's 1\.0 7, l\Ialtuol do!' ~alt!U
Moreira,
IIOS
termos do artisro l ." do Dccrcto-Lr i
11.° 5;3:·t7:L do :!Ü do J)07.01l1bl'O do 1!1.H3, na vnga <lo
tononto Joaquim
.Ioão (,ii .l údir:«, '1111', por pnl't:tl'in do
:3 do Fevereiro
dI' 1\)f)U, foi prfllllll\ ido :t c:lpitllo, pejo
111ll' li('ou !'.·olH'rndo das 1'('l'ol'id:I' I'UIU:< (' •
(VI.atla
1'010 Trlhllllal
\ido& OlllolumuJllol,

Por portari(/

de :JO di'

<;."H". OUl:11 ,I"

<lo
nu termo

;1/(/1'('11

~IArço .10111.•0,
do lh.t·roto 11.° .!12...1).

lIu ti •

de Iúf)O:

Direcção da Arma de Infantaria

'1\'111 ntl"('ol'olll'1 dn illl'ant ll'ill, no quadro (la [trm.) A \ lino Ibrhiol'i dl' l<'igul\il'edo llapti ta ('ardo o,

2.' Série

ORDEM DO EXBRCrfO

::51

N.o 0

Regimento de infantaria

n.· 2

l'omanuanto
o coronel de infuutariu, no quadro lia arma,
Domingos l\ntÍlnio Ba~t():-; Carrapato
Calado Branco.
::\lajor de infantaria, no quadro lln. arma, Júlio de Ar. újo
Ferreira.
Regimento de infantaria

n.O 3

Capitão, do re"imcnto de infantaria n.? .l, l lenriquc Culapez ~ilnl~lartin".em
dispô.ulio para a Fnzenda
~·al'ioual.
Regimento de infantaria

n.· 4

l apit;'to. <lo regimento de infantaria
«isco Ilijo Cardeirn (la ~ih a,
Fazendu ~Tacionnl.

u.? :1, .loaquim I' runm di pên 11u 1" ru a

Regimento de infantaria

n." 5

Comandante,
interino, o ton nte-coroncl
de infunturin.
:!.O conuuulanto
du oscolu prútiea da arma, Eugénio
(lonçah'cs de :\fagalhãe'i Figlleirndn.
Regimento de infantaria

Major, .lu regimento

àos

de infantaria

n.? :? Ahllio UOI\('al\"ps

Snntos.

I

Regimento de infantaria

comandante,
du arma.

~.o

(11'0

a

n.· 13

o tenente-coronel
de infantaria.
Carlos Gome' do. 'al1to~.
Regimento de infantaria

-) o

n.· 12

110 QIl'l-

n.· 15

COlllau(lante, - tenente-coronel
tI infantaria.
Carlos José Moreira.
(l

110

qua-

dro da arma,

Distrito

de recrutamento

Ch(lJ'e, () coronel (10 infantaria,
nuol :-;oeiro dI' Faria.

e mobilização n.O 3

no quadro

da armn, Ma-

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

::'Ifajorüs: do infantaria. lia ituacão d r \ erva, adido.
CIl! scrv i(;o 110 Xlinistúrio
da ('olónia,
na colóuia (Ie
1Ial'all, j\cirl'i , 1· ralll!Í c l,oilU 0.11)1' -ira Ilcnriqllp" c.
<lo (,lwnlnria. adido (1Il '01'\ i!;o no Milli t'-rio da ('0l\lllias, Illl E' bulo da jndia, F, rnanJo I >ia l'in. :\Inllteiro.
'l'encnt(' (1(' infantaria, adido. ('lU
1'\ iç
no :\lini trio
da
'olúnias. na (. llóni dt' ?llacnu, \'u () AI·h.r ::'lIariano )!artÍll!'l.

ORDEM DO EXERCITO

da Guerra - 3,& Direcção·Geral-l.a

Ministério
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N.o .)

Repartição

Por portaria de 1/ de Fecereiro de 1950:
• ~()lIlcadt)
[ll'uf(':-sot'
do cur-«: tI(' altos comandos
nos
tpJ'IIIO:- tio artigo
7:> do Der-ri-tu-Lei
11,° 30::!G4,
dI'
10 dI' .Inuoiro J(' H140, alt('I'ado
[lt'lo I )p('l'do·L('i
11." 3Ii::?38,
dI' 21 til' .\bl'il
d(' 1047, o 1)l'igu(h'il'O <1('
.u-til luuiu , ('(1111 o ('111'''0 do (,,.dado·lIlaior,
.Iúli« :Múl'ill
da ~ih a ;\as('illlclllo,
p:lI'a IIl'l'('IIl'hilll('lIio
da \ :tg:l J'("
sultnute da ('xoIH'J'a(;ào do hJ'iga(lpit,o d(' nrf ilhuriu, t'01l1
ti ('\11':-0 do ('slado·JIlaio!'
•• \dol{'o dI! Aurarul Ahrnnche«
Pinto,
[lot' portnri«
dp,'la dala,
1<:,1:1 IIOIIH':I(':!O (í ('OH"id('!'ada
dI' \I rg'('1It(, ('011\ \'lIi('II('ia
dt' '('1'\ il'l) públit'o,
J'('('OtIlI<'t'ida

pOI' d<'''pn('ho

(Vlsnda
pato
silo do,·htos

Ministério
/>01' }101'/((,.;<I

da Guerra - Repartição

g

111ll'I'ado

J'"

l~1'1'il11 ()

da~
do

IlIH,ill['

de 1.'J50:

('(Ill\!'llÍI'I}('ia
dI' ('1'\ it'l), pro·
do Iustituto
Prulissionul
dos I'upilos
tl'l'lllt>S do artigo
10,u do Ih'I'I' .t i-Lei
d(l .'o\'l'llIhl'()
dI' In..H~.o \':Ipit: () de
.Joa'lllilll Pai da Vida (' ~:tllto .. 11('1111111'

UU\ 1,lu

dI' dis('iplil\u

Geral

111''''(,1\10

II," :n:I:\ü,
do [)
urtilhnria
I':dll:ll'do
lalldo com as {'Ull(:Õ'~ qll \
(' I':xplo i\ os,
(Vludn
p' lo 1'rlhllllnl

PUI,t(cda

rlu tu ,

d('''1:1

Trlhunnt
110 COlltAS
mn 1G do ~(nn;o du 19rtl. NAo
emuluruen tos , nos termos do Decrnto u.o 22:2:'7).

di! :li di' Janeiro

Noiucu.lo. ]loJ'
{'l':iSOI' [lt'l)\ isó rio
do I,: (;!'t'ito,
1\0

Por

ministorinl

(','('1'('(1

tio ('Ulltll

eu:olulIlentoB,

de 2/ de

ll~l

tioS

turmOI

It':'lbl'i('a dp

0111
do

l'eI'l'I'(!;I'O

10 du 'In~(l
J)

rolu

u.o

1'<'11\ 01'11

tio 1 .,
2.:257).

Ao

de 1,%0:

fllllÇOt'. dI' pt'oj'('~ O]' ('j'l'(·ti\'1I do :\.0 grupo
ln titulo I'l'olis, iOlllll dos Pupil., do
.II' infalltal'ia (Hto 111I1l'lllanll \'011 1lati' .

(A uot.dn

1'"lu Trlbuual

110 ('onl •• om.

du F \ r irO tio 1060)

2.' Sér ie

1)01"

ORDEM DO EXERCITO N." :i

portaria

de 1 de JJal'ço de 195{):

E.'unl'rado
,lo eurrro do me trl' UI' I'dllt'<\t'ão rl",j,'a do
l't)lt~gjo ~[ilitar o (,:ll~;ta\l de nrtilhuriu JO::!l' !':thli1rt[o !te\,Cl"('I1;]u
,h l_'oll('C'i 'ao.
(o\uota,la

pelo Trlhunal

do Conta

OIU

7 de 'Inl'~~

.tu l~J:;Ú).

Por portarias de 25 de JJarc;o de 1950:

_' olllPatIo, nu coufo nuidnd cum o dispo to na alínea It)
<lu urtigo 1:~.",la L i n.o 1 :Qtil, ,lo 1 de Set mhro d!' lH37,
arti~1I único do Decreto- Lei n. Bi :27G, do 1U de Maio
de 10·H, e artigo
." da Portaria
n.? 11 :U22. dI' l~ de
.Julhu do 1\)4\ ('0111 rofor 'lH"ia no 11.° 2.° do urtig« :!.o
da me ma portaria,
C)
sacerdote
AIl túuio G urciu }lara,
co m a t;raduat,;ao de tenento,
c. crcor mi fllI1I'Ul s de
l'ajll'lão militar I'lwfo interino
do sOI'\ i,·os de a' j-;!I";ncia.
religiosa :h ror';a>; militare'
tio b;ladu da índia .
. ' omcudos, cm couforrnidndo com o disposto nu ali11C<L a)
do artigú 1:3." da Lei n. o 1 :UÔ 1, do 1 de Setembro do 1n:n,
artigo único do Deeretu-Lei
n.? :n :~7(j, dI' 1\) de }faio
de Hl a, c primoiru parto (ln corpo tlo artigo ~.o da Portaria n.O 11:02~, de 1:! de Julho de h)-t~), Os ..;a('C'rdnICs
a :-cgllir Ih' igna!los. e com a gradua"1) S 'lue "TlO ill(li('adas, pa!'a (' crl'orem no.; fllIH'O 's do cUl'clüc militarc!';
!lO" ,;o1'\'i(:o" d,c (l'i i"t~'lll'ia rcligio
a its for 'a militare:'!
tIo E tado da lllllitl:
~\lj'el'o
•\lfore

o

gratllladn
grndun!lo
lo 'tio

VI
Ministério

Altino Hibeiro ti ::'antana .
Manucl Pi!" 's (la ,'ih a.

C,lrccom do \ blo

CONOECORAÇOES

ou

°lotaçio

do l'rlbun

I II Couto

).

E LOUVORES

da Guerra - Repartic~o

do Gabinete

de 11 de .Jlal'~o de 19['/):
l.ull\'adu
(I Illajll!"
dI' I ng nlwl'.in .10H J\ntúniu dll ~;jIltos (:I1:lnlinla [l1l!"l'll' no L'. 'l'cl"iu <III I':ll'gl) .ln dirl'dol'
da iu-;tl'lll';jO lU Est'ulrt 1'1":ttil';( dI' I':n Ilharia, ü_ ppl'ialtlll'llto ,I<J' ,'UI" o de ,)!i('iHi
<10 nl'gl'llÍ IS lIIili('illPai' L,orfal"Ía

ORDE1\!

254

no

EX('~I{clTO

N."~i'í

2.' Série

nos, km 1'('\ oludo untáveis
engenharia
muito «ompotouto
ra<.:úo (Ia suu armu l'mjln's!a

(jwdidndl'"
d(' oficial de
e' u('ui('a<lo, que ii pl'l'pn() calor do S('lI ontusinsuio
e a sua inquohrunt.ivol
fi; na alta IlIissi'io <Jue lhe
pote dentro do COIl.illllto do Exército,
ufirmundo-so
assim Hill oficial de invulgnros
qualidades,
com '111(' so
podo coutar om todas as circuustâur-ias,
e prestando its
i1lstitui(;i'ícs
m ilitarcs seni<,:w-l que com toda a justiça
('(l!Il-

devem

ser (·I:ls"ificac!os

Por portaria

de distintos

(' cxtrnordinários.

de 2.') de M((I'~o de 195():

Condeeorado
com a
classe, no>: termos
da ~ledalhn )Iilitar, de
-coronel
<10 corpo
do
~.a

medalha
do mérito
militar
do
<lo artigo [>:?o do Regulamento
28 de :\Iaio de Hl-!G. o tenenteestado-maior
.lOS(\
António
(la

Hocbn Beleza Ferraz.

--_-eVII-

MElHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra _La
PaI' portarias

de'/7

Direcção-Geralde

M(II'~o

2.a Repartição

rle 1.950:

de' llH'lhol'Ía de pOllsi'io ()lJ(' Ihl'~ foi
!('rIIIO" do ~ 13.0 do <lrtigo 6.° do I )('('J'('to- Lei II. U ~~:iO-!. di' :31 do 1}('Z('11l lu-o (I<- 10:37. aos
ofji'iaiR nu Hi!u:I(;;'io dI' 1'i'i-ieI'\:t ('111~l'glIid:l monr-ionndos. po]' 1('1'0111('olllpll'l'ldo
o lIÚIIIl'l'O <1<, unos d\' S!'I'"i(:!) qlI!' :1 (':Ida Ulll \ ai illdi(·ado.
1I0S !rl'IIIOS do arti~o ~.o do l)('(Te(o-Loi
11.° ~8:40~, da (!:it:l :I('JIII:I
]'1' fI' ritl:l :
Capitão
(k (':I\"alul'i:l .\lItónio
,los(, de ~:lII!nlla
CI·:!to,
:!1.liüO,\, d('suo 10 dI' ()l1tU)II'O
U(' t 0-10 - :~G :lllOS di'
f;l'I'\'i \,'0.
Capitão
do !'('I'\'iço
d(' adlllinis!I':I(';'io
militaI' .JO:l(luilll
BO:l\"i(b Sahado,
~1.f)145HO, (l('s(k lH do F('wl'oiro
de 10f>O - ;\;) :lIIOS dI' s(·ryi(·o.
Tellellt('
do illf'" IIt:lri:1
.Jo~i) Estpy:io
P(lI'!' i1':1 Bpis,
14.7(i7,.\80, desdo 10 do F('\ ('I'pil'() d!' HlC)O -:W :111!1'
de' ~('I'\ iço.
Concodido

nf rihuídu,

II

al)lIlIo

J10~

ORDEM DO gXBRCITO N.o 5

2." Série

'l'cncuto de infantarin Curlos .:\Ial"!tlH's X ('Y('S) 1;L211 ,~OJ,
dosdo 1 d(' Jr<ll"('O de 10~)U - 34 unu- do servico.
'I'cncnto milit-inno 'd(' iufunturiu. do extinto qll,\(Il"~ ('''po·
cial, Dauio] Alberto Mnehu.lo, 16.800;5. desde 1J de
Fevereiro
dp 1050· -:3J <11108 d(' serviço,
Tonouto
do quadro
dos serviços
a u 'ilian':o; do Exército
Carlos
I Icurlquos
Lourenço,
1~>.Ii(JU5, desde
1;~ do
1<'('\"(,1'e11'O t!p 10;)0
nu ano" (1(' "01'\ 1(;0.
(\"isnclas 1'010 Tribunal
dovídos omolumeutos.

do Contas em ~:; do ~la,.~o 00.1950. Silo
JlOS termos do Uecroto
D.
22:2;,,7).

VIII- DECLARAÇOES
Ministério da Guerra _I.a Direcção-Geral-I.a
11 'l'ou.l«
('0111

"

grau

O ('lIrollcl
permitido.
gnlalUl'lIto

e usar

a"

~i,,1) :I;!:ra('iad" 1'1'10 (lUYPI'UO da Din.uu.u-eu
cip (:cllnPll<lad"r da l{(':d Orrlrm dI' Dnnohrog
dI' cavuluriu
l hunhorto
lllll'('(a
.:\fartills, ('··lhe
om ('llllfol"lnidadl'
com a disl'osi('oes
do Uedas Ordens Portuuuosa«.
nveitar aquela mercê

as insi~'!lia",

J"('-;jlpdh

~) Tendo

Bepartição

sido u(.!.'ral'iado pr-lo
('''punhal)

({O\('I'IIO

do Califa

de

~Itll"l"()('():-; (prutl'l'torado
da. Ordem
dI' ~r('hdania

com o gnm de oliviul
o nw.iol' dI' nerou.iuticu
José
Antóni»
dI' Ahur-irln Costa FI'all('o, (·-Ih(' IH'I'mitido, cm
eonforlllidad('
('Olll a" disl'0:-<i,'(),."
d() Rl'l!:lIlalllPllto
das
Onkns P()rtllgup ·a". a('('itur aquela I!l('rn' I' lisa,' :l' I"l':-,}l(,eti,'a:-: ill!;ig-nia,'.
;~) POL' dl'lTl't() de:!O dI' ,Jullhu d(' lD.i7, puhlil'atlo
no DilÍriu rio flot"lrllu
!l,o ~):!, :!.n "ól'ill. d(' 4: dI' ~lal'('o
do ('()ITl'lltl' alio. foi agl':!('ia<!o ('Olll () g-ran dI' I'<l\'al('il'o
(la (Irdóm
:.\lilital' dl l'I'i to o alll'r0>; lIIili('iallU dI' artilharia C:u'lo
Edua,'du 8illlõ('''.

,-I-) Por <1(,("I"('to d,' 1 ' dI' ()(\z!'Jllll1'O dI' lDt8. Jlnhli('ado
1Jiúrio do (,'ul'eI'HO 11.° 0-1-, :!." "I"1'il', d, 18 de' ~b1'('()

110

do

('OI"l"0nl<' anu,

fui

aOTal'iadu

('oIll

() ~ran

dI'

olil'ial

da lIr(h'lII ~[ilit'lI· dr ~\~'is () ('apit:lo do ('"tinto Ijlwdro
auxiliaI'
~Ilu"'a ('

de :ll'tilhariu
:'\[I'llI'''L'

,

,Joaquim

,J0rúnilllo

Cnrnl'iro

lle

2jG

OHDE:lI

DO EXI::IWITO

N,· ií

;-») Por decreto d(' 18 d(' I)l'zPlllhro
dl' 1H-1-a. puhlicudo no Diário do (lorcnu: 11." fiG. :!," "l'ril', dl':!1 lo
l\fan.;o do l'OITl'llte ano , foi :I~Ta("i:\llo ('olll o ~1':Il1 de
oficia] da Ordem :Militar dl' .\ \ is o ('aJlit~o nll\di('o .Jll"l;
dos Santo~ Bp",,:1.
fi) Por dpsp~l<·h() dl' 18 d(' .Inuoir»

do ('(lITl'nl\'
:1Il0,
no Diárto rio Uorerno li." 19. ::?' "l-ri( •. dI' :!H
do mesmo mês, foi. pl'lo Ministr« do Iutorior.
('olll'('di(la
a JIl!'dnlha dl' prata dl' S('I'\ icos distintos .1(' "l'!-.!;lIr:tw·[L
pública ao major dI' infuntm-i» F:I1I,.;jo .10";1" dI' Hrito o
publieado

AhI'PII.

7) ()olllk'I'OJ':ldo com a mo.lulha militar dI' our« da
('Ias,;!' de (,oI1lpurtnlll('lllo l' ump lar, 1'111 l'I'lll'ol'lllidadl'
cnm a dispo i,:oP:-;do J'q.!;ulallll'lljo apl'o\ ado pelo I h'I'l'l'to
11.° :3:>:(i(ií, d(' ~>j do ~[:lÍo d(' 10..l(i, (' Por!:II'i" n." 1:!:,:\1,
de -1- dI! F('\PI'('il'o
d(' 194\1. o 1('110nl0 dp infnntru-ia.
lia
f'itlJ:lI'~()
dI' 1'(',,1'1'\ a. ~lnllll('1 Fl'IT(·il':1.
8) POI' d('('j'('lo dI' 2:: dI' F('\ ('rl'iro do ('OIT('lIfl' nuo,
I'"hli('ado
1\0 DiáriO rio (/orl'l'lI()
II." ;-)í. :!.:\ Sl-I'il'. dI' 10
d(' -:\fnl'(;o Ikstl' IlH'SIIIO ano, foi nOIlIl'ado 1·lwIII·pJt.1' do
()ol\s('lllo dn ()I'J('1ll :.'I[ilital' d<' A\ is o g('I\('I':II, Illn,ior-geJH'!'al

do I~..(\r('ito, ,Allíl.nl

~OIl;';:I.

(\\S;II'

\r:dcl("';

dI'

l':lS"I>'

(,

--

Ministério

da Guerra - I.~ Direcção·Geral-

2.a Repartição

9) Contam a a!ltiguidadl' do>.; "CII :I<'II!ai" I'""t"-, d('~d
dala" (1'1(', l'C'''IH'(·ti\,:lll1l'lItl',
lhl's \';'tll illdicada"
(IS
:--eguil1te~ ,"i('iai~, pl'ollloyidlls
pPla jll'l'SCJ11L' O,'dtlll !lu
/C,,.Jrci to :
:I~

Infantaria
('ol'olll'l

:.'1[:11111('1So('il'o

do Faria, desdo :21

til' Fl'\ cr('iro

de 1U:>O.
'l'OIH'lItC"('OI'OIlOI

(':trios

.lo;.;l- :.'IllIroil';I, dosdl' :!4 de

Fl'-

Y('I'l'iro do 1!150.
Artilharia

('ol'onel
dc

Alhlwto d' ~\llllci(l:J
iro d(' 1\1;)().

],'P\'l'I'

~!:II'(llle"

()"lIl'il), (1<'

tiL' .)

ORDEM DO EXERCITO

2,· Série

~57

N,O fi

'I'cncnte-coronel
Mário ~\)1'b('rtll • "\I'le"" de,-(Ie:l8 de Fcvcrcir» do 19~)O.
~l:lJor Firrnino Jo
Miraud» da Cc-tu, de.:clc 2r; de Fc~-ereil'() de 1 oso.
Capitão (Ja~par Pinto de Curvalho Freitu: dll Amaral,
do~d(\:!
do Fo\ eroiru llo 10~)0.
é

Cavalaria

Capitão

.l osé

Jouquim

c1c"tlc 1 d( I iczcmbro

Colares

d

Vieira

Serra

Pereira.

10.4".

Engenharia

'1'< ncntc-cor mel José
do ::\faJ'(;o do lUjO.

Cuetuno

Vieira

Lisboa,

desde

15

v endoirinho,

desde

1~)

:\I:l.IlIl'o ... :

A Ihin« •\ ugu-to

dp Mueodo

tio ....ovomlrro de lU-i\I.
;\fnnll I Cortê ... Mnrinl,»

<lu ... Santo,

Fnlcã«

desde

1~) do :\[ar<;o de 10:>0.
Médicos

Touente-coruncl
miliciano
(lo cxtiuto
(} a par .' untos. de ...d(\ 'd
::\1ar<'0

ue

quadro
H)~)O.

especial

Farmacêuticos

('" piW.p... J 0'«" Ferreira
(; omos dn Costa, .J oiio Pais Pinheir« tIo l'iguf'irudo, Frnnci co de Jo u Góis Oliv ira,
Antonino
\I\'l~
'allao c ,lo (. Paulo .\Ihinho C: 111'a1,
touo" dl' ti ~ í 11(' Outubro de HH0.
Serviço de administração

militar

:\Ia.ioro>; :

.JÚlio .AlIgur.;to da ~ilYa ~falnhllorru,
.\n1únin (l()n<;ah-os Coimbra (' Franci ('" (;arcin de Brito,
t"do (le",dp ~7 de l' 0\ ('rpi,'\, d Hlr>O.
Fl'unci ('o du .\brru
,fulh ,ir
de II 1 d· _\lar('
do lU~)O,
I

10) 'rem iníciu elll 1 dl' .Julllw de lfl~)U o I1lll) 1'1111
de .Julho do III "IlW anu, () 1.0 turno do (IU'''() dI' COIIHIlI([anlc. dl' ('()mpanhia
fi r 'n.liznr
na I.. ('ola PrÍlli('u d
lnf'antal'ia.
a que
l'l'f' 1" n d l'lnnwüo
1 ) tI:t Ordem
do EXPl'cito n. o :1, ..!. \'ri. (lo corr nt ano.
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11) Coucluírnm com nproveit.unento , na I<::'('ola Prúticn do I nfanturia, no ano findo, o curso do «omnudnutcs de courpanhia os seguintes oíicinis do infantaria:
Iienato . 'unes. 'avier.
l\Inrtins Videir:1.
_Üvaro de Moura Ko(·k Fritz .
•\nUmio Jorge da Silvn ~('kl:-;tiiio.
Segisruundo
(+ouçalves da Couceiçiio Revés.
Luís Alfredo do Vuscon.olos
Ferreira .
.T oão Feruu udo :'Ira] ho l lhurco.
Francisco
(lo ~ou:-;a Scrrâo.
Amérieo Artur Lourenço de Oliveira.
José H odrigues ~raria da ~fata.
António do Canto Homem <lo Xoronhu.
Xlauuel Amorim do ~oll"n ~Iollcs(,,; .
.Iosé .J0110 do Mato« Novos.
Rui de Carvalho Ferreira,
'untos.
_'uno Virinto 'l':n ures de Xlelo Eg[dio.
Luís dos Santos I'into .
.Joaquim In.icio Pereiru Vaz Júnior .
.Ioào Imaginúrio
...Tunes I~rc.ja.
Fausto Lujinha dos Halllos.
António Cândido Patoilo Tolos .
•\{lri,tno Carlos de Ag'u ia 1' •
.\míl<-ar Augusto Pereira I'imontol Baptista
Joaquim Fr.mclsco Hi.io (',Il'<ll'ira da Silvn ,
Armindo

~111ll'S.

Euric» Goncalves
Bi~otc de Almeid« .
.J osé A" PS (lo ('<1 1'\'<1 IIIo Fcrnaudos .
.Ioiio ::\1010 do Oliv ira .
.TO,;l1 do Oliveira
o ~il\':1 noholo I.jspallh<l .
•\" aro Lizaruo ...·0\08.
David Foli('i:lIlo do Oli\'eil':l.
::\fanuol ~idúnio dos Sll11tO'; ~urll's.
()ctÚ\ io 1 lugo uo .\Imcidn (' Va,,<,ulwelos PilllClltl'l.
CarIo" Lourpiro Palmela .
•JOS(" :\l:lIIuel Fradinho
da Costn.
Fernando ...•O\'('s Pe(ll'o.
Homi'io LOlll'eir·o.
Fornlllldo
\" iei 1'<1 da f.ii I \':1 Bastos.
Ft':lJl('iseo .T OS(', \"ilela }"Ol'to-; dI' F:Il'ia.
(\~snl' da Luz )fon<lo,;.
Amílcar JOSt\ Ah eH.
Forn:lIldo
arlos Hodri"lIl'''i S:t1gado.
_\r1t("lIio ::\fonil·il'o Portugal.
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Dias dos ~ant(}l' .
•Yrtur Luis Flqi Teixeira da "jh·:1.
I, ornnndo Li~b\Ja l lotclho.
J 1;;'" Pedroso Coutinhn do f 'a-tr» Scrrão.
}[úl'io (ln Cunha 'I'orros (Jomes .
.To,.;(' Pedro Pai:iío.
:\lúrio Cnndirlo Sanches \·UZ •
.ln,,(; Momis lk Sousa.
,10:10

.louquim

.Jolio

nn

.lúdicc.

António

Vaz Antunes .
•vnt.mio F'1'rIIHndo.<; da (; ruça.
Henrique António do ~':ls('inl!'nto
Fruneisco

Xlanuel

Brandão

Garcia.

Loureiro.

1:2) Fica "UI! eleito n nomeucllo para a Irr-quência do
C1I1''''' (lo comundnntcs
(I,' cump.mhin
dos tenentes
cm
...oglli,la mcncionudos , "lIllstantc'i
da doclaração
18) da
Ordem rio f~'a·(:rt·ito n.? :\, 2.a "'l'rj(l, (111 corrente
:tJ1O,
vist» j:t terem frequentado
por antc(·ip:l<'ü,) e com apl'oveitumento o mesmo ('III' I) no an« findo:
António \Taz Antunes.
~\n túnio Fernan dl\:- da Gl'a,~a.
Henrique António do ~Ta,,;('illlontll Gan-iu.
Fr.uicisco Xlanuel Branda" Loureiro.
1;~) J:~ nomeado p~lra frequentar
o estágio
de oficinis
1I1'1·!'iorc" .le nrtllhnriu,
com início em 20 do Junho
próximo,
o major de artilharin
Firmiuo .Iosé Miruud«
da Cu" ta, OUI Ilh ...titui<;üo do major 11'r[(1Ici,,('0 Poreira
.1(' LnC'ol'lla. '11Il' é di Pilado
do referiuo ,'stúgio no
"IJI'I'onÍl'

:tuo.

li) Sal) llulllPado
cial de illfo!'llla<:1 e"',
rente ano. na I~ ('ola
", rao apre ontar na

"guint('",

para fi fn'qu{llll'ia
cio l'lIr,o de oHcom ini('io P[ll 111 di' Abril do ('O!'l'ráti 'a de .\rtilllfil'ia,
onde 'e do,é'I>l1ra do tom ('O do (U!'. o, o

l'apitilc' 110 artiUlaria:

llíllio ~[arinho .Ai!'(, Tl'indu.dl', do r gillll'llt') do artilharia pc,.;a.Ja 11.° 1.
_\llt"lIlil) de l'arndbo, elo "!'lIpIJ illdt'p ndellto dl artilhnria de ('Os ti\.
15) Fica o.:em I'fl'ito
lh'\ria .\ntónio l~~t \.

a 110m n<;ão do t nento 110 artipnru
('UI'
d c mallduntl's do

2GO
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bateria,

a que ~e refere a declarnçâo ~li) d:1 Ordem do
11,° :3, ~.a
série, do corrente ano. em \ irtudo
(lo esto oficial so encontrar nn sitll:w:\o de oxpodir-io núrio às colónias.
RoI'h'cito

16) Continua ('O1l\O professor
provisório
do Cul(\~do
Militar, até ao fim do corrente ano lectivo, o major (lo
serviço do admiuistração
militar, no quadro, Francis. U
Garcia do Brito. promovido ao nctual posto p('la O/'(lt~1/1
do Erér cito 1I.0~, ~,a séri«, do corrente ;III(),
17)

;\;t lista dos oll('iais qlle H' o ícrocera 111para sernas ('ol{1l1ias 110 ano de 10~)(), puhlicn dn na declurn<':(10 1:») da O/'de/II
do I~'.rh·(,;to 11.° B, :l,o. s{'l'il'. do ('01'-

"ir

rente nnu,
inscrito com o II.() 1 do O!'t!PIII o c;lpiLIIl
do quadro dos orvicos auxiliuros
do Exército
,JII'I~
<lasp:.lr, PO]' reunir ;IS ('ondiC;(I('s de prcl"l'l'I'n('i:1 das nlincas b) (' d) do urtigo ti,n do Ikl'l'pto n. ;\(}:ot9. dI' 7
de Dezembro
d<' UI..W. passando
para n." ~ () ('apit110
(lo mesmo quadro Adão dos ~aJltos Harntu.
ó

U

18) Contam a antígnidndc do actual posto dt's\lp 1 dI'
..Tovomh!'o de lD-!8 O" seguintes alr('n'" do quadro do
serviços auxiliares
do Exrl'cito:
.Jainl"C Au~ust() I)olllingll('S,
.To:trjuilll António Jbnd(}I'~:t,
JO;l(luilll Andrt', .JÚnior,
L9) ])I'~i'itiralll de ir S('l'\'Í,' n:t<; I'olt'mia, durantQ () ('01'_
os alJ'('I'('s do quadro dus ~Ol'\'il'os :til. ilinl'C::i do
Ex("r(·ito }<'I'I'n:lnt!o dt' Almeida e do ~('I'\ il'l) do adlllini Ira(;:to III ilit;11' L u('in 110 I>lia rIo de Figlleit'et!o,
1'01ltp ano

20) J)pixou dt' p"l'~ta,' sOl'\ i\.'o 110 ~IIj)!'l'IIIÚ Trihunal
~Iilitar do~d(' 20 de F(,\t'l'I'iro
H)f)(), pa ':tlltIll :t I'I'O'itllt'
serviço lia Lcgi~o Pot'!ugllp,;a do~dc 18 de :\(;11'1'0 dI)
1D50, o corollel dI' infantal'ia,
IJ:! sitUill';!O d
I'l'''(' 1'\ H,
":Illílio I::lilnt d' Andrade (' ROII":l,
•

:?1) Presta Hlr\'il'u 110 Cofro do PI'l'\ id(~Il,'i:l do .. (1Iiciaj ... <lo EXVI'I'ito :\Iotropolitallo
d(':,q(I' ~ d' :\f:lI'\.'1I d
10~)ü o 'Ilajur do infnntal'ia,
na sit lIal'<!1l dp 1'l' ..en·a,
Artur Hnt!,'igu('s rutila Ranjo",

2.' Hérie
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~2) Sâo desligados do serv Íl:u desde as datas quo lhes
vâo indicadas, !lOS termos da última parte do urtigo 15.0
do Decreto-Lei II. :!8:JIl,i, d ~ ;\1 de Dezembro de Ul;ri,
os olieiu is na situuçãu ele re. erva em cguida mencionarlos e que nas datas referidas atingf"1l1
limite dl' id.ulc
para transitar parn a itllnC::ln dI' roforma :
V

I)

CapitilO

tI!' infantaria
Franci ,'o de Sales
des, desdo :!\l dl' Jlan'o
di' Hl;-)ü.

Gah<io

Cupitâo do cavuluria .losé Marin F('ITPirn
nior, rle~,k 10 de ~lal'l'n di' 1030.
Uapit:io de I';no:llnria António
(IIIn<:al\'('~.
.'lan:1I (k' HJ;-)().

(l;t

:!:1) (b:UI1<l-.'I' Bl'l'Ilardino

Meu-

Cuulm .l

ú-

dl'<;dl' :?i de

.Artur do JLtgaJhãl'~

o ('api-

t~o de infantaria.
11:1 :<itll:w:11I
de re 1'1'\ :1, «on..tanto da
t trdeuc do H.l't:J'(·iln 11.( :1, ~.n .ério, 1111 ('111'1' '1110 nno , :1
quem foi ('(lll('edida mclhori« de PC'Il"UU cip n';;e1'\ a.
:!.!) I )('i\.Oll 11(, pre 'tal' survir-o nn Hel'arti('ão
do I )Pp{'ito da I' ·tinta J)ire('('üo-GI'ral
~lilitflr do Ministério
da~
Colónias dl",dl' ;1 d(' :'Iral'I'o <k I L()O () ('apitFio 010 inJ:llltaria, lia sitlHlI,ito (le )'1'SPl'\ ,lo U:I1'I"" Alltónio
Pal'l'cirnl

da Siba,
il'o 110 rC;!;:lllento dI' infalltaria
11.0 1;-)
de ·dl ~7 de Fc\ l'reil'l) de I ~ljO. d ~ix:lIldo Ilc o (l1'C"t:11'
dl'sdo a 1Il{' ma (!-tIa na Ltgi'llI POl'tll~lIe,:1,
o ('apit:io dl'
infantill'ia,
!la sitUlll'tll)
d,' rt'scl'\:1. Adlllio I·' 'ITl'ira da
~iIY:t.
~~)) Prest;1

g(ln

:!(j) ('h:llna, l' Artur
.r o:!<l'lim .r OtlU 01\, Deli" J. i~lleire(lo (, pr t:nn S I·vi<.:o na I IiI' l' 'ão d"
\'1'\ i,'o~ de
Sllílll( :\Iilitnr
("pitão
d' infantal'ia,
na .itu:w:lo
do
rpspr n. «ue. pOt· pOl·taria fi, :!i dl\ .1:m ,iro do ~OI'l'('IIII'
:mo. Jluhli('lIdll 11:1 (h'delli du E,l:é,.cito 11.°;\
~.a, ól'ip. (h
8 dI' :\{ar(;o: (Ia;; ou ii itHa 'ito d(\ adido 1'01' ir di' I'nlponh:lI' spn'!I'o na Polida do • 't'gllr, II 'n P{lblica.
I

(I

_!7) Pn sta SOl'\ iI: I 110 ,\ r'lui\ {) IIi t '}ri('o ~IilitHl' Ilc;;dl\
1:\ dI :\Iar(:o dI' 1K)O II t'apitilll miliciallo di' illf:ml;ll'i:1
do (I, tinto quadro () p 'cio!. na . itllndill (]I\ 1'1',('n'n. '('1"'_
dori('{) Pereir:1 Pill10ntll,
:!~) );~COll id l'ndo :tpr
t(~I'i(J d(>~dl' :2:\ <1, .Jlllho ti
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consta lla portaria
lk 11 do Xovcmhro
daquelc .mu,
inserta na Ordem do Erército 11.° 10, 2.a série, do lU.J.U,
tenente de infantaria.
lia ~itll:l!':io do 1'('''01'\a, Alfredo
..\llg0lo Salgll!'iro da 8ih a I'erciru.
(l

2U) Passou ii situncão do rcforma ,
allnoa li), (' niio da alínea a). () toueute
situucão do rc-crvn,
António Vi0ira do
conformo consta (l:! Ordem do E.l·(;/'('Ito
(lu corrente

no" termos da
do iufuntaria, na
Castro (' sn, a,
n." :3, 2,a série.

n no ,

;~O) Prr stn "01'\ ico no l'l'giIll01l to <1<> l'a \':1 la ria n.
desde 1;) dr' ~1:\l'(;() dr- 1\)50 o t('110I1to do infunturiu,
situução do reserva,
::Uanucl Fr.mciseo Candeias.

t)

(j
IW

31) Continua prestando servico no Dopósit« (l(,I',,1 do
Matoriul de Guorra o capitao de artilharia Jo,,(> Hm;(,jl'O
Isoavida, <[110, pela presente Unleui du j,,',/'{;rcitu. [la sou
ii ~itn:H:;lo do reserva.
:t~)Presta serviço 110 Arquiv« l listúrico ~Iilitar dosdc
11 (lo 1\far<;o do 19.-)0 o capitão dr' artilharia,
na sitlla(;ao
do reserva, Aurélio do Sousa Xledcir os.
B;~) Presta serviço IIO Arquivo l listúri.-o -:\[i]ital' desde
24 <lo Fl'\'C1'oiro Je 1\)30 () (':\l'it:ill 1Ilili('iano de artilharia,
(lo (', tinto quadro espücial, na :-;itll:w:!1I de re80l'\ a, .\utúIlio de l\fatll~ Hih('il'O,
:H) Prc~ta sen'Í<:o 110 dc~t:l"aI\l0Ilto (lo Forto do ~\ltll
do DIIque des(k l\J de ~IaI'f'1I (le IDflO o tl'llÜI\te d( artilhnria,
lla ~itIIa<:iío (I<> rc~ornt,
~\rlllaIldo l\lhol'to da
~il\'a Poreira,
:3;») pJ'('sta S<'l'\ i<;o Ilit .\g(·IH·ia ~IilitiU' d<'sdt\ lU dl'
.JuI]('i1'o (}0 1\):>0 o ('apitiío do s()l'\'i<;o de administl':u;ão
militar, na ~itua<;i'io do l'e8('1'\ a, António ~!(ll'io Freire
TaY(tr('~ Belo,
3(i) Presta sor\'i<;o na ~\g(~llcia ~lililill' do"do:! dI' l\fal'<;o
do 10'->0 o ('apitHo do quadro dos sl'l'vi('os ali, iliares do
Exé1'('itll, na itlIllf}to do reSl'1'\'a, .1oilO da :'lil\':!.

:37) Presta s(·r\'i(·o Ila ,Assistl~tl(·ia aos ']'ubereu]osos
do
Exército (l Inspital de J)o(,ll<;a~ lnl'(wto·( 'olltagiosa ) de,tl('
1 dl1 :\lil1'<;o dl' l\r>O () tpne,nte do qIIadrll (los "('1'\'i<;o
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ali iliures (lo Exército,
Brit» (E. I'o ..tn).

I ii

situnr-ão de reserva,

Ilanl de

:~8) ]) 'Í. 011 d(\ 111'0 .tnr sorvico na Ll'gi:in PortugIlC!':t
d sde 8 do ~[ar<:o M lfJ~)O o tenente do quadro dos :-.cr\ iços auxiliares
do Exército,
na situacâo dI' 1'C8(,1'\"<\,
1lanu('!

Ilamos.

:H)) Presta st'n il:o no di trito de recrutamento
e 1l10hiliza(~ao
11,° 1\; desde
17 ri, ~1aI'<:() de H)!)U o (':lpit;1u
do e tinto quadro
au iliar Ill' urtilhnria,
lia situnç.lo
(Il!
rosorv». Lour011 '0 Matin
Guinapo.
4U) PI'!',

tn

-(,1'1':11 de"tl'
pit""

!'l'l'\ i,o na :L~Hcpartil:ao
IIn l ." Dit'l\('('ilO:'IIini t(~I'io .lesdo 1 <lu :'Ifal'<:o de H)~)(). o cn-

rl .. extint-

quadro au iliar do artilharia,
.Ionquim
(:uill:ah l\~ (h

dI' rr-servn , :\rallllcl

na aituucão
('o~t:t,

Ministério

da Guerra - 2.a Oirecção-Geral-

3.R Repartição

11) I'en «ics .rnuais 'lIlL' competem aos uliciais a sl'guir
mencioundo .., '1111'.nos termos do Decreto-Lei
II, o :ki::JO.J..
do ~4 dl~ ~Iai(l do HH7. trnnsitrun li 'Ia presente Ordem
do E.-{'t'/'citu para a situnção ti' reserva :
Coronel (10 infantaria
l'l'il':l,

Forllando

Ú cal' \Vilton

do () 1\)·

~~(;.()urh.

'!'p[1('nte-('ol'onl'l
:~O.8;-,(it5,'I).

cip f'ng(\nlwria Hirardo
Pe1'pira
I )in<;,
110, ·['\j<;ll.
I lfillipiallo ti ngf>lIhal'ia do (' tinto <J1I:lA IItl'mio ('o!'t s ele LO!J:I(), :l i.liliü, , '1'elll

'1'1'111 :~;-) nno

'I'encnte-('o)'1l1l
d~() I'HIll'dnl
:lo anos dl\ .ol'\i~o.

mél1iI'o .T Úlil' Coutinho ti' ,'ou n HI'!'(·,ios.
:~O,()OO',
~[ajo)' dI' infantaria l.mn('} .1oaquim . 'pinola. :.!;), n2, W,
'1'?JIl B-i aJl()~ do '1'l'\·jI'O. (\'(1111'0 pelo Milli~tt'rio da~
F IlInll \:a!;) ,
~raj())' dn SI'l'\j~O 11, atlninistracilO
militar Artllr Hudl'iglle do Jlatos. 2;). ;2r)·iO. T 'Ill :11 ano dI .11'\ i('o.
-'Iajol' do "on'il'o ti ' ndmini trnç::t(1 llJilihll' .\1'tlll' df' ,,\toll'
guia ,\I:\l'ltado Pim ntn. :.!",j
'. 'lll:{
nn,,· ele SI'I'\ iro,
']'OIlClltO-CO)'OIIPl
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Capitão de urf ilhariu, ongonhciro
raln'il, José Host>iro
Boayida, n.83:M40. 'I\'m :!;) anos do sorviço.
Capitão
do extinto quadro auxiliar
do urtilhuria
.Ju~Ó
Duarte

Ferreira

Brito,

:20. ~OOt5.

Escola do Exército

4:2)
tt'ncias,

ao :2.0 grupo de ('uIllP:tllhias dI' S\ll''ii,,c não :ttl ~.o grupo d« compunhias do saúdo, OH
soldados n.:" -i72,4G, Diogo Autune« Clemente, c ;):?!l -i\l,
António Ay,,]illo ~\hr{'u Paronto, constantes dn 1'('1:11;:10
dos cnudidutos nduiitidos :\ nuui'lculu lia g~H'ola do E:,J·l'cito, a I[UO ~l' refere a declaral::lo
84) publicada lia Ordem
.io EJié/'cito II." 3, 2." sório, do corrente :1110.
PI·rt('lH'i:Ull

43) Cluuun-sc • '11110 .Ioiio Sil\':t dI' l'I(ol'ai" Pinto, c nao
Xuno .TortO Silvu 110 ~rl)rai'i Pillho, o ci\ ii admitido iI 111atrlculu na Escola do Exército, constante da (kclaral:ão 8+)
publicada na Urtleni do E.l'(:/'I'ltu 11.° ;), :?a sério, do corrente ano.

19·19
Dezembro
I9flO
.lauciro
Fevereiro

l)

l)
1)

l)
I)

l)

»

)l

15 -

Alteres reformado,
.lúuior,

inválido

do gn"l'ra,

I )iOllí io

2 - Tenente reformado .10s,· E~te"es.
12 - 'I'cneutc iuilieinuo do extinto qua.lro especial .lo
serviço do adllliIli~tra\'i'io
militai',
supurado do
ervI\,o, Leouel P,'reira da Cnnha.
15 -.'(:\jol·
mt'!dico ret'orIna,I'1 '\(anuel Angn to Pinto.
tG - Coronel g"l'a,lnatJu, rl.'forlllado, Eduardo .\It'retIo .ll'
.\ rai'ljo Barboc a.
lU - '1'cncute refOflllado .Jono ;\(atja~.
1(j - Alfl,rc., ,Ie ncronáutica,
no CJlIadru, \ki.le.; l,'erlIand('~ Car:\\'ilna.
l~)- Capitão mforlll,\do .To é Joaquinl
.\foll o.
!lO Coronel de inf':lll ta ria, 1111situa':1o de n' crva, .Toôé
(,'rUIl!'i,cu Pin" (lo Carmo.
2:)
Coron..t ,II' illfantaria,
na itna<,'ão .II' r ,('na,.\ngu to lIivlll' _"avil'r de Azo\Cl,lo :-lalgado.
2:1- ','oncllle de ":\Valaria, lia sitnac;ão dI' rl'811rl a, Fran,·isco t-'illlocti Calleil:l. Prp,tava s 'rvir;o na (linj",:iio da ,\ rIua dI' Cavalaria.
:!Ii ('oronel gl':ldnado,
roforlll:\(lo, Francisco
,lu Paula
Ger31dl'~ Barba.

2,' ~érie
'\[arço
»
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Coronel reformado Caetano Eduardo
Freire de
Andrade.
1 - 'I'encn tc-coronel reformado Ilaul Frellt·rico Rato,
lU -- CaI'itão .le aeronáutica,
1.0 quadro,
Feliciano Gomes.
11- \hjor reforma lo Autonio Luí-, da l'iih eira.
12 -l'lpit5o
('11('fc de música rcformn.lo
.lunquiin
Jacinto I'iglH·ira,.
21 - .\Iajor do infantaria, na ~it\1:\\'ão dr. reserva, F'ranci rco Guilherme Elbling Leal. l'restava serviço
'10 centro
.le uiohiliz açiic de infantaria 11,° ;),

Rectlflcac;:ões
.'3 Ord. III do l~.""'('ito n.?
I 1:.!.', ou.Ie e lu: «autiaérca
I. 1 L', onde o lê: «tencute»,
onde
e lê: «Fr-rrcira .., deve
l P:
«tcncn t ", d, ve ler-se:

3, 2.' éric, d» corr-eute ano, a p. 115,
e , deve ler- c: «nuirft imn»: p. 138,
,le\ olor-se:
«alfere "; p. 18U, 1. ;)~.',
ler-s«: «Pereiral>; 1'. lUO, l. 15.' ondu
«vapi tão".
'

Fernando

Está conforme.

o

Ajudante-General,

dos Santos

Gosta.

~/I'/
MINISTÉRIO DA GUERRA

Ordem

Série
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o

Exército

do

23 de Maio de 1950

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

E PORTARIAS

Ministério da Guerra - RepartlC~o do Ga~inete
:\l<11111a o (:0\ c-ruo (1a U('}di!Jlil'a POl'tUpl<" a. }ll,lo,'
Xlinistros da Final!!'a'
c du c: uerrn, J1O" termos do artigo 10,° (lo Decreto H,o 3-i:;36G, dl' ;3 de .laneiro d" 1D45,
autoriznr que () egundo-sargcnt«
miliciano de artilharia
António Rodrigues Casnleiro. ar llli\'i, ta do adido militar
junto da EmlHli ada di Portugal 1'111 Londre , ali I'ontinu , UI' ti' 1 dr .Inn iro .10 ('OIT IIh' nn: , I'IIl ('('Jlliss;l<I
de ('1'\ i('o n-lncionnda rum
reurmntuouto 110 E:t"rl'ito,
('0111
or.lonad«,
<' (,l't leio I'
uplonu-nto corre pOlldl'lltl':'
:W'
do ,l'''undo - arg('nto
na nctividrule (\ :t aju.ln <1('
l'lI, to 1111'11 ,I dI' .4.:J !U'':I, li pagar
I'IH conta dI' \'l'rIJa inscritu 110 cupltulo !.!d,o urtico :-dl.
.10 ircamcutu do
b'
1, . /.'
• 1111 t'1'1O da Gu rrn parn o ('01'1'
it ano l'I'ollÓllli('o,
I)

Mini tório da 1 inanca e da (.lW)'ra :?l til Abri! cip
1\J~)(l, - () Xlini tro da Fill llÇ, , .lOILO Pinto da Coet«
Leite.
() ~riIli tI'O da iuorru, Fenuuul« dos • antas
( o~t(/,

(

110 t::lr

do vi lO ou

DoI

lo

o frlbuDll1 do ('outA

"
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e do artigo 10,0 do Decreto 11,° B4:3GG, <10 3 <1(, Juneiru
de H)J5, nomear para frequentar cm Inglaterra
curso
do serviço de estado-maior
na H. A, F, (Stafl' Colleg"<')
major dI' ucronáutica,
COIll
() CUl'SO
do cstado-mnior.
Fernando
Ferreira Pinto Resende
Ao referido oficial sorú abonadu uma ajuda de custo
diária de 3D0:5, hcu: ('01l10 o nccossúri» para despesas
do trnnsportes
cm viagens de instrução quo !";Izelll parti'
do programa
do curso P mutrIculn s, o que tudo Sl'I'Ú
pago pela verbas inscritas nos :Irtigos 114,,° n.? l-h) e
115,0 II," l-h do capítulo IV do orç.unonto do l\filliRt("rio
da. Guerra para o ('(t[Tellte ano.
(I

(J

l\lill i,:tf"rios das F'inançu« e da (j uorru, ~7 do Abril
do 1K)(), - ~) Minlstro (las F'inanças,
./0110 Pinto da ('u8ta
Leite, - O .;Iinistro
da G ucrru, Fernando do,'! Sauto«
Cosia.
(\ l.n,la pelo 'I'ríbunal do COIIIIl' om G do ~lllio do Inóo. X:io ao
duvldcs

nmolumoutos,

Ministério

uos terzuo, do Decreto

da Guerra - Repartição

u.o 2~:257).

Geral

Nos termos do D icroto n." Hi:üiO. de :!:l de ~ 'h'moro
de 19~8, uiauda o Governo da Hepúhlica
POl'tu"UI':1,
pelo Ministro da Guerra, conceder a .Iudito .lc ..':'I ...\nll:lya
Cardoso, filhn do fulecido cnpitão veterinário João I'uulo
Cardoso,

II

reversão

da quota-pnrte

do sub ídio mon al,

no quautitntivo
d(1 140t51O, a partir do () dl' ::\1:11'1':0 do
corronto ano, cm "irtudl' do falecimento tio suu lU~e,
Il'ul.H'l do ~Íl
11tH
~l
'al'!loso, cm ~ do rpJ' rido 1I11 s.
:\fini tlÍrio da GU( na, ;, do 1 fnin d 1WlO,
O :\linistro
dn OUN,'a. Perllllllr!o r1u_~:"((lIt08 Cota.
~VI.llda )lolo -rrlhulllll d. Conta. om 10 do " lo d. 1~.(l, ,'!lo
.!lu do ..hl",
• ""'00101, IIV. l.rmUI 40 Il.Cltllu n.O!2,2 7).

"-MUDANÇAS
Ministério

DE SITUAÇAo

da Guerra - I.n Direcção-Geral-

Por I/ortaria

de ,-, ele

1111'1'[

de

2,11 Repartiçao
1f}!iO:

Adidos

CnpiWe
ti infuntaria,
do r "illlonto d illfantllrin .11,0
• funu!'] Pp,' ira l~ padinha l\fjlJ'eu l', d J'('ginl('uto ti
infunturia fi,o 7 .• 10\ plillo . fOlli:r. ti' • :í P 1I1lplonu '01
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Roul ; tenentes do infantaria,
do regimento
dI' infantaria n.? ~, António Afonso Fernundes
Barata, (lo regimento 11(' infantaria
n." 1~, José de Ca tro Sousa e,
do regimento ele infantaria n. o H~, .J osó A ngusto Mon(los, e alforc s : ele infantaria: do batalhão ao caçadores n.? 10, António .10 (. dos Santos e, do quadro <los
01'\'iço:> auxiliare"
do Exército, do distrito (lo recrutamonto (\ mohilizncão n." 1:3, .loão Salcs Valente, por
terem
irlo r0quisitnc!o
para de omp nhar comissões
do 8('1'\ iço dopcndontos
do Ministério do Interior,
os
. egunrlo e quarto na Políciu de ;:-i0guran\a Pública c
os restantes na Guarda. Ta('ional Hopublicnnu, devendo
~er considorados
no ta ituaçâo , re .por-tivamonto, de. de
;-l,:~ 11, 11 e 10 dl' Abr il,
do ::\Iarço o 7 do Abril

de

ao

ioso.

apitiio

do

crviço

de udmini

traoâo militar, da :\Ianutonoures de ~[nrais Carvalho,
por t r sido nomeado. 1'0l' portaria desta data, chefe
de S( cçuo dos serviços indu trinis duquolo c•stubclocimento, dovendo . 'I' con iderudo nesta AitnllC'ão d sde

C;Tio~[ilitHI', Luis Alhorto

24 ele ::\Ltrço de lV50.
(ADotadliS pulo Tribunal

•
de Contas em 20 do Alnl l de 19M).

Quadro da arma de infantaria

Major

de infantaria,

supranumerário,

eh

1'0 da secretaria

militar ti Cal,« Verde
onde continua
colocado,
Otto I Ioífmann
\r on I fat1't\, para preellchimento 110 Yaga no qll:ulro,
(l'\'('ntlo
'l'l' cOll~id('rado
Il ta sitlIaÇrlO d ~ de I data da PI ~ent portaria.
Capitão d infantaria,
udi lo Ern to '("rgio .laim Loul,
qu ,d
r gr
o de lie nç ilimihHla,
(l npr
Nltou
( 11 d Abríl d L j
para pr nchirn nto d VUg:L
II() (!ulldro.
do comando

(\'15ad.a p lo 'I rlbunal tio Contas
.io d .,!IIo emollllDO t J II t"rm

lU

d
\1,.11 du lnJO. N~()
do J) r to D.' 1.1 ~7).

••
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Reserva

Capitão do infantaria,
adido, eiu serviço no Ministério
do Interior, na Policia de Segurunça Pública, Euclides
Ribeiro Gomes de Barros, nos termos da alínea a)
do artigo 12.° do Decreto-Lei n.? ;)G::30!, do 24 de
Maio de H)47, devendo SOl' conaiderado nesta situação
desde 2G de Março de 1950 o som direito a pensão
por este Ministério enquanto 8e cncoutrar na supracitada situação do adido.
(AnOladn

p..lo T'rtbunul

do COIl!n.

UIII

20 do Ah1'l1 d" l~;;O).

do extinto quadro auxiliar do ong nhuriu, do
batalhão de caminhos de ferro, José I~stc\os Goruldes
Freire, nos termos da alínea a) do artigo 1~.0 (lo Docreto-Lei n." 3G::304, de 24 do Maio <1(' 19-17, devendo
SOl' considerado
nesta situução desde 1:~ do Março <lo
1050,
(Visada 1'010 Trlhullnl
do Coruns "J1l ~~ do Ahril do 1\),,0, X!o são

Capitão

duvldos

emolumentos,

nos lorm08 do ])ocroto

n,o 22:257).

Capitão do infantaria, do rogimento do infantaria n." 8,
Augusto Vaz Spencer, nos termos da nllnoa c) do artigo l:!.o do Decreto-Lei n.? ;)G:aOJ, do :?-1de ~[aio do
19!7, devendo ser considerado nesta situação desde 8
do Novembro do 19-1U,
(VII"da
1'010 'I'rlbuna)
de Con! ... em
.r,o devidos amo lumentoe,
nOI roruios

~(ô

do

do Ahrll do lU"O. N!l.o
Ducret
e n.o J~!257).

Por porturias de 21 de Abril de 1[)50:

*

I'~xpnhos do Exército, por se acluu-om incursos no
único
... do ãrtigo :31.0 do 'údigo
Justiç« .:\lilitar, o cnpitão,
do c .tinto quadro auxiliar elo artilharia,
.IOSll António
e o tononto uiilicinno do artilharia,
do extinto quadro especial, Jacinto Fialho de (lli\'eira, ambos na situução
<lo reserva, devendo Hcr eonsidol'<l(los IU'sta situ(u:l1o
uesdo 17 do .1(lIloiro (le 104H,

ao

(Aool.Hla

pelo Trlhllulll

,lo (;un!1Ui om ~·I ,10 Ahrll

do 1050).

Adidos

Capit:io t!P infantaria,
na sitlla<;1io do 1'1\1"(\I'\'a, Augusto
Vaz ponem' C ton('nto gl'(ldua lo do infantaria, do r gimento dI' infantal'ia 11." 11, '('OIllÚS Lui~ 'banIS da
Costa, o prinlt'iro 1'01' hll' ~ido n\l(lIi. itado para d(\~ \111ponhal' lima ('ollli:;,;ao dI' el', i<;u 'i, ii no )lini ti'·rio

das

2í1

OnnE:'II

2," Série

na colónia

Colónias

do urtico

'2,0' do Decreto

de Moçambique,
nos termos
n." ;H):Olü, de 7 de Dezem-

bro de bH)-!6, e o 'egUIlllo por ter sido requisitado
para desempenhar
uma comissão do sCrY!~o ,depend('nte
do ~linistéri,)
do Interior,
na Guarda.
acional Republicana, devendo ser considerados
nesta situnção, resl'ectinunento,
desde 8 de Dezembro de lü-!ü e 12 de
Abril de 1 n,->o,
(Anotada

Por portarias

polo 'I'rtbun al de ContaI

om 21 de Ahril do 19M).

de 28 de .III1'i! de 19úO:
Reserva

Brigadoiru do artilharia, comandante da defesa marítima
de Lisboa, )[aIlllol Holbecho Correia (lo Freitas, nOH
termos
da alínea a) do artigo 1'2,° do Decreto-Lei
n," :3ti::~0-!, de '21 do )[aio 110 HH7, devendo ser considerado nesta situução desde 8 do .\ bril de 10:>0,
Coronel, da Direcção da Arma de Artilharia,
António
Peixoto Ohodas ; major, supranumorár
io, do regimento
de artilharia
an tiaérea fi x a, Eurico O onçalvos )Ionteiro e capitão, do destacamento
do I' orte do Alto do
Duque, Nuno Ah'ares Guedes Vaz, todos do artilharia,
o primeiro
nos termos da alínea r) o os restantes
nos termo' da alínea (/) do artigo 1~.0 do Decreto-Lei
n.? :3G::30-!. de :?t do Maio de HH7, ri vendo '01' considerados 110..'ta situnção,
rcspectivament
, desde :1, 1~
e 1 do A hr il do 1!l~)O,
"apitilo dI' cuvularia,
adido. cm serviço no Xlinistério
uns ('olúnills, .loaquim António It.uuos, nos termo: da
alínea a) do artigo 1'2.0 <lo D crcto-Lei
n." ;~li:;~01,
do
'24 do ~faio do 1~H7, li vendo SOl' cons idcrado n sta
!'ituiu;ao desd \ 0 do ~rarç o ti H);)O,
(\'llada
p~10 Trl1lunal de ('onlA1 om 9 <l ~1~lo dfl 19~O, Nilo
Ii!lu c!U\ 1.101 omulUlllflntol, D • trrmo do Doert to 11.° 22:251).

Capitã? <lo :on:i('.o dI: aclmini tra ·ÜO militar, adido. em
son IÇO no ~flOl~tI\rlO das 'olúnia.
PIIl comi~s(LO civil
na colón~a d~ \ ngola ('o~n,o c hp~ dn r parI ir:ào c{\ntral
fiscallZu(:ao e l'ontnlHlldad
da ui"i iio ti \ financ;as
da dircc'c;ào do' :('n'i(~o (lo porto,
caminhos de fprro
e tranpor'tp',
,João Hoh 1
imll.
no. ti I'IllOS da
alínea a) do arti"o 1:!.0 do DI Cl't to.L i !l,o ~\(j:3n4,
li ~4 de )(aio II H)4i, d '\ ndo
r ('on i<l 'ralio

uo
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nesta situação desde 11 de Abril do H)f)O o sem direito
a. p nsão por este Ministério enquanto !-ieencontrar na
referida situação (lo adido.
(Anotada

polo Tribunal

de Contu

em 1 du Mato de 1\150),

Supranumerário

Major de ueronúutica,
adido, António .:Uari..'l. de Sousa
Sarmento,
que, do regn'. so de comissão civil do Iinistério das Colónias, na colónia (lo Angola, corno chefe
da divisão de transportes
uéroos, so apresentou cm
:?G do Abril de lODO,
(Vinda
SÜO

rolo
devtdos

Por portarias

TduUD,lJ de
cmo lumeurcs,

de

õ

CO"I". em n ~v Mulo dA 19!iO. !'ião
n08 turrucs 00 Decrete
n.? :.!2:~!.7).

de },laio de 1[);";O:
Adidos

Briga(]( iro U(' urfilhurin , director do curso para prmno<;Iio a olir-iu) superior do Justituto dü Altos I':stlldos
:\lilitan's, J() 'é Vi.um Correia ('111'<1 '" por tor ido nomeado para o reforido
argo por portaria d.·" ta (lata,
desd ' quaudo ,; con ..iderado ue: ta . ituação.
Capitão do infantaria,
do regimento de infantaria u.? :~,
Joaquim
dt' Matos Salvadnr
Pillheiro,
pO!'
1(1[' ,ido
rcquisiuulo
pa.rn do emp nh.ir UlJUl cotnis: tio de er"i,;o d( pl'IHI 'ut\' do )!inistt.'lrio <lo lutcri.u-, na P()licin
do Soguruuça
Pública, devendo ' r considerado n ,.;ta
Sitll111;ã() ,1('"do ~(j do .Ahl'il do 19.)0.
Capitão do ~O1'\ i<,:o
adl1lilli tra('iio militar, do hatalhiill
de c;lInillhos de ferro, ?\fUiltlol l)<llniog'os, plH' t I' ido
llom ado ]ll'o!'PSS()], adjunto das 19.", ~().", :!l."
:!.:?"
cadl'iras da I<: ('ola do gX(~I'('it(), por ]lortnria de 4 do
Ahril dI' 1K)O, dI' di qUllnd
d!;)\' .01' l'OU idt'nulo
Jlosta situn.çiiu.

ue

(AUOII1l1,. polo 1'r1hnnnl

<lo Contu;

om 12110 )lalo

do 10~O),

Quadro do corpo do estado,maior
I ,lo ('orpo do (' tatlo-llIaio1',
11]1I'HIl1111l(']'úrio, da :La. I >irl'c<;iio-(3,'ral dI'. tI' Millist('rio, Ollal'
continua ('010"11110,
.Tniio .Io"ú .-1\ il'l' Ballazol, para
prt'('!l('hirn(,llto
d(' \,a~1l lIO 4uadro, dt'Yl'lldo ('I' ('on;;id('rado n st:I it\l:ic;ão d('sdp :! <1n :\laio ti, ln~)O.

rr('llcnt('·('orOll(

(\'IStllln fi lo '1 rlhulIlll
clo\'iclol omulllmentotl,

tio ('''n'na "'II 15.t
Inl .. d 1~·o.. 'U
nu t rulO do l>o-nroto n.- 2:!:2~7).

!lo

ORDEM

2." Série

DO EXERCITO

273

N.O G

Quadro da arma de artilharia

Brirratl('iro rl'
,," promoção
do Amaral.
~I '\'(,Ild() s 'r

anilharia,
adi-lo, director do curso para
a olicin] sllllll:ior, J osé Augusto Monteiro
para prc 'udllluento
dr vaga no quadro,
('I)ll:<idt rudo nesta situação dt':-;d(' a data

da pr -sento portaria.
(Yi.ada
polo TrlhulIl\1 do Contas em
são dovtdo s cmctumen tcs , nos termos

15 do ~Inio de 19[,0. Não
do Deure t o u.? 2~:2;)7).

Quadro dos serviços auxiliares do Exercito

do quadro 110:-; serviços auxiliares (I() Exército,
supra 11 umerúrio , do regimcn to do ca vn laria 11.° B, onde

Capitão

colocado,
.loão António Pinto, para preend(' \'ng:1 no quadro, devendo ser considerado
situação
desde IV dI' Abril de Hr)().

coutiuun

chiinento
nesta

{Vls adn "010 'I'rtbunnl
cio Contas em 15 do Maio de 1%0, N!lo são
i.hn·iJuI omuJumcuLol,
11011 vermos
00 OeuetQ n.v 22:257).

Reserva

dI' artilharia,
110 grupo independente
do
do costa, .Iouquim de Oliveira
Leito, nos
termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
0
11. 36::30-1-, de 24 de 1Iaiu <1(' 194:7, devendo
ser consi<lcraJu nesta situução desde 2G tio Abril de 1950.

'I'encutc-coronol

artilharia

[Visnda
polo 'l'rtbunal
do
são d e v idus eurulumeutos,

Co nt as •• n 1" do ~Inlo do InflO. Não
nos termos do Duc roto H.O 22:257).

til, infantaria, adido, cm ser içu no .Jlini~téri()
dn. Finant;:I:'I, na Guarda Fi ('aI. Antúllio ,fllrque" de
Fi~u('il-I 110, !ln. tm1l10
h alín li. a) (lo artigo U. o (lo
I> (,I"to-L, i n." 3G:30 , ti' 2-1- de :'tlnit) d(' lUJ7, tIo\ lldo
'I' ('ou iderndo
11(' ta
ituaçuo dvsdp ;~O de
.\h.ril t!l' lD:)ü, l' ~1'1Il din'jto a I)('IISHO por " t(l )'[ini:-;tono, onqulLato
e ('IH' 11 ar lia !fi' 111n itlla<;:to (1(,
,l<lido,

(1apitTto

(Anotada

1'010 1rlhunal

do COO\o

"m 12 'u ~I

lO

do I' 50),

Separado do serviço
(I";O'JlaellO do I? do AbTlI II 1930, da
aln O ral do TI.pó It ... ,
!;~Glto Pro, 14 " a, publlr. do no nla ia du Q.enw ... 0 n:I,
-. • r!e,d9~domo
I om
o ano,.

'I' uont . de, infantaria

no quadro da rrnn, ,lo I~ do Egito
H,'a~a, .ll~ t rn.l~ lo 'lrtigu 17 '.0 do BpglllnID lItt) tlo 1>1 C'IJlltnu ~llhtar, ('om . jlC11 d<) dI' 70

d

por

II\"Plra

I'

IIt?

('(' ('IIIUild

1~-1-~,

('111

r ,1:1<;:\0

I':lltll

iI

11(' ta
d

ppn '111 d<\ r f II'ID<I, .!('\·ündo
itIlUC',l)
tio
II,' ~\go to dI'

a

vi o

00

n
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1

Supranumerãrio

Capit~lO do aor ouáuticn,
suprnnumorúrio,
nOH termos
da
~. a parto
do arti).!:o 58.0 do Decreto- Lei n.? :.?8:-!01,
substituldo
polo Decreto-Lei
n." 32:üü:.?, do :.?O dl' Poveroiro de H)-!:~, da liasc aéron n." 1, oudo continua
colocado,
Armando
Correia )[('ra, doveudo ser considerado nesta situação desde :.?8 do Abri] do 1050.
(VI.ada
puto 'I'r lbnn al do Contns om 1) d e Mnto do IG~O. Niio são
dovld os amo lumen to s , nos termos do Ducrnto n ." 22:257)6

Por portarias de 10 de Maio de 19,30:
Adido

Alferes do quadro dos serviços nux iliaros <lo K'órcito,
da Escola Prática
de Admillistrac:ão
Militar, José
Francisco
Oalaricha,
por ter sido requisitado para desornpenhur
uma comissão
dI' sorvico dopon.lcnto
cio
Ministério
do Interior,
na Guarda Nacional liepublicana, devendo
ser cousiderado
nesta situução
desde
7 de )[aio do 1\);)0.
(Anota,la

1'010 Trlhunal

do Couras

em 16 do Maio do 19~O).

Reserva

do sorvieo do arlministrnçâo
militar, adido, cm
serviço nus Oficinas ( Ieruis de Furtl.nuento,
..Vntónio
Ventura, !lOS termos
tb alínea a) <lo artigo l:.?" do
Decreto-Lei
n , o :3G::30,1, do :?-! do )faio de HH 7,
devoudo ser considerado
nesta situaeâo desde 8 <lo
Maio do 1U;)().

Capitão

(VI.ada polo TrthU1I1l1 do Coutas em IR ,lo Maio dt 1~;IO •• 11.0
d~vldus oll101umullto., DOI lormuR do Docroto 11.° 2:!::!57).

no

Supranumerãrlo

Capitão do :loron[tutica, da hase alor ti n,o t, ~rallucl .TOS(',
do Barros da Co~ta Nav1\l'I'o de ~\ndl':l<l(, B I III IIl'<:°,
nos termo~ da :?:l parto do artigo f)~," do I )o('J'pto- Lei
n." ~R: iOt o suhstituido
pelo 1)11('1' to·Ll'i n." :t?:(i!):!,
do:.?O do ]·'(\,preiro de l!)U, (' da Port:lria Il.° 10:711,
do 18 do .Julho do lU I i, dOY!'llllo S I' cOIl~id l!'ado
nesta sitUil<'?iO desdo ti data. da presl'nte ]1ol'tal'ia.
(\'Isuoln
polo 'l'r(1mulll
.1uvidoM Olllohllllonlol,

Hill 18 ct" "alu ,I.• 1f1:,0.
lurmOfi du J)ucroto
11.022:2(7).

ti .. ('nntn.
nos

Slo .'1.0

2.· ~ ir ie
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III - PROMOÇOES
Ministério
]>01'

da Guerra _I.a

Oirecção-Geral-

2.~ Repartição

de 28 de 11m'{ de 1[J50:

portaria»

Direcção da Arma de Artilharia

CoronoL

o tenen to-coronel

do artilharia,

da :3.a Direcção-

-Geral
deste Xlinist "ri~ (Sorviços
Cartogrúficos
E. ército), Sezismundo
Alvares Pereira o Lima.
(V!sada

poro Tribunal

dos uruut umun to s,

do

<lu Couta.
m n do ~11I!o do ln50. São do vinos termos do Docrato u.o 2t:251).

Quadro da arma de artilharia

'I'enente-coronel,
o major do artilharia,
(lo I'('g'imonto de artilharia
antiaérea
António ~[oura de Azevedo.

supranumerário,
fixa, Alexandre

,Visada pulo Trihunnl do Cout as orn 1.') du :\Ialo d e lH50. :-:;no deví ..
tios etuul
muuurus
, 110S rornios
do Dee
ruro
11.° 22:2(7).

Quadro da arma de aeronáutica

Capitão, o tenonte do ucr onáuticn,
:\[anllel Jo
do Barros da Costa
Belmarço.
é

da hase aóron n.? -l ,
a\'ar1'o de Andrade
T

4

(\'1<.<111 1"'10 Tr lhu n.tl do Contns cm I ,!tI ~["Io do ln~.O. S~()
de vrdo s etnolumcutus,
1l0~ tuunc-,
do Decreto n.o 2:!:257}.

Por portaria»

de ,j ,II'

Ministério

M«.» de ta».

da Guerra - 3.· Direcção-Geral

)Lljlll:- o ('apiElI) do corpo

do ostudo-muior

.\ngelo

1"L'r-

ruri.
Quadro do corpo de generais

13rig:I(IL'iro de artilharia,
o clI!'lInéi
tirocinudos
(II)
corpo do (' tudo-me ior, ~1H'fe da :La RI pal'ti<:ào da
:~.a Dirt'('('il'l-Ut:ral
<1(' to :\lini téri», .losé Viann ( orreia 011('<1('-; 1', inspccu r, interino, da :L:J. Insp('("'7io
da Arma

de

\rtilhariu

,10\

iano Lop

Instituto de Altos Estudos Militares

('ol'ol1l;i • os ten nk - 'orun
.\nt{'llill

Beh

Z:l

.Allgll~t(l T:n an',

l<'crraz.

i do t'l)rpo do
.In

t' Antúniu

tudo-muio!'
da H'H'h,\

'l'1'11f>lltp-eol'un
1, o l11'ljor du «()rlll) do • tado-nwi,,!'
lo :'IIi, lI·l Lop,'
da 'ih a T-n:il' '.

'ar-

ORDE:\f DO EXEHCITO N.· 6
Quadro da arma de artilharia

T(~l1CIltO'(,OJ'()IH'l, o mnjnr d(' artilharia,
da 1." Rl'pul'ti.
\ão ua ~.a Diroeção·GoJ':d
deste Xliui tério, Llcurlquc
J O~(~ X avier :\Iartills de Figueiredo.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.· I

::\fajnr, :?o couuuulnn tc, () capitão
.A.t101fo Cancela .\1\'0:-1 ::\1il1loso.

de' ur+ilhuriu

.vugusto

(Vlsndns
pelo TrihuJl:il
do \Jontl\tà om 1:-) do :'\laio dn 1950. Silo
dOf"id.os 6IlBolumeut.ol, DOStenDO. do Decruro n." ~~;!!:'7)..

Por portaria de 10 de Maio de 19:30:
Bata:lailo de caçadores n." 3

Alferes, do quadro dos serviços auxilinres do K ér.-ito,
o sargcuto-ajudunto
do infantaria,
do regimonto 110
infantaria,
n." ln, Amadeu dos Santos Coalho.
(\'lsn<l"
1'('10 TrJi.ullal
de Contu-,
rl..H·Jdos emc luuunu us , nus iurmos

IV - COLOCACOES,

EXONERACOES

em 18 d o )In.u do lU50.
<lo Ducruro II,o 22:257).

E TRANSFERENCIAS

Ministério da Guerra - Ln Oirecção·GeralPO)'

~ao

2.~ Repartição

portarias de 11 de Abril de lrJ{jn:
Manutenção rnilitar

Capitiw do s('n iço do adminis1raçüo
militur, da ;1, a He]l:tl'tiçãu da ::.?a Dil'l'(·c,;:'iu·Ucral dI' t(' ~lilliflt(\l'io. Lul
AlIll'rtu Soares <11' ~()"ais
'arvnlho,
no,' term s do
artigo 110." do DCI'I'l,to n." lti:G9(i, II ~) d Abril do
1!1_~), Illodifi('adu p lo I>(\(·,·(to 11.° ll:0i·L d 11 do
~r:ll'l:o d( 1\l;10. par:1 () JII~:t1' ti (,!t(lf(' da .('(·c,;:to dos
f:;l'l'\'i(;OH illllll. tri:tis
da l' fllrílln :\rnl1l1Íl 11<';:10. na \'nga
do ('apitHo Hicardo
Pillto CnrJllo Ft'I"'C'ira, que', Jl0l'
]J0rtal'ia do 12 (le .\go to do 104\l transitou, na iluaç:'lu d' adido, paru o ~(illist,~rio ,la ('(Il,'min. jlU!':1
prostal' s['l'\'iço lia ,·nl{lIli. dtl l\loc,;nmbiqlH', 1)('1) qu!'
1il'OU o. (lucrado dl) l'l'j'eridl) ('arl-\0.
,Yhlntll\
duvitlo&

11(\10 TrlhulIPI
OUlO\UIIIUliLU!i,

«tu

(l)lllnl

nUM 1..I"U'OI

ln

tio

_.! tiu Ahril
l)ol!Pllu

t\

tll:SO.

11.° J!.. ;_;);).

lo
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Repartição

Tenente veterinário.
<1(1 r 'gimulltll
de infunturia
João 1 drieu ti da lilva Santos.
Conselho Superior

de Disciplina

do Exército

°

Vogul,
gcneral. no quadro do corpo
fredo Augu. to dn 'ih:, Draga.
Regimento de infantaria

Capitão de infantaria,
Pimont, I da
o. ta.

no quadro

no quadro

Distrito

TeI1 nte-coron

Al-

n.· 5

Artur

Ferrito

n.· 8

da arma,

Regimento de infuntaria

Cnpitâo do quadro dos
do grupo independente
José' Gaspar,

do gencrais,

da arma,

Regimento de infantaria

Capitão (I infantaria,
gio Jaimo Leal.

n. o 15,

Ernesto

Sér-

n. o 14

iço: nuxiliaro» dI) E 'ôr('ito,
ti artilharia
do moutanha,

81'1'\

de recrutamento

n.O II

e mobilização

1 miliciano

de infnntaria do extinto quade recrutaiuento o mobilizacão n.? 1, Manuel José da unha Chaves.
dro especial,

do distrito

Distrito

de recrutamento

Chf'fo, o coronel

e mobilização

do infantaria.

n. o 15

no quadro

da arma, Da-

niel Fornan dos ii guiar.
Reg;mcnta de artilharia

~ra.ior. ti recim
Mona o .. ilvu.

nto

Inspecção

do artilharia

das tropas

Chcfo d
cr 'tarin,
no quadro dn arma,

ligeira

n. o 3
11.°

ti, Luis Falc'rio

de sapadores

tcn 'ntll-coronol
ti t Ilg{,llharia,
.J os.
Ut tano Vioira IJi boa.

O

2.· grupo de companhias de saúde

Alfero

do s rrviço

Iudopond: nt d
çalv l' P -roirn.

d" adrnini tra ':"w milit r (lo grupo
rtilharl
d monta na, Carlos Gou-

X.o G
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2.' Série

1.° grupo de companhias de subsistências

2. ° comandante,
o major do serviço do administruçüo
militar, no quadro
do mesmo serviço, Francisco
do
Abreu Malhciros.

Por portaria de 21 de AVI·il de 1950:
Conselho Superior de Disciplina do Exército

Exonerado
Joaquim
Conselho

de vogal, o general, na situacão de reserva,
~raria Neto, por ter sido nomeado vognl do
da Ordem Militar do Avis.

Depósito de mobilização das forças expedicionárias

às colónias

Tenentes milicianos:
de infan ta ria , do batalhão do caçadores n.? 8, António ?!faria Mar-ques e, de artilharia,
do regimento
do artilharia antiaérea fixa, Horácio Frederico Teixeira Parente.
Alferes
milicianos:
de infantaria,
do batalhão do caçadores n.? 8, ~1{lriO Pereira dos Santos e, do artilharia,
do regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, Sebastião
Marques
Pinto e Mário da Luz y Campcans de Oliveira.

Por portarias de 28 de ~u-u de 1950:
Nomeado comandante
<lo grupo do hatorins do artilharia
da colónia do Angola, nos termos do Diploma Legíslativo n.? 2:11~, do :?8 do Uezombro do lD48, inserto
na Ordem ii Força .1rmada (h mesura colónia de :H elo
mesmo mês e ano, para procnchimcuto
da Yaga ainda
não ocupada,
o tcnento-corouol
do artilharia,
comandante do grupo do artilharia
do guarnic:lio, Fruncisco
.T osé Henriques Cortês.
(\'I.n<ln
pr-lo Tr lhunnl ri" Coutas
duv Idos émol u-uen t oa, nUH turmos

orn 17 rio ~Inl" <lo In~o.
Decreto n.o :.!2:~;)7\.

Ilno

do

Direcção da Arma de Engenharia

'I'snonte-coronol,
:2." comnndanto,
(lo regimento
nharia n." :? Arnaldo do Albuquerque
Barata
Teles.

11 onuode ~ol1sa

ORDl<.:M

2.' Série

DO

EX~RCITO

27<J

N.O G

Regimento de engenharia n.OI

:\fajor de cngenuaria,
11') quadro
:Marinho Fulcão dos Santos.

da arma, ~fanuel

Cortês

Base aérea n. o I

Capitão

de aeronáutica,
suprnuumerário
n. ° 4, Armando Correia :\lera.
Alferes de neronáuticu,
da base aérea
Pagani Teles Pereira.

, da base aérea
n." 4, José Luis

Base aérea n. o 2

Alferes de uerouáuticu,
Amaral Gonçalves,

da base

aérea

n.? 4, Luís

do

Base aérea n. o 3

Alferes

de aeronáutica,
.J osé Ferreira.

da buso

aérea

n.? -1-, Amadeu

Base aérea n. o 4

Tenentes
de aeronúutic.i.
da Luso aérbu 1\.0 1, Manuel
Craveiro Lopes P, da base IU"rea n.? :3, Carlos Burnav.
Alferes de aeronáutica.
da base aérea 11.° :.?, ~\tíljo Alfredo Palma Rego e .1oüo Miguel Castro Correia do
Amaral.
Direcção do Serviço de Saúde Militar

Tenente-coronel
cial,

TIO

mesmo

miliciano
extinto

Por portarias de

{j

médico do extinto quadro espequadro,

Gaspar,

untos.

de JIaio de 1950:

Ministério da Guerra - 2." Direcção.Geral

do E_ ('rl'itn. o gcn n-al, no quadro
do l'or(l0 de gl'll 'I" i , Frpdpri('() da 'o.'ta Lopes da
Sih a, nus t '1'I110S do artigo, 1.0 e 2.° do I )pcrt>to-Lei n.? ;\1 :n;-> 1. 110 1 dI' Abril (jp HH:?, na vaga do
gcncr»l, nu situa 'ão dI' ]'1'''ClTa. Alhl'rto (;uorreiro
Pei,xo;o e (~Illllia. fjllf', eHI \) ti' Aln-il de H);>O, atingiu
o limite <1(' idu.lo. ]11'10 CJlI' ficou P. onerado do referido

.\dlllilli~trador.gt'l·nl

cargo.

(Anotndn

p lo Trthuual

do Ccntns

om 12 do ~lalO de 19~O).

Instituto de Altos Estudos Militares

UU curso para a promoçào ti oficial superior,
() brigndeiro
do artilharia,
no qundro da artn a , .Iosé
Viana
lorrcia n ued .s. !lO terlllos do artigo ::?" do

Director

2.· Série
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280

Decreto n.? 3i:ln0, do :) de Novembro de
vaga deixada pelo brigadeiro
.J OSÓ Augusto
do Amaral, que, por portaria desta data, ó
no quadro, pelo que fica exonerado
daquelas
(Vtsnda pulo Tribunal
devidos emolumentos,

HH8, na
Monteiro

colocado
funções,

de Cont.as em 15 do ..l aío d o lU O. São
nos tormo~ do Decreto n o 2t·.!67).

Escola Prática de lntantarta
C)

°

(h' infantaria,
de Figueircd»

comandante, () tenente-coronel
<;i'io (la arma, Aselillo Barbicri

da dirccBaptista

Cardoso.
Regimento de infantaria

Alferes do quadro dOR
do grujlo independ mt

n.O 14

nuxilinros do E ército ,
do artilharia do nontanhn, J

HOI,\,j(:OS

tóuio do Azevedo.
Comanrlo da defesa marítima do Lisboa

Comandante,
arma,

O

brigadeiro
de nttilburia, 110 quadro
Monteiro do Amaral.

<la

J osé Augusto

Regimento de artilharia

Capitâo <1" artilharia, no quadro
de Carvalho Freitas do Amarnl.
Grupo de artilharia

n.v
<ln arma,

pesada

I

Oa;;pal'

Pinto

contra aeronaves n. o I

Capitão, do J'('giIllpnto de artilharia
do ,J<'~lIH Rumos.

ligoir.:

11.°

1,

?llallllp]

Base aérea n. o I

:!.o cnmauclnntc,
o major dn aoronâutica , com II cur o
do estado-maior.
Franr-i ('0 Autúnio da 'ha"':Ls.
'l'CJlPIÜt' do quadro dos
orvico ali. iliar. do ].: -('I'eito,
110 quadro
dos mesmo:
acrviçus, Aruiiurl« til' \11>\1quül'<lU '.
I.· Inspecçllo do Serviço de Saúde Militar

Inspoctnr,
() ('ol'ollcl médir-o , inspector ela :).a IH. P ccuo
do IIlO 1110 sorviç«,
.10110
'ahf't ~lagnllHt 'S Inrqu
da Uostu.
•
2." Inspecção do Serviço do Saúde Militar

ln

dor,

C)

tal ruilit Ir

tL'IH'utl"c'ol'()lIpl Ill<\li '0, director do ho PIViolllll II." I, ~[Ítrio de Almoi la.

I'

~ , Série

ORDE.{

DO EXERCITO N.o

2 '1

1\

3.' Inspecção do Serviço de Saúde Militar

TIl"1 ector.
do

() coronel

médico,

serviço,

IllCSIllO

5.'

Gilberto

Inspecçio

inspl·l·.tor <l~ :?.a Inspoc
Cnrrilli« ....fi\ 101'.

do Serviço

tio

de Saúde Militar

Inspector,
o c .roncl m '·dico insp dOI' da 1," In p('eç~ll)
do nu-smo sorvi '0. Viconte ti. Paulo de Moura Cou-

tinho do Almeidn

Por portaria'

de I:c;a.

de 10 ele .Maio de 1950:
Colégio Militar

Tcncuto de cuvalariu, adi do. adjunto do mestre do cducaçio fi .ica do referido
Colégio, .Ioüo lI;l Mouta ]),)mingos o Araújo, no t rmo do urtigo 1.0 lo Der-reto-Lei n.? ;;:3: t7;~. de ~~) I I>l'zc!Ilbru do lfLj.;~, t :lrtigo ~.o
do Doere to !l.0 :!li::i ii, til' i do Fovoreiro
de 1fl:\(i,
para o lugar do me tre de edur <::io fi ira, inter-ino,
na ntga do «apitfiu Jl)S~ 110\('1'011(10 da Concciçã«, que.
por portaria de 1 do lIlurc;o do lH"O, foi o «morado
deste cargo. pelo que aquole oficia] fica também (','0-

nerudo
Iísicu.

do curgo

do adjunto

do mo tro de educação

(\'lsnlln
pu o Trlbun LI do ~(llltn, em 1 .10 "aI" .Ie 1~50. 1';;;0
dv idos amu+umuntus , nos 10rll108 do Ducruto n.? ~2:!!j·1J.

Ministerio

da Guerra - I.' Oirecçãn-Geral-

2.' Reparlição

Oapitr o do -xtinto (pladro nu 'ilinr ti)
'r ·iço de saúde,
do 1.° grupu de cOlllpanhta: d
núd0,
ntónio .Ioa<}llim ('anhoto.
Governo Militar

de

Lisboa -

Ouart I'!j

n

rui

,"tin o qll dro (I ofi('iai do eer
do :?o grupo d ('oIl1pnllhia d
ub i
l\.ntúnio ~[al'ill. ",Iar(plo
l' rdigao .JÚ'lior.

Cnpitiio

do

militar.

Regimento de cavalaria n.O 7

CapitrlO <lo. f'r\'ic;o dn l1jlmilli. truc;ilO milit r ~lu:t
H 'par·tiç:t I) da .2. J)ire pão· (, rul de t Mini t('rio •\ 1ll0rico do Patr dnio.
Õ1

Re imeilto de

engenharia

n.O 2

:!.u comund oll', int rino, O major do
.101' ira d .\lm ida.

ng nharia

1I.Juuo

OIt I lF:;\1 no l~x(mUI'I'U

K" G

:!.' Sér ie

Base aérea n." 2

::\Iajor de aeronáuticu,
Sonsa Sarmento.

su prnnumorário,

..António ::\Iaria de

Base aérea n." 4

Capitão de aeronáuticu, 110 quadro da arma, . lanuel .J os "
de Barros lla Costa Navurru de Audrade llelmarço ..
1." grupo de companhias de saúde

Capitão do quadro
da :!.n Repartição
tório, Luis Freire.

serviços auxiliare. (lo Exército,
da La Direcção ..Uera1 deste :\[inb-

dO:-1

Direcção do Serviço de Administração
Inspecções

Militar

:\fa.ior do serviço do udministração
militar, (la ~.n Ropnrticão da :!. a J >irccr:;IO-üeral do to :\[irlist "rio, ' alv.ulor
Per ira du • ilva.
2, o grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço do adruinistrncão
militur,
UO mesmo serviço, (II imiro do. Santos.

Por portari«

de

ti]

no quadro

de .l/aio de 1,fJ50:

3,' Inspecção da Arma de Artilharia

ln pectur, o hrisn doiro d artilharia,
.J 0\ inno Lopr ,
Direcçãe

no quudro da nrm

do Serviço de Saúde Militar

'I'cnontc-coron
1 miliciano 1I11\elil'n elo c ..tinto quadro l'
P cial inspector dn 3,& ln 1)('('<::1(1do ~ n jp(I I Saúd
.:'!Iilitar, ~Iallllcl Herm 'pl'''ildo Lourinho.

Ministério

da Guerra -

3,a

Dlrecção-Geral-I.a

-

Repartl~ao

Por portaria de 1 de Fcnereiro de J.'Jfj{):
profoss 01' da ":ltl iirn dI' mo.lir-inu tropical da
E ('oh <lu ,',1'\ iço d \ Raúd, ~Iilitl\r, no t rm
do
mtigo 4,° do I 'r' o 11.° 3:.!: ~ d 11 dIz
mbro

."llll1t'a,]o

2,' Série

OlmE~1 no E.·I~){CITO x-

G

de l0J:?, o capitão médico .\11> rto Pereira ~Ia(;ãs Forn ind s, cujo lugar o encontra vago d do a sua cria<;HU.

(Yl ada 1'010 T'rlbuu I de Contas om 1 do Ahrll d. t9jO, Slu devtdOI emolumento,
lias termo do Decreto 0.0 2~:2~7).

Por portar/a de 4 de sliril de 1.950:

ao

.TolIIPado prof"',.,or adjunto
grupo da' 10,0., 20,·, ~l,a
t' :!:!, a cad ira'
da I~ cola do E rcito, no' t rmos dos
artigo 1 .0, 1D,o. :!O.o 21,° di)
cr -to-L i n.? 30: 74,
d 1:3 d( •Y"\(\lllbro dl' 10JO. altorudo pr-lo Decreto-Loi n.? ;Hi::!;H, do :!1 d Ahril do 10t7. o capitão do
orvk-o de' admini Ir, c;ao militar ~r:lIlUt\1 Domingos,
nu \'ag:l r ultante d promoçao ao . "II actual posto
d., tonont -coron«l do sorvie» do udruini tmc;ao mi litar
António
Hihpiro do B i , por portai-i» d \ 11 ti" ...
\1_
vombro tl HH0, o qll fi, a '. on rado do r ferido cargo.
(\1...,1 pelo 'I rlbullal .10 Cont
vldul amolumeutcs,
nos reruro

om 2C d \ rtl de 19'0,
do Decreto 11.022:2:'7).

Ao duo

Por portaria de 25 de tbril de 1950:
Reconduzido
como profo SOl' interino (lo 1.0 grupo do
mntérias do euro o do o tado-mnior,
d 'do 1~) do ~f:Jio
(lo l\l~)(), no termo
,lo: 3.° lo artigo Hl, o do D '.
('1'(~to·Lei H,O ;~O:~(li. de ln do .Tan iro ti 1940, () mujor do fi ronúutica, com o CHI' II ,lo e tudo·maior, .João
Bapti tu l' ruI I rn ndo.:, qu foi uom ado pura cipmp' nh, ,. n lIle ma funç
por portaria do 10 de
~raio do 1\)40.
(VI .<11\ ,'.,
o devido

vMinistério

'1'.1 unal d.
molumonto,

CONDECORAÇOES

Conta
DOI

em 12 de lalo d. 19JO. :-rão
I rmo do I) ereto n .• 22:2~1),

E LOUVORES

da Guerra - Repartiçao

Por portaria de

de Ibril d

ollcll'roraclll
"om a Ilwdnlh
qu' 1111' \ ui inlli nda, n

do Gabinete
j'ir..

I· Irrito

:

~rilitllr <lu ('I:.

l)

I) lIrtiO'lI .)2.° lIo

ORDEM
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no

EX1;:IWITO

N." G

2," Série

Regulamento
da ::\1 dalhu :\Iilitnr, (lo ::?8 de :'I[ain do
19..J.6, por estaroui ao abrigo do artigo :?6.o do me mo
regulamento,
0:-; t'eguintos
oficiais:
2.· classe

Coronel do artilharia Nuno AIY:tro Brandão Antunes.
Coronel do serviço dI adniiui tração militar Eduardo
Rodrigues )\!'to U(' A lmoi da,
'I'encnto-coronel (k nrtilluu-iu Cflldi(lo Augusto l1ibeiro.
'I'enente-coronel do s rviço d administração
militar Ilídio Aníbal Botelho Coelho.
3." classe

Capitão do artilharia João :-;o;ln's Vítor de ~()u, a Vnirinho,
Capitão: de engenbnriu João Corroia de ~fagalh:
Figu lircdo e Hui 'I'rnv aços Sautos f)i;l~,

da Guerra _I.a Direcção·Geral-l.a

Ministério

Repartiçao

P01' portaria de 31 de Marco de 1[)50:
Louvado o brigadeiro de artilharia, com o cur o d
do-maior, Adolfo (lo Amaral Abranchcs Pinto. pelas
suas qualidade. de inteligência
d(~di(':t 'ão pelo, rviço mais urna vez muni!'( stadaa, agora 110 erctrio
das funçõe d professor do Cur o do Alto Comnn lo ,
ns quais (ln emp nhou COIll elevado l' conseiencioso
espírito do b m servir a prepal'<ll,':tO moral e profis ional (lo EX(;f('ito o conllnnnr assim ln-ilhantc quulidados já anteriorm ute rev ·Iad~'\s em coruis ('S militares
do grando importüncia (' rosponsnhilidndo.

VI-

MELHORIAS DE PENSAo

Ministério da Guerra -I. a Direcção-GeralConcedido
foi atribuído,
ereto-Lei
n.

li

2.

a

Repartiçlo

() abono do melhoria <lo pensão qll lhos
no termo do § :3.0 do artigo 0,° do De2 :-!O-t. (1 :H de J) zombro do H)Bi, o.

ORDE:\1 DO E:-eRCITO

2.' Sério

285

N.· li

oficiais na situação de ro irva em 8('guida mencionados,
por ter .111 cOIl1J>l itu.lo o número ele ano de serviço que
a cadu um "ai indicado. no termos do artigo 8. do Decreto-Lei 11.° ~~:4()~, da data acima referida:
0

flor portaria

de .: 1 ele .Abril ele 1950:

l'onente-coronel
do artilharia
Álvaro d(' Bivar ::\Ior('ira
de Brito, BU.OOO'-, desde 1 do Março de 1\)~)O- Bl) anos

de serviço.
do infantaria Adriano Coelho ::\farinho, 18.000;5,
desde 7 de • Inrço dI' lH:)O - no anõ" de .orviço.

Capitão

üapit~\)
de infnntaria
.Ioaquim
~l.(jUO· , desde :!7 de Fevereiro

Monteiro
do Freitas,
de Hl~)() - nü anos de

SCl'\ iço.
('apitiio do artilharia .1050 dos. autos Mar que«, :!1.(iOO,\,
de I[ H de ::\Inrço ue l\)~)O - :~G anos do servico.

Capitão

José ~[aria do Vasconcolo: , :!l,(iOO~),
:lli ano de servieo.
Capitâo do sorvico de admini: traça O militar ~"'IIIlO de
)[orais Beja, 21 ,liOO· ) desde 21 de ~farço de 1\1~)Ode,

de nrtllhnriu

(lo t 7 de Mnr 'o de 1 ~)(I

BI; ano:'> de serviço.
Capitiio miliciano medir-o (lo extinto quadro p,:-<p(\('ial.Iuimo
Fil! pc ~nlltiag()J :.! l.Úf O, ) desde 1 do Março <lo 1~()() 3ü anos de serviço.
apit1'io Iarrnuc. utico Joaquim Varela Gu mão, 19,. n05,
desde 4 (to ~[arçn .le H);)O - 311 anos de servico.
Capitão votorinário
(; u tavo da Silva Mota, ~0.400.,
do. de
de :\f:tr<_:o 11~ 10~)O- :14 1l1l0S (1 s, rvico.
\ VI n la polo '1 rll un I do Conla.
cm 28 de Abril do 1!IJO.
devido
II\(.lu,,"Onlú, noa lormos do Ilocrólo ... °1!.:257).

~nu

Por portaria de 2 de .Ibril de 1900:
~ta.i()r de cngl'nharin

2:d'GÜ.,

dI'

'<ll'

t

dI'

:\[:l1'io ~h lo dr' {lli\ ('il'a ( .. ta.
Abril ri 1!1;-)()- :I:~ Hll<) do ~Wl'.

\'W() .

Cnpitao dn ,('1'\ iço d(' adnüni t1'lwao lIIilitar Filil't' do~
~allto~ dI' :\Iiranda ;\f. ntl'llC'gro, :..4
" d (11' ~l d(
:\[nr<'o II 1\);)()
-:H an
1101'\
i~l).
'1'(>II<'II\('
d<, infantari
...\1'tlll· Ta\ ar , 1 [.(jj(i •• III "d(1
15 dI' :Jlar'o (h· I ( ;)0 -:.!;:) : no ti t 1'\ i(;).
(Vinci. p<lo Trlbunnl do COBla. om D do ~alo do I~"O.
do. ftlolum 010 ,!lO I rmo do Decrelo D,. 1!:'67).

lo do.l.
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Por por! a. ria de Õ de Mato de 1,%0:

('npitilo de infun.arin Eugénio Marinho Forreira dc Sousa.
:.?l,GOO;', dOi'idl' :.?,O) dc l\Iar<;!I de 1Df.lO
anos de
serviço,
Capitão miliciano do infantaria,
do extinto quadro cspodaI, .10:'10 B:lptista do :\1C11('Se8 Costa, :.?1.600;.\ desde
1~) de' Ahril de Hr)() - 3!i anos de serviço.
('ap itão de inlun ta riu, .T oão l\fa reclino Queirós, n,80ót581l,
desde ] dl' A hril de 1950 - 27 anos do scrvico ,
Capitão do serviço do administruçãn
militar JoS(\ :\Ltrqu('s Martins, l~J.H;~G~\desde l-i- do A1>1'i1do 19~)()-

ali

;3:> unos do serviço.

'I'encuto dI' infuntnriu
:\I:írio til' Figueiredo. l(i.3-!.F.
desde 1G dI' Ahril d(\ l\Ji)() - 3~) nu os de sorvico.
(Vianda 1'010 Trlhunal
dos t'lllO(UTUt'1Itol,

1)01'

dA Cont'"

I" do ~Inlo 0" 19,,0, !São do .. 1
Decreto 0.° 221207).

010

nOR tAI'ffi:>K 110

portarta de 10 de Maio de l[)iJ():

:\fa.iol' de iufunturi«
Caetano
Alvos Teixeira, 21,(iOO·~,
d('~de ~8 de MarPD dI' 1U~lO- ;~G anos do serviço.
('npiti'to d(' infantaria
António XOY(\f!, I8.GUO~, de:-do
1-1- do Ahril de 10~)O -:n auos de sorviçn.
('apitilo do infantaria
:\fill'io Artur Fernandes,
~l,(jOO:,
desde ~~ dI' Abril do l!lilO - 3G :1110:-; dl' ~t'l'\ i<.:o.
Cnpit.i!l de ('n\ alaria ,JO:1O l lcnriqucs DOlllingtle~, IS.GOO, ,
desde H dl\ Ahril do 10;lO -:31
ano" do sel'\'i('D.
('npitno
Yütcrin:'trio Tito LI\ ia dn~ • \'('s ('o;'deiro
o
8ih a, t 8,1 ;3:?~5, d('~(lo 1-1- dI' Abril de H)f)O - :W ali!)
do S('l'\ i('o,
'1'OII('nt(' dI' infalltaria
LUIS ('udo,; dI' La('erdn ..'tln(\'.
t ;\,017", de~do 21 do Abril de 1%0 - 27 n1lOS (I \ ,oro
T(

YI<;<',

(\"

,lIla polo Trlho,,"1 do Con!", OUl IH rlll ~llIlo ,lo lU50. HAu d, \'1do!\ OtllulUlllontoh, HOI tonnOIi do f)O\'rllto n.o ~~!257).

VIICofre de Previdência

RELATORIOS

dos Oficiais

do Exército

Metropolitano

Relatório do conselho de ndministraç7 o
refer nte ao ano de 1949

O ('olls('lho de :ldIllinistl'n(::'n do corro dI 1'I'('\'id 'n('ia
dOH ()fic'i:lis do I·: ,(II'cito M!'tl'Opolit:tIlO, ( III l'Ulllpl'illll nto
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do disposto no artigo -1:3.0 do Decreto com força de lei
n.? :!:!:109, de D ti Fevereiro de 1~)3:~. relata, a rospeitu (lo ano (Ie 19-iV. o s guiute:

I.-Subscritores,

subsídios e quotas

QUADRO
Sub.critore.

A

- Movimento em 1949

• ümoro

d

8\11)

zr ltcrus

-----

1>osignnd\o
J

Existentes em 31 de Dezcruuro
de H)48.
Iuscr itos em l!lH)

G:014

SO/Jl(l

G:IU1

l1i

I

1-

Faleceram

I nferença

1'(1 ra .
1

7:0:.!4
l!JH

--

7:220

114

H

128

G:077

J :011)

+

YeritletHic
por c te quadr o
la·H) houv
uui aumento do li
aos {,.obtentoR no fim do 1948.

!) ()
(\)

1:02U

em Hl1!l

Exi tência em 31 .le Dezembro
de 1<J4U .

Tutul

'I::l.r:ahu

);lll'CitO

33

'lU(\

ruh

I

7:0Q2

+ :I!i I +
durante
eritorcH

o ano

r,
de

0111 relaçã»

O mapa
cerum

H.O 'i tlú a indicução
lia idades com que J'a1pc <la' causa: tia morto, da s ,ifi(·adas
ogllndo a

nomonclutum
adoptada
pela Com Pllt;<lO l nternucionul
(lo lV:!9, (lo,' 1:!t; subscritoros
faleci lo' durunte o ano
(lo lU-!D.
O número
dr. sub iritore: falo ,ido. I III 1\) l~l,jll'1os
cálculos feitos peln tabela 11m 111'\' ria CI' d(' H)~), HIlperior em li7 :L mortalidade
r "I \ crificadn,
11 qll:tl {
:qwnu fi:>,lii Jlor c nto da mortalldudo
calculuda ]101'
uqucln tabula.
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QUAllHO
Diecrim'nação

11

doe subsídios pelos subscritores
em 31 de Dezembro de 1949

Exérdto

Do"lgnllção

201

Subaídios :
Ue 2.500';

31:!

1

1:4!Ji~
t

1

1

~

1
:!:·11:!

r,.,3

1fi.OOO

:!81i

1
2:7~8

15

li::!

;)

.Ii)

Do Hi.O()(J )

2

2

D(· 17.(00)
Dl' 20.000.'1

1
2:21\1

2:.57i1

:\5·1
----1:011í
G:077

Total.

Fe

:!lft

2

[le G.OOO)
Do 7.000~
Ue H.OOO)
De 1O.0()0~
De 12.000 ~
[)o

1

1:151

5.()OO~

Do

Total

:\turlnhn

•

mntumát icns (a).

Reservas

existentes

7:0U2

(a) Nos to rmus do llrtigo 23.0 do Ducroto CUIlI fOI"<;11 cio 101 n." 2:!:IH~', elo ln 11..
erulrc ti, L!13J, aueru.to
pejo Decreto Luí u." 3."5'>1,<lo.S
do F \ordl'o
<I llU.

QUADRO

C

Subsidios subscritos pelos subscritores

inllcritos em 1949

PllCl'unt

0:°111

UIIl

l mj» rl~ n I

ndaçto
no
Ilú'woro
total

!"inhsidlvs

t lttl

d
sub

,<lJo.

dI

ln

l>t· 2;)()()
1)0
[).OOO
De •.000$.
J)
10.()()(J •
Df' t:'í,(I()ll .
I)P 20.000~ ,

2

60

rerificaiII

scrito

1

10

I

57 '

1~)

,p

~

O,f111

1 ,

iIi

00

1()(j

cent
tlllhsidiotl

1ft

no

0/>11
~~(

1
~~j

Tot II .

I'or('!'i

l,1l211
50,000

\l

1
4j

rito~

m

x-
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número total
do 1049, que
ciais ('ontinua
gem (::>0 por

dos que se inscre\'er~tm
no Cofre no ano
o spírito de prc\"'d(~llCia dos novos ofia ser fruco, pois que a maior percentacento) diz r '~p ·ito IW suhsidio mínimo, no

qual

G

obrigatória a ius('l'i<_:ao -:.l n110 ser para os trans<lo Cofro d( Providência dor Sargentos, que transitam no subsídio cm quo ostavam iIl.~critoH~, ao )ltlbSO
que no subsídio máximo, cuja inscricão é facultutivu, a
percentagem
é (1(' 18, íG,
ó

feridos

QUADRO D
Subsídios que os subscritores

Númuro

falecidos tinham subscrito

(lo

subscrí

roroa
lmportlincla
tolal
dos

Suhsidlo8
I~xérclto

I
De
De
Uo
De

5.()OO~
10.000~
l:íüOil,s
20.000ii

Total

--1t

1

5~)
1

8

18
67
1

2

·t:!

10

'{'V/III.

~lnrIIIhn

subaldlo s

--111

-

1:!

14

!)().OOO1)00
G7().OOO~OO
15.00()~OO
840000~OO
1:015.000$00

I.'m su hsldio do 2( U 00· foi tran formado cm ronrl as
vitul icius, nos termos do adi~u :n. o (101) 'creto n." :?2: um,
rI'J'(-~ suhshl]
do 10.
• forum ii" luzidos às rospcctivns 1'0SI'1'\ as matcmúticus,
nos termos do artigo :!3,"
do mosmo decreto, pelo que foram eutrezuos aos bcnefici:'tri~s d s importâncius
dei tudus por ,.,sses fa1t'cidos
sllbscnto!'ps as quantin d 1.17-! , 1.1~U O ~)(iU·,
Foram r!' tituída
as quota
pa~ns por tros subscritores de ~U.O ~05 (' doi' d f).Ot).
nn importância
total ,d~ LU 'H· :~I) no termos do artig 11.0 d d ( 'oto
::mpraclüluo. por t r 'JQ fale -ido nt
do cOlliplotarem
dois 1lnol'i de in>;críto ('0l1l1J uh '('ritores,
_\. im, 11 import.lu ia total do
ídi
p
ticou
roüllzi(la a l:H' .n;):~·3(1.
L

O'()
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Comparando esta quantia com a de 880...1.76·\15 com
que os 128 subscritores falecidos eontribuírnni
para o
Cofre (vide mapa 11.° 8), constata-se que há uma diferença de 618.477tSlf> entro os subsídios o as contribuições
correspondentes, isto é, os subscritores coutribuírnui para
os subsídios que foram pagos aos respectivos beneficiários com 58,73 por cento da sua importância.

QUADRO
Aumentos

E

de subsidios

Número

em 1949

do subscritores
Impor tâucl a
total

Aumontos

do

I:xórc!to

aumeuro

Totnl

Mnrlnhn

--

--- ---1ne
De
De
De

2.500$ para
5.0005 para
10.000,'! para
15.000$ para

10 OCOI
20.000$
20.0001
20.000,

Total.

'
.
.
.

1
1

-

!)

-

1
J

1

lO

1

-

1

7,;)()O 00
cn, OOO,s
00
100.000~00
5.()OO~OO

1(\

17:.l.[l()().)on

--15

--1

Estes aumeutos do subaídios foram feitos ao abrigo
do artigo 27.° do Decreto-Lei n.? 2~:199.
(~UADlW F
Reduções de subsldios em 1949

nodllç~os

I

órdto

Jmportr.llcln
tolnl
<l1L

T Iluçno

De 10.0001 para 5.000.« . . . . . ..

1

r;.OOOJlOO

Esta rodução foi foita nos termos do artigo ,)
Decroto-Lei n." 2~:Hln.

o

do

2.& Sér ie
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Q ADHO

Subsídios J)osignaçllo

.T.O

2nl

6

G

Movimento em 1949
Totul

:\larillha

Exércl to

lmpOftftncla. totul dos suh. idil_)s
suhs~rh06 palo-, Suhsl'rituros
inscritos
aru 1~)'s9 [v ld e <{UIL'
dro (') •.••..•....
Importâucin
re~p(\itnllte
a 8U.
mentos de subl)idlO{vide
quadro J:) . • • • . . • • . • .
Sanla

1 :8~6.000,)OO
172.úOOIiOO
1 :9n~.500,)UO

.•••.

lmportr,nda
re !,oll.nto
~llo do
ubaid lo s (vld
dro F) .•

1\

reduqua-

5.0001)00
1:UU3.!iOOi)OO

Import ânctn dus suhsldio8 Il quldados o A l iqu ld nr- pote fal c
mento do su h critoros [vIde
quadro
1)) .•..•..•.

í-

])l(or

nçn para mais -AU1DOlltO
d a respo n s ab ll idudes
do Cofro orn lOHl ....•....

l~l'.üOOIiOO

180.000600

3.8.5001100

Dost n Imporvâncí
a ficou por liquidar, um 1 do Dez omtiro do lIJH), a quantia
de 303.n53,5:JO, respeitanto
a ~:i suhsidto
, :1 res n as maremá
t lcas
I 3 ros ututções
lo quotas
do suhscrttorus
do Exércí
to
e a ~ sub
idios o 1 rust.lt
utç!
o (lo quot
as
<lo
subscrltoros
da ~[arlnha.
(a)

V orifica-so que O valor UOS subsídios sofreu, durante
o ano do Hl-!ü, um aumento de 3'jb.;)OO·~.
QUADHO
Importlncia

DoSig:IIAI;n.U

Reservas

II

dos subsidios à responsabilidade
em 31 de Dezembro de 1949
LXurclto

do Cofre

Tutl\l

. tariuhn.

matemáti-

cas .

~20.1!15~()O

Subsídio; :
2.50()
nc
De 5.000
llc
I.i.OO()~ .
Dc 7.000
~.O()OI .
llc
De lO.()OO
De 12.000S .

Dl' 15.()OO~ •
De 16.()()(),) .
Dc 17.000
De :l\l.()()OI .

Total.

5.000 00
5:7:í5.000!>OO
G ooo li00
7.000 00

14,2:.!3 00

1:710.000

)00

.(lOO 00
21:J20.000p'íOO
3G.OOO 00
7\l5.000,'iOO
3:.!.()()(J 00
1 7. (JOO ()O
11:3"0.000

23l..1181oo
5.()OO~00
7: lG5.00Q";OO
6.O()()~00
7.{)()() oo

8.000100

:.!:o60.()(}()pOO 27 :2 ().(){)(J.'iOO

ao. ooo ()()

2:.!iJ.OOO~OO

1:020.000,SOO
:~2. O()O ()()
17.(I()(),'i00
fit: [(iO.OOO'OO
7:570 4 t 8 00
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Quotas - Movimento

em 1949

Dos lgnnç ãc

IlIIport6ncin"

Valor eru ;-H de Dczr-mbro de 11)18Quo tiznçã o anual
, , . , , _ .
Aumento rosultnntc das novas inscri ções . . , ....
, ..
_ .
Aumento
1'". ultnutc de aumento de
sub í(lio~ , _
8011111

Uc(Iu~'ão rr-sultaute

1 :G9G.28G SOO
35.11fi 80
1103(1~ tO
1:7;17.3~[ip 10

•

do Ialecimcuto

de uh critores
, , , - .
De rc(luç:lo ele suhsúlios
, ,
ill' 8usIH'II fio de rl irtitus
de subscri tores.
' , . - . , , . . . '
Valor

2." 'éria

N.o fi

cm 31 UI) Dezr-mhro

15.n()O~ro
l~fi ,00
1,973

1:G, n.8r,::/iOO

,lP 1() Hl

1----

Di t'crcIH;a para menos-c-Entru
a (IUOtiza\o!'io "[11:11 .le Dezemb ro d1'1\lt8
c em :11 eltl Dez mb ru ,II 1\140.

O

.

II. - Capitais

do Cofre

1) Papéis de crédito

U

imonto r aliz.ulo cm papéis d crédito no dedo ano Iimitou-so ao 1'I't'IIlIJOl:w, ao Jllll', do ;( obrig;11; • dn Companhia
do Cuminhos do F<,I'J'o do "_YOl'tt
dI' Pnrtu .al , Ó por cont I, UM7, do \:t!OI' nur inal do
(;,OO()~, <]U(' produziu () III .ro ti :?~)1, :->t';, ('01 io ' indica
no ruapn 11.° 1.
umo d to mapa verifica '( a dif I IIÇ'U d(\
4::\9:3.D70,:\O para ll1 nos ontrr n \ nl.rr tIL C'oml'rn do
titulo' que o ( olrc p« iula ern :n do I iozemhro do 1. ·I~l
o o da últim cotucão do 11 mo '1ll 1\140.
Bstll t,IlOJ' 110 difr-ronçn , pl'll\ cnionn <ln b:1Í n ('ota<:ü',
<los pllpl~i;; d' CJ'é lito lJlll ,(o \- 1lI \·ol'iti('fin.[() li ' d( H) 17
IHO\

('UI'SO

no ('

o

!l.' Série
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=======

menção

no relatório
de
nitidez, quão prejudicial
seria paru e te orl';unis!l1o; na presente
conjuntura,
a
venda de te valores.
I~ con t· tnnrlo-se que o sou rcndilllonto 1'0 mantém risroro um nt igual ao dos dois unos
untcriores,
ou !H~a :t:.?G P r cr-nt I, pnn'rc
dever inlcrir-sr- quC' a cons na ào do mesmos títulos na posso
do Cotre ó rec.nuendávcl,
pnlo Il1CllOS enquanto
t~ sua
cotação traduzir.
na venda, pnJu[zo para () orgamsino.

e de que se foz a conyonieut
1\1-18, dciuonstnr,
com Huaruutc

2) Prédio. urbano.

•

propri

(hd(

imobiliária do Cofre, que importou cm
da depreciação
que lho fOI ntribuld
nos nn S oconómicos
antor ioro , passou para 1~\4U com
valor de ;):IiG8.7;-)U· .

~):iBO.O()I);.. depois

.1.\ rr-coitu

cadada
I)

líquido

- bruta

menos

<lu' revela

iu tituição,

q 1Il' o rendimento

em l~l!n) atingiu

toram.

-

arre-

11.° ~),

liquido

dos pn'·d ius da
d(' f.I,.j:~-!- POI'
acinur referido
ne!-18Cuno
o valor da com]>ra (vide
a tu as do rendimentos
de i.>,~~5J(' f) :!U~) por

a percentagem

conto C'1l1relação ao seu valor
c a de f.>,3:20 ]lor cento sobro
1I1l1pa n." i_;)) quando em tUJo

obtidos

as desposas

cm 10 ..H) foi ti" ;>O'~.( Hili f.lO C, ia, mapa

resp ctivamente,

cento.
J.,Ht('~ ligC'iro~ rcsultu(lo'
devem- €I h salda de nlgull.
inqnilino , fado (\ t(1 q 1l'. ien(lo obrigado
a in tituiC;:lO
a d sp ~I\ ililpred ta
om a lll'n Reiação da ra.:as que
\'ng !'Um, redundou
pr: ticUUl{\nt cm 6 II lJOIl('fício, poi
<lue. na na maior parte.'1
r ~ ridus ra fi fOI'<lJll alugada' por rendn
uperlo1'l'
(lU lwg:n am o :Ir:r"n-

:1.

datúrio

l{ealmento. O
Ullll' elo mapa 11.° 4
mostr;l-no" qU{'
r n,limellto
d todo. o prL'dio 1 1110110.
o da Hna d },ntrl'c: ID[lO. n.O ~) . nUIDC'ntou 80n.1\'01lllcnl\', () que lJl'il,dnou um num nt ti rC('C'lta <1(' 1:1.:1ir);.~.
, dimlllui(·,(o . r ndimonto llntad<l llO reforido I'rc'\dio
aparento,
1'01
de facto o eu rendimento nüo ol'r( u
aI tera\ão; apou, . o tra. o d P!\~l UI nto dI' doi ml'ses
de renda de um do inquilin
qUQ moth·ou
a dimiuuiÇÜl de r n limento r ". tad .
l'llltniorC'

'.

(I

I

(I

O quadro

.ofridll p 1:1
!'tlmda com

1U4 9,

COlh-
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I"'ódlos

~~

" .

J)flslgllRÇão

>ii"o

Totul

....

"'"
'de
"

r:t:

u

..~ormul :

inrs

3.20:l,~80
3.0üOnl>~

1\11!1

l.tn:187o 1.026820

1.~6~.)n(l 11.1H711GU

un0871i

I.U81~:):.

U~lrS65

Dlforon~apllr"l11nl.e1llIn4n
Evontunl

SO..lOO

:

1~llS

• • • • • • • • •

ln lU

•••.•••••

2.%1,;0.;
1.I0Ub,llI:

~.27!.}:)0 2.020870
l.r.i2 ,00
8.n28(p~
·1.2!!11I60 1.:I:JJ81[) 1O.6!1:.p~,. _ ~0.720,'i\10
11.7\12S65

DI((\l'~IH:n pnrn iu.us em H)·J9
IlJh ..\fcllc:a total
p.rru IIlais
t'tnlUIU

•.•..•.

Bt·c't'lla
Rondhno

I1.2U7t$60

l"lulda

nt o bruto

tnunos as

ÜC'SIHJSas:

1\11' . • • . • • • . •
191\1 ••.••.•••
D' forença parn m nls 010

I\R.H7;./jI;. 78.101880 7li.15361O !l2,8Glri'IO :106.;.01111[,
7I.tiinfi0'; ~O.302,,65 75.331820 hO.IliUprO :iOH.OtW8,·0

I

ln·m

I.Ii2835

A!'i despesas normais ahrangPIll
todas as que t('m curúdl'l' iuipr-rutivo - !lgua, luz, Iimpoz«, se~lII'OS, d('.; as
evr-ntuuis t'(lIII[lI'l'l'nd\'JlI
rcpurucoos, .nhuiuistruçã»,
l' 'poti icn to. ,.1<'.
O SI:II exume mostru, do fado, que, a pesar de a~ (ks'
pt1lias terem sofrido
1IIll .u-réscimo
<1(' 11.8i~~~(jj, ol'iginudo cspcciuhucntc
pL·las J'l'jltu'a(:( s nas ('alia:- .iII 1'01'(\·
ridas,
contudo
o rendimento
liquide acusu ainda I1I1l
aumcuto du 1.4i:?;S;3;).
3) Casa. de renda econõmica
o)

Sua

entregn

110

cofre

Em :?3 de Novcm hro do alio lindo ;t Cornis: iio Ailmini trutiva das ('asa:; d(' H 'IH!:t !<:('on{illlica para () I';, ército
('ntrpgo\l ao l'Ollsclho dI' Hdlllinistl':u:iio do
01'1'0 quatro
prl'dios do renda ccouómien , tipo (i (isto (', ('aela um
deles para oito inquilinos, ('Olll l'l\s-do-('biiu ( tn's anda1" '. t('IHlo
('all-! 11111 dI' tI s as soguint(
dCPPllll('IIC'ias:
ala dI' rcfoic;o('., quatro qual'tos, ('Hcritúrio, ('ozinha
lu I'Cll~a. ('a'a de banho,. \\'. ().), ('ol!strllído
!lO Bairro

ORDE\!
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do Alvalade, com capitais qUI' a instituicüo ,-i!lha reservando pal"a e~sa construção
desde nus elp 1 ÇHli.
A l'lltl'pga f( z se em acto público e simples. mas ruvestido ciuma verta . olenidadc, pois foi honrtulo com a presençn de ~, E__,a
:.\linistro da (;Uf'rra I' IlP uutuerosos
oficiais de alta patente, O Ex,mo Presidl'ntc da Comissão,
general Peixoto e Cunha, e o • r, 'I'onente-t 'orunel Hibeiro de ~len('scs, 0:01'(' rulo interinamente as fUIl':('\es de
vire prosi.l ntc do conselho de arhninistrncilo
do ('01'1'0,
proferirum
di .cursos em quI' justn e IltPrcl'idalllentc
se
pôs cm relevo que a inicintivu ela construção
cIP cnsas
de renda oC'olll')Juica sc deve li ~, E· ,'I II :\linistro
da
Guerra,
n quul n Cofre deu dosdo logo a "lia inteira
ndesâo , (~OIh rrvando,
e poutüneumontc,
desde fins (lI'
l\J-ill, depositados
ii ordem os capitais disponlvei: , para
os aplie:ll' 1111 construcão
das referidas cusus IO~i) (111C
ela fosso rosolvid.i superiormente,
circunstüncia
ostu que
to rnnu possível a roalizueúo da bonéticu ink-iutiva do

°

mesmo

E,',IlIO

Senhor,
I,) Seu custo

A

«onstrução

cios referidos

prédios

importou

em

3:017,879: io.
Desta
quantia
a quem

importân(Oia

ficou

de :297A ;>ÔUO,

ptll'<t

depositada,
ser

como

«nução,

a

entregue ao empreiteiro

foi confiado

o PIl<'argo da sua construção,
por
(laqueIa Comissão, deeorri(lo um ano. 01>1'0
a cOIl('lns:\o dos trabalhos,
Postrriormento,
jú IlO ano rorr nto, a l'f·fl'rida COlIlissão, a podiclo elo ompr 'it iro, aeoitüll :\ :-ubstitni(;ão daquola ('auç1io por uma. garantia hancúria, p lo que a rt'sl'ecti\'a impürtfl!ll'ia
foi 1'1Itrogue il JlI ~lJla ('omissão,
O custo elo torre'no importou
III 1:~:3,OO;)·S(i(),importânc'la esta que ainua não {'oi paga ii ('.IlHara :\[ulli('ipal
por se estar aguarelando o cUll1pI'illl nto e1 ' lO rta. l'tll'm:lli(lade' legais para se la\'rar a rospccti\ a eo l'l'iturD.

intermédio

eo) Rt'nda meuo aI e tabell'('llla
.\ renda lIlen 'aI de ('lHla uma (ln. c°t).;) , l'onstitIlÍtl:1s
por dez di\ i~ooes, Ii:,ou-st: m.ti"
('om apro\'ação das
ostar:õo", sll]lerror'
, Isto I', nllma quantia int'l'!'ior ii'" I'l'nda ... das (OU"tI
cll' i~ual tipo ('Olhtrul(lll
no mI' 1110 !laino
]I la
flnlara :\Iunic·ipul. c'lIjo :ln nclatúriJ
pagnlll 4~)O:,
niio oh"tanto esta últimas
r'm
Ul determinado
por-

2DG
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mcnore
nltid mente inferiores i\~ primeiras, O que' l'Ivola O zelo O a competência
com f]1F' n Cum issâu, presidida por o Ex.mo Sr, Geueral Poi: oto c Cunha, se d ise mponha da missão (IUO em boa hora lhe foi confiada.
O critério adoptado na fi. -ação da renda, sugerida pela
instituição
ils entidadecouipotentes,
foi o :-;pguinte:
Ao capital imo "tido 11<\ construção das cusas e 110 ('U to
do terreno, de harmonia ('OI1l () disposto no artigo 10.<1 do
Decreto n." i3rdHl, de :?:) do Ahril do HWi, utrihuiu- o
o rendimento
do ;),;) por «en to .• \ importüm-i» do reudirnento que o Coíro d rixou de rt'('I'1H.lr durante () tom po
um 'lHO os SPUi'> capitais disponlv is, que dop oi in , estiu
na con trução do prédio edilicudos ClIl Alvalade. c...ti"eram depo itadr
,\ ordoin, isto é, pr:lti(':un nt improdntivos, foi considerada
incluídn no custo da coustrução
e a essu importância
atribuiu-se
apenas o rondimr-nt
d
4 por cento.
A determinuçâo
<lu ta importâncin
Iez-so upon.lo qn ,
(J Cofre,
cm \ oz de ('Ol\~l'[,\ ar nas condi .oes indicada
os sou» ('apitai,; di"p()llí\'t'i~,
'OIllO do fado
e"ti\ eram
tillha a(!qnirido no prilH'ípio c!(, ('ada um dos anos c('onúmicos de 1947, 194t; e 1\>-*9 IIIll pré(liol de rllll(la linü, ao~
quais so atribuiu o rOlldinl('llto liquido <1<, i por (' 'nto,
E as~im !:'o determinou
que a quantia que o 'ofn perdera IH la domorada illl Ibtlizat;ãu do"i :-leu ('apitai foi de
<'ereu de :.!(\[),OOO .
De\'o rogist:ll'-se aqui, ('om .:\ maio!' sati~,d'a(:1io, que o
prqjnízm; a <{1](\H' fez alu ..rrll lU! r 'lat6rio do Cof!'" respeitante u Ul48, publicado lla OrdelJl rio E.rhcitu !l." 4,
~,a
s(\ril', de :.?l do j(aio d<> I!).W, foram a illl pl'\ti("mento ('olllp 'Ilsado,.
1Il qu'
a renda. ("tnhcl '('id'
para
arrcll<.hlllellto da..; (':( 11.~ ti, (' 11 !lendo"
. . i\':l.Inento onerada..;, poi qllP, l'O)lO
t' \ rili('ou,
Ii('nralll
ailula inf riores 0111 1:! it" (lu
d) III '. mo tipCJ
('(lllstruídas
pola '. mata :\Iunieipu!,
nuu oh tant
rem
1I101hOl,(s tio quo estaI; últiIll:~,
lo;

I)

ti) lU l.rlbnlvao das

tIlH

O ... :3:? I rrendatúrios d~ (' sll do qllatrll JIr<14lio foram
rolhidlls ontro o 11 f~ ]ln't ndlllltl S:lO
('II :Il'r lidamInto, :-;egllIl(!o ('ritórin adoptado pPIa., mi 10 1I0lTlI .ui.
para f:1zPI' e, sn (' rolh pt'lo J.~ ,"'O •'r, Adlllini tr'ld I'.
-O 'l'al d I~x(.r(·itll, I-;nn ral P. i oto
(1IIlha, 110 !fll' 1
foi sllporiortllf'nto
ntrillllÍ la tal mi. ~iio,

2.' ~brie

297

OHDI:ll D

o

Cofre. por "eu turno, di triJ uiu as ca us - visto que,
apesar de toda t rem i ual número de divisõe
o idênticas comouilladOH, h' a COII íderar as diferenças consequent "de
'rem umas III i altas do que outras
d
harmo nin com as . tmintes normas:
Procurar
satisfa.z b o de: .os de todo
os inquilinos
a:re~u,\:ldo-lhe:;
as cru a. em que proferiss m re. idir ;
<futl'lbUlf aos oficiai q
ti" em qualquer po ~oa; do
seu agI' gado familiar
impo: sibilita.du por. motivo do
doença, devidamente
atestada.
um an lar 0:11."0 (r 's-do-cliâo ou 1.0 andar)
e distribuir
as cu 'as por forma
que as COIl .idorudas melhores
1'0. sem distribuidas
aOR
mui« graduado"
c, em igualdud
de graduaçüo.
aos maio
antigo .
E a irn se con guiu S' ti sfaze I' os desejos de ~O inquilinus, ti
quais a U arrend r m- e ti ca s por pIe,.;
C. colhidas
(' a 11 rés-do-chão
u 1.0 andares por do
Sl'U
agn·;..a(lo familiar fazerem 11.rtc vpes ou nas circunst reia referidus.
O r \ t nto:
nd, res. isto Ó, 12,
foram di tribuldo
at ndenduil braduup:lO e antizuidude dos arrendatários.
c)

1: 111 princípio

(ln tr

':10

de novo. pré dlo

LI

d outro préelm nto dov rá íieur

4) Depó.tto.

à ordem
110

l'l'latól'io
,lia
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2.a f:éric

juro anual somente a importância
dr. 3.975\
o qu' equivalo u uma taxa média de 0,117 por conto.
Esta taxa é inferior à verificuda nos anos anteriores
de 194,G (O,:?59), 194,7 (O.~02) o 194,8 (0,12f», porque a
média do volume dos ('npitais (il positados em cuda mês
foi em 19-1,9 superior :'1 verificada nos anos nuteriorcs :
c como a taxa de juro decresce quanto maior é () volume
do capital depositado, chegando mesmo a anular-se quando
o depósito {- superior a :!:OUO.COO.s, isto explica a circunstãncia apontada.
5) Taxa geral de rendimento

A taxa média, apro_ inuuln, do rcndiiu into dos capitais .lo Cofre cm H)4U foi de :~,1 por conto, tendo sido
de :~,:?[),) em H)4(\~ 3,4:34 cm 1947 e :3,11 ('III 1948. ti vendo atribuir-se li descida que S(' OhHCn'lI om 19-!8 e 1949
:1 iuiobil izaç:lo dos capitnis já 1'( feridos.
O investimento
cm casns dr renda or-onóiuica de um
apr ciávcl volume d(' cnpitais (:3:017.8i9MU) até :31 de
Dezembro
<lo 19,19, tujo rendimento
começará a :;0.1' rccebido em .J anciro de 1\),->0, vai pro.l uzir importante melhoria na tao-a g('ral de rendimento dos capitais do 01'1'<',
o quc i:i8 verificará no encorramt nto das contas da gerência <lo referido ano e so considera desde jú <1(' provisão Hcgnra.
111,- Balanço
O saldo <la gpr(~ncia do 19-1,9
da impurtúneiu
do
272. H)OliH3, (lua o conselho dpstina n reforço da r serva
c.'traordinÍlria,
quo assim se eleva a :\::t38.3!IO:no.
Nesta :-;ua rosolul'ão prot( !l(le o ('on~elho, na ~('qlll'll('ia
do CI'itério adoptado em 1\ l-l8 , pn'lllllllir-se ('ontra imprevistos que pOI'8h'ellllcnt(' o fOf'('l'lIl a rc('orr< r 11 t' ta nserva, nilo considerando
por iHSO oportuno dllr·lh (lUalquor outro destino, ]'('solu<:ito <iiI! lw'win t;lllIhl~lll lia
extraordillúria
hai.·a cot:tr,:iio dos tltulos d< ('l'(ldito <lu
possui, <11)(" COlllO S( l'<,j',!,p na Illínl'a 1) o mapa n,o 1
acusalll uma difcrcnc;n para 1lll'1l0S ri 4;;\\l;U170:.:\O ent!"
o sou valor dr' cOlllpra
n o <ln t'tltima cota iLO do ano.
Nos qundro' qu('
egul'lll ..ao rum cidlls algllll. (II •
mClltos do balanr,:o do alio C[II( lill(!Oll. ('oJlljllll'lldll <'om
id<.:nticlls Jo balanço de 1DJ8, para (,oll\'onil'nt
apn'('i.
C;ilO da situll<:ão do ('ofr (' ('(lllfl'OlltO (h rc '1111 Ido ti I
dua' gel'l'llcias.
é
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~\ análise deste quadro mostra-no,',
em 10.!!l, as scguintes diíerenças,
cm relação ao ano anterior:
1) Na existência,

o aumento

1:4t\8.;-)~1~);H)

de..

2) Em capitais aplicados:
Dímin uição :
Em papéis de crédito
Em imóveis - Prédios
de rendimentos . . .

f>7.000:00

Aumento:
Em imóveis - Uasas de
renda econúllli('a.
.

B:017.K70ií10

3) Em capitais
ÇilO de.

disponlveis,
.

(1iminui-

;-).745;$37

-------

.

A diminuição
qn' se verifica cm papéis d(' crédito
provém do reembolso
de (;O obrigações
do antigo Caminho de Ferro do Norte do Portugal,
hoje Companhiu
I'ortuguesu, que se refere no ma}!:1 n.? 1.
A diminuição em imóveis provém da depreciação anual
atribuída aos quatro pr ~dio' de rendimento,
propriedade
do Cofre, referidos no mapa 11.° :3.
. O aumento <lo imóvel
provém lIa l'ntrega ao Cofr«
jll'la Comissão Administrativa
<las Casmi do HOllda Económica para o Exército.
cios quatro 1'r("<lios dI' ('asas de
renda oconómica, tipo li, situados cm Alvalade.
.\ dilllilllli(:ão om cnpitnis dispnnivois
prnv ém das :-11l'(';:,~i\"aH eutrega
<1(' numerário
h comis i'io ncima roferida rr-alizmlns no decorrer do ano.
QPAIllW

II

P... ivo

Do l8'na~no

Bnlnn,;o 0111ln I ••••
Balauço

ern 191U ••

I' rll mn •••
P Il m nOS·

••••

Ido.
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Xota-se, pelo exame deste quadro, um importante
aumonto de todas as r s rvus matemática .
Quanto ln; reSel'\'a~ matemáticas
dos subsídios, o seu
aumento (> devido não só ao facto .le todos os xuhscritores terem completado
mais de um auo '!fl inscritos,
o que implien o aumento tias r Ioridas reservas mateuiáticas, mas também ii cirt-unstãncia
de a maior parte dos
,;uhscritore!:! inscritos
durante o ano de 19-19 ter transitado do Cofre de Previ.lêur-ia dos .' argentos, todos com
muitos anos de inscritos naqnola instituição,
O por con-equõncín todos com dir ito a uma 1'0'- rva matemática
relativamente
elevada.
(~uallto ils das rendas vitalícias, o aumento deveu-se
:10 facto
de ter sido transformado
om rendas vitnllcia«
no ano de 1\),19 um sub: ídio do 20.0006 legado por um
falecido subscritor,
Estes aumentos -e
per-ialment« .) (las reservas matemáticns dos subsídios. pelo SPIl grande volumo-c- justificum
atI" certo ponto que o s: Ido da gpr(':nci:1 tio ano lindo,
de ~7:?190·)8B, fosso IIIPlltH' do '1\10 o do ano anterior, do
4;)-1.-117.'14, em 1:-;2.~2til)31.
IV. -

Fundo

de despesas

de funcionamento

Da análise dos mapa: n.o, ;) e ti, que nos mostram todo
movimento anual de to fundo, conclui- 'e :
a) Q\H' a receita realizada, 114.07 'no, foi sUl' rior lt
pn'vista,
11:~.OOO·, em
< •... 70, (\ lu(' a dl''-pf'Sa ('1'1'('tunda, \)4.;) :!~'80, f i inferior à. 01' ·:tl!tPnt:u1a, 11:1.000\
«m 18.417 -:?O, I) que originou um alio, 'lu!' transita
para 19;)(), dI' 20.3\1;')· 90;
b) Quo em tu da as -t rbas do orcamouto
(')11 (' ""(lJ)<)

1.n.

....

·1

~a". s.. vI'rltic'ulIl

aldo.

,

A Jifl'rença
pam lUai' !lU" rl'(·pita 1!'Ul ll' atribuir-""
:l caut('lo~:t prL'vi~üo ua wp ma. A Jifl'J'(·I1t;:J. para nH'nos
na .desl'e~a. tl'lll. a. ;ilIU ju tili('a~ão "11l dllis fado : priJIlelrO, a lIn}!" I11111lIndl' do~,
\ltiliz:II' a , ..rha .I" till!uln
a arranjo,> (> pintura
na ill taluçõo
do 'ofrc, 1'1' 'ultantf' da dplllor:t lia apro, :l\:IO do 01' '1I1I1I'nt) (I anilo S('
('r utilizado a destinada fi l'n i.·o ('.·traordinúrio,
por
lliLU .tl'r ll:n ido n('I'l'" ido de d" (I I'fpl'tuar;
!H'gundo, a
parClIooUHl ~l'lIlpn ob 'n'uda no disp' mlio da, r tantps
Y('rha~, ('ffi oh di n ia ao rit ri) dI' atf'utn admilli trn<;:10 qlH' (' ti con ..lho l' tab 1:>· '\1 l' pm f''''uindo.

ORDEM DO EXERCITO

302

N.o 6

2." Sórie

Convém, contudo, salientar qU(' () saldo untos referido
d(' 20.:395·)90 não atingiria este muntantc, embora :1 prútica do economia adoptada, sem a \,prijiea~1io do primeiro
facto apontado,
quo assim o avolumou, pelo <[lH' uqueln
importüncia
não (kn' cou-idcrur-so
rigorosumcnto
coruo
saldo sohrnute entre a receita e a desposn, uma Vl'Z (JlH'
parte dl'sta :-;(' não n-nlizou , tendo transitado o cncurgo
quo 11](' respeita, para lolamen to com o referido saldo,
para o orçnmonto da recoit« (I da dl\~pl'~a para o ano
corrente, j ú aprovado.
Acentuando o que se mencionou em anteriores relatórios, o conselho regista mais uma voz ser exígua a verba
proveniente
da receita deste fundo para ocorrer tlS correspondentes
despesas, todas de possível aumonto : as relativas a pessoal, pela modosta remunorução
que aufero;
as relativas a material e expediente, pela elevação constante de preço destes artigos e aumento de consumo dos
mesmos provenien te do desenvolvimento
o npcrfoiçoamento dos serviços do Cofre.

V.- comparação

dos subsídios legados pelos subscritores falecidos com as importâncias com que contribuíram para o Cofre.

o

mapa n. o 8, elaborndo principal monte com o propósito de se poder ajuizar dos henof'icios que o Cofre
teru proporcionado
aos henoficiários (los subsídios leztulo:
pelos suhscritorcs
fulecidos desde a fundaç'1io da instituição, em H):!f) , plO hem cm relevo o, ROH honof'íl'io~ .
•\ssilll) do rofori.lo mapa consta o seguint

N ltllll'I'O de suhscritor

s fah'c:idos.

1:0~7

Irnportilncia
total dos :-;ubsldios .. :!l::!n.:~:.?i;lií
Quantia com quo os rpl'pridos ~llbHcritor s cOlltribllínll1l para o 'oJ'n'

------

I>ifcl'l'n<:a

pal'a

lll. i:; (nin' o,

di()~ (,) as ('()lItl'ihlliç(\e~

o . nhs('ritol'(\s
('Olll ;~\)/).f por
q lIe le<rar:tlll.

t'ontrillllír:tlIl

'uhi'il. . . 1:.?:8 t~).Oí(i :17

p'lra a iu. tituiç:to ajl( nn
total do, • ub idio

l' 'nto du illlportoilll'ia

2.' Série
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do Cofre

Continua em estudo nus estações superiores,
para onde
foi remetido
em Juneiro
do uno lindo, depois de lhe
terem sido introduzidas
as alterações
consequentes
dos
pareceres da Inspecção de ~eguros o do In:-tituto. ~acional do Trahalho
o Prcvidêucia.
conforme se referiu no
relatório do conselho do ano de 1\)48,
VII.-

Documentos

que vão anexos

a este relatório

Balauco técnico:
mapa n.? 1 - Títulos em carteira;
mapas n.:" ~, B c 4 - Imóveis; mapas 11. "s ;) O li- Fundo
de despesas do funcionamento;
mapa n ," 7 - Causas do
falecimento
(los subscritores;
mapa n," 8 ~ Estatístico.
Lisboa, :!5 de Marco de HI;)C), - O Uonselho de Administruçâo : JO.~I; Júli« de Almeida d« Costa Pereira, coronel, vice-presidenta
; Jaime
J 'ltor
Riheiro de Menese«,
tenente-coronel,
vogal tesoureiro:
Alberto Ilerc IIla IIo de
Jlol'llls. tenente-coronel,
vogal ; Luis Filipe de ~IllJU'lllerljue Rebelo, maj 01'; vogal.
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MAPA
Titulo.

Vulor nominal

Obrigações

Valor

em

do eompr a

Quantidades

..,1:
e

....'"
... ao

~;:
'" '"

..,e
k

6

"...a>
",,,,
ç.;;
""'"'"
~'" '"

"'"'"

..,

~

8
>.J

1 :607

1:607

15:614

15:614

1:218

1:218

·1:050

3:990
(a)

C;;
E!

--

Espêcíes

Por
unidade

Total

Por
uuidnde

Total

~._Consolidado
cIo" por
cooto, 19·10 (Centonártos], cer tltlcnd o
n.· 5011 .
Consollctado
do:J por
conto, 1942, cerrltlcndo n.o 75 ....
Consolldado
do 2 'I.
por c e nto, 191:1,
certtãcndo
n. o 617
Companhia
dua Carnlnhoa do Forro do
Norto do Por tug ut,
Ú por ceu tc, 1U37
ToIRI.

2.000,}00

3:211.000600

1.0oo/i00

15:614.000,~00

1.000/100

1:213.000600

100/i00

899.000800

-

20:440.0001)00

1.952813(06)

3:131.074600
15:186.61

97~662(S2)

1:205.1~9tS00

m)3f~51

9r'1i76(7)

-

1510

:l$2.01~

I (b)

19:910. 911i O

(R) Efectuou-.o
o reembolso
do tiO ohrlga~(\".
dosto fundo, por ~folto cio sortr-lo de
(6) Verlflca·._
quo o valor do cumpra,
IU:910.H!l1,80,
ê Inforlor no '1IIor nominal,
(c) Môdla das cotllções
cios titulo
do \111111 ohrigll<;~o, G608, o 10 ohrlgnçl!o.,
6491i.
(.I) O valor
dos titutoR I",tn 61thnn COtR~~O cle ISln, 16::,IG.921Ji60, ó iurOrior!lO , ~
(t') A t""!llllódla
cios juro" dos capital
Rl'lIcndus om titulos 01du 3,26 por conto.
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(j

X.O 1
carteira

Valer pela última

cOlnÇno

do 1949

,I

Rondlmonto

I

I
Por
\luluado

J)ifl3rl'uçn

'fotal

sobre o valo r
tio cumpra

em HHU

Lucro
do
r eeru bute os

I

\
Juros

Tot31

.1.9;)9jiOO

8:148.1I3bOO

71;',500

11:1G4.010800

(c) 649,5:'0

-

-

-

787.8.13,5,·0

+

11G.955.$00

10!~50

1

+

15:51G.921'50

19:91O.~nlD

-6-

128.5OOjiOO

128.5GO,}OO

.1:022.608ji10

-6-

468.420,)00

468.420,'00

-/j-

117.2R5/i"0

31.SSI,$30

em Dozembro

0, om 4:393.970/i30.

3S.:l57{iGO

251~r.8
21>1<)58

(d) -4:Sn3.970ji10

,l\10ho, 8 íneluom-su 60 sorteadas
20:HO.0005, em 52V.1OS,)20.
valor de compra,

11.03njiOo

I)

n roemhol

ar.

33.357,560

20.2:'01)00

20.50t1)58

(e) 650.5871)60

650.812,)18
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xr

\1'.

Imo
Despesa •• amorti

ll.spesns

Ded

Locnlizt\<;!io
Nornlnl.
\a)

Avenida ele Gago Coutinliu,
G3,AlllaUOr:l
...•.
H na da Actriz \Tirgíllia, 7,
Lisboa . • . . . .

H ua (lo En trr-cumpos,

Lisboa . . . . . .
de Entr ocam po , 50,
Lisboa ..

·l'ot.1

3.0GOiÜG

4 A09,s30

7.IGU~()5 lO.U()() 00

4.2l)O 575

L28h~GO

8.572~3G

Ui.OOO ()

m:>

1.3:> l 315

;i.2lifí· 80

15.fíOO 00

·18,

n na

Eventunl
(b,

Doprodaçllo
om lU.jIJ
(1 por couto
do
pr. ço
<lo
compra)

1.9iH

I

Soma .....
Pc rcen ta!ll'IIS tln soma
(11) Compl'Ot1flllOIl!: luz, :1Klln, IhnpUZR, seguro o quotn
<b) t:ompr(WndtIUl: rtJpnra~õo!l, c:tpetllonte
u tr u porto

da.A
odaç!\o Llsbon
pura fl ~tlllln~no.

u o d'
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1'0'1

veis
zação, rendimentos

t;ves

Poreentl\gom em relução
no rendhuourc
bruro

Hendlmento

Para
constituir
fundo
de obras
'I. do v "I ur
do
compra

Bruto

1.3G~I;)U

79.310

Líqlll,jo
(hrutO

menos
ns
dosposn )

UO

:l.OOOliOO 8' .9li5 ;00

\

a
dOl'rodaçno

I'Hr.\
obras

~1,115

15,9rí9

:!;í,' íl

80.3\)2,')65

li2.ü~2,')G()

9,630

~O,2:~:!

2U,,67

1,15l

:!2,185

2(j)~:-;~,

1:},612

18,719

22,3:11

1\\1.;4.

2,_,!íGÚ

93.150,$00

80.4G9~60

•

Total

3~).G07p;)(j

1.()37~50

proprlotárlo

o

do
fuu(lo

71. 70~O5

75.3:H ~20' 57. '9G870
\ 63.032plO

308.0(iG$()() 1212.429~()O

l

Das
dosposa

e
fundo

7b.600WO

00

dopr ecluçr.o

(lI'luldu
tnenc s

U)37~50

7 .2a7 ~50

n.

enPI;a~f:aflo

I

I

9,10G
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N.· G

1

)LAPA
Imóveis - Predios
Custo, valor de inventá

,

Compra

Lue all zação
('U

to

('01110.

1>111&

Avenida
nua da
Rna de
Hua de

de Gag-o Coutinho, 63, Amndorn
Actriz Vir!!,íllia, 7, Lisboa .
Entrecarnpos, rs, Lisboa
Eutrecampos, 1)0, Lisboa
00111((

20- G -1 (lHi

to-u-is

.

.

Tu.c« do capital

incestid»

I(j

:.l;)-12-1 !)1ll
23-1:.l-1 U·1G

-

1:()~J()
1:GOO

1:;;;10
1 :;>50
ri:i90

-
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~============================~
de rendimento
rio, taxa II de rendimento
Taxns 11e rendlmonto

Valor
um
31 do J)oZtltnhro
tle 191,
('101'016

do
halnnçol

Depreciação
prevista
em

WI~

Olll

31 do Itez ombro
1\01919
(,I.pol.
d
bnlnnçu)

---to \)()()00

1:0;) 1.8;lO;'iOO

1:062.i!íOOO
1:;iGg.OOO~O() 16000pOO 1:5ií2.000~()O
1:51\I.OOO~()O 1[;.;,00 ~OO 1:51)3.;)00 (lO
l:!íl!l.OOOfollO 15,f)()()fo()() 1::,03. soo 100

-

57.\I()()lOO

5:6 t O.~50~()()

-

-

Elo
roln,:Ao

l'm

rulsção
ao
vator
d.
compra

rl:66g.750,WO

P r a capí raltznçâo

Ll'IUldo

Valor

no

vator
6111!-n
do
Duzembro
lIo 1!1l8

G,!í9;\
5,02,1
t,t'GO
5,191

5,320

I

E,o
rol:tçl\o
ao
vnl c r

de
compro

Em
rolni:i\u

au
valor
em 31
de
Dezembro
,I. llH8

G,7G!2
ií,127
1,\159
fi,2U7

:í,1G

5,GO

3,B9!l

a,97\!

a,7:J!í
1,(;66

a.sn
.1,1·1\1

ií,131

4,195

.1,2

;j
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)IAl'A
Desenvolvimento

:.0

5

da conta do Fundo de despesas
de funcionamento

Comparação entre a receita c a despesa

j

ne<tgnnçiío

HEl'El'l

mpur-tâüc

ias

Totul

A

, ) Orçamentada:
Saldo previsto no ano económico au tcrior
Adicionais
. . . . . . . . .
I,) Rcaliza.la:
Saldo do ano ecouómivo anterior. . . . . . . . .
Adicionais cobrados (a)

113.000~OO

2S.9.,}9J170
86.019 00

114.!l78~íO

-{>-

1.!)78~~70

- -{l-

113000,)00
94.5l:$2~80

-f,-

18A17~20

DESPESA
Orçamcutada . . . . ..
.. \
1,> Efeduaila
. . . . . . . • . .

tI)

Di].
'((ldo

l'tll'Il

Ú

rCllçll

,,/lO

l'tlre!

meNOS

CCOUÓIllItO

-\

[ll/inte:

II) Diferença
para mais entre a I'ccei ta realizn. la e a orçnmuutad a

/1) Diferença para lIH1IJO
JH sn orçamen tada

ta)

\dlclollals

co~.

do

entro a d ._
a etectuada

em 19-1

79.Gll~/l.

1.!)j ~jO
1. li j J;20

s 11

ORDEM
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Desenvolvímente

i:.• Ii

2.' Série

N.O ti

da conta do Fundo de de.pesa.
de funcionamento

Comparação entre a despesa orçamentada e a efectuada

Orçamon-

ClasslJlca\'fio

Efoctu:uJa

t ad a

Dlf.r.llça
p ern
1ll0JlO

Despesa com o pessoal

Lo

ItClllllnera~'ões
acideutais:
1) Gr atificaçõe»
e subvençfío
eventual mensais l' gratíücaçõcs eventuais ]lOI'
serviços extrnordiuários

77.760l!()() 71.7G:\~()O G.n!J7 oo

Despesa com o material
2.°

3.

0

4.0

Aq nisições (lo utilização
permauente :
I) Móveis, máquinas
de calcular o respectiva mesa
c cadeira
. . . . . . .
Despe-as de conservação
e ap r ovci t antcnt o do
material:
1) l le iuióvei " ]ln'·(lio urba!lOS, arrunjos
I' piu turns
nas ínstnlnçõcs
do Cofr«
2) (le rnúv eis, ]'(·pal'(\(::1.o c
cOTlserv(l(:ão de iuàquinas de escrever
p
de
caleular, etc. . . . ..
.\latl'rial
de uo us run o
correu te:
1) Impressos
.....
"
2) "\rtigOK
de e x pe d ieu tr
I' .Iivor
o mutr-r iul nrlO
l'slHwificadll
Pagamento de serviços
e diversos encargos

5.°

Dus p e as ,II' li ig i n e,
ti::lúde c conforto:
J) Luz, aqllcl'inll'lIto,
ágll.l,
lavagoru () liJllpl'z:I ..
• 1 Ir'f7I8]' irlur

, •

lH.OOO.mo 16.150.$00

6.000~0(l

filIOU

1.850

(lO

!í.91!.l~OO

2. OOOii(lO

2.f,()() 00
:3.000

1.5U5 90

(lO :.l.372~1()

~J() I

10

(j:!i~!.lO
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:H5

~." li

00

"""I.

~

~e

~~

~o

-

Or amenrada

lia itl~açDo
1-

~--

-

Trunsportc

6.°

i."

•

Efectuado.

I

Dlferençn
para
menos

I

. 111..í()()~()O 93.91UtJ O 17.640i620

Despesas

Ile comunicações :
1~ Corre_io8 e telégrafos
2 'I'clefoucs
. . . . .
3) Transportes
Encargos

1.140tSOO
lOO_()()
H)()~OOI

589i670

1()(),sOO

48tJ50

-Ir21i680

550~aO
100~OO
75~20

adrninistr ati-

VOb:

de adicionai"
1) Restituição
indevid ameute recebido"

-----

94.ií82~80
'lo/fll

• l1a.000

0\)

ií1~5()

-

18A17 i620

- -...-...._
113.000100
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l\L\.PA
Mapa das causas da morte dos suhacritoru, claaaiEicadas
adoptada pela Convenção

Causas
23 21 25 31 40 45

23 Tuberculose
Tuberculose

ao

do aparelbo rospiratório
do aparctuo génlto-urlná-

rio

.

.j6

Cancro e outros tumores malignos do
aparelho díg esttvo . . •••....
47 Cancro e outros tumores malignos do
aparelho respiratório.
. . . . . • .
51 Cuucr o o outros tumores malignos dos
órgãos génlto-urtnárf
os do homem
r,5 Tumor maligno de carácror não espsclflcado .•••••...•••
57 Reumat1smo crónico, ôstoo-nrtrtte
71

Anomías

8~
83
81
92
9:1
!)1

Ilemorrugla cerebral .
Paralisia geral.
• . •
Demüncía preCO"e • .
EndocardJte crónica •
Doençns do míoeúrdío
Doenças das art érf as cor onárl as o angiua do peito
••....•..•.
Outras doonças do cornção .•...•
Aneurisma, excepto aneurisma do cora
ção •••••••••.••••••
Artoriosclerose
.
Outras doenças das urtõrtas
• • . . .
Outras doenças do apuro lhe 0I1' .. n l at ório
.
Broucopueumonta
. • . . •
Pneumonia não espec lííc ad a
Pleurisia
• • . • • . • . .
Congestüo ..••••..•
Enfisema pulmonar
• • ..
. ..•
Outras doenças do aparelho
rusp i rutório
.
Doenças da cavidade bucal .
Hérnia, oustrucüo íntesttnat
.
Cirroso do figado
••..•.
Calculos bl lí ares . . • • • • .
Peritonlto sem causa Ind icudu
Nefrito aguda ..•.••..
Nefrite crúntcn
•••••..
Outras doonças dos rins ...
Doença da bexiga, excepto tumores .
Senllidado .••••......
Suicídio por ingostão do "OIlODOS
Suicídio por enforcamonto
...
Sulc!dlo por submersão
.•••
Sulcldlo por arma de fogo .••.
Traumatismo auídeutal por queda.
Morte súbl tu .••••••
Causas uão especlficndas •

!)5
96
97
99
103
107
100
110
111
113
114
115
1~2
l~J
126
12B
150
1St
133
1:15
162
163
165
166
167
186
1n9
200

-1:1:

-]_\-

.••••••

Total.
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-1-
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-1- -

-1-

-1--

-1- -

:1=
-1_1-

:1:

-~I: :1:
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1
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t

1
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N.o 7
segundo a nomenclatura abreviada das causa. de morte
Internacional de 1929

Idade ..

(,

3

1= - :1=

= 11=
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1

1
1

10

n
;\

1
!)

1
3
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~
1
1

,1

..
a
1

1
1
1

2
1

.,

1
1
1

"
1
1
1

ORDEM DO EXf;RCITO N.· 6

318

MAPA

2.' Série

N.o 8

Mapa e.tatistico dos .ub.idio. legado. pelo. .ubscritore.
falecido., comparado. com a. importâncias com que contribuiram para o Cofre de.de a .ua fundação:

Ano

R

Número
Quantiail
de
com
subscrtque
contribuíram
toros
para o Cofre
falecldos

Importâncias
do.
subsIdios respectivos

Percentagem
das
Diferença
contrl- entro os subsidios
buíçõe s
e a.
em
contribuições
rel ação
correspondentes
aos
subsí-

dloa

--

-- -1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1\-146
1947
1948
1940

5
51
37
62
63
49
61
59
67
58
78
69
85
87
93
104
95
83
78
117
109
124
101
124
128
1:987

897,nO
15.161~50
24.6f\71)520
55.268$70
72.160$65
67.623~40
98.340195
115.285~30
139.756$60
126.261,165
235.608160
239.056~65 (a)
294.155~80 (6)
336.305~10
376.021~20 ~e)
d)
453.554$90
e)
447.262$55
393.523~40
399.686125
579.369$35
664.044$80
784.4121P80
694.702 $'95 (f)
908.644175 (_IJ)
880.476,815 (li)
8:402.2481130

10.000$00
134.000$00
154.000$00
361.000$00
477.ooo~00
442.ooo;p00
539.000$00
540.000100
582.463$00
484.841$00
787.757$00
815_ooo~00
1:000.207~00
1:045.ooo~00
1:040.513$00
1:175.954$00
1:194.05911'i00
982_\126$00
908.554100
1:357.470$30
1:311.332,00
1:501.236~62
1:286.953$00
1:617.10511'145
1:498.953$30

21:247.324$67

8,97
11,31
16,02
15,31
15,01
15,30
18,25
21,35
23,99
26,04
29,91
29,33
29,40
32,18
36,13
38,56
37,54
40,03
43,99
42,68
50,63
52,25
53,90
56,18
58,73

--

9.102~90
118_838$50
129.332180
305.731130
404.839~35
374.376~60
440.659$05
424. 714~70
442.706$40
358.579~35
552.148~40
575.943135
706.05U20
708.694$90
664.491$80
722.399~10
746.796$45
589.40211'i60
508.867'75
778.100$95
647.287$20
716.823$82
1í92.250$05
708.460$70
618.477$15

39,54 12:845.076$37

(a) Desta Importilnela
foi convertida
em rondas vltaliclas
a de 60.000,$.
(b) Idem a de 15.000~.
(c) Idem a de 20.000.,.
(d) Desta Importância
20.000,$ estão sendo pagos em prestações
mensais
de
100.,.
(o) Desta Importância
foi convortida
em rendas vltnlicias
a de 10.00011.
(.f) Idom, n de 25.0nOji
(U) Ftcou depositada
a Importância
do 3.7GOIi em nome de urna menor, até A
sua matortdadn,
(II) Não se inclui nesta Import ânclu UlIl subsídio do 20.0006 quo foi tranforma.do em rondas vttallcías
o que por essa razão ficou no Cofre.
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Hospital Militar Principal
Publica-se
o relatório
referente
ao funcionamento
do
Pavilhão da Fumília Militar no ano económico de 1949:
Nos termos do despacho de S. Ex.lI o Ministro de ~O
de Xovembro ele 1937, permita que submeta á sua apreciação a conta de gerência e o relatório do Pavilhão da
Família Militar referente i' ao ano económico de 1949.
No ano de 19-1,9 baixaram
ao Pavilhão
da Fumília
Militar 251 doentes, com :?:791 dias de tratamento,
que
foram submetidos às seguintes intervenções:
H~ pequenas intervenções
cirúrgicas.
28 médias intervenções
cirúrgicas.
74 grandes intervenções
cirúrgicas.
6 utilizações da sala ele operações por ferimentos.
Bi) partos.
Em virtude de os oficiais, as alunas do Instituto
de
Odivelas e os alunos do Colégio Militar não pagarem
qualquer importância 'para operações, não estão incluídos
no número de intervenções
verificadas .
.A média de dias de tratamento
de cada doente foi
de 11,12..
Da receita

Teve o Pavilhão da Família Militar no ano do 1949
uma receita total de 4G;).706;SG5, proveniente
de:
Diárias de hospitalização
de doentes
1dem de acompanhamentos
. . • .
Operações cirúrgicas
. . .
Partos
.
Transfusi)es
de sangue
. .
:Medicamentos . . . . . .
Análises, tratamentos,
etc.
Consultas externas.
. . . . . . .
Donativo de um anónimo (autorizado
pela nota n.? 8:01;) da 3.a Repartiçã~ da 2. a Direcção-Geral
do Ministério da Guerra. de 25 de Abril do

1949)
Extraordinários

.
e diversos

Soma ..

.

139. [)50t$00
65.G80t$00
193.980670
14.400600
3.750,$00
35.0611$35

5.131690
4.060t$OO

1.047,)20
3.045650
465.706665
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Da despesa

.A despesa total foi de 38;),405;$, assim discriminada
pelas três rubricas orçamentais:
Despesas com o pessoal

Vencimento e grutificaçâo ao pessoal
Porcentagens a operadores e parteiras
Soma.

. . "

38.818~~:25
89.096t$90

------

127.91Ml!)

Despesas com o material

Aquisição
Reparação

de material.
de material

.
.

Soma.

20.4171580
1.\172600
22.389B80

Pagamento de serviços e diversos encargos

Alimentação de doentes, acompanhamentos, etc. . . . . . . .
Combustível para aquecimento.
Medicamentos.
. . . . . .
Transfusões de sangue (pago a dadores) . . . . . . . . .
Lavagem de roupa. . . . .
Análises e outros tratamentos ..
Diversos . . . . . . .
Soma ..•.

12B.:39::>r)05
0.116;$80
84.625·)30
;).250600
9.;)36670
-1.606620
1.570600
:m;>.100JOf>

Comparando a receita e a despesa da conta de medicamentos verifica-se que há uma diferença na despesa
para mais, que diz respeito a medicamentos consumidos
na sala de operações por todos os operados, bom como
nas operações o medicamento R dos oficiais do activo ou
da reserva em serviço e alunos de Odivelas e Colégio
Militar, os quais não pagam.
De uma desposa total de 84.62M30 apenas 3:>.06163f)
foi debitada e paga pelos doentes.
Outro tanto aconteceu com a diferença do 1.300,$ encentrada na rubrica de transfusões de sangue.
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movimento mensal de receita e despesa foi o constante do mapa n. ° 2 e a discriminação mensal pelas três
rubricas orçamentais a que consta do mapa n.? 3.
As contas do Pavilhão ela Família Militar passaram
de 19-:1:8para 1949 com o saldo de 8(;.719,,)85 e de 1949
para 1\:)50 com o saldo do 167 .021~;)0, conforme se verifica pelo mapa n.? 1, tendo havido um saldo de gerência
ele 80.30H65.
A primeira vista poderá parecer (lue o saldo da gerência é elevado e que por conseguinte as diárias de tratamento poderiam descer, mas tal rnciocinio não deve
ser de admitir, pois que, se se observar com atenção a
rubrica de «Despesa com o Material», verifica-se que a despesa efectuada é mínima, por ter sido quase toda ela
suportada pelas dotaçoes hospitalares, pelo que o conselho administrativo é ele parecer que os preços <las diárias
de tratamento e acompanhamento fixados pela nota da
Repartição do Gabinete n.? 1:786, de Julho de 1945, se
devem ma~ter, bem como o regime de preços das operações que VIgoram do antecedente, pois que há a necessidade de manter um saldo que sirva ele fundo de maneio
e ao mesmo tempo salvaguarde as possibilidades de uma
crise.
No ano findo foi substituída alguma roupa do Pavilhão,
no que se despendeu a quantia de 14.80813, mas haverá que
substituir muito mais, o que se tenciona fazer no corrente
ano, bem como melhorar o restante material.
Julga o conselho administrativo ter continuado no
ano de 1949 a bem servir a família militar que necessitou
de recorrer aos serviços do Pavilhão da Fnmília Militar,
para o que não tem regateado os meios e pretende contlUu~r. ~~melhorar os respectivos serviços dentro uas s~us
POSSibIlidades, de modo a satisfazer e preencher os fins
para que foi instituido.
Hospital Militar Principal, em Lisboa, 18 de Março
do 1900. - O Presidente do Conselho Administrativo,
Xlário Albel'fo Pegado Pereira llachado tenente-coronel
médico,
.,
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N.· G

VIII- DECLARAÇOES
Ministério da Guerra _1.& Direcção·Geral-l.a

Repartição

1) Coudecorado com a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo D~.
creto n.? 35:667, de ~8 de Maio de 194:G, e Portaria
n.? 1:3:731, de 4: do Fevereiro
de 19.,1,9, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do Exército Domingos
.J OS0 dos Santos.
:?) Por decreto dp :?O Ile Marco do corrente ano, puhlicado no Diário do Governo 11.° 75, :? a série, de 31 do
mesmo mês, foi nomeado vogal do conselho da Ordem
11ilitar de Avis o general, na situação de reserva, Joaquim 11m'ia Neto .
.3) Por decreto de ~O de Março (10 corrente ano, publicado no DÚÍ1'io do Governo 11.° 75, 2.a sério. do 31 do
mesmo mês, foi exonerado das funções de vogal do conselho da Ordem :\[ilital' de Avis o coronel, reformado,
Raul Silvão Loureiro.

-1) 'rendo sido agraciado pelo Governo de r~spanba
com a cruz de I." classe do mérito militar, com distintivo
branco, o capitão de artilharia Heitor Ramalheira Carrapichano, é-lhe permitido, em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordem, Portuguesas, aceitar aquela mercõ e usar as respectivas insígnias.
i») Por decretos de 7 de Fevereiro do corrente ano,
p~blicados no Diário do Governo n.? 87, 2.a série, de
1;) de Abril do mesmo ano, foram agraciados com os
graus d:t Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados
os segumtes oficiais:
Grã-cruz

Gen~rais Miguel Pereira Coutinho, 11anuel Ferreira da
SIlva Couto Júnior, Álnlro Teles Ferreira de Passos,
Eduardo da Costa Ferreira e na situar-ão de reserva,
Fernando Falcão Pacheco M~na.
•
Grande-oflcial

Coronéis: do corpo do estado-maior, António Augusto
de Sousa, João Carlos de Sá N ogueiru, José Filipe
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da Silva N eves e J oão Cândido Figueiredo
Valente :
de infantaria,
João Pinto Ribeiro, Armando Martins
Dias Rocha. Emílio Silva de Andrade e Sousa, J osé
Eugénio Santos de Lemos e Pompeu Lobo de Sousa;
de artilharia,
Nuno Alvaro Brandão Antunes e João
Vasco de Meneses;
de cavalaria, Alfredo de Castro
Antas e Luciano Ernesto da Silva Granate e, de engenharia,
Frederico
::\Iaria Magalhães Meneses Vilas
Boas Vilar.
Comendador

'I'onentes-coronéis
: de infantaria,
José Nogueira :-loares
.1 únior , João Arruela Pereira, António Broílio Simões
da Mota, José António da Silva e Augusto de Carvalho; de artilharia,
JOilO Carlos Guede;.; Quinhoncs de
Portugal da Silveira: médico, Francisco Ribeiro Coutinho e, do serviço de administração
militar, }...ugusto
Carlos de Pina Tormenta.
Majores:
do corpo do estado- maior, Arnaldo Schulz;
de infantaria, António Vitorino França Borges, Alípio
da Silva Vicente, Eduardo
Francisco
Ribeiro, Luis
do Carmo dos Inocentes,
Artur \- elosa Machado, David dos Santos, António Augusto Taveira Pereira, Augusto Quadro Teles de Sampaio, Francisco IIolbeche
Fino, Manuel 1\1ariano Ribeiro Júnior e .1osé Maria
Emaús Leite Ribeiro; de artilharia,
Elói Alberto Valverde e José Frederico
da Silveira Machado ; de cavalaria, Antúnio
da Cunha Viana e Eduardo Sousa de
Almeida;
ele engenharia,
Laurentino
de Almeida e Sá,
Octávio Esteves Paulo Cardoso, Manuel Brás Martins,
Armando
Néri Teixeira,
Fernando
Sales Lougares
e
Alfredo
de Sousa Ghíra ; de aeronáutica,
Fernando
José Ribeiro Duarte Silva: médico, Alfredo António
Barbieri de Figueiredo Baptista Cardoso; milicianos de
infantaria
do extinto quadro especial, Manuel Pedro
Rodrigues Pardal e Amadeu da Paz Olímpio ; miliciano
do serviço de administração
militar do extinto quadro
especial,
Lauro de Barros Lima; do extinto quadro
de oficiais do secretariado
militar, José Vitorino dos
Santos; do extinto quadro auxiliar de engenharia,
.T oito
de Morais e) na situação de reserva, .J ou q uirn Isidoro
Miguens,
Oflcial

Capitães:
Cunha

do corpo do estado-maior,
e João Tiroa; de infantaria,

Joaquim da Luz
José Augusto Jun-
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queiro Gonçalves
de Freitas,
J osé Cutela Teixeira
Stockler
de Albuquerque.
António Patrício
Calado,
Abílio Aueusto
Brito e Melo, João Nunes de Moura
Segurado, "'Raul "Videira, Adelino Mendes Moura dos
Santos, A bel Barroso Hipólito e, na situação de reserva,
António Ferreira'
de artilharia,
José de Figueiredo
Bastos e .Toão de Oliveira Marques; de cavalaria, Apio
Felisberto
Nuoes de Almeida e Eugénio Carlos Castro
Nascimento;
de engenharia, Mário Jorge Rios de Sousa ;
de aeronáutica,
Fernando
Rodrigues
Frutuoso;
médicos, Luís António de Sá Macias Teixeira, Jaime Castanheira Alves e Joaquim Magalhães de Oliveira Barbosa;
do serviço de admiuístracão
militar, Ernesto
Ferreira
Gomes Tomé, Vicente Henrique Varela Soares, .Toão Francisco
Calado, António Manuel do N ascimento Caçote e, na situação de reserva,
António
Lourenço
11artins;
do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
António Augusto Serra; do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar,
Kdmuudo
Alves de Carvalho,
José Leonardo
Guedes da Silva
e, nu situação de reserva, António Duarte Figueira;
do extinto quadro auxiliar
de artilharia,
na situação
de reserva, Mauricio António de Freitas e, do extinto
quadro auxiliar do serviço de saúde, Júlio Rodrigues
Andrade.
Cavaleiro

Tenentes:
miliciano de infantaria,
Manuel Joaquim Macieira; miliciano de cavalaria,
Rui Maria da Câmara
Pina; do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
Manuel Gedeão, Abílio dos Santos Fura e António
Bap~ista Ribeiro c, do extinto quadro auxiliar de artilharia, na situação ele reserva, António Henriques.
6). Por decretos de 7 de Fevereiro
<10 corrente ano,
pu bhca?os no Diário do Governo n. o 88, 2. a série, de 17
de Abril do mesmo ano, foram agraciados
com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados
os
seguintes oficiais:
Grande-oflcial

Coronéis : de cavalaria,

com o curso du estado-maior,
de ~\guiar Ferreira
c de engenhnria,
Manuel
António Soares Zilhão.
'
Angelo
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Comendador

'I'enente-coronel
de cavalaria Américo
Júlio da ~ilYa
Rehoredo Sampaio e :\[elo.
Majores:
de infantaria,
Carlos José "Moreira e. de cavalaria, Joaquim Rodrigues Gomos Júnior.
Oflcial

Capitão

de cavalaria

Adriano

Augusto

Tadeu

Ferreira.

7) Por decretos de 7 de Fevereiro
do corrente ano.
publicados 110 Diário do Governo n. o 01, 2. a série, de ~O
de Abril do mesmo ano, foram agraciados
com os graus
da Ordem Militar de Avis que lhes vão íudicados os
seguintes oficiais :
Grande-oflcial

Coronel de engenlmria,
de Almeida Carvalho.

na situação

de reserva.

Alfredo

Comendador

Tenente-coronel
do serviço de administrução
militar Carlos Luís Gonçalvos Canelhus,
Majores : de infantaria,
Rogério Vieira da Silva Castro
e, de artilharia,
Acácio Vidigal das Neves o Cu troo
Oflcial

Uapitães : do corpo
Lopes
da
do Campos

do estado maio!'. Vasco António
Eiru e, de infantaria,
Jorge
Alexandre
Barbosa Vieira,
Cavaleiro

Tenente
Jaime

do quadro dos serviços
Alves da Cunha.

auxiliares

do Exército

8) Por decreto de 11 de :\Iarço do corrente ano, puLlicado no Diário
elo GOl'el'no II.o 01, ~,a série, de 20
de Abril do mesmo ano, foi agraciado com o grau de
comendador
da Ordem Militar de Sant'Iago
da Espada
o tsnente-corouel
de engenharia
Eduardo Pires.
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Ministério da Guerra _I.a

Direcção-Geral-

2.a Repartição

0) Contam a antieuidade dos seus actuais postos
desde as datas quo, r~spoctiva1Uellte, lhos vão indicudas,
os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem. do
E.rército:
Corpo do estado-maior

Corontlis António Augusto Tavares c .T osé ~ntónio _<la
Rocha Beleza Forruz, amuos desde 2 de Maio de 10,)0.
Tenente-coronel Carlos ::\Iiguol Lopes da Silva Freire.
desde ~ de :\Iaio de 10;-)0.
Major Angelo Ferrari, desde ~ de Maio do lKlO.
Artilharia

Brigadeiros J osé Viana Correia Guedes c J oviano Lopes,
ambos desde ~ de Maio de 19;>0.
Coronel Segismundo Alvares Pereira e Lima, desde 3 de
Abri] de HlõO.
'I'cnentes-coronéis

:

Alexandre António ~Ioum de Azovcdu, dosdo 3 de
Abril de 1950.
Henrique José Xavier Mnrtins do Figueiredo, desde
~li do Abril de H)50,
Major

Augusto

Cancela Alvos Mimoso,

Adolfo

desde

2li de Ahril de 19DO.
Aeronáutica

OapittlO ::\Iallupl José de Barros da Costa Navarro
Andrade Belmarço , desde 1-:1: de Abril de imO.

de

10) Desistiu de ir servil' lias colóuins durante o corrente
ano () lJw.ior de infantaria Luís do Carmo dos Inocentes.
11) Est~t.desligudo do serviço desde 9 de ~1aio de 1950,
para os efeitos da última parto do artigo 15.° do Decreto~L~i n.o.28:404, de 31 de Dezembro de 1937, o major de
infantaria, <la B. a Direcção-Geral deste Ministério, Luís
Justino Teixeira de Vasconcelos e Sá.
1~) l:~inscrito com o n.? 8 com a preferência n que
se refere a alínea a) do n.?
do artigo l\,O do Decreto
n.? 3G:010. de 7 de Dezembro de 1940, na lista dos ofi-

2J
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ciais que se ofereceram para prestar serviço nas colónias
durante o ano de 1950, inserta na Ordem do Erército
n. o 3, 2. a série, do corrente ano, por ter declarado, em
tempo competente, para ir servir em comissão de serviço
militar na colónia de Angola, nos termos do citado decreto, o capitão de infantaria António Jorge da Silva
Sebastião.
13) Terminaram o curso de oficial de informação que
se realizou na Escola Prática de Infantaria, com a classificação que lhes vai indicada, os seguintes oficiais de
infantaria:
Capitães:
César da LUí~Mendes, apto .
.José Alves ele Carvalho Fernandes, muito apto.
David Feliciano de Oliveira, apto.
Francisco José Vilela Forte de Faria, apto.
Tenentes:
António Afonso Fernandes Barata, muito apto.
José Carlos Rodrigues Coelho, apto.
António Maria Vieira Gonçalves Soares, muito apto.
José António Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira, apto.
Joaquim Soares da Fonseca Rebelo, muito apto.
::\Ianuel João, apto.
José Pedro Milheiriço lIeitor Marques, apto.
Carlos Alberto Alves Viana Pereira da Cunha, apto.
Alferes J o~LOda Paz Laranjo Mourato, muito apto.
14) São nomeados para a frequência elo curso para
a promoção a oficial superior no ano lectivo de 19;)01951 no Instituto de Altos Estudos Militares O~ seguilltes
capitães de infantaria:
Carlos Marques Loureiro, adido, na Policia de :-;Pgurança Pública.
António :\larques Tavares, do regi monto de infantaria
u. o 10.
Alexandra ::\Iodeiros, adido, na Guarda Nacioual Republicana,
15) Desempenha interinamento
da carreira de tiro da Guarda

as funções do director
desde 1 de Abril do
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corrente ano, acumulando
com
serviço da sua unidade,
() capitão de iníantaria,
do batalhão de caçadores n. ° 'i ,
Mário ela Cunha Torres Gomes.

lG) Nasceu na ciuade do Rio ~e
Unidos do Bra~il, e lião na freguesia
('01ho cIp Vila Nova de Fnmalicão,
o
taria Antounr Dias 1foreira, pelo que
as dovi das rcditi('açi)('~ nos respectivos

Jane~ro,. ~stados
de IhbemlO,. (·.ontenente de infaudevem ser feitas
registos.

17) Foi autorizado
a frequentar
o 2.° turno do curso
<le comandantss
ele companhia, e não o 1.0, para que estava nomeado,
o teuonto de infantaria
11úI'io Duarte
Ferreira Pinto, adido, no Miuistório
das Colónias.

18) Fica sem efeito a declaração 18) ínserta na Ordem
do Exército n. o 3, 2. a série, do corrente ano, que nomeia
os tenentes para a frequência do curso de comandantes
de companhia.
II)) São nomeados para a freqúõncia do curso de comandantes
de companhia,
com início em \) de Outubro
do corrente
ano, na Escola Prática de Infantaria,
onde
devem ser mandados apresentar
na véspera do começo
do mesmo curso, somente os tenentes de infantaria a seguir mencionados:

Mário

Duarte Ferreira
Pinto, adido, no Ministério das
Colónias.
~Iário de Brito Monteiro Robalo, adido, no Ministério das
Colónias.
António Gaspar de 11010, do rogimento
de infantaria
n," f).
José Alves Pereira.
adido, no Ministério das Colónias.
Manuel Ago~tinho Ferreira
adido no Ministér-io das Co-

Iónias.

"

Aní?al MUr<Juo,_ Cadeto,
adido, no Ministério (las Colómas .
.losé Luis de Almeida Azevedo, adido, no Ministério das

Colónias .

.~O) Eram a.tr(:r('~, " não nspirnntes a oficial, o~ alf{~r~f'
milicianos de I liÜlnÜlI'IH. do resriuu-uto de infuntaria n. I,
"
. Io V l'10:-;0 .,e do hatalhâo de metrn1\1urro
c1e I'"'lgIH.'ll'O(
lhadorns

u." 1, Fel'llHllIln l\fallu~1 Ferreira

Baptista

Vif)-
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gas, que passaram
ao quadro permanente
dos oficiais
médicos, no posto de alferes, por portaria de 1 de Março
do corrente ano, publicada na Ordem do Exército n, ° ;-),
2. a série, de 31 do mesmo mês,
21) Ficam inscritos na escala dos brigadeiros da arrua
de artilharia
pela ordem que lhos vai iudicada os ('Ol"Onéis do corpo do estado-maior,
tirociuados,
em seguida
mencionados,
promovidos
àquele posto pela presente

Ordem do Exército:
1.° José Viana Correia
2.° Joviano Lopes.

Gue(les.

22) Por ter já completado
dois anos de serviço nus
tropas da sua arma. recolheu em 31 de Março do corrente ano à 3. a Díreccão-Geral deste Ministério (Serv iços Cartográficos
do Exército) o tenente-coronel
do artilharia Segismundo
Álvares
Pereira e Lima, (lue, por
portaria
de 25 de Setembro de 1948, insorta na Ordem
do Exército n.? 8, 2. a série, do mesmo uno, tiulia sido
colocado no grupo independente
de artilharia de montanha, para os efeitos do artigo 72.° do Decreto-Lei
n." 36:304, de 24: de Maio de 1947.

~3) É nomeado para frequentar o estágio de oficiai"
superiores
de artilharia,
com início em 29 de Junho do
corrente ano, o major de artilharia,
do grupo de artilharia contra aeronaves
n." 1, Augusto Adolfo Cancela
Alves Mimoso.
24) SiLO nomeados para frequentar
o estágio de (81)(\antiaérea, e0111 inicio em 14 de Agcato do corrente ano, no centro de instrução de artilharia
contru
aeronaves,
onde se devem apresentar
nu véspera do
começo do estágio, os i'leguintes oficiais ele artilharia:

cialização

Capitães:
Álvaro José Duarte UOS Penedos, .ln regimento de
artilharia nntiaéreu fixa .
•10110 Manuel
Turujo Nunes Correi«, do ~1'llJHl de
artilharia contra aeronaves n. o B.
Artur Relva de Lima, do I'ogiml'nto de artilharia

n." 6.

2,· Série
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'I'eneuts Rogério Puixão Ribeiro, do regimento
da artilharia antiaérea fixa.
Alfcrp~ Manuel António Lopes, do grupo de artilharia
contra ueronavos n. ° 2.
25) É dispensado
da frequência
do curso de coman(laute do bateria, para o qual foi .nomoado pela Ordem do
Exército n." 3, 2.a série, do corrente aDO, o tenente de
artilharia
João António Pinheiro,
por lhe aproveitar
o
disposto no artigo 42.0 00 Decreto-Lei
n.? 30:264, de 10
de Janeiro de 1940, alterado pelo Decreto-Lei H.O 36:238,
de 21 de Abril do 1947.

2G) Por ter já completado dois anos de serviço nas
tropas (la sua arma, recolheu em 1 de Abril do corrente
ano tt anterior xitunção de adido, oiu comissão civil no
Ministério da Educação Nacional, o major do engenharia Inácio Francisco
da Silva, que, por portaria de 11
de Março de 1948, inserto na Ordem do Exército n. o 2,
2. a série, <lo mesmo ano, foi colocado no regimento de
engenharia
11.° 1 para efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei 11.° BG:304, tle 24- de Maio de 1047.
~7) Terminaram na Escola elo Serviço de Saúde Militar
u curso técnico, com aproveitamento,
os seguintes capitães farmacêuticos:
João Marque::; Canas.
Augusto Liberato Faria Gersão.
António Augusto Castanheira
Samuel.
José Carlos Gomes.

28) ,S~o nomeados para o estágio para capitães que
tem Illl~'lO em 5 de Junho l10 corrente ano, nos termos
<los artlgos 139.0 o 140.0 do Regulamento
para a Instrução
das
'l'ropas
do
Serviço
Veterinário
Militar
~ d..:<
'
, na Direcçao o >-JerYlçOY otcrinário Militar, onde devem ser mand.ad,o~ apresentar
na véspera, os seguintes capitães vetermanos :
José Teotoní., POI'eira Prestes da Fousecu, do reginieuto de lall<'eiro,; 11.0 2 .
. \ ntónio Gonçalves Cidruis, (lo regímen to de infantaria 11.° 1.
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29) Desistiu de ir servir nas colónias durante o corrente ano o tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército António de Castro.
30) S~lO dosligados do serviço desde as datax que lhes
vão indicadas, nos termos (la última parto (lo artigo Ir). o
do Decreto-Lei
n. o 28:404, de 31 do Dezembro (lo HJ37,
os oficiais na situação do reserva em :,;eguida mencionados e que nas datal' referidas atingem o limito de idade
para transitar para a situação de reforma:
Coronel de infantaria
Raúl <la Silva 'I'avures, desde 7
de Maio elo 1950.
Coronel de infantaria João Rodrigues Bnptista, cJPHdo 10
de Maio do 19:)0.
Coronel do infantaria Mário Sílvio Hibeiro dl' :\[l'!It'Sl'S,
desde 11 do Maio de 1950.
'I'enento-coronel
de infantaria
Ilonriquo
Gumes, desde
10 do Maio do 1950.
'I'enonte-corouel
do extinto IIuadro auxi Iiur do cn g<' 11 haria José Augusto Marques, desde 18 do 'Mtlio <1P 1\.)50.
Capitão do infantaria Munuol 1\1i1'11]1(1 a Branco, .losde 9
de Maio (lo 1950.
Capitão de infantaria Tibério Pereira da Silva, desde 11
de Maio do 1950.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Mário Rodrigues
de Oliveira, desde 2 de Fevereiro de HJ50.
Tenente de infantaria JO~LOda Silva Louro, desde 14 do
Maio de 1950.

31) Chama-se Albertino José de Serpa Corte Iical o
nasceu em 11 de Dezembro,
e não em 4, pelo quo deve
ser considerado
na situação de reforma
desde aquela
data, o coronel do infantaria, na situução d(\ rcsorvu, que
pela Ordem do Exército n. o f), 2. a série, do corronte ano,
passou iL referida situação.
32) Conta a antiguidade
do seu actual posto desde 11
de Abril de 1945 o major de infantaria,
na situação de
reserva, Artur Rodrigues Paula Santos, promovido para
a mesma situação do reserva por portaria de 2~ de Dezembro de 1945, publicada na Urdem do Exército 11.0 V~,
2.a série, do referido alio.

'il.' Serie
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33) Presta serviço no centro de m~biliza<:ã,~~e irtf~n.
taria D.O ;) desde 21 de Março de 19JO o capitão de mfuntaria, na situação de reserva, António Vit<jrino .
. ?4) Presta serviço no distrito .de recr~tament(}. ~ molllhza(:ão n." 12 desde 2 de Abril de 1900 o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Francisco Dias de
.Andrade Pissarra,
35) Presta serviço nos Serviços C1trtográfico~ d? Ex~r.
'Cito desde 11 de Abril de 1950 o capitão do infantaria,
11a situaçâo de reserva, J'osé Boto.
3f:i) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
2.a região militar desde 1 de )faio do 1050 o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Francisco Sérgio
Parreira.

37) Continua prestando serviço na Direcção da Arma
(le Artilharia o coronel de artilharia Antóuio Peixoto
Chedas, que pela presente Ordem do Exército passa à
bituação de reserva.
38) Presta serviço na 1.::L Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério desde 1 de 'Maio do corrente ano
o major de artilharia Eurico Gonçalves l\Ionteiro, que
pela presente Ordem do Exército passa à situação de
reserva .
. 39) Continua prestando serviço no destacamento
do
i111•to do Alto do Duque o capitão de artilharia Nuno
.\lvart's G?üd.l's Va7., que pela presente Ordem do EeérCito passa a srtuação de reserva .

.~O) Presta ,l:lerviço no quartel-general

da 2.:l. região

militar de:;de 2 0.0 Maio do 1950 o tenente de artilharia,
11a situação do re;.;crya, Gualdino Ribeiro Guimarães de

Passos.

41) Presta ~('rviço na, Leaião I'ortuauesa desde 13 do
Abril do 1950 o eapitão ~ cavalarrt, na situação do
reserva, Alfredo ~Hriu da Conceição Dicgu es.
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42) Presta serviço no regimento do cavalaria H.O {}
desde 29 de Março de 1950 o capitão de cavalaria, na.
situação de reserva, Abel António.
43) Continuou a prestar serviço da Direcção da Arma
o tenente- coronel de engonhariu Ricardo
Pereira Dias, que pa~sou à situação de reserva pela
Ordem do Exército n." 5, 2.a série, do corrente ano.
de Engenharia

44) Continuou chefiando o centro do mobilização
de
engenharia n. ° ó o teneute-corouol miliciano do engenharia, do extinto quadro especial, António Üor tês do Lobão,
que passou ii situação de reserva pela Ordem do Exth'cito
n.? 5, 2.a série, do corrente ano.

45) Deixou de prestar serviço no Asilo de Inválidos
Militares de Runa desde 1 de Maio de 1950 o major <1(>
aeronáutica, na situação de reserva, Manuel Moreira
Cardoso.
46) Presta serviço no batalhão do caminhos do ferro
desde 10 de Abril de 19:>0 o major do serviço de administração militar, na situação de reserva, Artur Rodrigues de Matos.
47) Presta
serviço no 1.0 grupo de companhias
de
subsistõncins
desde 12 de Abril de 1950 o major <lo
~('rviço de administração
militar, na situação de reserva,
Emídio Dias Gomes.
48) Foi autorizado o major do sorviço <10 administração
militar, na situação de reserva, José Gonçalves Ferreira
a usar o 110me de José Goucalves
Furrciru
da Cunha.
devendo ser inscrito nos respectivos registos com este

nome.
49) Presta serviço nu Diroccão <lo Sorviço do Aclministracão Militar dr-sdo 4 de Abril de 1U50 o ('apitão do
sorviço do admiuistração
militar, nu situação do reserva,

Mário António AUgUHtO oures Pinto.
50) Presta serviço nu nssistêll<'ia <lOR tuberculosos
<10
Exército
desde 8 de Xlaio do t-orrente ano o capitão
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do serviço de administração
militar António Ventura, que
pela presente
Ordem do Exército passou ii, situação de
reserva.

51) Presta

serviço na Legião Portuguesa
desde 15 de
do corrente ano o capitão do serviço d« adm inistração militar, na situação de reserva, Abel Antón io N 0.Abril

guelra.
52) Prestou serviço no regimento de infantaria n. o 3
do 19 de Setembro
a 20 de Novembro
de 19-1,3 o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, na
situação de reser a, João Augusto Frndique.
53) Pre~ta serviço 110 batalhão de caminhos do ferro
desde 13 do )larço do corrente ano o capitão do extinto
quadro
Freire,

auxiliar
de cngonbaria
J osé Estevos
que pela presente Ordem do Exército
situação de reserva,

Ministério

da Guerra - I.a Direcção-Geral

Geraldes
pas:;ou

~I

_ 3. a Repartição

54) Dr'si~tiu da frequência do curso da Escola Cr-ntrul
dr' Sargentos,
nos termos
do artigo 7.° do Decreto
H.O 36:574,
do 4 de Novembro
de 19-1:7, o primeiro-sargento
da Escola Prática
dr' Infantaria
J osé Brás,
a quem se refere a declaração
78) da Ordem do Exército
n.? :3, 2.a série, de 8 de Março do corrente ano.

55) Foi abraugido pr-lo disposto na alinca li) do artigo 23.0 do Decreto n , o 3():57 -1" <1(' -I, de N ovombro <1<,
1\)47, o primoiro-sargonto
do r('gillH'nto do cuvalariu
11.0 H JOSt' Pires NUJl('s.
56) Desistiu da frequênr-iu do curso da Esc'ola Cr-ntrnl
d(' ~ar~Plltos,
!lOS toruios
<lo artigo :?:? o do Dor-reto
n. o ;3():;>7J, de J d(' N ovombro tk 1947, o priun-iro-sargento
do rpgimünto
de infantaria
n.? 3 António
Vitorino ~ avier.
T

Ministério da Guerra - 2.a Oirecçao·Geral-

3.a Repartição

5j) Pensões anuais que competem aos oficiais [I seguir
mencionados,
que, nos termos do Decreto-Lei
D." 3ü::30J,
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de 24 de Maio de 1947, transitam pela presente Ordem
do Exército para a situação de reserva :
Brigadeiro de artilharia Manuel IIolbeche Correia de
Freitas, 48.000a.
Coronel de artilharia António Peixoto Chedas, 37.2006.
Tenente-coronel de artilharia Joaquim de Oliveira Leite,
30.000ll.
Major de artilharia Eurico Gonçalves Monteiro, 27.000;5.
Capitão de infantaria Augusto Vaz Spencer, 18.553:$80.
Tem 28 anos de serviço. (Vence pelo Ministério das
Colónias).
Capitão de infantaria António Marques de Figueiredo,
~0.400a. Tem 34 anos de serviço. (Vence pelo Ministério das Finanças).
Capitão de infantaria Euclides Ribeiro Gomes de Barros,
21.6006. (Vence pelo Ministério do Interior).
Capitão de artilharia Nuno Álvares Guedes Vaz, 19.200;5.
Tem 32 anos de serviço.
Capitão de cavalaria Joaquim António Ramos, 21.GOOll.
Capitão do serviço de administração militar António Ventura, 21.6006.
Capitão do serviço de administração
militar João Rebelo
Simões, 19.800$. Tem 33 anos de serviço. (Vence pelo
Ministério das Colónias).
Capitão elo extinto quadro auxiliar de engenharia José
Esteves Geraldes Freire, 19.833660. Tom 35 anos de
serviço.

Ministério da Guerra - 3.a Direcção-Geral-

I.a Repartição

58) De harmonia com o determinado em despacho
ministerial de 18 de Abril de 1950, é aberto concurso
para nomeação de um oficial de aeronáutica que deseje
frequentar o curso de engenheiro aeronáutico, nos termos
do despacho de 30 de Dezembro de 1944, inserto na
Ordem do Exército n." G, La série, de 1944.
Os requerimentos dos interessados devem dar entrada
no Estado-Maior do Exército, La Repartição, até ao
dia 30 de Junho de 1950, acompanhados dos seguintes
documentos: nota de assentos, documentos comprovatiYOS das classificações obtidas nas cadeiras dos preparatórios universitários exigidas para a matricula no curso
de aeronáutica e das obtidas nas cadeiras técnicas deste

33U
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curso e informações
dições estabelecidas

necessárias
h comprovação
das conpela determinação
I da O rdem du
Exéreit» n." 8, 1." série, de 1910.
Apenas
serão tomados
em consideração
os requerimentos
acompanhados
dos documentos
anteriormente
referidos.

--

Ministério da Guerra - 3" Direcçãc-Geral-

2.a Repartição

f)9) Foi contratado em 8 de Marco de HJ50, pelo Ministério da Guerra, para o desempenho
de funções docentes no Instituto
de Altos Estudos Militares o ex-tenontc-corouel
do J'~xér('ito ('he(,0810\'a('0 Ferdinand
Otto
~fikshc.
() respectivo contrato foi visado pelo 'I'ribuual de Contas cru ~8 de Março e ali registado com o n.? ;>:i)03.
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IX- BALAN
Cofre de Previdência dos Oft

Nos termos do artigo 45,0 do Decreto n." 22:199, de 15 de
ao 1.0 trimestre de 1950:
RECEITA
Saldo do antecedente,

corrigido

polo balanço:

Títulos de dívida pübrícn (valor do compra)
. , ,
Obrlgaçõos
da Companhia
dos Caminhos de Ferro
do Norto do Portugal
(valor de compra) (a) ...
Imóveis - Prédíos do rondimento
(valor do balanço) (b) •••••••
, ••.
, ..•••••
ImóvoisCasas do renda oconórnlca (despendido
com a sua construção
atô 31 de Dezembro
de
1919) (a) •...••.••
, • • • . . • • • •
Depósitos
à ordem
•.
. • • • . • , • • . • • •
F'undo de ruanoio
• . • . • • • • • • • • . . • •
lmport!lncias
entregues iJ. Couitssão Administrativa
das Casas de Rendn Económica
para O Exérclto
Dinheiro em caixa
............,.
•

19:528.8211110
382.0701170
5:610.850600
2:720.3931120
2:338.3001)00
20.000,$00
20.000800
:l;..1_9..:6:.:5.:,0

30:620.781/150

Quotas:
Roeebídas

durauto

o trlmostre

,

Juros:
:1.\J761100
19\).(\99610

Do dopóstto
:\ ordom om 1919
De rltutos ew carteira.

Heeeitas eventuais:
528/100

Nos termos do artigo 23.· do Decroto n.· 22:1\19 .
Lucro pelo reombolso de 60 obrrgações
da Compunhla dos Caminhos
do Ferro do Norte do Portugal .•.•••.
, ••
, , , .•....•.

2_5_4_::/!_5_0

Imóveis - Pl'édlo~ de rendimonto:
Rendas

recebidas

duranto

o trimestre.

Imo.I'iR - Casas de renda eoonónl!ca:
Rendas receb ldas durante o trimestro
..•.
Indemnização
de impressos
de arrendnmonto

•

57.838800
64/100

51.902/100

Cent ...bulções em depósito:
Importâncí

as recebidas

agunrdnndo

desuno

, , , , , , , , ,

}'uudo de delllelM
de funolonamento :
Adicionais
recebido.
no trlmestre
"
,
ltehtitulçilo
do uma caução no Montoplo GoraI

21.6·i0600
60600

4.752690

21.700600
31:4W.S87/120

(a) Arredondou-so,
para fi dezonn de contnvos, o saldo dosta conta.
(") Doproef ara m-su, pelo hnl ançu, de 57.9006 (1 por conto do sou custo) 08 quutrn

I'rúdlos

ORDEM DO EXÉRCITO N." fi

2.' Série

311

CETES
olals do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
SUbSídios:
Pagos durante o trímostro :
Do suhscrltores falecidos aiu 1950 ..•
, • •
De subscritores
faloctdcs om g'erêuctus ante,
riores
. . , • • • , . . . . . . • • • . •

221.823t$00

223.060600
------

SUbSídios NU pr.8taçõ~S
:
ProstaçOes paga. durante o trimostre
Refuruut es no curronto ano
Rororentes
a 1\H9 .••••.•.

:
200800
100/)00

Iten,las vltaliela8:
Rendas pagas durnate o trhn estre :
Uoforentes ao corrente ano
Hererentes fi 1919 ••
, •..•
Quota~ :
ResUtuldns

por Indovidamente

4H.S831~00

pagas

Imõvels - Prédios
de relld!Jtll'utO:
Várias dospesas liquidadas no trimestre

1.117/)00
7:i1/)UO

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

3001$00

2.168/)90
176/)50

11.012/)80

..••••••.••••••

ImÓVl'ls - CasaR do renda económica:
ViiI'las despesas Iíquidadas •
Centrlbulções
Import6.ucla

em dopóij!to:
rest!tulda
••.

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

Fundo d. dospesas
dI' funcionamento:
Romllner~ões
e outras despesas l íqutd adns

• .•••..••••.

Saldo '\11. passa:
ilt~lo.
om carteira (valor do compra)
•.••••
tnovel8 _ Prúdlos do rend lmentu (valor do 1Jl\~
] 1~lllço) . . • . . • ••
• ....•••.••
tnU\'l'is

Casas

de rendu

Ot'ouúmll'3.

(dt'spolldldo

,It·

661100

D cU';li a 8111i eonsrrueâo
~t~ :11 de Mnr~o
1950)
F UIHJMILulS il I.H'UUIl\
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Obituário

1950
.Ianeiro 21Março
11»

15 23 -

Major reformado João dos Reis Gomes.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Jcaq uirn ele Oliveira Per lieo.
Major do infantaria,
no quadro, Pedro J üdicc Bustorfl' Si! va.
Capitão picador, lia situação de reserva, José Serra.
Prestava serviço no rcgímonto de artilharia ligeira
J1.0

I>
))

))
Abril

))
»
»

»
»
I>

»

Maio
»

2." Série

3.

23 24 -

Tenente reformado Joaquim José Saldanha.
Coronel reformado Albino Cândido Pinheiro de Castroo
26 - Capitão reformado Jerónimo Caetano Daniel Dias.
14 - Tenente
reformado Ináeio Maria de Aça Castelo
Branco.
18·- Coronel reformado Joaquim Augusto Torres.
19 - Capitão do quadro dos serviços auxiliares (10 Ex('r,
cito, no quadro, Luís Torcato Freire Curado.
21- Tenente reformado invúlrdo, Mário de Castro Amorim.
21- General reformado Alfredo Ernesto ele Sá Cardoso,
2'>- Tenente-coronel
reformado Aniceto Rodrigues
(la
Costa.
28 - Capitão reformado Joaquim Augusto Moutinho.
29 - Capitão de infantaria, na situação ele reserva, Abel
Antunes Teixeira.
5 - 'I'cucnto reformado João Pedro Nunes Pacheco.
8 - Alferes reformado Francisco Marques.

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o

Ajudante-General,

~/If/

MINI5 TERIO Df\ GUERRf\

do Exército

Ordem

2.&1

N.o 7

o

Série

22 de Junho

de 1950

Ministro da Guerra manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

~linistério da Guerra _La

Direcção-Geral-

3.a Repartição

Manda o Governo ela República Portuguesa,

pelo Ui-

nistro ela Guerra,

publicar

a lista ela antiguidade

dos

sargentos-ajudantes

dos quadros de pilotos, de mecânicos

e radiotelegrafistas

da aeronáutica

e mecânicos electri-

cistas e automobilistas dos serviços especiais do Exército
e dos primeiros-sargentos das diferentes armas e serviços,
do extinto quadro de sargentos do secretariado militar,
(la Guarda Nacional Ropublicanu e da Guarda Fiscal,
nos termos do artigo 6.° do Decreto n.? 36:574, de 4
de Xo\'embro de 1947.
~linistério da Guerra,

2 de Junho de 1950. - O Mi-

Ilistro da Guerra, Fernando

d08

Santos Costa.
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2." Série

DECLARAÇAo
Ministério

da Guerra _1.1\ Direcção-Geral-

3.1\ Repartição

1) Desistiu da frequência do curso da Escola Cl'ntral
do Sargentos, nOR termos do artigo 2~. o do Decreto
n.? 36:574-, de 4 de Novembro de 1H47, o primeiro-sargente, do hatalhão do metralhadoras n. o 3, Jorge da
Costa.
Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o Ajudante-General,

----4Í/~

MINISTÉRIO Df\ GlIERRf\

Ordem

do
2.8

Exército

Série

8 de Julho de 1950

o

Ministro da Guerra manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portugue a, pelos Ministros das Finanças
e da Guerra,
nomear os oficiais
abaixo designados para irem a Inglaterra
em missão oficial, 110S quais será abonada a ajuda de custo diária do
400· ao primeiro e do 3ô()·) ao segundo, a pagar pela
verha da alínea e) do 11.° 1) do artigo 6.°, capítulo 1.0
« Despesas
dorivudas
da representação
em organismos
do Parto do At1finti('oll, do orçamento do ?\finit;tério da
Uucrl'a para o corrente ano ocouómico :
Capitão de engonharia,
com o curso do estado-maior,
Silvino ;-1ihério Mal'CjllPs.
'l'enente dn quadro dos serviços unxiliares
do Exórcito
António Barbosa jlp ia Loitiío.
~{illistério da GUOl'I':I, G de Junho de 19.")0. nistro das Fill:lll('as, .}Ut10 Pinto da Costa Leite.
nistro da nUMra, Feriuuulo dos • tantos Costa,

O MiO Mi-
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N.o 8

da Guerra - 3." Direcção-Geral-

2." Série

2.a Repartiçao

Manda o Governo da Repúhlioa Portuguesa,
pelo Ministro da Guerra,
exonerar
do cargo de adido militar
junto da Embaixada
do Portugal
em Washington
o capitão-tenente
António Morgado Belo, (lue desempenhava
aquelas funções cumulativamente
com as de adido naval.
Ministério
da Guerra,
10 de Fevereiro
Ministro da Guorra, Fernando dos Santos
(Anotada

Ministério

pelo Tribunal

de Contas

da Guerra - Repartição

de

umo. -

O

Costa.

em 22 de lIIalo de 1050).

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da Guorra, conceder ao primeiro-cabo
corneteiro
reformado
.J osé Teixeira, condecorado com a medalha
de prata da classe de valor militar, B. 1\1. U. n." 20,
do 1908, a pensão mensal de 30().S, a partir do 1 de
Abril
do corronte
ano, nos termos
do Decreto-Lei
n.? :33:642, de 35 de Janeiro do 194:3, o artigo 7:3.0 do
Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n. o 3f):667, de 28 de Maio do H)4G, om virtude de a Rua
pensão de reforma HeI' apenas do 110,$70 mensais, incluindo o suplemento
de 50 por cento.
Ministério

da Guerra,

6 de Maio de 19fJO. -

() 1\1inistro

da (luerru, Fernando dos Santos Costa.
de Cont ns om ~:l <10 ~ll\io rlo 19~O.
DOS termOR do Doeroto n •• 2~:261).

(Visada polo TrIbunal
dovldos emolumentos,

Nos termos

(Il- lU:?8:

do Decreto

JlltllH]a

O

!l.0

(Iovcmo

sno

16:()70, do :.lfJdo Ht'tplllllro

<la Repúhlic»

Portuguesa,

pelo Ministrn da (luurm, conceder a Maria Ali('l' Cernu.lola o a Ark-laíd« da Conceição Afons«, viúva e filha
solteirn do alferes reformado,
inv.i lido de guerra, Maurício F'irmiuo Afonso, o subsídio mensal no quuntitativo
de 2B8t$5(), :1 partir' d(· 7 do Março do corrente
alio a
primeira (' do l) de Maio a segunda.
Ministério da Guerra,
tro da Guer-ra, Fernando

lG de Maio de 10f>O. O Minisdos Santo» C08ta.

(Vllada pelo 'l"'lhuuI11 do Cout as oml de Juuho do inflO. Silo devtdOI emetumeuros,
nos termos do Deerate D.o 22:261).
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DE SITUAÇAO

Ministério da Guerra -I.a Oirecção-Geral-

2.

a

Repartição

Por portarias de 26 de Maio de 1950:
Considerado
apresentado
ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança
Pública, o capitão de
infantaria,
na situação de reserva,
adido, Domingos
António Ferreira,
devendo ser considerado nesta situa~~tO desde 22 de Abril
de 1950.
(VIsada polo Tribunal
devldos omolumontos,

do Contas em 5 do Junbo de 1050. Nlio
nos termos do Decreto 0.° 22:257).

81i0

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria,
adido, Miguel da Conceição Mota
Carmo, qlle, de regresso do Ministério das Colónias e
de comissão civil na colónia de Cabo Verde, se apresentou em 9 de Maio de 1950 para preenchimento
de
vaga no quadro.
(VIsada
polo Tribunal
do Contas um 5 do Junho
são devldos omolumentos,
D08 tormos
do Decreto

do 1950. Nlto
n.o 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia,
supranumerário
nos termos da
n.? ~8:401,
~.a parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei
substituído pelo Decreto-Lei n." 3~:69~, de ~O de Fevereiro UI' 1043, da Direccão da Arma de Artilharia,
onde continua colocado, Luís Gonzuga Bressane Leite
Perry de Sousa Gomes, pam preenchimento
de vaga
no quadro,
dovendo ser considerado
nesta situação
desde :t data da presento portaria.
(Vi.ada
]1610
Tribunal
<le Cunla,
ern ;. do Junho
siio duvtdc s utnotumeutus,
nos ttHOlOS do Dueroro

da 10,,0. NAo
n.t. 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

de aeronáutica,
suprnnumorário,
da base nérea
1, onde continua colocado, Armando Correia Mera,
para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser
cousidcrudo
nesta situnçâo d sdo 10 de Maio de 1950.

Capitão
H.O

(Visada
polo
ano devidos

Tribunal
da Contas
em 5 de Junho
emc lumun tos , D'Jf termos do Docrolo

do 1050. Nfio

n.· 22:267).
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Quadro dos serviços de administração

2.' Série

militar

Capitão do serviço de administração
militar, supranumerário nos termos da 2. a parte do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28:401,
suhstituído
pelo Decreto-Lei
n." 32:692, de ~O de Fevereiro
de 1943, do regimento
de cavalaria n." 7, onde continua colocado, Américo
do Patrocínio,
para preenchimento
de vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situaçilo desde a data
da presente portaria.
(Visada pelo Trlhunal do Couras em 5 do Junho de 1950. Nüo silo
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22:261).

Reserva
Brigadeiro
do infantaria,
da inspecção da arma, António
Manuel da Mota e Costa, coronel do artilharia,
no
quadro da arma, António Augusto de Sousa Oliveira
e tenente-coronel
miliciano do serviço de administração
militar do extinto quadro especial, no mesmo oxtinto
quadro, António Augusto da Silveira O Lorena Santos,
o primeiro
nos termos da alínea a), o segundo nOR
termos da alínea c) e o terceiro nos tormos da alin. o 36:304, do
noa b) do artigo 12.0 do Docreto-Lei
24 de Maio de 1947, devendo ser considerados
nesta
situação,
respectivamente,
desde 17 de Maio, 21 de
Abril e 24 de Maio de 1950.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 5 de Junho de 1950. NAo são
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Reforma
(Despacho de 20 de Malo de lDóO da Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Pre vídêncla, publtcndo no Diário do Govorllo n.? 118,
2.' série, de 211 do mesmo mês e ano).

Major de artilharia
Joaquim
da Fonseca e capitão do
infantaria
António Augusto
de Carvalho,
ambos na
situação do reserva,
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei
u.? :3li:304, do 24 ue Maio
de 1947, devendo ser considerados
nesta situaçâo, respectivamente,
desde 18 de Fevereiro
de Hlf>O e 7 de
Setembro d(' 194U.
(Nilo caroee do visto ou Rnotal:no

du '1'('11>1I111l1
cio Contas).

Supranumerãrio
Alferes do quadro dos sorvico« auxiliares
do Exército,
adido, Duarte Henrique Pinto da Rocha e Cunha, que,
de regresso
do Ministério do I uterior, em serviço na

2.· Série
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Guarda Nacional Republicana,
Maio de 1950.
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Be apresentou em 11 de

(Visada pelo Tribunal de Cont as em 5 de Junho de 1950. Nilo são
devidos omotumeutos, nos termos do Decreto n.o 22:267).

Por portarias de 2 de Junho de 1950:
Quadro da arma de artilharia

Tenonte de artilharia, adido, instrutor de táctica da Escola do Exército, Fernando José Henriques Rebelo
de Andrade, para preenchimento de vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presento portaria, pelo que fica exonerado daquele
caruo. (Visada pelo 'I'etbnu et de Contas em 12 de ,Junbo de 19~O. Não são
h

dovidos uruo lu mün tns ,

JlOS

termos do Docroto n.o 22:2(7).

Quadro do serviço de administração

militar

Tenen~e. do serviço de administração militar, supranumerano nos termos da 2.a parte do artigo f)H.o do
Decreto-Lei n." 28:401, snbstitutdo pelo Decreto-Lei
n.? 32:092, de ~O de Fevereiro de 19-i3, do conselho
administrativo das 1. a e 2. a Direcções-Gerais deste
Ministério, onde continua colocado, António de Oliveira Martins, para preenchimento elo vaga no quadro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal de Contns em 12 de Junho de 1050. Nilo
são devido. emctumentos,
nOI termos do Decreto n.o 22:257).

Reserva

Capitão de infantaria, adido, em serviço no Ministério das
Colónias, Ernesto da Ressurreição Borges Acciaioly,
nos termos da alínea u) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n.? 36:304:, do 24: de Maio de 1\)4:7, devendo ser considerado nesta situação desde 10 <lo ~\ bri1 de 19C>0.
(Visada polo Tribunal do ConlAl em 12 de Junho d .. 1950. Nilo
são devidos emolumeutos,
Doa termos do Decreto n.o 22:267).

Supranumerário

Coronel de
tins Dias
Finanças,
em 1 do

infantaria, tirocinado, adido, Armando MarRocha, que, de regresso do Miniatério das
em serviço na Guarda Fiscul, se apresentou
.1unho de 1\);)0.
(Vioadn pelo
sr.o devidos

'I'r iuuu al do Coutas em 12 de Junho do 1950. Nno
uructumuutua, !lOS termOI do Doe roto D.o 22:2~7).
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Por portarias de .9 de J« nlio de

N.O 8

2.' ~Árie

19!j():

Deixa de ser considerado na situação de adido no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, continuando, porém, na situação de adido, por lhe ter sido
concedida licença ilimitada, o capitão de artilharia Carlos Alberto Machado da Silva, devendo ser considerado
nesta situação desde [) de Junho de 1950.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 16 de Junho

do 1950).

Quadro da arma de artilharia

'I'onoute-coronel de artilharia, supranumerúrio nos termos
da 2.1' parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n ,? 28:401,
substituldo pelo Decreto-Lei n." 32:6U2, de :!() de Fevoreiro de 194:3, do grupo de artilharia contra aer ollUYÜS
n. o i3, onde continua colocado, J oão Baptista de
Antas de Barros, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerudo nesta situução desde a
data da presente portaria.
(Visada
polo Tribunal
do Contas em lU tio Junho do 19[,0. Nilo
são dovIdos omolumontos,
nos tOl'TUOS elo Decreto n." 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente do cavalaria. adido, João l Iorr-ulauo Hodl'il!;ues
de Moura, que, de regresso do Ministério das Colónias,
de comissão militar na colúnir, de Mocambique, se
apresentou em 3 de Junho de 1950 para preenchimento de vaga no quadro.
(VIsada pelo 'I'rfbun al do Contas cru 19 de Junho <lo 1~50. Não sAo
devIdos emolumentos,
uos rormos do Docreto n.o 22:257).

Reserva

Coronel de artilharia, da direcção da arma, JOHÓ Luciano da Silva Cravo, nos termos da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? ;3():i304, de 24 de Maio
de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde
25 de Maio de Hl50.
Coronel de cavalaria, no quadro da arma, Jorge Mário
Melo Oas tro e Sousa e capitão do serviço de administração militar, do batalhão de metralhadoras
n.? 2,
Ernesto Ferreira Gomes Tomé, o primeiro nos termos
da alínea (,) e o segundo nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n. o :3(\:a04, do 24 de Maio
de 1947, devendo SOl' considerados nesta situação,
respectivamente, desde 22 e :31 de Maio de 1950.
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Capitão de artilharia,
adido, em serviço no Ministério
das Oclónias,
na colónia de Moçambique,
Augusto
Ferraz,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Loi
n.? 3G:304, de 24 de Maio de 19-17, devendo ReI' considerado nesta situação desde 2~ de Maio
de 1950, e sem direito a pensão por este Ministério
enquanto se encontrar
na referida situação de adido.
(Visadas poro Trihunal
do Contas om 19 do .Junho
são devidos omcí umoutos , nos termos do Docroto

de 1950. Não
u.? 22:257).

Supranumerãrios

'I'onento-coronol do engenharia,
adido, António Casimiro
da Costa, por se ter apresentado
de licença ilimitada
em 1 do .Iunho de 19óO, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Capitão médico, adido, .losé Baptista de Sousa, que, de
regresso do Ministério das Calúnias, de comissão civil
no Estado da India, se apresentou
em :3 ll~ Junho de
1\:)50.
(VIsada 1'010 T'rlbunal do Contas em 19 <lo Junuo de 19~0. NAo silo
devidos emolumenroe,

DUS

tormos do Deoreto n.o 22:257).

Baixa do serviço

Aspirante
do 2.°
:\fanuel

a oficial do serviço de udministrução
militar,
12:['11[10 de companhias
do subaistõncias,
.TOHÓ
(l areia tios Santos,
nos termos do artigo B. o
do Decreto-Lei n." 3H:-W4, de ;)1 de Dezembro de
1!):n, por ter sido julgado incapaz do todo o serviço
militar pela junta hospitalar da Assistõncia aos Tuberculosos do Exército,
devendo ser considerado
nesta
situação desde 30 de Maio de 19:>0.
(Anotada

peto Tribunal

Por portarias de 23 de

de Contas

.r« nlw

em 16 do Junho

de lQ50).

de 1,950:

Adidos

Tenente-coronel
de artilharia,
comandante
do grupo de
baterias de artilharia de Angola, Frnucisco José Henriques Cortês, major de cavalaria, no quadro da arma,
Arnaldo Dionísio Carneiro de Sousa e Meneses e tenente do serviço de adminiatrução
militar, do 2.0 grupo
de companhias
do sub sistências,
Rogério
Andrade
Ohermont Ban(leira, o primeiro por ter sido noruoadn
para o referido cargo por portaria de ~8 do Ahril de
1950 e os restantes
por terem sido nomeados para

~80

ORDEM DO EXÉRCITO N.· 8

2.· Série

desempenhar comissões de serviço dependentes do Ministério das Colónias, o segundo como comandante
militar da colónia de Timor, nos termos do artigo 4. °
do Decreto-Lei n.? 37:542, de 2 de Setembro de 1949,
e o terceiro na secção militar do referido Ministério,
nos termos do artigo 2.0 do Decreto-Lei n. ° 37 :(}94,
de 29 de Dezembro de 19-1:9,devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente, desde 1G, 8 e 13 de
Junho de 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Julho de 1950).

Quadro da arma de infantaria

Tenentes José Alves Ferreira, Eduardo Alberto da
Silva e Sousa, Aníbal Marques Cadete e Manuel
Agostinho Ferreira, todos de infantaria e adidos, que,
de regresso do Ministério das Colónias, da colónia de
Angola, se apresentaram em 14 de Junho de 1950
para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo TrIbunal
de Contas em 4 do Julho de 1950. Nilo
são devIdos emolumentos,
nos tormos do Decreto n,' 22:257).

Quadro da arma de artilharia

Major de artilharia, supranumorário , da Direcção da
Arma de Artilharia, onde continua colocado, Teófilo
Rocha Trindade, pam preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situaçâo desde a
data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 4 de Julho de 1950. NI\o
são devIdos emolumentos,
nos termos do Decreto n.' 22:21>7).

Reserva

Coronol de infantaria, tirocinado , chefe do distrito de recrutamento e mobilização
n." 13, Alfredo Ferreira
Esteves, nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei n.? 3G:304, do 24 de Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de J unho de 1950.
(VIsada pelo TrIbunal de Contas om 4 do Julho do 1950. Nilo são
devidos emolumontos, nos termos do Decrete n.? 22:257).

Por portarias de 28 de Junho de 1950:
Demitidos de oficiais do Exército, nos termos da alínea d)
do artigo 2.° do Decreto-Lei n.? 28:404, modificado
pelo Decreto-Lei n." 32:292, de Hl de Outubro de 1942,
os capitãea : do serviço de udministrnção
militar, da

2.' Série
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Agência Militar, JOfLOCarlos da Silva Valente e, do
extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de
reserva, Francisco Dias Carpinteiro, devendo ser considerados nesta situação desde 14 de Junho de 1%0.
Demitido de oficial do Exército, nos termos do artigo 10. o
do Decreto-Lei n.? 31:107, de 18 de Janeiro de 1941,
o tenente graduado do serviço de administração milital', do batalhão independente de infantaria .n.o 1"7,
José Henriques Monteiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Junho de 1950.
(Anolntlas

pelo Tribunal

do Contas em 6 do Julho de 1950).

Adidos

Tenente-coronel de engenharia, director das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Virgílio Garcia Braga,
por ter sido nomeado director daquelas Oficinas por
portaria desta data devendo HeI' considerado nesta
situação desde 28 d~ Junho de 1950.
Capitão de engenharia, da Escola Central de Sargentos,
Arna.ldo Carrilho, por ter sido nomeado professor da
referIda Escola por portaria desta data, desde quando
deve SOl' considerado nesta situação.
(Anoladas

pelo Tribunal

de Cont ... em G do Julho de W50).

Quadro da arma de artilharia

Tenente de artilharia, adido, José António de Almeida
Castro, que, de regresso de comissão militar no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, se apresentou em 14 de Junho de 1950 para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada pelo TrIbunal do Contas em 8 do Julho do 1950. Nl!.o são
devidos emotumentos,
nos termos do Decreto n.· 22:257).

Quadro da arma de engenharia

Tenente-coronel de engenharia, supranumerário, António
Casimiro da Costa, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presento portaria.
(Visada pelo Tribunal de Cont ... em 8 de Julho de 1950. Nllo .ão
devido. emolumentoe, nos termOI do Decreto n.' 22:267).

Reserva

General, director da arma de cavalaria, Higino Sanches
Ferreira Barata; brigadeiro do serviço do administração militar, director do mesmo serviço, JOSl' Gomes
Ferreira Soares de Mesquita; coronéis: do corpo do
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estado- maior , da 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
João Cândido Figueiredo Valente, do engenharia, comandante da Escola Prática de Engenharia, Manuel
António Soares Zilhâo o, adido, director das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia, Virgílio António
Gomes Ferreira Quaresma e de aeronáutica, supranumerário, comandante da base aérea n.? 3, António Dias
Leite; tenente-coronel do serviço do admíniatraçâo
militar, da Ln Repartição da 2.& Direcção-Geral deste
Ministério, Carlos Luis Gonçalves Canelhas, e capitão
de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n." 19, António Gonçalves de Sousa Júnior, o
primeiro nos termos da alínea e), os terceiro, quarto
e quinto nos termos da alínea c) e os restantes nos
termos da alínea a) <lo artigo l:?o do Decreto-Lei
n.? 36:304, de :!4 (lo Maio (lo H)H, devendo ser COJlsiderados nesta situação, respectivamente, desde Hi,
:?4, 16, 1G, 16, 17, 19 e 17 de Junho de 1950.
(Vianda poro 'I'rlbunal
devldoa emolumentos,

do Contas em 8 do Julho do 1950. Não são
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Supranumerários

Ma]ores de infantaria, da direcção da arma, João Alexandre Caeiro Carrasco e, miliciano do extinto quadro
especial, do regimento de infantaria n," 12, Amadeu
da Paz Olímpio, nos termos da 2.a parte do artigo 5K.o
do Decreto-Lei n. o 28:4:01, substituído pelo Decreto-Lei n." 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e da Portaria n." 11:079, de 31 de Agosto de 1945, por faze~em parte das forças expedicionárias ao Estado da
India, devendo ser considerados nesta situação desde
25 de Junho de 1950.
Capitão de engenharia, adido, da Escola Central de Sargentos, José de Sousa Fogaça, que, por ter deixado
de exercer as funções de professor da referida Escola,
se apresentou em 28 de Junho de 1950, pelo que fica
exonerado daquelas funções.
'I'enente do quadro <los serviços auxiliares do Exército,
da companhia disciplinar de Cabo Verde, supranume·
rário nos termos da 2.a parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n. ° 28:401, modificado pelo Decreto-Lei
n.? :32:692, de 20 de Fevereiro do 1943, Alfredo Fernandes, que, de regrest:io daquela colónia como expedicionário, se apresentou em 22 de Junho do 1%0.
(Visadas pelo TrIbunal
devIdos amclumeatos,

de Contns em 8 do Julho do 1950. Nl!.o são
n08 rermos do Decreto n, o 22:257).
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Por portaria de 2rJ de Junho de 1980:
Quadro da arma de infantaria

Alferes de infantaria, adido, António Gomes Baptista
Ferro, quo, do ro"'1'OSSOdo Ministério das Colónias e
de comissão milita~ na colónia de S. Tomé e Príncipe,
se apresentou em 29 de Junho do 1930 para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Contas om 8 de Julho de 1050. Nào silo
devidos omolumontos, nOI termos do Decroto n.· 22:257).

Por portarias de 30 de Junho de 1950:
Quadro da arma de infantaria

Coronol de infantaria, suprunumerúrio, comandante do
regimento de infantaria u.? 11, onde continua colocado,
Pompeu Lobo de Sousa, para preenchimento de vaga
no quadro, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Trlbuual do Cont aa om 8 do Jutho de 1950. NAo são
devidos emolumontos, nos tormos do Docroto u.? 22:257).

Supranumerário

Coronel do serviço de administração
militar, adido,
Eduardo Iiodrigues Neto de Almeida, que, por ter
deixado de exercer o cargo de director da Man utenção
Militar, se apresentou em 30 de Junho de 1950.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 8 de Julho do 19:;0. Nl!.o silo
devidos emclumentos, nos termos do Decreto n. o 22:257).

111- PROMOÇOES

Ministério da Guerra -I.

a

Oirecção-Geral-

2. a RepartiçAo

Por portarias de 9 de Junho de 1950:
Quadro da arma de Infantaria

Coronel, o tenente-coronel de infantaria, director 00
campo do tiro da serra da Carregueira, José Raul
Alves da Cruz.
Tenente-coronel, o major de infantaria, do centro de
mobilização
de infantaria n.? 11, José JOiLOda Cruz
Pereira.

3~4
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4." inspecção de infantaria

Brigadeiro, inspector, o coronel de infantaria, com o
curso do estado-maior, tirocinado, José Guimarães
Fisher.
Quadro da arma de artilharia

Coronel, o tenente-coronel de artilharia, 2.° comandante,
do regimento de artil haria de costa, Inácio José Rodrigues da Costa.
Direcção da Arma de Cavalaria

Major, o capitão de cavalaria, do regimento de lanceiros
n.? 2, Luis Valentim Deslandes.
Regimento de lanceiros n. ° I

Coronel, comandante, o tenente-coronel de cavalaria,
comandante interino, João José Francisco Xavier
Freire de Meneses.
Tenente- coronel, 2.° comandante, o major de cavalaria,
2.° comandante, interino, Mário Vitorino Mendes.
Regimento de cavalaria n.O 6

Capitão, o tenente de cavalaria João Cecílio Gonçalves.
Adidos

Tenente-coronel,
o major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda Nacional
Republicana, Santiago Ponce de Castro.
Tenente-coronel,
o major de cavalaria, adido, em serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, Bento da França Pinto de Oliveira.
(Vlsndas pelo Tribunal do Contai em 19 de Junho do 1950. 81\0 devldos emolumentos, nos termos do Decreto n.· 22:267)

Por portarias de 23 de Junho de 1950:
Extinto quadro especial de oflciais milicianos de infantaria

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro, 2.° comandante, do batalhão de caçadores 11.° 1, Amadeu Humberto de Sá Moraiti.
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Distrito de recrutamento e mobilização n.· 5

Coronel de infantaria, chefe, o tenente- coronel miliciano
de infantaria do extinto quadro especial, da Direcção
da Arma de Infantaria, Vitorino Rodrigues Corvo.
Grupo de especialistas

'I'enente-coronel
comandante, o major de artilharia,
2.° comandante, Leão do Sacramento Monteiro.
Quadro da arma de cavalaria

Capitão, o tenente de cavalaria, do regimento de lanceiros n.? 1, Miguel Fernandes Moreno.
Regimento de lanceiros n.· I

Major, o capitão de cavalaria Eduardo Varela de Oliveira Soares.
Adido

Tenen~e-coronel, professor catedrático, o major de artilhana, adido, professor catedrático da Escola do Exército, João Carlos Tavares Ferreira da Cunha.
(Visadas pelo Tribunal
devidos emolumentos,

de Contas em 4. de Julho de 1950. SAo
nos termos do Decreto n," 22:267).

Situação de reserva

Major de artilharia, graduado, na situação de reserva, o
capitão de artilharia, na mesma situação, António Rodrigues Janeiro Borges.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 1 de Julho de 1950).

Por portarias de 28 de Junho de 1950:
Regimento de lanceiros n. o I

Üapítâo de cavalaria, o tenente de cavalaria Miguel Car10i> 'l'enório Caldeira de Carvalho.
Regimento de cavalaria n.O 5

Coronel, comandante, o teuente-coronel
de cavalaria,
comandante interino, Domingos de Sousa Magalhães.
Regimento de cavalaria n. o 8

Tenente-coronel, 2.0 comandante, o major de ca valaria
Eduardo Alberto de Abreu Bruziol.
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Escola Prática de Engenharia

Coronel, comandante,
o tenente-coronel
de engenharia,
comandante
do batalhão de telegrafistas,
António N unes Freire.
Comando-Geral da Aeronáutica

Militar

Coronel, o tenente-coronel
de aeronáutica,
fessor catedrático
da Escola do Exército,
gusto Melo de Oliveira.

adido, proDario Au-

Quadro da arma de engenharia

'I'enente-coronel,
o major de engenharia,
da direcção da
arma, Jorge César Oom.
Major, o capitão de engenharia,
da direcção da arma,
Anastácio Guerreiro
de Brito.
Regimento de engenharia n.O I

Capitão, o tenente
çalves.

de engenharia

Eurico

Ferreira

Gon-

cavalaria

João

Depósito de Remonta

Major,
~.o comandante,
o capitão
de
Eduardo Gumarro Correia Barrento.
Adido

Tenente coronel, o major de cavalaria, adido, em serviço
no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicana, Amadeu Buceta Martins.
(Visadas pelo 'I'rfbuu a l do Contas om 8 do .Julho de 1950. Silo
devidos omolumontos,
DOS termos
(lo Deereto n," 22:257).

IV - COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

E TRANSFERÉNCIAS

Ministério da Guerra - La Oirecção-Geral-

2.' Repartiçao

Por portaria de ~6 de Maio de i9DO:
MinIstério da Guerra - 1.. 2.' Direcções-Gerais
Conselho

Administrativo

do serviço ele administrução
militar, supranumerário, da base aérea n.? 4, António de Oliveira
Martins e, do regimento
do infantaria n.? 3, do quadro
dos serviços auxiliares
do I~xército, Aurélio Cllmaco
de Matos Silva.

Tenentes:
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2.' região militar - Quartel-general
Major do extinto quadro auxiliar
monto de artilharia ligeira n.?

de artilharia,
do regiLuís.

:3, António

3.' região militar - Qual·tel-general
Major do extinto quadro auxiliar do artilhari~, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? :3, Fredenco
Mendes
Abóbora.
Direcção da Arma de Artilharia
Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, do grupo
de especialistas,
Francisco
António de Sousa Freire.
Grupo de artilharia de guarnição
Comandante,
o tenonto-corouel de artilharia,
no quadro
da arma, JIeuri(lUO .J osé Xavier )lartin~ de Figueiredo.
Quadro do serviço de administração militar
Tenente-coronal
do serviço de administrução
militar da
:~. a Repartição
da s. a Direcção-Geral
deste MinistJrio,
Alvaro Manuel] IUlIlberto Roiz Cepeda,
Extinto quadro de oficiais do secretariado

militar

Capiti:to <lo extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da :3.a Repartição
da La Direcção-Gorul
deste
Ministério, Belmiro dos Santos Carvalho.
Quadro dos servlçes auxiliares do Exército
Tenento (lo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do conselho administrativo
dm; La O :3. a Direr-cõea-Gernis deste Ministério, JOHé António Correia.
2." Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

miliciano 11(' infautariu do O~do distrito dI' rer-rutameuto
e
11, Manuel Jusé (h Cunha Uhaves.

Vogal, o tenente-coronel
tinto quadro ospecial,

mohiliznção

POI"

II."

portaria

de 2 de Ju ilho de lODO:
Quadro da arma de infantaria

Tenente-coronel
recrutamento
reira Gago.

de infantaria,
e mobilizaçâo

subchefe
do distrito de
u.? -l, João Afonso Pe-
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3.' Inspecção da Arma de Infantaria

Inspector interino, o coronel de infantaria, tirocinado,
supranumerário, Armando Martins Dias Rocha.
Regimento de infantaria n.· 4

2.° comandante, interino, o major
Cortes Ferreira de Sousa.

de infantaria

José

Batalhão de metralhadoras n.· 3

2. o comandante,

o maj or de infantaria, do regimento
infantaria n. o 9, Alfredo Augusto Soares Ribeiro.

de

Distl'ito de recrutamento e mobilização n.· 4

Subchefe, o tenente-coronel miliciano de infantaria do
extinto quadro especial, 2.° comandante, do regimento
de infantaria n. o 4, Vítor Carlos Braga.
Grupo independentede artilharia de costa

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, no quadro
da arma, Alexandre António Moura de Azevedo.
Comando·Geralda Aeronãutica Militar

Tenente de artilharia, no quadro da arma,
José Henriques Rebelo de Andrade.

Fernando

Por portaria de 23 de Junho de 1950:
Nomeado comandante militar da colónia de Timor o major de cavalaria, no quadro da arma, Arnaldo Diouísio Correia de Sousa e Meneses, nos termos <lo artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 37:542, de 2 de Setembro
do 19J9. (VIsada pelo Tdbunal do Contns om 4 de .Tulho do 10:-,0. Silo
dovtdos

emo lumontos,

nos termos

do Decreto

u." 22:2(7).

Regimento de infantaria n.· 2

do infantaria,
ques Cadote.

Teuento

no quadro

da arma, Aníhul Mar-

Regimento de infantaria n." 7

'I'enente do infantaria, no quadro
Alberto da Silva e Sousa.

da arma,

li:dllaJ'do

2.' Série
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Regimento de Infantaria n.O 16

'l'enente de infantaria, no quadro da arma, Manuel Agostinho Ferreira.
Batalhão de caçadores n.O I

Tenente de infantaria,
Pereira.

no quadro da arma, J osé Alves

Distrito de recrutamento e mobilização n. ° II

Tenente-coronel de infantaria, no quadro da arma, José
J oão da Cruz Pereira.

•

Regimento de artilharia

Capitão médico, supranumerário,

de costa

José Baptista de Sousa.

2.° grupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço de administração militar do batalhão
independente do infantaria n.? 19, Mário .Jorge Ribeiro
de Almeida Vergas Rocha.

Por portarias de 28 de Ju nho de 1950:
Oficinas Gerais de Material de Engenharia

Director, o tenente-coronel de engenharia, da direcção
da arma, Virgílio Garcia Braga, nos termos do artigo 7.° do Decreto n.? lG:62U, de 19 de Março de
1929, na vaga do coronel Virgílio António Gomes Ferreine Quaresma, que, por portaria desta data, transita
para a situação de reserva, pelo que ficou exonerado
do referido cargo.
(Visada
po lo Tribunal
de Ccntns
em S do .Iulh o do 19M. Silo
devidos emolumontos, nos termos do Decreto 0.022:257).

Escola Central de Sargentos

Capitão de engenharia .Arnaldo Carrilho, nos termos do
artigo 41.° do Decreto 11.° 3G:f>74. de 4: de Novembro
de 1947, por ter sido nomeado professor da supracítnda Escola, na vaga do capitão J08(' de Sousa Fogaça, que, por portaria desta data, transita para a l-lituação de supranumerário.
(Vlaadft polo Trfbuua
vidos emctumeutoa,

l de CODta. 010 S do Julho <Ia 1950. Slio denos termo .. do Decreto 0.0 22:2~7).
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Batalhão de caçadores n.O 5

Alferes de infantaria,
mes Baptista Ferro.

no quadro

ela arma,

Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
de Almeida Castro.

no quadro

António

Go-

de costa

da arma,

J osé António

Grupo de especialistas

2.° comandante,
Duarte Pereira

o major
Coentro.

de artilharia

Regimento de lanceiros

Capitão
naudes

de cavalaria,
1Iqreno.

no

quadro

Manuel

Gomes

n. o I

da arma,

Miguel Fer-

Direcção da Arma de Engenharia

Capitão de engenharia,
do batalhão
:;,\leira Valente de Cnrvalho.
Regimento de engenharia

Major de engenharia,
nio Maria Ferreira
Depósito de mobilização

do batalhão
Bastos.

do pontoneiros,

João

n. o 2

de pontoneiros,

das forças expedicionárias

Antó-

às colónias

"Majores de infantaria,
suprnuumerúrin,
da Direcção da
Arma de Infantaria,
.Ioão Alexandre
Caeiro Carrasco
e, miliciano do extinto quadro ospocial, supranumerário, do regimento de infantaria n. tl 1:? Amadeu da Paz
Olímpio.

Ministério

da Guerra - I.' Direcção-Geral-

2.' Repartição

Ohefe, O tenente-coronel
de infantaria
António Correia
de Pinho Júnior, nos termos do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 31:051, de 1 de Abril de 1D42.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 8 do Julho do 1050. São devidos omolumontos, nos termos do Decroto n.o 22:267).

Comando da defesa maritima

Coronel de artilharia,
Rodrigues
da Costa.

no quadro

de Lisboa

da arma,

Inácio

José

3m
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Direcção do Serviço de Administração

Militar

Director,
o coronel do serviço de administração
militar,
supranumerário,
Eduardo Rodrigues Neto de Almeida.

Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
da Escola Prática de Engenharia,
José Lemos.
Batalhão de caçadores

n.· 4

Capitão
do extinto
quadro
auxiliar
de artilharia,
da
Escola Prática. de Engenharia,
Manuel de Ascensão
Campos.
Direcção da Arma de Engenharia

Tenente-coronel
de engenharia,
do batalhão de pontoneiros, Luís Gonzaga dos Santos Moura.
Major d~ engen,haria,
da escola prútica da arma, .TorLO
António dos Santos Guardiola.
Escola Prática

:?o comandante,

o major

de Engenharia

de engenharia

Alfredo

de Sousa

Ghira.
Batalhão de telegraflstas

Comandante,
o tououte-coronel
do engenharia,
adido,
director do Instituto Profissional
dos Pupilos do I'~"-{'rcito, Artur Quintino Rogado, 2.° comandante da Escola
Prútica de Eng;l'nharia, pura os efeitos da alínea b) do
artigo 7~.o do Decreto-Lei
n. o ;)ü:304:, do 2·1 de Maio
de 1947.

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

a

Repartição

Por portaria de 30 de JlJaio de 1950:
Provido definitivamente
no lugar de professor
cntedrático das 19. a c :?o. a cadeiras da Escola do Exército,
nos termos do urtigo :?1.0 do Decreto-Lei
n." 30:874,
de 13 de Novembro
de 194:0, o major do serviço de
admiuietração
militar
Albino Amílcar
Rodrigues
do
Soure, nomeado provisõriamcnto
por portaria
do 15
do Agosto de 104li.
(Visada polo
alto devido.

1'ribunal
de Contas 001 21 de .runho de 1950. Nilo
emolumentos,
nOI turmoa do Decreto D.o 22.267).
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VI- CONDECORAÇOES

Ministério

N.· 8

2.' Série

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 5 de Junho de 1950:
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
do corpo do estado-maior Fernando Louro de Sousa.

Por portaria de 7 de Junho de 1950:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
2. a classe, nos termos do artigo 52. o do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 194,6, por estar ao
abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento, o coronel
de artilharia Francisco Luís Supico.

Por portaria de 8 de Junho de 1950:
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 (lo
1946, por estarem ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo
regulamento, os oficiais do exército espanhol em seguida
designados:
2.' classe

Comandante
mogíllo.

D. IIormando Espinosa de los Rios y Bor3.' classe

Capitão D. Pedro Domingues Manjon.

Por portarias de 3 de Julho de 1.960:
Louvados a direcção, corpo docente o batalhão do
alunos do Colégio Militar, porque, tendo, no final dOH
trabalhos cacolares do ano lectivo om curso, realizado,
com a totalidade dos alunos, uma visita do estudo nos
monumentos históricos e artísticos da capital de Espanha

2." Série
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e de outras locaiidades vizinhas de Madrid, se houveram
fora do País com a maior dignidade, correcção e aprumo,
fazendo-se notar pela sua compostura, pelas suas maniícstações culturais e espirituais e pelo seu porte militar,
em toda a parte se afirmando como um alto exemplo de
educação e de disciplina, contribuindo assim, com a sua
brilhante e patriótica actuação, para o bom nome do
Colégio e do Exército e para O prestígio de Portugal.
Louvado o director do Colégio Militar, brigadeiro de
artilharia Henrique Pereira do Vale, pela maneira inteligente e esclarecida como orientou e dirigiu, na preparação e na execucão, os trabalhos necessúrios ~t organização de uma visita de estudo a Madrid e localidades
próximas feita por todo o Colégio, a qual constituiu uma
afirmação evidente do alto valor do estabelecimento em
todos os aspectos da sua vida e contribuiu no estrangeiro para o bom nome do Exército e para o prestígio
de Portugal.
Louvado o capitão de infantaria e instrutor militar do
Colégio Militar, Júlio Augusto da Cruz, pela maneira
proficiente e dedicada como desempenha as difíceis funções que dentro do estabelecimento lhe estão confiadas,
conseguindo que o batalhão de alunos se apresente em
público, quer no País, quer no estrangeiro, por forma a
merecer o bom nome que goza e a afirmar, por forma
inconfundível, o seu espírito de disciplina e a sua sólida
preparação
militar.
Louvado o professor de Canto Coral do Colégio Militar, Jaime da Silva, pela maneira inteligente e dedicada
como dirige a instrução que lhe está confiada, conseguindo organizar em pouco tempo um conjunto orfeónico de marcado mérito artístico e contribuindo assim,
com o seu esforço, para a formação espiritual dos alunos e para o bom nome do ostabelecimonto.

Por portarias de 4 de Julho de 1950:
Louvado o tenente-coronel de artilharia, subdirector
do Colégio Militar, José Augusto Vieira da. Fonseca. Júnior, pela forma corno alovuntadainento serve a institui-
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ção a cuja direcção pertonce, esforçando-se
por promover a educação moral, espiritual e cívica dos alunos por
forma quo estes apresentem
em toda a parte uma conduta exemplar,
contribuindo
assim, com a sua acção perseverante
e dedicada e com o seu zelo por tudo o quo
interessa
~l vida
do Colégio, a que já como professor
prestou serviços notáveis, para o prestigio do Exército
o para a boa preparação
do seu futuro corpo do oficiais.
Louvado
o major de infantaria António Coelho Sampaio, pelo alto exemplo de dedicacão e zelo quo empresta
às funções que lhe estão entregues no Colégio Militar,
acompanhando
com particular
cuidado a educação e a
formação moral dos alunos, a que se consagra cm todos
os momentos,
sem preocupação
do interesses
materiais
de qualquer natureza, mas tendo sempre presente o bom
nome do Colégio e o prestigio do Exército, em quo presta,
com o seu carácter, o seu exemplo e a sua acção esforçada, inestimávois
serviços.
Louvado
() major do artilharia Francisco Pereira de
Lacerda Machado, porque, na sua qualidade de membro
do corpo docente do Colégio Militar, tom contribuído
por forma notável para a formação cultural e artística
dos alunos, a quem transmite com a maior diligência os
seus largos conhocimontos
nas matérias da sua especialidade, osforçnndo-se
ainda por manter e desenvolver
as
tradições
do Colégio, pelo estudo da sua história e de
todos os símbolos que através dos tempos o têm definido
como estabelecimento
do ensino que ao Pais o ao Exército tem prestado assinalados
serviços.

Ministério da Guerra _La Direcçao-Geral-I.a

Repartiçao

Por portaria de 15 de Maio de 1.')50:
Condecorado
com a medalha militar do prata do sorviços distintos, por ter sido considorudo
ao abrigo da
alínea a) do artigo 17.0 do Regulamento
da Medalha
Militar, do 28 de 1\Iaio de 1046, o major de cavalaria
Amadeu Bucota Martins.

2.' Série
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Por portarias de 20 de Maio de 1950:
Condecorados
com a medalha
de mérito militar das
classes que vão indicadas os oficiais e sargentos a seguir
nomeados,
por se encontrarem
nas condições dos artigos ~G.o e ~g.o do Regulamonto
da Medalha Militar, de
28 de ::\laio de 1046:
2.' classe
Coronéis:
de infantaria, Plácido Baptista Bravo da Costa
e, na situação de reserva,
Octávio Câmara.
Tenentes-coronéis:
de infantaria,
na situação de reserva,
João J 08<' da Silva Duarte e, do serviço de administração militar. de licença ilimitada, Francisco Caetano
Dias.
•
~lajores de engenharia
Octávio Esteves Paulo Cardoso
e Manuel Brás Martins.
3.' classe
Capitães : de infantaria,
José Fernandes
Matias Júnior
José Iiodrigues
Ricardo. António Marques de Fisrueirodo, J osé Rodrigues
Pimenta e. na situação d~ reserva, Jaime Carlos Corroia Mota, Alípio .J osé da
Cruz Oliveira o Gumcrzindo
da Silva; de artilharia,
Luís Gastão Ramalho Fernandes
e Almor Branco Baptista; de cavalaria, António Joaquim Rodrigues
Queirós, José da Costa Gomes, António Camilo de Sá
Pinto de Abreu Soto )Iaior e, na situação de reserva,
João Henriques
Domingues;
de engenharia,
Fernando
Edgar
de Almeida Caiola : médico, Luis António de
Sá Macias Teixeira ; do extinto quadro do oficiais do
secretariado
militar, Artur Claudino dos Santos e, do
quadro dos serviços auxiliares
do Exéreito, Joaquim
Muria Santuna.
Tenente
do infantaria,
na situação de reserva,
Manuel
Simões Rosa.
4.' classe
Sal'gento-afudante
mecânico de avião Alberto
da Costa
Branco.
Primeiros-sargentos:
de infantaria,
~ranuel Francisco
Brites; de artilharia,
Joaquim António;
de cnvalaria,
Manuel Pinto de ~1('squita; do oxtinto quadro de sargentes
do secretariado
militar,
.T oaquim Filipe;
do
quadro do amanucnsos
do Exército,
António Rodrigues .. Joaquim da Silva ::'Iloreira e Agostinho Pereira
e, reformado,
Manuel Rodrigues da ]<~ira.
Segundo·sargento
mecânico de avião Manuel da Cruz.
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Condecorado com a medalha militar de prata ele serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da
alínea a) do artigo 17.°, com referência ao § 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de ~8 de
Maio de 1946, o coronel de cavalaria Luís da Costa
Ivens Ferraz.
Condecorado com a medalha militar de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da
alínea b) do artigo 17.°, com reforôncia ao § 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de ~8 de
Maio de 1946, o major de engenharia J0110 António dos
Santos Guardiola.
Por portarias de 27 de Maio de 1950:
Condecorado

com a medalha de mérito militar ele
do ~linistro das Finanças, nos
termos do artigo ;)~.o do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o general, comandante-geral
da Guarda Fiscal, Afonso Carlos Ferreira 1\1a}'.

1." classe, por proposta

Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que vão indicadas os oficiais adiante nomeados,
por se encontrarem nas condições dos artigos 26.° e 29,°
do Regulamento da Medalha Militar, do 28 de Maio de
1946 :
2,' classe

Majores de infantaria Alfredo da Silva Cardoso o Amadeu César Lopes.
3.· classe

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
Manuel de Jesus Costa.

do Exórcito

Por portaria de 16 de Junho de 19ÕO:
Louvado () major do corpo do estado-maior Fernando
Louro do Sousa, pela sua meritória o profícua actuação,
verificada durante cerca de sois anos, no desempenho do
cargo ele subchefe do estado-maior da colónia de Moçambique e ainda no de chefe do estado-maior interino,
que exerceu por várias vozes e em períodos largos, fun-

2." Sér is
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coes em que, a par do mais vivo interesse, se afirmou
elemento de valor, com notável mótodo, grande persistência no trabalho e impecável conduta. Oficial inteiramente devotado à toma carreira, de carácter firme, desembaraçado e com "Verdadeiro sentido das respousabilidados,
afirmou-se durante a sua larga permanência
em Moçambique como profissional
com que se pode contar em
todas as conjunturas.
de 27 de Junho de 1950:

Por podaria

Louvado o general Frederico da Costa Lopes da Silva,
porque,
tendo desempenhado
durante
o ano lectivo de
1948-1940 e a maior parte de 1949-1950 as funções de
director
dos cursos para promoção
a oficial superior
elo Instituto de Altos Estudos Militares, actuou com elevada competência
pedagógica,
demonstrada
em espírito
de orgunização
e motódica orientação
docente
e venceu
as dificuhlades inerentes ao funcionamento
desses cursos
com dedicada e inteligente vontade de produzir resultados úteis.

VI- MELHORIAS
Ministério

DE PENSAo

da Guerra - I.a Direcção-Geral

_ 2.

a

Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuido,
nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n.? 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, aos
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
por terem completado
o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado,
nos termos do artigo 8.0 do
Decreto-Lei
n.? 28:402, da data acima referida:
Por portaria

de 26 de .J_lJaiode 1950:

Capitão de artilharia
Cândido Augusto de Carvalho Salgado, 19.200tl, desde 22 de Abril de Hl;)O -:32 anos
de serviço.
'renente
do serviço de administração
militar .J osé do
Nascimento,
9.9791568, desde 25 de Abril de 1U5029 anos de serviço.
(Visada polo Tribunal de Contai em 1) do Junho de 1950. São devídOI emolument08, no. termos do Do.reto u.o 121267).
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Por portaria de 9 de Junho de 1{)õO:
Capitão de infantaria Joaquim Delgado França, 21.600;:;,
desde :31 do Abril do 1950 - 3-! anos (lo serviço.
Capitão do infantaria Herculano São Boavontura de Azevedo, :H.000;), desde 4 de Maio de 1930 - 36 anos
de serviço,
Capitão miliciano de infantaria, do extinto quadro especial, Joaquim Lapas do Gusmão, ~1.GOOa, desde 9 de
Maio do 1950 - 36 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
doví dos emolumoutos,

de Contas em 19 do Junho do 1950. São
nos termos do Decreto n.o 22:257).

Por portaria de 23 de Junho de 1950:
Capitão de infantaria João Rebelo, 19.800~, desde 28
de Maio de 1950 - 33 anos de serviço.
Tenente
de infantaria José Carlos Ar antes Lopes,
14.46H, desde 20 de Maio de 1950 - 31 anos de
serviço,
(Visada polo Trfbunnl de Contns em ·1 do Julho de 1950. Silo devldos omotumentos,
nos termos do Ducreto u.? 22:257).

VII- DECLARAÇOES

Ministério

da Guerra _1.& Direcção-Geral-La

RepartiçAo

1) Tendo sido agraciado pelo G ovcrno de Itália com
o grau do cavuloiro da Ordem da Coroa o major de
aeronáutica,
com o curso do pstado-maior, Fernando
Ferreira Pinto Resende, é-lhe permitido, em conformidade com as disposicõcs
do Rcgulamonto
das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercõ e usar as respectivns
insígn ias,
2) Por decretos de 7 do Fevereiro do corrente ano,
publicados no J riário do Governo n. o ~)J, :?" sério, de
2-! de Abril deste mesmo ano, foram agraciados com os
,grau H (la Ordem Militar de ...\vis quo lhos vão indicados
os seguintes oficiais :
Grande-oflclal

Coronol (lo infantaria .J0110 Moniz da Ponte .1únior.

2." Série
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Comendador

Majores:
veterinário,
José Pedro Martins Barata e, do
extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de
reserva, Ernesto Videira.

3) Por decretos do 7 do Fevereiro do corrente ano,
publicados
no Diário do Governo n." 96, ~.a série, de
26 de Abril deste mesmo ano, foram agraciados
com os
graus da Ordem ::\lilitar de Avis que lhes vão indicados
os seguintes oíiciais :
Comendador

Major

de artilharia

José Simplício

Virgolino.

Oflclal

Capitães de ue:onáutiea Rogério Paulo de Oliveira Seixas
e José Pereira do Nascimento.
J). Por decreto de ::?O de ::\Iar<:o do corrente ano,
publicadr, no Diário do Governo n.? nu, 2.a sério, do 26
de Abril deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
comendador
da Ordem ::\lilitar
do Cristo o major de
artilharia
.T oaquim Heiuetério Adrião de Sequeira.
iJ) Por decretos de 7 de Fevereiro
do corrente ano,
publicados
no Diário do Governo n." 102, ~.a série, de
4 de Maio deste mesmo ano, foram agraciados
com os
graus da Ordem )'Glitar de Avis que lhes vão indicados
os seguintes oíiciais :
Grande-Oflcial

Coronel de infantaria,
na situação
António Santos Pereira.

de reserva,

gduardo

Oflclal

Capitão do serviço
malho.

de ndministração

militar

Artur

Ra-

G) Por decreto de 7 de Fevereiro
do corrente
ano,
publicado
no Diário do Governo !l.o lOB, ~.a sério, do
f> do Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de comendador
da Ordem Militar de A vis o I111\ior do
extinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação de
reserva) J OiLO Augusto Teodósio.
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do corrente

ano,

publicado
no Diário do Governo n." 109, 2.& série, de
12 de Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau

de comendador da Ordem Militar de Avis o major veterinário Tomé Dario da Ponte.
8) Por decreto de 26 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. ° 110, 2. série, de 13
de Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
oficial da Ordem Militar de Avis o capitão de cavalaria,
na situação de reserva, João Henriques Domingues.
U

9) Por decreto de -4 de Março do corrente ano, publicado no Diário do Governo n." 112, 2." série, de 16
de Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau de
cavaleiro da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada o
capitão, chefe de banda de música, Lourenço Alves Ribeiro.
10) Por decreto de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicado no Diário do Gocerno n." 113, 2.u sério, de
17 de Maio deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de oficial da Ordem Militar de Avis o capitão do engenharia Alexandre Guedes de Magalhães.

11) Condecorado com a medalha militar de ouro da
classo de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n. ° 35:667, de 28 do Maio de 194(3, o primeiro-sargento do extinto quadro de sargentos do secretariado
militar Joaquim Mendes Ramos.
12) Por decreto de 26 de Abril do corrente ano, publicado no Diário do Governo n." 110, 2.u série, do 13
de Maio deste mesmo ano, foi nomeado vogal do conselho da Ordem Militar do Avis o general, na situação
de reserva, Luis Sampaio.

13) Por decreto de 6 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Governo n." 121, 2.:1 série, de 26 do
mesmo mês, foi agraciado com o grau de cavaleiro da
Ordem Militar de Sant'Iago da Espada o tenonte reformado, chefe de banda de música, J osó António do Lima.
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14) Por decreto de 17 de Maio do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. o 124, 2. a série, de 30 do
mesmo mês foi agraciado com o grau de oficial da
Ordem Militar de Cristo o tenente de cavalaria, na situação de reserva, Gonçalo Cristóvão de Meireles.
15) Por decreto de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicado no Diário do Governo n. o 124, 2. a série, de
30 de Maio do mesmo ano, foram agraciados COIll o grau
de oficial da Ordem Militar do A vis os capitães de aeronáutica Manuel Norton Brandão e Jacinto da Sil va Medina.
16) Condecorado com a medalha militar de ouro da
classe de comportamonto exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado por Decreto n. o 35:667, de 28 de Maio de 1946, o segundo-sargento da Guarda Fiscal Estêvão do Nascimento
Fernandes.
17) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha

com a grã-cruz de mérito militar com distintivo branco
os generais Aníbal César Valdôs de Passos e Sousa e
Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho, é-lhes permitido.
em conformidade com as disposições do Regulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
18) Tendo sido agraciado pelo Governo do Espanha
com a comenda da Ordem de Cisueros, com placa} o
coronel do engenharia, na situação de reserva, Augusto
do Azevedo e Lemos Esmoraldo de Carvalhais, é-lho
permitido, om conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
o usar as respectivas insígnias.
19) 'rendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a cruz de 2. a classe de mérito militar com distintivo
branco os majoros, do corpo do estado-maior, José de
Oliveira Vitoriano e, de artilharia, Leão do Sacrnmento
Monteiro, é-lhes permitido, om conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas, acoitar
aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
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20) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a cruz de La classe de mérito militar cont distintivo branco os capitães de cavalaria José Moreira da
Silva Rangel de Almeida e Manuel Maria Pereira Coutinho Correia de Freitas o alferes miliciano de artilharia
Luís Aires da Câmara de Sá Nogueira, é-lhes permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as
respectivas insígnias.
21) Tendo sido agraciado pelo Governo de E8]H11lha
com o grau de cavaleiro da Ordem de Isabel a Católica
o capitão de cavalaria Luis Valentim Deslaudes, é-lhe
permitido, em conformidade com' as disposições do Rogulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnias.
22) 'rendo sido agraciado pelo Governo da Bélgica
com a cruz de oficial do Gruud Prix Humanitairo de
Belgique o tenente miliciano de infantaria Jnsó Augusto Macedo de Campos e Sousa, é-lhe permitido, em
conformidade com as disposições
do Hegulamento das
Ordens Portuguesas, aceitar aq uela mercê e usar as respectivas insígnias.
2:3) Por decretos de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicados no Diário do Gouerno n." 136, 2.:1 série, de
14 de Junho deste mesmo ano, foram agraciados com
os graus da Ordem Militar de Avi» (lue lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Coronel de infantaria André Corsino Pacheco.
Comendador

Majores: do corpo do estado-maior, .TOSl' Forroira dos
Reis e, de infantaria, António Augusto Ferreira Vaz.
Otlclal

Majores: de infantaria, Eurico da Silva Ataide Malntaia
e, de artilharia, Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso.
Capitão do infantaria Augusto Vaz Spencer.
24) Por decretos do 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicados no Diário do Governo n.? 140, 2.3. série, de
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19 de Junho

deste mesmo ano, foram agracíudos
com os
~raus da Ordem "Militar de Avis que lhes vão indicados os seguintes oficiais:
Comendador

Tenente-coronel
médico Manuel António Enos Ferreira.
Uaj 01' de artilharia José J oaq uim da Sil va Costa.
Oficial

Capitão do corpo
Gomes.

do estado-maior

Francisco

Ministério da Guerra - V Direcção-Geral

da Costa

- 2. a Repartição

2;-» Completou em 1~ de Junho do corrente uno, no
regimento
de infantaria
n.? 1, o ano de serviço a que
se reforo o artigo 87.0 (lo Derreto-Lei
n." 3t'\;i>O.J.. (lo 24
de Maio de Hl47, o coronel do corpo do estude-maior
António Augusto de Sousa.
2G) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas quo, respoctivamonto,
lhes vão indicadas
os
seguintes
oficiais, promovidos
pela presente Ordem do
Exército:
Infantaria

Brigadeiro
José
de 1950.

Guimarães

Fisher,

desde

7 de Junho

Coronéis:
José Raul Alves da Cruz, desde 7 de Junho de 1950.
Vitorino Rodrigues
Corvo, desde 17 de Junho do

1DDO.
'I'encutes-coronéis
:
JOS0 Joüo da Cru)'; Pereira,

desde

7 de Junho

do

1950.
Amadeu Tlurubcrto <10 S[t Morais. miliciano do 0Xtinto quadro especial, desde 17 (lo Junho do 1U50.
Artilharia

Coronel Inácio J osó
~faio de 1\)50.

Rodrigues

da Costa,

desde

2:> do

Tenentes-coronéis
:
.Tcão Carlos Tuvaros Ferreira da Cunha e Loão do
Suctumcnto
::\Ionteiro. ambos desde lG do Junho
de 1950.
.

ORDEM DO EXERCITO

N.O 8

2." Série

Cavalaria

Coronéis:
João José Francisco Xavier Freire de Meneses,
desde 22 de Maio de 1950.
Domingos de Sousa Magalhães, desde 16 de Junho
de 1950.
'Tenentes-coronéis:
Bento da França Pinto de Oliveira, Santiago Ponce
de Castro e Mário Vitorino Mendes, todos desde
22 de Maio de 1950.
Amadeu Buceta Martins e Eduardo Alberto de Abreu
Braziel, ambos desde 16 de Junho de 1950.
Majores:
Luís Valentim Deslandes, desde 22 de Maio de 1950.
Eduardo Varela de Oliveira Soares, desde 8 de Junho de 1950.
João Eduardo Gamarro Correia Barrento, desde ln
de Junho de 1950.
Capitães:
Jorro Oocílio Gonçalves, desde 9 de Marco de 1949.
Miguel Fernandes Moreno, desde 4 de Novembro
de 1949.
Miguel Carlos Tenório Caldeira de Carvalho, desde
16 de Junho de 1950.
Engenharia

Coronel António Nunes Freire, desde 10
1950.
Tenente-coronel .Jorge César Oom, dosdo
de 1950.
Major Anastácio Guerreiro do Brito, desde
de 1950.
Capitão Eurico Ferreira Gonçalves, desde
de 1950.

de Junho do
28 de .T unho
28 de Junho
28 de Junho

Aeronâutica

Coronel Dario Augusto Molo de Oliveira, desde 17 do
Junho do 1950.
Reserva

Major de artilharia, graduado, António Rodrigues Janeiro Borges, desde 26 de Abril de 1950.
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27) Terminaram
o curs? de. altos comando~, obten~o
a classificação que lhos vai indicada, os coronéis a seguir
mencionados,
que passam a ter a designação de coronéis

tirocinados:
Infantaria

.I osé Esq uível, apto.
João Pinto Ribeiro, apto.
Fernando
Inácio Gomes, apto.
Paulo Bénard Guedes, apto.
Francisco
Maria da Costa Andrade, apto.
Domingos J osé Santos do Lemos, apto.
Augusto Bernardo
de Freitas Júnior, apto.
Artilharia

Alexandre

Gomes de Lemos Correia Leal, apto.
Luís Oonzaga Brcssano Leite I'orrv do Sousa Gomes,
apto.
.
.
Aeronáutica

Carlos

Marques

do Magalhãos,

apto.

28) l~j mantida no ~.o quadrimestre
do corrente
ano
a actual composição
dos tribunais militares territoriais,
com excepção
do 2.0 'l'ribunal
Militar Territorial
de
Lisboa, que fica assim constituído :
Presidente:
coronel de infantaria Heitor dos Santos Patrício.
Vogal: tenente-coronel
miliciano de infantaria, do extinto
quadro especial, Manuel JORé da Cunha Chaves.
Promotor
de justiça : tenente-coronel
de artilharia
Emídio .T osé Crujeira de Carvalho.
Defensor oficioso : major miliciano 110 infantaria,
do extinto quadro ospecinl, .TOSt'· de Melo Suares.
20) I h'\'{) :;('1' considerado
adido 110 Xl inistério das Colónias, na colónia do :\racuu, desde 1 do Outubro de
10-Hl, o n:LO (lesdn 1 do Novemhro do mesmo ano, couro
consta da Ordem do I~',r(:rcit() n ." 10, 2.;1 sério, de 18 do
Novembro do ano lindo, o capitão de infantaria, do batalhão do caçadores Il.O 3 (l>atalhão de caçadores do Norto
expedicionário
a Maeau), Luís Estorninho
Novos.
30) Foi autorizado o tonento de infantaria, do hntalhão
de metrulhudoras
n.? 1, Manuel .Jo('lo a usar o nome de
Manuel JO:LO Fajurdo, devendo :<01' inscrito nos respecth"os registos com este uouie.
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31) São nomeados
para frequentar
no corrente ano
o estágio de especialização
de artilharia
de costa, no
respectivo
centro de instrução,
onde se deverão apresentar na véspera do começo do estágio, os seguintes oficiais
de artilharia:
Capitães:
João Augusto Noronha Dias de Carvalho, do regimento de artilharia
de costa.
José Vasco Lobato de Faria Roncon, do regimento
de artilharia
de costa.
Celestino
da Cunha Rodrigues,
do grupo independente de artilharia de costa.
Manuel Rosado Carmelo Rosa, do regimento de artilharia de costa (a).
Carlos Henrique
Pereira Viana Dias de Leruos , <10
regimento de artilharia
de costa (a).
32) São nomeados
para frequentar
no corrente ano
o curso de mecânicos oloctrlcistas,
no grupo do especialistas, onde so deverão apresentar
na véspcrn do começo
do curso, os seguintes oficiais de artilharia:
Capitães:
António
do Carmo Dantas, do regimento
de artilharia de costa .
.José Ventura Roldão, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1.
Tenente Nuno Beça de Almeida Frazão, do grupo
de artilharia contra aeronaves n." 3.

3:3) São nomeados
o 2.° turno do curso
centro de telemetria
sentar-se na véspera
oficiais de artilharin :

para frequentar
110 corrente
ano
do instrutnres
de telemetristus,
nu
de artilharia,
onde deverão apredo começo do turno, os seguintes

Capitão Jerónimo
Ribeiro Tusso
girnento do artilharia
11,° li.
Tenentes:
António de Campos
ligeira n.? 2.

de Figueiredo,

Gil, do rngimonto

<10 re-

de artilharia

(a) Frequentarão
as matérras em que não t'9tão r-apecl aliz ados,
a fim de completarem a especialização.
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Jorge da Glória Dores Costa, do regimento de artilharia ligeira n. ° 4.
Fernando
de ~lelo Macedo Cabral,
do regimento
de artilharia pesada n.? L

34) São nomeados para frequentar
o 3.° turno do curso de instrutores
de
centro de telemetria ele artilharia, onde
tar-se na véspera do começo do turno,
ciais de artilharia:

no corrente
ano
telemetristas,
no
deverão apresenos seguintes ofi-

Uapitâes :
Guilherme Virgílio de Almeida Pires Monteiro,
do
regimento de artilharia antiaérea fixn,
Paulo Parreira,
do geupo de artilharia contra aeronaves n.? 1.
Tenente Aristides Américo de Araújo Pinheiro,
de artilharia contra aeronaves n.? 3.

do grupo

35) NUo se realiza 110 corrente ano o 1.0 turno do
curso de instrutores
de tolemetristas
(artilharia de costa)
provisto 110 plano dos cursos, ostágio« e tirocínios para
O ano de 1950, publicado
lia Ordem do Exército n.? 1,
2. a série, de 4: de Janeiro último.
3l)) :-;Uo nomeados para frequentar o curso de comandante (le esquad rilha, com inicio em :?1 de Agosto do
corrente
ano, na Escola Prática de Aeronáuticu,
onde
deverão apresentar-se
na véspera do C0111e<;odo curso,
os seguintes tenentes de aeronáutica:
Urbano Adolfo Ferreira
de Castro, do Comando-Geral
lIa Aeronáutica Militar.
Carlos Galvão de 1\1010, da base aérea n. o 4.
IIildo de Faria Queirós, da ba~e aérea n.? 4.
Rui Tavares Monteiro, da hase aérea n.? 1.
Carlos Burnay, da base aérea n." 4.
37) Pertence ao extinto quadro de oficiais do secretariado militar o capitão José Marques Martins, a quem se
refere a portaria de 5 de Maio do corrente ano, inserta
na Ordem do Exercito n.? 6, ~.a série.

38) Apresentou-se
rcgres~o

de licença

em 10 de Fevereiro
ilimitada

de 19;>0, de
na colónia de Angola, e não
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de comissão militar na mesma colónia, como consta da
portaria de 17 do referido mês, publicada na Ordem do
Exército n. o 3, 2. a série, do 8 de Março, o capitão do
quadro dos serviços auxiliares do l~xércjto João António
Pinto.

30) Está desligado do serviço desde 26 de Maio do
corrente ano, nos termos da última parte do artigo 1D.0
do Decreto-Lei
n.? 28:4:0J, de :31 dCI Dezembro de 1\)37,
o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do comando da defesa marítima de Lisboa, Emídio Augusto de Ascensão.
40) Desistiu de ir servir nas colónias durante o corrente ano o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Joaquim Rosado Charrua.
41) Passou a prestar serviço, desde 16 de Junho findo,
no Conselho Superior de Disciplina do Exército o general IIigino Sanches Ferreira
Barata, que, pela presente
Ordem do Exército, transita para a situação do roserva.
42) Sito 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 do Dezembro de 1037,
os oficiais na situação do reserva ('111 seguida mencionados e quo nas datas roícridas atingem o limito <lo idade
para trunsitar para a situação de reforma:
General J osó Vltor Franco,
desde 4 de Junho do 1\)~)0.
Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, inválido de guerra, José Fernandes,
desde 26 de Junho
de 1950.
43) Deixou de prestar
serviço
como presidente
do
conselho
administrativo
das La e ~. a Direcções-Gorais
deste Ministério
desde 11 de Maio do 1050 o coronel
de infantaria,
na situução de reserva, .J osé Ilolbocho Correia de Freitas.
serviço de justiça na 2.3. Repartição
(la
deste Ministério desde 27 do Março
de 1950 a 26 do Maio do mesmo ano o tenente-coronel
miliciano de infantaria,
do extinto quadro especial, na
situação do reserva, Jonquim de Brito das Vinhas Júnior.
44) Prestou

1.a Direcção-Geral

2

I

Série
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4;») Deixou de prestar serviço na carreira de tiro (la
Ctuarda desde ~ de Abril do 19;)0 o capitâo de infantaria, na situação do reserva, Francisco Dias de Andrade
PiR:-;1tlTa.
4:G) Presta serviço na Legirlo Portuguesa
desde 11 de
Abril de 1950 o capitão de infantaria,
na situação
do
reserva, Joaquim Monteiro de Freitas.
47) Presta serviço como director da carreira de tiro
da guarniçi'to de lh'ora dosde 4 do Maio de Hl50 o capitão de infantnria, na situação de reserva, José António
de Almeida.

48) Presta serviço na Legião Portuguesa
desde 13 de
l\Iaio do 1950 o capitão de infantaria,
na situação do
reserva, Jaimo Carlos Correia )lota.
49) Deixou de prestar serviço no conselho administrativo das La e 2. a Direcções-Gel'ais
deste Ministério
desdo :.? i de Maio do 1930 o capitão miliciano do infantaria do extinto quadro especial, na situnção de reserva,
Joaquim Lapas de Gusmão.
50) Presta serviço na Legião Portuguesa
desde 22 de
"Jfaio de 1950 o tenente
do infantaria,
na situação de
reserva, Francisco
Sérgio Parreira.
51) Prestou serviço no comando militar de Bragança
desde 1 do Janeiro de 1940 a BO de Abril de 1950 o
tenente de infantaria,
na situcção de reserva,
Manuel
Justino Miranda Raposo.
52) Presta serviço como chefe da secretaria do batalhão de caçadores n.? 1, cumnlativamnntr,
com as funções do director da carreira de tiro de Portalegre,
desde
10 de Maio de 1950, o tenente de infantaria, na situação
de reserva, Jerónimo do Esph-íto Santo Magalhães.
53) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria 11.° 7 desde I:! do Junho de Hl50, deixando de o
prestar desde a mesma data no centro de mobilização
de artilharia
n." 4, o tenente de infantaria,
na situação
do reserva, Francisco
de Sousa.

41C
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54) Deixou do prestar serviço na casa de reclusão da
2.a região militar desde 7 do Junho do 1960 o tononte
de infantaria, na situação de reserva, José Pereira.
5G) Presta serviço na Mocidade Portuguesa dosdo lG
de J nnoiro de 19GO o tenente do infantaria, na situação
de reserva, Alfredo Ribeiro Gomos de Barros.
56) Presta serviço no Asilo de Inválidos Militares
desde 3 de Julho de 1950, deixando de o prestar desde
23 de Junho do corrente ano na Assistência aos Tuberculosos do Exército, o tenente miliciano de infantaria do
extinto quadro especial, na situação do reserva, Daniel
Alberto Machado.
57) Deixou de prestâr serviço na Direcção da Arma
de Artilharia desde 6 de Junho de 1950 o coronel de
artilharia, na situação de reserva, António Peixoto Chodas.
58) Presta serviço no centro do mouilização de artilharin n." 4 desde 9 do Junho de 1950 o tenente-coronol de artilharia, na situação de reserva, João Taborda
Alves Pereira.
59) Presta serviço no centro de mobilização de artilharia n. ° 9 desdo 14 de Maio de 1950, deixando de o
prestar desde a mesma data na La Repartição da 2. a Direcção-Geral deste Ministério, o capitão de artilharia, na
situação de reserva, Manuel Marecos Duarte Júnior.
(0) Deixou em 19 de Maio de 1950 do exercer as funções de presidente do 2.° Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, que acumulava com as de director do Arquivo
Histórico Militar, o coronel de cavalaria, na situação do
reserva, Alberto Faria de Morais.
(1) Prestou serviço
das Colónias
de Maio do mesmo ano
ÇtLO do reserva, Manuel

Ministério

de justiça na Secção Militar do
desde 22 de Abril de 1950 a 2~
o capitão de cavalaria, na situade Assunção Figueiredo.

(2) Prestou serviço na comissão n.? 3 do serviço do
recenseamento de solípedes de 9 de Março a [) do Junho
de 1950 o capitão de cavalaria, na situação de reserva,
José Martins Lopos Ribeiro.

2.' Série
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63) Prestou
serviço na eomissão n.? 2 do serviço de
recenseamento
de solípedes de 9 do Março a 4: de Junho
de 1950 o capitâo de cavalaria, na situação de reserva,
José do Nascimento Alves.

64:) Prestou serviço na eomissão n." 1 do serviço de
recenseamento
do solípcdes de 9 de Marco a 4, de Junho
de 1950 o tenente de cavalaria, na situação de reserva,
Adelino de Figueiredo.
6;)) Presta
serviço do justiça
na 3. a Reparticão
da
2. a Direcção-Geral
deste Ministério desde 19 de Maio
de 1950 o coronel do serviço de ndministrnção
militar,
na situação do reserva, Acácio Augusto Nunes da Silva.
66) Deixou de prestar serviço no conselho
administratívo das 1.a e ~. a Direcções-Gerais
deste Ministério
desde 24: de Maio de 1950 o tenente-coronel
do serviço
do ndministração
militar, na situação de reserva, Manuel
Mendes.
(7) Foi autorizado
o major do serviço de administração militar, na situação do reserva, João Gonçalves Forroira a usar o nome de João G onçal ves da Cunha Ferreira, devendo SOl' inscrito nos respectivos
registos com
este nome.
gl:lta declarução
substitui a 4H) publicada na Ordem
do Exército 11.0 G, ~.a sério, do corrente ano.
68) Presta servico no batalliâo de metralhadoras
n." 2
desde 31 de Maio 'do corrente ano o capitão do serviço
de adminif;traçrtO militar Ernesto Ferreira
Gomes 'I'omé,
que, pela presente Ordem do Ecército, passou iI situacão
de reserva .
.~9) Presta serviço na casa de reclusão da 2.a regirw
milItar desde 6 do Junho de 1950 o tenente do extinto
quadro auxiliar
<lo artilharia,
na situação de reserva,
Valontim da Rocha,

_-

Ministério

da Guerra _I.a Direcção-Geral
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70) SrLOadmitidos 40 alunos à matricula
no curso da
Eseola Central de Snrzcntos
no ano lectivo de 10;)01951.
b
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71) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei n." :3ü:304,
de 24 de Maio de 1047, transitam, pela presente Ordem
do Exército, para a situação de reserva:
General IIigino Sanches Ferreira Barata, 54.000$.
Brigadeiro de infantaria António Manuel ela Mota e
Costa, 48.000/5.
Brigadeiro do serviço de adtninistração
militar José
Gomes Ferreira Soares de Mesquita, 48.000~.
Coronel do corpo do estado-maior João Cândido de Figueiredo Valente, 37. 92Gt$. - Tem 34 anos de serviço,
Coronel de infantaria Alfredo Ferreira Esteves, 3G.000tS.
Coronel de artilharia António Augusto de Sousa Oliveira,
36.000il.
Coronel de artilharia, engenheiro fabril, .T osé Luciano
da Silva Cravo, 37.948t$.
Tem 35 anos de serviço,
Coronel de cavalaria Jorge Mário Melo Castro o Sousa,
3G.000;$.
Coronel de engenharia Manuel António Soares Zilhão,
37.2006.
Coronel de engenharia Virgílio António Gomes Ferreira
Quaresma, 37.200tS.
Coronel de aeronáutica António Dias Leite, 4D.OOOt$.
'I'onente-corouol do serviço de ndministraeão militar António Augusto da Silveira e Lorena Santos, 30.00015.
Tenente-coronel
do serviço de ndministrução militai' Cal'
los Luis Gonçalves Cnnelhas, 30.000,6.
Capitão de infantaria António Gonçalves de Sousa J ílnior, 21.000;$. - Tem 35 anos do serviço.
Capitão de infantaria Ernesto da Ressurreição Borges
Acciaioly, 12.600[1. - Tem 21 anos de serviço.
Capitão de artilharia Augusto Ferraz, 15.1GOtL
Tom
~3 anos de serviço. (Vence pelo Ministério das Colónias).
Capitão do serviço de administração militar Ernesto Ferreira Gomos Tomé, 13.800;$. - Tom 23 anos do serviço.

Ministério

da Guerra - 3.

a

Direcção-Geral-I.·

Repartiçlo

72) Na observnção
a) do tirocínio dos aspirantes a
oficial do serviço de administração militar, constante do
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dos cursos,

estágios e tirocínios, publicado na
n.? 1, 2.a série, do corrente ano, deve
o seguinte:

Ordem do Exército

acrescentar-se

Os três últimos meses de tirocínio dos aspirantes
a oficial do serviço de administração
militar são
também frequentados pelos oficiais milicianos que
terminam o curso da Escola do Exército nas
mesmas cond ições destes.
7B) Em aditamento ao plano de cursos e estágios, a
que se refere a Ordem do Exército n. o 1, 2. a série, de
1950, tem lugar no corrente ano o curso de comandantes
do esquadrilha, que funcionará nas seguintes condicões :
Início - ~1 de Agosto.
Fim - 30 do Setembro.
Duracão - seis semana~.
Frequência - cinco tenentes.
Local onde funciona - Escola Práticn
ticu,

de Aeronúu-

74) Chama-se Manuel Joaquim Martins Engrácia Antunes, e não Manuel Joaquim Antunes, o cadete 11.° 176
da 3. a companhia do corpo de alunos da Escola do
Exército, constante da declarnção
84) publicada na
Ordem do Exército n.? 3, 2.a série, do corrente ano.

Obituário

l\1t9
()ntnhro

:lI -

1950
Abril
Maio
»
»
»

20
I

- Alferes

reformado

Capí rão

ruil iciuno

Augusto
2 - Capitão

11
1;1

14 21 I)

.le infantaria,
na sitnaçâo
li,l!) ,1,- gurrra, Luís Tavares.

'I'enente

2G -

d!' reserva,

Fernando

Tglésias

médico

d,~ reserva

invá-

de Oliveira.
Dagoberto

liuedes.

António do Brito Coelho de Faria.
- 'I'encnte-corom-l
reformado João Maria 1 ruarte Benr"ito.
Co rouu] de cavalaria, na situação ,Ic reserva, .loão
Pinto de Almeida
Ribeiro.
Prestava
serviço lia
.1.' Repartição da 2.' Direcção-Geral
deste Minist'\l'io.
'I'enente reformado António de Sousa Pinto Cardoso
Maclra(lo.
Coronal reformado Carlos Baptista Gonçalves Guimarães.
Coronal reformado Anibal Fernandes da Costa Pinto.
refurmado

411
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reformado José Pedro Canelas.
reformado .Ierónimo Cândido Cabral

Ma ..

deira,
»

22 -

»

23

Coronel de infantaria, no quadro, Daniel Fernandes
Aguiar.
Coronel reformado José Alves Simões.

Rectificações

N a Ordem elo Exército n.O 8, 2.- série, do ano findo, p. 4l:l0, 1.4.-,
onde se lê: «Calapés», deve ler-se: «Calapee».
Na Urdem do fiJ.cército n.O 3, 2.' série, do corrente ano, p. lG5,
1. 8.-, onde se lê: «1», deve ler-se: «lO».
Na Ordem do Exército 11.° 6, 2.' série, do corrente ano, p. 277,
L 33.', onde se lê: «Pereira», deve ler-se: «Ferrciru»: p. 303, I. 37.e 38.·, onde se lê: «Regilllell to de infantaria
n.O 1", deve ler -se :
,d{o!!imt'nto de tanoeiros n.O 1».

Fernando elos Santos Costa.
Está conforme.

o Ajudante-General,

/j/?'I/f/
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

2.&

N.O 9

o

Exército

do

Série

15 de Agosto de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, Q seguinte:
IMinistério

MUDANÇAS DE OUADRO

da Guerra _La Direcção·Geral-

Por portaria

2.a Repartição

de n de Ju Ilho de 1950:
a oficial miliciano médico, nos termos

Tem pa:,sagem
do Decreto 11.° 21::H35, de 22 de Abril de 1932, por se
encontrar
habilitado com o curso de )Iedicina e ter concluído o respectivo
curso 110 oficiais milicianos médicos,
o aspirante a oficial miliciano de infantaria, do regimento
de infantaria
n.? :!, Júlio Nunes Coelho. contando a antiguidade desde \) de Fevereiro de 1950.
(VIsada pelo Tribunal do Contns em 1:) da Junho da 1950. Não ,ao
duvidOI emo lumoutos, HOS termos do J)e(~reto u,v 22:257).

11- MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAO

da Guerra - I. a Direcção.Geral-

Pai' parlarias

de 9 de Junho
Oficiais milicianos

2. a Repartição

de 1950:

de reserva

Capitãos:
de infantaria,
do centro de mobilização de inú~ntaria n.? 14, Amadeu ;\Iarques Figueira e, do serVIÇO de administrueão
militar, do contra de mobilização
de administra<;rLO militar n.? 2, Marcelino Augusto de
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Oliveira Maia ; tenentes:
de infantaria,
do centro de
mobilização de infantaria n. o 19, Jaime de Albuquerque
Gonçalves
e, médicos,
do centro de mobilização
de
infantaria
n. o 17, Nicolau Nunes, da brigada n. o 4: de
caminhos de ferro, Germano do Carmo, do centro de
mobilização
do serviço de saúde n. o 1, António Francisco Nunes, Josó Ortigão Gomes Sanches o Jacinto
Vargas Moniz o, do contro de mobilização
do serviço
de saúde n.? ~, Artur Manue] Simões Dias, Armando
Reimbau da Piedade e António Simões Saraiva 0, alferes de infantaria,
do centro de mobilização de infantaria n. o (i, Manuel José Lucas de Sousa. todos milicianos, licenciados,
nos termos dos artigos ~5." e ~(i.()
do Decreto n. o 3G:304:, de 24 de Maio de 1 U..j,7, por
terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados nesta situação;
respectivamente,
desde Ü de
Fevereiro, 1() do Janeiro, 27 de Fevereiro,
1 e Hl de
j[arc:o, 20 e 15 de Abril, 31 (lo Janeiro, ;~ do Fevereiro, ~4 de Março, 14 de Maio o 11 de Janeiro de

1950.

(VJsndtl pelo Tribunal do Contas om 19 do Junho do 10;;0. Nilo são
devídos emolumontos,
nos termos do Decroto n,? 22:257).

Baixa do serviço

Capitães:
médicos,
Manuel António de Morais Frias,
Alfredo
Tovar
de Lemos
.J únior, Alvaro Marq ues
Machado, José Pereira Guerra o, furmacêuticos,
Napoleão de Pinho Valente e Eduardo Augusto Vasques
Cardoso ; tenentes:
médicos, António José de Almeida
e Sousa e Manuel Alvares Pereira, Couceiro Leal e,
cirurgiões
dentistas,
Júlio de Melo Ferrari e Aniceto
<la Costa Pnis P, alferes: fartuacôutico,
.J oão Aldoiuiro
de Sousa e, do serviço de adurinistruçâo
militar, Joaquim Inácio Cardoso Pimentel,
todos milicianos
de
reserva,
nos termos do ~ 5.0 do artigo G1.° do Decreto n.? 12:017, de ~ do Agosto de 1D2G, por terem
atingido o limite de idade, devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 19 de Janeiro,
24 e 26 de Março, 27 e 7 do Fevereiro, 31 do 1\larço,
;) de Junho, 1 do Janeiro,
15 do Maio, .-)de Fevereiro
e 31 e 23 de Março de 1950.
Aspirantes
a oficial milicianos:
de infantaria,
do regimento de infantaria
n. o 2, J OS(I António do Carvalho
Escanuueia
e, do regimento
de infantaria
n.? :3, Nilo
Vladimiro Avelino Henriques;
do artilharia:
do regimento de artilharia
ligeira n.? 2, l\JyarO José da Con-
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ceiçao Félix Simões e, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? B, António Caetano da Luz de Carvalho
e Delfim António Portugal da Rocha .Magalhães e, de
cavalaria,
do regimento
de Ianceiros n," 1, Gastão
Olegário da Silva Rodrigues
Tomás 0, do regimento
de cavalaria n. o 4, Xlanuel Dias Pereira do Vale, nos
termos da última parte do artigo :LO do Decreto-Lei
n ,? 2t-::-lOJ, de 31 de Dezembro <1e 1937, por terem
sido julgados incapazes rle todo o serviço militar .pela
junta hospitalar
de inspecção, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desfie 4 de Abril,
;) de .Iunho, 17; 10 e lO de Abril, 2;) de Março e 19
de ~Iaio (lo Hl50.
(Anotada

0010 Tribunal

do Contas

em 16 do Junho

do 1950).

Por portarias de 16 de Junho de 1950:
('ollsidC'rados
apresentados
ao serviço deste :\Iinist{'rio,
por terem deixado de pro. tal' serviço lIO Ministério (las
Uolónius. os teneutos : do servíco do administruçào
militar,
Leonel qaldas
Silvério
e médicos, Manuel
Garrido Viana e Alvaro Ferrão Antunes do Morais e,
alferes do serviço de administrução
militar, Gilberto
Tolos Cabral
Sucudura,
Eug{'nio de Jesus Aires c
:\Iiguel :Uaria do Jesus Guimarães
Pestana da Silva,
todos milicianos e adidos, os primeiro, segundo, 'I uurto
(\ quinto no Estado da India e os restantes na colónia
de Macau, devendo ser considerados
nesta situação
desdo 1~ dn Agosto de 1940, por fazerem parte das
forças expedicionárins
às colónias.
(Visada

pelo TrIbunal

de Contai

om 31 de Julho

de 1950).

Con. iderados
apresentados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar serviço: o primeiro no
1<linisil;rio do Interior.
lia Guarda. ...T acional Republicuna, e 0:-; restantes no Miuistério das Colónias, .. sogundo na colónia de Angola,
o terceiro na colónia
de .:\Ioçulllbiqllo I) o quarto na colónia de Cabo Verde,
os tenentes milicianos do infantaria,
adidos, José Barreto Ferraz Sacchetti ~falhoiro, Artur J osé Ferreira,
Fornando
Santana 'I'ouiús c Hical'do Clúndio Correia
:MeneIos, doVell(l .. SOl' considerados
nesta situação. 1'08pectiYHlUonte, d('sde
de ~farço, f) do Fevereiro,
~9
de ~Ia.r(:o o
de .1aneiro do 1050, ticando todos em
disponihilidade,
o.'cepto o primoiro, quI' rica liceneiado.

ao

(Anota<ll\

~o

pelo TrIbunal

Ile Contas

0111

1 <le Julho

<10

1950).
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Por portarias de 23 de Junho de 1950:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria. de 29 de
Dezembro de 1949. que passa a oficial miliciano médico
de reserva o tenente miliciano de infantaria. do centro
de mobilização de infantaria n.? 1, Lino Bastos, por ter
sido rectificada' para 29 de Dezembro de 1903 a data
do seu nascimento.
(Anotada

pelo Tribunal

oe Conta" em 1 de Julho de 1950).

Adidos

Tenente de infantaria, do batalhão de caçadores 11.0 4,
Romão J osé Ribeiro Bajinha e alferes de artilharia,
do regimento de artilharia pesada n.? 2, António Unimano Fortes dos Santos Ferreira, ambos milicianos,
por terem sido nomeados para desempenhar comissões
de serviço militar na colónia de Angola, nos termos
do artigo 4.° do Decreto-Lei n." 37:542, de 2 de Setembro de 1949, devendo ser considerados nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Julho de 1950).

Oflciais milicianos de reserva

Tenentes: de engenharia, do centro de mobilização de
engenharia n." 3, José de Queirós Vaz Guedes e, médicos, da brigada n.? 1 de caminhos de ferro, Bento
António dos Santos Silva, da brigada n.? 3 de caminhos de ferro, João Vítor de Macedo Pinto e, do
centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, José
Maria Moreira, todos milicianos, licenciados, nos termos dos artigos 25. () e 26. o do Decreto n. ° 36:304, de
24 de Maio de 1947, por terem atingido o li mite de
idade, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 14, 18, 13 e 19 de Junho de 1950.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 1 do Julho do 1950. Náo
silo devidos emolumontos, nos termos do Deeroto n.· 22:261).

Baixa do serviço

Capitães módicos: J osé António Ferreira J úni 01', Eduardo
Aires de Vasconcelos e Ramiro Barros Lima; tenentes: de infantaria, Alberto Ruela o, de ongenharia,
José de Moura Feio Torenas e alferes: de infantaria,
Joaquim Gonçalves Pais Vilas Boas, António Nuno
Ghira e Cândido Ferreira Guerra, de artilharia, João
de Abreu Castelo Branco e Álvaro Pacheco de Tevcs.
de engenharia, Mariano de Sousa Pires e, do serviço do
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administração militar, Francisco Ribeiro Teles, todos
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
12, 16 e 21 de Junho, 20 de Janeiro, 10 de Março,
16 de Maio, 4 de Fevereiro, 22 de Janeiro, 3, 24 e 22
de Maio e 29 de Junho de 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 1 de Julho de 1950).

Por portarias de 7 de Julho de 1950:
Considerados apresentados ao serviço deste Ministério
os tenentes: de infantaria, .J orge S110rry dos Santos,
Mário Ferreira de Figueiredo e Joaquim de Oliveira
Serrano e, de artilharia, Horácio :.\[artins Ferros e
Mateus Henrique Orlando Godinho de Mira, todos
milicianos e adidos, por terem deixado de prestar serviço no Ministério das Colónias, () terceiro na colónia
de Angola e os restantes na colónia de Moçambique,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 18 de :.\Iarço de 1950 o 30 de ~ ovembro,
8 de Ontubro, :3 de Agosto e 8 de Dezembro de 1949,
ficando os dois primoiros na disponibilidade e todos
os outros, licenciados.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 1 de Agosto de 1950. Nilo são
devido. emolumentos,
nos termos do Decreto D.022:257).

111- PROMOÇOES
Ministério da Guerra _La

Direcçlio-Geral-

2.a Repartição

P01· portarias de 9 de Junho de 1950:
Nula o de nenhum efeito a parto da portaria, do 12 de
Julho de 1949, respeitante ao alferes miliciano de engenharia J 08Ô Ribeiro Duarte, por se ter verificado que
este oficial jú havia sido promovido ao actual posto por
portaria de 30 de Junho do mesmo ano, publicada na
Ordem do Exército D.O 7, 2.a série, do referiJo ano.
(Anotada

pelo Tribunal

de Conl,..

oro 16 de .J"DIIO de 1950).
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Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1949:
Grupo de artilharia

de guarnição

Tenente miliciano de artilhariu, em disponibilidade, o
alferes miliêiano de artilharia. cm disponibilidade, Guilherme de Aguiar Rego Costa.
Regimento de cavalaria

n.O

6

Tenente miliciano de cavalaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de cavalaria, cm disponibilidade,
Jofl:'re Fernandes.
Adido

Tenente miliciano de infantaria. o alferes miliciano de
infantaria, adido. em serviço no }-finistério das Colónias, na colónia de Angola, Reinaldo Eduardo Lopes
Chaves. (Visadas polo Tribunal de Contas em 19 do Junho de 19áO. Silo devidos emctumontos,

oos termos

do Deereto

0.° 22:251).

Por portarias de 7 de Julho de 1950:
Regimento de Infantaria

n." 10

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
Miguel Augusto Pinto de Meneses.
Adido

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria, adido, em serviço no Ministério das Oolónias, na colónia do Angola, Augusto Sucena Correia
Chaves, contando a antiguidade desdo 1 de Dezembro
de 1949.
(Visada' polo Trlbunol do Contas em 18 do .Jnlho do 1950. SRo devidos emolumontos,
nos tormos do Decrete 11,° 22:257).

IV -

COLOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério da Guerra -I.

a

E TRANSFERÊNCIAS

OirecçAo·Geral - 2" Repartiçao

Por portada de (] de Junho de 1950:
Centro de mobilização

de infantaria

n.· I

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 1, Domingos Maria de
Avilez Lobo do Alm. ida Melo e Castro, Fernando
Vítor Marques Fonseca, J oão Severino do Couto Pe-
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reira Gago da Cámaru, Hui Álvaro de Castro Rosa,
Joaquiui Joào de Olivoira Neto Pratas, José da Silva
Baptista, Francisco .r osé Figueira do Sousa, António
Alexandre Calazans Duarte, Fernando José Vieira da
Silva Bueri, Gustavo Adolfo Gomes de Brito Pitschiller,
Sérgio Ismael Freitas Soares, António Lopes de Sousa
Santos, Alvaro de Castro Ferreira, Arlindo da Fonseca Maratá, José Inácio Restani da Silva, João Pedro
Barjona da Costa do Sousa Macedo, João do Carmo
Correia Botelho e Homero Alberto Leiria e Borges;
do batalhão de caçadores n.? 5, Mário da Conceição
Pinto Medeiros, António Juime dos Santos Velho da
Palma, Afonso Henriques Ferreira dos Reis, Alberto
Cabral de Quadros Marinho Falcão, Armando Nunes
Diogo e Marius Mendes de Araújo.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n." 1, Casimiro Antunes Salvado, Arlindo Vilar Rosa da Costa, José Teixeira
Pessoa, Júlio César da Silva Gonçalves, Eliseu Mário
Daniel Favita , Germano Vendrell Santos, Francisco
Vasco de Sousa Peres Ferro Murinelo, Eduardo Gomes Vidal, Alfredo de Brito Pereira, Carlos Luis
Vieira Quintas e Francisco Manuel Sá Teixeira de
Azevedo Ferraz, e, do batalhão de caçadores n." D.
Francisco Alvaro da Veiga Troçolo.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do regimento de infantaria n. ° 2, Agostinho Ribeiro,
Edgar Carneiro de Magalhães, Manuel José, J oão
Carlos (lo 'ousa Rocha, Duarte Braga Correia Mende , João Antunes Nogueira de Araújo, João Damas,
João José Pinto Belo da Silva e Francisco Simão Belo
e, do batalhão de caçadores n.? 1, Raul Lima da Silva.
Alferos miliciuuos de infantaria. em disponibilidade, 00
regimento de infantaria n." ~, Américo Nunes, António Melldoll('a Rijo, António de Sousa Franco, José
Bernardillo Blane de Portugal c António Lopes Farinha e, do batalhão de caçadores n.? 1, Frederico Augusto dos Santos Leitão e Fernando Cardoso Guerra.
Centro de mobifização de infantaria

n.· 3

Tenentes milicianos do infantaria, em dispollibilidade.
do regimento de infantaria n." :3, António Grave Costa,
Joaquim André Sampaio e José )1aria Ferreira. Coelho.
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Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 3, Augusto da Silva Reis
Góis, Alberto de Carvalho Ferreira e Henrique Fernando de Vasconcelos Lomelino.
Centro de mobilização de infantaria n.· 4

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 4, Francisco Maria da
Cruz Martins, Ivon Gustavo Baptista de Almeida Leimo, José de Sousa Uva, Alvaro dos Santos e Domingos Ribeiro Soeiro e, do batalhão de caçadores n," 4,
Vasco de Almeida Rocha, José Dias Pires Teixeira,
.r osé Ezequiel Costa, .J osé Luciano Vieira Rodrigues,
António Mendonça Lopes, .Iosé Simões do Paço, Dimas de Almeida Duarte Lima, Firmo Augusto Frias
de Abreu Lúcio da Silva, .Ioaquim Leitão de Matos,
José Elesbão Mansinho da Graça, José Manuel Fernandes Duarte, Manuel Garcia Reis Moreira e Ciríaco
Damásio da Trindade.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o 4, Amândio Pontes Sancho, José Pedrosa Alves do Castro, Joaquim Esteves
Baptista e Miguel de Jesus Fidalgo e, do batalhão de
caçadores n. o 4, Edmundo Pereira.
Centro de mobilização de infantaria n.· 5

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n," j, Agostinho José Morais,
Amílcar Ferreira Gonçalves, Cláudio da Costa Gonçalves, José Carlos Filipe Matos, Telmo Augusto Ferreira Silva, António de Almeida Fernandes, Vasco
Pereira Viana de Andrade, José dos Santos, José Gomes da Costa Belo, . \ntónio da Conceição Santos,
Francisco Malta H omeiras , Gastão Furtado Pereira
dos Reis, Amadeu da Silva Telhada e Edmundo Ferreira de Almeida.
Alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n. o i"'> , JOS{I Fernando Cova
Gonçalves, José de Sousa e Melo, Adriano Borges
Rebelo Pires, Adriano, Augusto da Silva Jordão, José
Maria Cardoso, Rui Alvaro Paulino e Trancoso, Manuel Fernandes Camacho, .J osé Ferreira Huertas Lobo,
José Lopes Robalo, Rui Soares Branco, Martim Vaz
Taborda Pessanba, António Gil Cardeira e .T osé Ilenriques Ferreira Neto.
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Centro de mobilização de infantaria n.· 6

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria 11.° li, Rogério Eduardo Barbosa Lima, Amândio
Leite da Costa, Alvaro Dinis
Pacheco, Pedro :\láximo de Azevedo Meireles Cumeira
Coelho e Sousa, Vítor da Silva Garcia, Luís Filipe
Botelho de Gusmão Cortes Rodrigues e Rui 'I'avares
Carvalho :\1aia e, do batalhão de metralhadoras
n ," 3,
.António da Silva Xeves, António Luís Vieira do Castro e :\lário Henrique Borges Cabral.
Alferes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade.
do
regimento
de infantaria
n. o ti, José de t 'umpos Cordeiru, Alvaro Gonçalves de Azevedo, António Rodrigues Pinelo, António Albino Pereira. Joaquim Viana
da Fonseca
c .Iosé Vitorino Machudo e, do batalhão
de metralhadoras
11,0 3, Henrique
Veiga de Macedo,
)fário Abílio de Almeida e Pedro Ribeiro de Souaa
Barbosa.
Centro de mobilização de infantaria n,· 7

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do
regimento de infantaria n." 7, Manuel Antunes de Andrade, "Manuel José Gomes Castilho e Vasco de Albuquol'(lue Quintnnílha .
•\Ifere'
milicianos
do infantaria,
em dis})Qnibilidade, do
regimento
de infantaria
n." 7, Rui Acácio da Silva
Luz, José Lopes Ferreira
e António Gouveia Dias
Rocha.
Centro de mobilização do infantaria n.· 8

Tenentes milicianos de infantaria, em dispnnibilidade,
do
regimento de infantaria n.? 8, JOlSó António de Araújo,
Guilherme
de Freitas
Bossa, Joaquim
Simão , Jorge
Brito dos Santos, Adriano da Costa Pinheiro, l lormenegildo Henrique
de Cnrvalho Maia. Tomás Gonçalves de Andrude
.1osé Bento Rodrigues
da Cunha
Azpvo(lo e, <lo batalhão de caçadores n. o !l, Cl'sar Pinto
de Amorim,
António Martins
osta, António
Dias,
Albino Fernandes
Baptista, Aníbal Coelho de Melo,
Fernando
Suares Carneiro e Fernando
Gomos Rosas,
•\lfet'~s milicianos
de infuntnria , em dbponihilidade,
do
regunonto
de iufuntnria n.? ~, Eliseu Alberto Gon<:alves Azevedo,
Elói Alves Veloso Gomes de Barros e
.J orge Fidelino 1.,01>0 da Costa Fip;ueiredo,
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n. o 9

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade.
do
regimento
de infantaria 1l.0 0, Armando José Gonçalves, Mário José Sobral de Carvalho, Adriano Barroso
Coelho Alvos e Alfredo Teixeira da COKtn Pereira.
Alferes miliciano de infantaria,
do regimento
de iufuntaria n." 9, Francisco
Grundão.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 10

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria n.? 10, Arnaldo Horta Santos.
Celestino Lopes Rosa Neto, Armando Gonçalves Mourisca, Alcino da Costa do Couto, António Gomes da
Cunha e Maia Mendonça,
.João N unes Maio e Francisco Lourenço
da Costa.
Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do
regimento
do infantaria
n,o 10, Arlindo Ferreira
de
Azevedo, Mário José Pires, Amílcar do Carvalho Grijó
e Tomús Alexandre
Cabral Archer de Carvalho.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o II

Tenentes milicianos de infantaria, em dispouibilidadc,
do
regimento
de infantaria n.? 11, Augusto Vasco Mera
Pinto de Magalhães,
Alberto
Elói Borges Cardoso,
J osé Parada Monteiro, J osé Pedro Dias, Mário Luís
Machado Oampeão, António Delgado e Joaquim Cordeiro Jacou.
Alferos milicianos do infantaria,
orn disponibilidade,
do
regimento de infantaria n.? 11, Mário dos Santos Leitão, .Tergo Nunes Torreira
do Sousa, Mário Hor ges
de Macedo (' David Alexandre
Macedo Ribeiro.
Centro de mobilização

de infantaria

n. o 12

Tenentes milicianos 0(' infantaria, em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
11.° 12, João
da Silva Cavalheiro, Gustavo
Neto Miranda,
António
de Freitas
Silva, Antero Augusto Sobral, José Leandro, Eustáquio Gualborto
Gomes, Armindo
tia Silva, Ricardo
Garcia de Oliveira o Alvaro Eurico Gonçalves e, do
batalhão de metralhadoras
n. o 2, José Lopes Branco,
Luís António Matos Lima O Bento JOSt~ Freire Barreto ~falva ~fatoso.
Alferes tnilicianos do infantaria,
em dispouihilidudo,
do
regimento
de infantaria
n." l~, Cúndido Alvos Fer·
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reira, Luís Filipe do Nascimento,
Nénio .Agr.ipa de
Sousa Moreira, Carlos de Figueiredo
Nunes, .J osé J oaquim da Encarnação
e Sousa, Alfredo Antunes
dos
Santos e Adelino Lopes da Rocha e, do batalhão de
metralhadoras
n. o 3. .J oii () Barros Peralta.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 13

Tenentes milicianos de infantaria,
cm disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n." 13, Manuel Soares
da
Costa, Carlos do Castro Silva Barros. Francisco Ribeiro Cardoso,
Aniceto
da Costa Santos,
Arnaldo
Amândio
Monteiro
do Nascimento,
Munuel Martins
Alves e Francisco
de
ousa Rios; do batalhão
de
caçadores
n.? 3, João Lico Lopes, Joaquim Ferreira
Guedes, Silvino Barreiros
e Alvaro da Silva Esteves
Pereira e, do batalhão de caçadores n." lU, Joaquim
Porfírio de Sousa Boura, Evaristo dos Anjos Ferreira
e Augusto Simões da Silvu.
Alferes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
do
regimento de infantaria n." 13. Albertino Ferreira Ribeiro e .T osé Mariu Pais Machado ; do batalhão
de
caçadores
n." 3, Álvaro da Silva Esteves Pereira e,
do batalhão de caçadores n. ° 10, Armando Vaz Caldas.
Centro de mobilização de infantaria n. ° 14

'I'enentos milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
n.? 140, Fernando
da Silva
1\louga, Carlos Pereira de Andrude, Frederico Alberto
'rimóteo e Diogo Firmo Cavaco; do batalhão de caçadores 11." 7, Orlindo de Matos Pacheco, Horácio Alberto Santos e Joaquim Vitorino ..:amorudo
e, em disponibilidade,
Múrio Ferreira
de Matos.
Alferes milicianos de infautaria,
em disponibilidade,
do
regimento
Ile iufantaria
u." 14, Jus!" Figueira
dI'
Araújo,
António
dos Santos Almeida e Isidro Folgado
Crespo.
Centro de mobilização de infantaria n.O 15

TellOl~tes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria
11.° 15,
Francisco
Antunes,
li'rancisco
Pereira,
Hui Fernando
Reis Víeiru, Júlio
Afonso
Amarul, Fernando
Aueusto
Esteves e Eueénio
. .
lO!
~
V terra; do batalhão de caçadores n ,? 2. Cristiano Carlos Leitão Balldeira e António Nunes 1', do batalhão de
ca<;ndores n ," (i, JIISÓ Lucas Falcão, José David, Albano
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Pereira
da Cunha Pina f' Heliodoro Vitorino Marini
Bragança.
Alferes
miliciano de infantaria,
em disponibilidade.
do
regimento
de j nfantaria
II.o 15, Fernando
Alfredo de
Barros Almeida.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 16

Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
do
regímen to de infantaria
11.0 H), Rui de Sá Mesquita
Tavares,
António Valdemar de Lima Gomes Teixeira,
João Ferreira
Cabral, Jaime da Silva Magalhães, Manuol .J oaquim Félix Rod rigues, José de Figueiredo
Ladeiras,
Agostinho Soares. A ntónio
de ~[elo Duarte
Silva. Franciseo
Dinis Claro Delicado. Francisco
Bsteves Ribeiro e A nt611io Prudente
Ferreira
e, do batalhão de caçadores 11.0 8, Dédalo de Sousa Leitão.
Alferes milicianos de infantaria.
em disponibilidade,
do
regimento
de infantaria 11.° 1ü, José ~lItúlli() Leandro
C', do batalhiio
de caçadores
11.0 8, Alvaro
Francisco
Travaços Valdez Osório DeI ~T egro Ferreira.
Centro de mobilização

de infantaria

n.O 17

Tenentes
milicianos de infantaria,
do batalhão independente de infantaria
11.° 17, João
Goulart Bettencourt
e Francisco
Mondes Pereira ; da base aérea 11.0 -l,
Amaury Cruz de Carvalho e, de artilharia,
da bateria
independente
de defesa de costa n. o 1, Afonso Grilo
Dias Aidos, todos em disponibilidade.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 19

'I'cnentes milicianos de infantaria. em dispunibilidude,
do
.batalhão
independeuto
de infantaria
11.0 19, .Iosé
Augusto de Sousa Torres.
Henrique
de :-;ousa Alves,
Luis Simão Mendes. João Baptista Mondes o Mário
Cauuto Pereira.
Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
do
batalhão
independente
de iufuntaria
11.0 19. Manuel
Leal e \T asco dns Reis Gouçulves.
Centro de mobilização

de infantaria

n.· 20

Tenentes
milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
do batalhão de metralhadoras
11.° 1, Carlo» Marcelino
Paiva e Carlos da Silva Pinheiro e, do batalhão de engellhos, Rogério José Paula Bustos e Mário Guilherme
Vieira da Silva Carvalho Campos.
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Alferes milicianos de infantaria.
em disponibilidade.
do
batalhão de metralhadoras 11.° 1) J Oi:LO Jardim Sp inola.
Hum berto de Castro Pereira) José Rodrigues Redondo
e Lourenço
O onçalves Viegas.
Centro de mobilização de artilharia n. o I

~

Tenente
miliciano de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia
ligf'ira 11.° 1. Ricardo Lopes
Teixeira.
Centro de mobilização de artilharia n. 2
O

Tenente miliciano (le artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia
ligeira n.? ~, José Joaquim
Alves Monteiro.
Alferes milicianos de artilharia,
cm disponibilidade,
do
regimento
do artilharia ligeira n." 2, Sérgio Valentim
Camacho (' José Luis Rodrigues ::\lartin;;.
Centro de mobilização de artilharia n. o 3

Tenentos milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia
ligeira 11.° ;3, Manuel Rodrigues Elias da Costa, Fernando
Franco Viçoso O António de A velar Marinho Falcão.
Alfores milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do
regimento de artilharia ligeira n." H, ~\dão Gomes da
Silnt e, do regimento
de artilharia
do costa, Tomás
da Rocha Leão do Sousa Eiró.
Centro de mobilização de artilharia n.o 5

Tenento miliciano de artilharia,
em
regimento de artilharia ligeira n.?
do Sousu Cavaco.
Alfen's milicianos de artilharia,
cm
regimento de artilharia ligeira n."
doso, Car-los Abel Aires c Jorge

disponibilidade,
do
Correia

6. Augusto

disponibilidade,

do

5, Lúcio Pinto CarJoaquim do Castro

'I'avares.
Centro de mobilização de artilharia n.o 6

'I'enento miliciano d!' artilharia:
em disponibilidade,
do
reguuento
<lo artilharia
pesada n.? 1, Eurico Neves
Sa1<'1' Grado.
Centro de mobilização de artilharia n.O 7

TenOl~te miliciano de artilharia,
em disponihilidade,
~o
regimento
de artilharia
pesada n.? ~, Sérgio Pereira
da Silva,
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Tenente' miliciano (lo artilharia,
em disponibilidudc,
do
regimento
de artilharia
n. ° 6, Fernando
Dias Castelo.
Centro de mobilização

de artilharia

11.· 10

Tenentes milicianos de artilharia:
em disponibilidade,
do
regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, Artur Nunes
Pires da Mota, Silvio Arnaldo Dinis Morão, Múrio
Duarte Morgado Lorv ; do grupo do artilharia
contra
aeronaves n.? 1, Diamantino Augusto da Costa Soares,
Fernando
Brito Pereira,
Mário Augusto Correia da
Costa, Egas de Fontes Pereira <1(' Melo Monteiro e
Barros e Fernando
JOl:lP Faria Amorim e, licenciado,
(!a brigada n." 7 de caminhos de 1'('1'1'0, Jos(' Frederico
Alvaro de Sousa e Brito.
Centro de mobilização

de artilharia

n. o II

Alferes miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
do
gru [lO do artil lrar in contra aeronaves
n. ° :!, ::\ranuel
..Alexandre Madruga.
Centro de mobilização

de cavalaria

n.· I

Tenontc miliciano de cavalaria,
em disponibilidade,
do
BPlltOH Prata
regimento
de cavalaria
D.O 6, Fernando
Dias.
Centro de mobilização

de cavalaria

n. o 2

'I'enente
miliciano
<1(' cavalaria,
em disponibilidade,
do
regimento
de cavalaria n. o 6, Josó Pinto Ferreiru.
Alferes milicianos do cavalaria,
em disponibilidadr-,
do
regimento
de cuvalaria
n.? 6, .Jo~Ó Eduardo
de Ma('0([0
Moreira Sales e Augusto de Almoid» do Ulivoiru

e Sousa.
Centro de mobilização

de cavalaria

n. o 3

Tenentes
milicianos
do cavalarin , em dispouibilidude,
do regimento
do lunceiros
n.? 1, Joaquim Augusto
(todinho de Mira, Manuel da Conceição Lince gs~abelado; (lo regimento
de Iancoiros 11.° 2, Luis do Avila
e Castro ; do regimento
de cavalaria n." 7, Domingos
(lo Morais "Monteiro; do regimento
de cavalaria 11.0 8,
)Ianuel
Marques
do Andrade
e J OSÓ Vasco Falcão
Sacadura e, do regimento de artilharia
antiaérea 11."a,
Luís Augusto Grund- V aux Barbosa.
Alferes
milicianos
de cavaluria, em disponibilidade,
do
regimento
de Ianceiros
n. o 1, António Gouinho Mó-
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nica; do regimento de cavalaria n." 3, António Chitas
:\fal'tins e, do regimento de cavalaria n.? 8, Francisco
COI'I'('ia K oves.
Centro de mobilização de engenharia n. o r

Tenentes
milicianos de engenharia,
em disponibilidade,
!10 regimento de engenharia
n.? 1, Luís Afonso Garizo
do Carmn, Armando dos Santos Cruz, José tios Santos
Baptista, António Henriques
Nunes Coelho, Valdemar
(le Orey, .Iaime Rodrigues Nina, Artur Cândido Camisa,
Ciro de ( >livcira Pinto e J OS!\Munuel Gonçalves Figueira.
Alferes miliciano de engenhnriu,
r-rn disponibilidnde,
do
l'('gilll!'nto de engpnharia n ," 1. Hui )lúrio dI' Oliveira
Pedroiru de Aliucida.
Centro de mobilização de engenharia n.o 2

Tonentos milicianos
do cngcnhal'i:l, CIl1 dispnniuilidade,
do regimento
do !'llgcnllHl'ia n." ~, RO;;t'l'io Afonso,
llrasllio :\fal'tins da FOllSPC<l, Adallx-rt« de Andrade.
Xlanucl Lopes de Aninriu, o Manuel .Iorg<' (It' Sousa
( 'osta,
Centro de mobilização de engenharia n." 3

Tollcnt<'s milicianos
de l'ng!'nharia.
em disponibilidade,
do batalhào
de teh'grafista~,
llilúl'io Pereira (Ie Vasvoucclos Cruz, António Pereira )Iarql1Cfl o Franklin
,J úlio Gomes.
Alferes miliciano de Pllgelllwria, <'UI .lisponibilidndc,
do
hatalhâo de telcgrufistas Júlio Freire 'I'omudo Barata.
Centro de mobilização de engenharia n." 4

TOIlelltes milicianos
dl' ongonhuriu, cm disponibilidade,
do batalhào
cip puutouciros,
António da Silvu Neto,
Basílio Pinto Fernandes
Jurze e .JOS(" Rebolo Castelo
'
n
I'I':II1<'O
da GalIla.
Centro de mobilização de engenharia n. o 5

1\'nontes milicinnos

de engenharia,
<'!Jl disponibilidade,
de caminhos de forro, Alvaro dos Santos
o iilvu, Lub A(·[\I·io Pprcira Dia' lTC'uriques e António .Toi'tO Barroso AlltUIlO .
tio batalhão

Centro de mobilização do serviço de saúde n.· I

T<'n_entes miliciallos médi('oi;, om disponibilidade,
do regnIlcnto dI' infantaria
II.o 1. Francisco
<le Sousa Falt'ao; do regilJlento de illfantaria
11.° :t ]o'prnan(lo Mar-
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celino da Encarnação ; do regimento de infantaria n. ° f),
<la, Costa Abrunhosa ; do regimento
de infantaria n.? 11, Luis Maria Estevão Cabrita; do regimonto de infantaria
n.? 16, Alberto Francisco
Silva;
do regimento
de artilharia
de costa, Máriu Ribeiro
Freire Ruas o, do 1.0 grupo de companhias de saúde,
Joaquim
Seabra Dinis, Arnaldo
Damião Vilela Teixeira Dinis, J osé Filipr. Cameiro Neto Rebelo, Daniel
Brasão Machado, António Dolores Rendas (\ José Maria dos Santos.
Alferes milicianos médicos, cm disponibilidade,
do regimento ele infantaria
n.? 1.. João JOS0 Paredes Coca;
do regimento
de infantaria n.? 4, Gil Soares Brundão ;
do reginwnto de infantaria n.? J, Daniel Augusto Leite
Bacelar
c Luís José Mendes ; do regimento de infantaria 11.° ln, Carlos Pessoa Elias da Costa; do batalhão do caçadores
n." 5, Adriano
Augusto
Martins
Amado;
do batalhão do caçadores 11.° 8. JOi"lO Carlos
Mirabcnu Cruz; do regimento de artil hariu pesada n.? 1.
V asco Artur N uvurro de Andrade Chichorro ; do grupo
de companhias
do trem auto, João de Matos Ferreira
Romãoziuho ; da base aérea n.? 1, Manuel Reimão da
. Cunha Piuto;
do L" grupo de compnnhias
do saúde,
J 08<' J oaquim Moreira Braga (\ Fernando Manuol da
Silva Santos e, do 2.° grupo de compunhias do suhsistências, António AUgUHtO :-l0C]ueir:t ::\l('lld(·~.
Aspirante
a oficial miliciano médico, ('JU disponihilidade ,
do 1.0 grupo de companhias de saúde, Ruul Pires :\fartins da Rocha.

1"0 Cabral

Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

Tenentes milicianos médicos, em disponibilidade.
do l'I\gimonto de infantaria
n." 8. António Manuel Duarte
Mcndos ; do regimento
do infuntariu
n." 14, Manuel
Rodrigues
o, do ~.o grupo de compnnhins d(· saúde.
Almiro da Costa Lo])<,s, Manuol Lopl'~ de J\zc\'oclo
Fcrnan<ks,
.Joaquim !<'orreim Hé~l ("('J'nando '-entnra
Outeiro e Rui )1~st<,Yes~\ hl'(\u.
Alferes
milic'ianoH médicos. ('m <1i~pollihili<ltt<l(', do l'ogimonto de infuntaria D.o 14, Manuel Corrpin; do Lata]h~LO do caçadores
!l.o 1, Raimundo
S(\rgio Maria de
Noronha;
do regi monto d<' artilharia ligeira n.o f>, .TOK(\
Moreira Montoiru;
do grupo dp artilharia ('ontra :toro·
naye~ n.o ~, Acúcio Alhprto '('oi.-pim CoPlho; do n\gimonto dn ('[walaria n. (1 f>, J 08<\ da Gra<;a C Sih'a Hoda,
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Cerveira de :\Ioura, Luís Diogo de Sousa
Lopes Horta c Costa; da base aérea I\. o :3, Palmiro
Nunes Baptista e, ao ~. o gruJlo de companhias
de
saúde, Albano dos Santos Pereira Ramos.
Evaristo

Centro de mobilização

de administração

militar

n.O I

Tenente miliciano
do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
do 1. o ~rupo de companhias de
subsistõncius,
António Vasconeolos Raposo.
Alferes uiiliciauos
do serviço de administração
militar,
em disponihilidude,
do regimento de infantaria n. o 15,
.Toão Augusto dos Santos Oliveira Pinto e Francisco
Galiza de Sousa F'reitus ; do regimento de engenharia
n." ~, ~lanuol José Stichuner Lucasta c, do 1.0 grupo
de companhias
subsistôncias,
Eduardo João Pereira
de Figueiredo
Lory e António da Costa Morais.

ao

Centro de mobilização

de administração

militar

n.O 2

Tenentes milicianos do serviço de administração
militar,
em disponibilidade,
<lo,batalhão de motralhudoras
n. o 2,
António Rodrigues Pinto Ferreira e, do 2. o grupp de
• companhias de subsistências,
.António Corveló de Ávila.
Alferes milicianos
do serviço de administração
militar,
em dlsponibilidade,
do hatalhão
de caçadores n. o 8,
António
Gonçalvos
de Barros .Júnior; do regimento
de artilharia do costa, Luís dos Santos Pinto; do regimento de ongeuharia n,o 1, Alberto Jerónimo ela Silva ;
do gr\lpo (lo companhias
de trem auto, Alberto Marta
Lnurn e, do 1.0 grupo de companhias da saúde, Renato Viana Perdigão.

Por portaria de

1(;

de Junho de 1950:

Regimento de infantaria

Tenento
miliciano
~lorais.

médico
Batalhilo

Alvaro

de caçadores

n.' 5

Forrâo

Antunes

de

n.O 8

Alferes miliciano
de infantaria,
em disponibilidude,
do
batalhão do cacudores n. o 7, .J oão das ... ovos Abreu,
por motivo disciplinar.
T

Batalhão

Tenento
cardo

de caçadores

n.· 9

ruilir-innn
de infantaria,
em diHponibilidade,
Cláudio Correia Mendes.

Ri-
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Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Fernando Santana Tomás.
Batalhão de metralhadoras n. ° 3
Tenente miliciano de infantaria em disponibilidade, Artur
José Ferreira.
Centro de mobilização de infantaria n.O 10

Tenente miliciano de infantaria,
Ferraz Sacchetti Malheiro,
Regimento de artilharia

licenciado, José Barreto
ligeira n. ° 3

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia ligeira n. ° 4, Fernando Augusto Santos
e Castro, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O 2

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves 11.° 1, João Duarte Gonçalves Ramos, por pedir.
Brigada n. ° 3 de caminhos de ferro

Tenentes

milicianos médicos, licenciados, do centro de
do serviço de saúdo n.? 1, João Lourenço
e Fernando António de l\fugalhães Ilharco.

mobilização

Brigada n. ° 7 de caminhos de ferro

Alferes miliciano de infantaria, licenciado, do centro de
mobilizução do infantaria n.? 2, Leonardo Fernandes
dos Santos Ilhão.
1.° grupo de companhias de saúde

Aspirante a oficial miliciano médico, em disponibilidado,
do regimento de infantaria n." 2, .Iúlio Nunes Coelho.
1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de adminisu-açâo militar, em
disponibilidade, da B. D. Hepartição da 2. a Direcçâo-Geral deste Ministério, Vasco de Magalhães Simões
Freire.

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

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administrução
militar,
em disponibilidade,
do 1.0 grupo do companhias de subsistências,
José Vasco Oom Lima do A1moi <la Cardim.
Depósito de mobilização das forças expedicionárias

ás colónias

Tenentos miljeianos,
médicos, <lo regimento
de infantaria n.? 5, Alvaro Ferrão Antunes Morais, do centro <lo
mobilização
do serviço de saúde B.O 1, Hui Coutinho
de Vusconcelos
e Sá Coelho, do centro de mobilizaÇiLO do serviço <lo saúde n." ~, 1\1<1nue1Garrido
Viana,
e, do serviço de administracão
militar. do ~. ° grupo
de companhias de subsistôucias, Leonel Caldas Silvério.
Alferes milicianos do servi 'o de udministração
militar,
do 1.0 grupo do companhias de subsistências,
Gilberto
Tolos l 'abral Sncudura e l\ligu<'l :'Ifaria ue Jesus Guilnal'àes Pestana da Silv« o. do ~,o grupo de companhias de subsistêncius,
Eu~énio do Jesus Aires.

Por portaria de 23 de Junho de 1950:
Batalhão de caçadores n.O 5

Aspirante:; 11 oficial milicinuos de infantaria, do regimento
de iufanturia 11,° 1, .TOS(; Alberto Neves Rato, do regimento de infantaria
n." fJ, Carlos Teixeira do Queirói:!
Pore ira ~1:tsl'aronhas de Lemos, do regimento
de infanbria
n.? IB, Fernando
Gah'ão dos Santos, do hatalhão de caçadores
n," 1, Fernando
:\Ianuel Oliveira
Noronha e, do batalhão de metralhadoras
n.? 1, :\fanuel Amândio Correia (lo ( ampos Mendes de Oliveira.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Aspirantes
a oficial milicianos do infantaria, do hatalhâo
de caçndores n.? 5, Fernando Augusto da Costu Souto
e Moura, .lusé Dias Marques e José Joaquim das Neves Martins.
Batalhão de engenhos

Aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, do batalhão
de caçadores n.? 5, Luis Filipe Fernandes
da Silveiru
e Lorena Ermiua o Fernando
Alvo:; ~Iartins.
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ligeira n.O I

Tenentes milicianos do artilharia,
em disponibilidade,
do
extinto grupo iudepondente
do artilhurin do montanha,
António Francisco
Alves :l\fal'tins e António Rodrigues
de Oliveira.
Alferes milicianos de artilharia,
cm disponibilidade,
do
extinto grupo independente
do artilharia de montanha,
Sebastião
António do Rosário Santos Azevedo, An tónio Augusto
Cardona
Teixeira,
Armando
Ir umberto
de Oliveira Júnior e António Carlos Ncgueira.
Aspirante
n oficial miliciano do artilharia,
cm disponibilidado, do oxtinto grupo independente
do artilharia de
montanha,
Manuel Gonçalvcs.
Regimento de artilharia

ligeira n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
do
extinto grupo independente
de artilharia de montanha,
António Ferreira
Duarte o António Gonçalyes de Almoida.
Alferos milicianos do artilharia,
em disponibilidade,
do
extinto grupo independente
de artilharia de montanha,
J oüo Luis Pereira, António Caetano ::\Iach ado e Silva de
Sá Couto da Cunha Sampaio Maia, António César Ferreira, António 'I'orres e Alexandre
'I'omás de Morais
Sarmento Ferroíru.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Tenentes milicianos de artilharia,
em disponibilidnde,
do
extinto grupo iudopendonto
do nrtilhari.; de montanha,
Camilo Rodrigues e Belmiro Rodrigues 'roi .oiru,
Alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
do
extinto grupo indopendcnto
do artilharia de montanha,
Alfredo Emidio Pinto de Sousa Pimoutol, Almiro Gomes Lopes, António Jardim Bettoncourt o Adolino da
Silva Carvalho.
Aspirante
a oficial miliciano de artilharia,
em disponibiI idade, do extinto grupo independonto
de artilharia de
montanha,
António Emídio da Silva Abrnntcs,
Regimento de artilharia

ligeira n. o 4

Tenente
miliciano do artilharia,
em disponibilidndc,
<lo
extinto grupo independente
do artilharia de montanha,
Diogo Pinho dos Santos Hego.
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Alferes milicianos de artilharia,
em clisponibiliuado,
do
r xtinto grupo independente
de artilharia de montanha
"r
.
1"\ ngelo
(lo Almeida, j\ rtur I"b
li erro
Lopes, António ,
Pais Lopes do Xlclo, Armando dos Reis Quaresma,
1':llclidps l'iglll'ira da Costa o Fernando
Corte Real
Gra<;<t e Si" a .
Aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em di!<pOllibilidado, do extinto grllpo indopendoute
de artilharia
de montanha, ~lanllPI da Silva Gaio do Oliveira Estovos e ~IlUO Xlanuel de Carvalho Martins.
Regimento de artilharia

ligeira

n. ° 5

'I'encnto milieiano <10 artilharia,
em dispouihilidade,
do
vxtinto _L!TllpOindependente
de artilharia do montanhu,

Frnncisco Ferreira ~ 0\'0.
Alfores m ilieianos do artilharia,
do extinto grllpo indoIwnUl'llto do artilharia 110 uiontanhn, .Iosó Porciru Pinto
T

e ~\hl'l 1\1\'0::; do Laccrd« o, om disponibilidade,
Henrique do .l\ Imoi da Barreiros l' Ilídio do Figueiredo :\[i-

nif\tro.
Regimento de artilharia

n.O 6

Tenente miliciano do artilharia, em disponihilidado,
do
<'.'tinto grupo independente
do artilharia do montanha,
.T Osó Fruncisco dI' Leão Ferreira dt· Almeida.
~\lfel'<'s milicianos dI' artilharia, em disponibilidade,
do
eXTinto gl'UjlO independente
do artilharia de montanha,
.To>;' :\1allul'l dos Santos Vioiru, Joaquim Barros Sousa
Tintim, JOiLO do Couto Novos e Jorge Daniel :::lousa
Aguial·.
Asp.il?lltl" a oficinl milicianos <10artilharia, 1'111 disponihIlldadl', do 1'. tinto gl'll[lo indeppn(!t-nto d' artilharia
I~e montanha, Antúnio Domingl)s Tü'b('lo e .Jaime :\Iar·
tlll ho FplTeira :\[pirell' .
Regimento de artilharia

pesada n." I

l'cnel~tl'S milicianos de [Irtilhnrin, cm disponihilidadl', do
IIxtllltO grllpo indPjl0lHII'llto dI' artilharia do 1I10ntanha,
.Tosé ~\lIgllstO DaYiu Cruz {'"rl'ira o Luís Pillto ,Afonso.
Alfcl",'s lIlilieianos do artilharia, elll di. pOllibilidadll. do
pxtlllto gl'llj>o ind0pcndl'nto do ,Irtilharin do montanha,
Luís .1()~I~:\[ontci 1'0 ~()a rl's <1l' .A Ibl'r~aria Dilli~, Luís
de Un.tro :\[oirph'. Frt'itas,
:\falluol Tl'i. "ir:! lIfClIU('R,
:\fanu"l di' .\Imcidll \'ide, :\Ianu ,I :\faria Pontv Oli\'1t
e ::\lanuel til' .Alm ida ['aehee!).
.
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Aspirantes a oficial milicianos do artilharia, do extinto
grupo independente de artilharia de montanha, Acrisio
Tendinha do Sampaio Nunes e Ismael Baptista Pimentel e, em disponibilidade, Armindo Vasco Campos Saraiva e José Lisboa de Carvalho Almeida.
Regimento de artilharia

pesada n.O2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
extinto grupo iudopendente de artilharia de montanha,
Manuel Lino Pires e Manuel Amílcar Vieira.
Alferes milicianos de artilharia, do extinto grupo independente de artilharia de montanha, António Unimano
Fortes dos Santos Ferreira e, em disponibilidade, Miguel José Assunção Pereira e Mário Alberto elo Campos Marques Pinto.
Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, do
extinto grupo independente de artilharia do montanha,
Mário Augusto Soares Carrupatoso o Marcos Afonso
Alves Ferreira.
Alferes milicianos de artilharia, do extinto grupo independente de artilharia de montanha, João de Almeida
Leitão e, em disponibilidade, Mário Raul Zagnlo de
Lima, Maximiano de Carvalho, Nicolau do ::\[ondonça
Cabral Parreira do Amaral. N orherto Cardoso de 1\1eneses, Rui Barros Costa e Rogério de Castro Louroiro
Pinto dos Santos.
Aspirantes a oficial milicianos de artilharia, do extinto
grupo independente do artilharia de montanha, Glowillo
Américo Marques, António Augusto Paradinha o António de Almeida ~\lbuquorquo o Castro.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Tenentes milicianos de aeronáutica, em disponibilidade,
da base aérea n. o 4, Vítor :\Ianuel Marques Arcdo
Soveral e Vitor Uaria Peilo da Costa Maia.

Por portarias de 7 de Julho de 1980:
Regimento de Infantaria n.· 4

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Jorge
Sherry dos Santos.

2.· Série
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Tenente miliciano de infantaria,
rio Ferreira de Figueiredo.
Centro de mobilização

N.o 9

n.O 9

em disponibilidade, Mán.v

de infantaria

Tenonte miliciano de infantaria,
Oliveira Serrano.
Regimento de artilharia
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5

licenciado, Joaquim de
ligeira

n.O 4

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade do
depósito de mobilizução das forcas expedicionárias às
colónias, José Luís Gaivão da Câmara Leme.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do grupo de
artilharia contra aeronaves n." 2, João Martins de
Azevedo o Silva.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 9

Tenonto miliciano de artilharia, Iiccnciado, Horácio Martins Ferros.
Centro de mobilização

de artilharia

n.O 10

'l'enente miliciano da artilharia, licenciado, Mateus Henrique Orlando Godinho de Mira.
Depósito de mobilização das forças expedicionárias

às colónias

Alferes miliciano do serviço ele administruçâo militar, do
l.~ grupo do companhias de subsistências, Amaro Ferreiru Baptista.

vMinistério da Guerra _I.a

DEClARAÇOES
Direcção-Geral-

2.a Repartição

1) 1;-; do destncamento misto do Forte do Almada,
~lão do batalhão de engenhos, o tenente miliciano do
lIlfantaria Vitor :'!fauuol dos Santos "Moreira, que, por
portaria de 1 de Dezombro do 19-i9, publicada na Ordem
, d,,) E.drcito n.? 2, ~.a série, do corrente ano, foi promovído ao actual posto.
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:?) Chama-se Nuno Gonçalo Bachú de Almeida Hibeiro, e não Nuno Gonçalves Bacha do Almeida Rihoiro ,
o alferes miliciano do batalhão
do cncadores u, ° 8 (111<',
por portaria
de BO de Novembro de 1940, publicada na
Ordem do Exército H,O 2, 2," série, do corrente ano, foi
promovido
ao actual posto.
3) Chama-se Abdel Lourosa c Silva, e não Abel Lourosa e Silva, o alferes miliciano de infantaria,
do regimento de infantaria n.? G, promovido ao actual posto por
portaria
do 00 de Novembro
do 10.J.9, publicuda
nn
Ordem da E,l'('/'cito u." 2, 2." súric, (lo corronto ano.
4) Encontravam-se
IU1
ofcctividado
do serviço
na
data da promocão,
O não na disponihilidndo,
corno foi
publicado,
os alferes milicianos de infantaria,
do rpgimonto de infantaria n.? 11, Eduardo dos :-;antos ('a[1(\la,
e de artilharia,
do n'gilllollto de artilharia
]H'sada !l. o :~,
Luis Augusto N oguoira Viu lia, quo, por portaria do BO
de N ovcmlrro de 1\)40, publ icada na Ordem do E,r'I;l'cito
n." 2, 2." série, do corrente ano, foram promovidos ao
actual posto.

5) Chama-se Henrique Terreiro Gulha, o nâo Henrique
Ferreira
Galha,
o alferes miliciano de infantaria,
da
2." companhia de depósito e rocrutnmento
(:\foc;umbiquo),
que, por portaria de :30 de Novombro de lf).J.H. publicada
na Grdem do Exh'cito n ,? 2, 2.:1 série, do corrente ano,
foi promovido
ao actual posto.
G) Pertence
ao batalhão de engenhos,
e não ao batalhão do especinlistns,
o alferes miliciano <1(' infantaria,
em disponihilidade,
Augusto
da .:\S:';llIlc.:~lO Fernandes
Mar+in«, promovido
ao actual posto por portaria de no
ele 1 ovornbro de 1 f).J.H, publicada na Ordem do Eicército
n." ~, 2." série, do corrente ano.
T

7) Conta a antiguidade
dosd« 1 do t\ overuhro, c niio
desde 1 de Dezembro
de 1\)49, o alferes miliciano do
infantaria,
do hutalhâo do ong0!lJlo!', F'runr-isco Coplho
de Mouru, p]'omo\'ido
ao actual posto }lOI' portaria do
W de ])ezPIllh]'o de 19.J.f), puhlicada na 01'111'1// do R.r·11rcito 11.° 2, 2." série, do tOrrollte ano.

8) Conta a antiguidade
do actual posto a('~de 1 do
Novemhro do 1!).i(), e nill) dosde 1 de !To\'Olllhro dr' 1948,
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o alferes miliciano de infantaria ~Ialluel Caldoíru Louro,
do batalhão de caçadores
n.? :?, da colónia de Angola,
promovido
por portaria
de :?5 de Novembro
de 1048,
inserta na Ordem do Exército n.? 10, 2." sério, elo mesmo
ano.

9) Chama-se Alberto Dias de Sousa Rio, e não Alberto Dias dr' ~onsa Rios, o nspirante a oficiul miliciauo
promovido para o batalhão do ongenhos pela Ordem do
Exército n. o 4, 2. ti série, do corrente ano.
10) Chuma-se Fernando
Hui Gonçalves Sequeira Cantinho, e não Bernardo Hui Gonçalves Sequeira Cantinho,
o aspiranto
11 oficial miliciano
promovido para O regimonto de artilharia ligeira u." 1 pola Urdem do Exército
~
n,° 4, 2." série, do corrente
ano.

11) Chama-se Armando Sérgio de Assis Figueira do
Paço, e não Armando
~órgio de _\~sis Figueiredo
do
Paç.!), o aspirante
a oficial miliciano promovido para o
r~guncllto
de artil haria ligeira n. o 1 pela Ordem do
l;';:T.:tl·cito11.0 4, 2.1\ série, do corrente ano.
12) Chama-so José Teixeira Farias. o não JOS(~ Teixeira Faria,
o aspirante
a oficial miliciano promovido
lJara o regimento de artilharia
ligeira n.? 1 pela Ordem
do Rrrb'cito n.? 4, 2." série, do corrente ano.
13) Chama-se Luís Fornnndo
Gomes Ramos, e não
~~ís !<'ernandes Gomes Ramos, o aspirante a oficial miicinno promovido
para () regimonto
de artilharia
de
costa pela Urdem do Exército n." 4, 2." série, do corrente ano.
~14) Clmuta-so José Filipe Lopes do Rosário Nunes, o
nao . .J.orge Filipe Lopes do Rosário Nunes, o aspirante
a oficial miliciano promovido para o grupo de artilharia
~ontra aeronaves
n. o 1 pela O relem do E.l·ército n. ° 4,
"-, a
,.
.... seno, dn corrente ano.
15) Chama-se António Manuel Pinto Sotero. c não Antúni(~ Manuel Sotero, o aspirante a oficial miliciano pro~OYldo para o regimento do artilharia pesada n.? 3 pela
rdem do E,l'(:/'cito H.O 4, 2." série, do corrente ano.
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16) É do regimento de artilharia antiaérea fixa, e não
do regimento de artilharia ligeira n." 1, o tenente miliciano do artilharia Jorge Vítor de Melo Portugal da Silveira, que, por portaria de 1 de Dezembro de HIJ9,
publicada na Ordem do Exército n. o 2, 2. a série, do corrente ano, foi promovido ao actual posto.
17) Pertence ao regimento de artilharia de costa, e não
ao grupo de artilharia de costa, o tenente miliciano de
artilharia José dos Santos de Almeida, que, por portaria de 1 de Dezembro de 19.,1,9, publicada na Ordem do
Exército n. o 2, 2. a sério, do corrente uno, foi promovido
ao actual posto.

18) Chama ..se António Gomes da Gama Amaral, e não
António Gomes da Gama Aniacal, o alferes miliciano
de artilharia, do regimento de artilharia pesada n. o 1,
que, por portaria de 1 do Novembro do 19.,1,9, publicada
na Ordem do E{1JI!rcito n.? ~, 2.3. série, do corrente ano,
foi promovido ao actual posto.
19) Chama-se JOS0 Madeira da Silva, c não José Maria
da Silva, o alferes miliciano do regimento do artilharia
antiaérea fixa, (lue, por portaria de :30 de K ovombro de
1949, publicada na Ordem do Exército n." ~, 2.3. série,
do corrente ano, foi promovido ao actual posto.
20) Chama-se António J'oüo de Olivoira Pinheiro, e não
António de Oliveira Pinheiro, o alferes miliciano do regimento do engenharia n." :!, quo, por portaria de 30 de
Novembro de 19.,1,9, publicada na Ordem do Exércit»
n. o ~, 2. a série, do corrente ano, foi promovido ao actual
posto.
21) Nula e do nenluun efeito a declaração 1) da Ordem
do Exército n. o 2, 2. a sério, de l:3 do Janeiro do corrente

ano, na parte respeitante no alferes miliciano de engenharia José Ribeiro Duarte, por este oficial tor sido
promovido ao actual posto, contando a antiguidade desde
1 de Novembro do 194,8.
22) I~jalferes, e não tenente, o oficial miliciano António
Fernandes Tomás. Lopes da Cruz Araújo, que, por portaria do 1 do Novembro de 19-1-9,publicada na Urdem do
R.T.ército n. o :!, 2. a sério, do corrente ano, passou ii. situaçâo de adi <lo.
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23) Devo ser considerado
colocado 110 regimento
do
artilharia
ligeira n.? 5 o aspirante a oficial miliciano de
artilhnria
Bruno Fritsche Centener
Pereira
de Castro,
referido na portaria
do :30 de Junho do 19.,1,9, publicada
na Ordem do Exército
n. o 7, 2. a série, do mesmo ano.

24) Chama-se José Francisco
Caldeira Castel-Branco
Cordovil, o n;LO JOS(; Francisco
Caldeira Castelo Branco
Cordovil, o aspirante a oficial miliciano promovido para
o regimento
de artilharia
ligeira n." 1 pela Ordem do
Exército n. o .,1" 2. a série, do corrente ano .
. 25) Chama-se
Joaquim
Pires Naves, o não Joaquim
PITes Neyos, () uspiranto a oficial miliciano do cavalaria
que, peln Ordem do Exército n." 4, ~." série, do corrente
ano, foi promovido
para o regimento de cavalaria n. o 3.
" ~~) Chama-se i\[úrio Carvalho Brito das Vinhas, o não
.l.~l~:lO Carvulho Brito da Vinha, o aspirante a oficial
lI11hciallo (lo cavalaria
promovido
para o regimento
de
cavalaria n. ° 7 pela Ordem do Exército n. o 4, ~. a série,
do corrento ano.
27) Chamn-se Fernando
José llarcos Franco Feijóo ,
o. não Fernando
José Marques Feijó, o aspiruute a ofiC~al milieiun« do engenharia
Ilue, pela Ordem do E,rérCIto n." 4, :.?a. série: (lo corrente ano, foi promovido para
o batalhão do telcgrafistas.
~8) Chama.se .Iosé Inácio Sarmento de Vasconcelos
e
O.astro, e n:LO .Iosó Inácio de Vasconcelos
o Castro, () aspu'ante a oficial milicinuo do enuenharia
promovido
a
<lsto posto para (J bàtal hão de telegrafbtus
pela Ordem
do EXI'l'cito n. o 4, 2, a série, do corrente ano.
'>1...-

~-J) Ohama-so Fernando ....urgcdas Guerreiro Nunes, e
D:IO F'prnando
:\Ianuel •'argedas G uerreiro X IInOR, o aslllrantp
a oficial miliciano
médico promovido
para. o
1:° grupo de companhias (lo saúdo pela Ordem do R.l.'él'CLtO n. o 4, 2. a série,
rio corrente UJlO.

aO) I'erteneo ao 1.0 grupo de com pn nh ias (lo saúdo, e
1.° grupo do compunhias do suhsistôncins , o foi
}lI:O.IU.o\'ido
a alf('res miliciano médico, e não a alferes
1I1111~·I:.\Jlo
do servioo do adininistrução
militar, o nspirunto
N

Ilao no

a ohclUl miliciano

do mesmo serviço

.J ouquim Bernardino

I

41:.l

Mata

ORDEM DO EX:€RCITO N." 9
Artur,

que, por portaria

2." Sério

de 30 de Dezembro

1049, publicada na Ordem do Ecército
do corrente,
foi promovido à.q uole posto.

11.° ~,

de

2.a série,

:31) É colocado iinediamente ~t esquerda do aspirante
a oficial miliciano médico Carlos Alberto Plácido dE'
Sonsa o aspirante a oficial miliciano Júlio Nunes Coelho,
que, pela presente Ordem
oficial miliciano médico.

do Ecército;

tom pasfolugOlll a

3:.3) Chama-se
::\fal1uel Lopes, e não .1osó Lopes, o
alferes miliciano
farmaeôutico , em disponibilidade,
do
1.0 grupo ele companhias
de saúdo, que, por portaria do
BO de Novembro (lo 1!)J0, publicada na Ordem do E.rércifo
n." :,?, :.3," série. do corrente ano, foi promovido ao netuul
posto.

:m) Chama-se António Afonso Pala Carreiro, e não
António
Afonso Pais Carreiro,
o nlforos miliciano fa rmacôutico,
do 1.0 grupo de eOllljlall h ias do saúdo, que,
por portaria
de :?:$ de Dezembro do 1 \)4\), publicada na
Ordem do Ecército n.? 2, 2." sério, do corrente ano, fOL
colocado 1\0 Laboratório
Militar do Produtos
Qnunicos
o Fnrmacõuticos.
34-) Chama-se Hogério Alberto 'I'orroais Valente, o IlÜO
Rogério Augusto 'I'orruais
Valente, o alferes miliciano
(lo serviço do administrncão
militar que, por portaria de
:10 de Novembro do H)40. publicada na Ordem do Ecercito
11,° :!, ~,a sério,
do corrente ano, foi eolocado na hrigudu
1\.0 i\ de cuminhos
do forro.
3f» Uhama-se Alberto
I<;dllarclo Ó Dohortv Faria aI'
~l()rais, e não Alberto I'~dun1'do O Boherty Faria Morais.
() alferes mil iciano do servico <lo administrucão
mil itar ,
do 2,° grupo <lo companhias
do suhsistôucias,
qllr, POI"
portaria dn 1 de Novembro de ln!!), publicnda lia Ordrm
do EJ,'éI'cito n." 2, 2.:\ série, do corrente ano. foi proruovido ao actual pOHtO.

i3(;) Deixou (lo pertencer it brigada H.O 1 de cuminhos de
ferro desde 1 do Dozornbro de 1\),10 o alferes lIIili('iano
do reseJ'\'tt do ongonharia ::\fallucl Antullol'! de A lmoida.
:3í) Doixou de portOIlCl'I' :1 hl'igadan.o
a do (,:lminhos
de fOlTo desdo 1 (lo Janoiro do 1\);>() o alferes Illilit'iano
do rOti<'l'ya do engenharia .Tosô ?Iraria ']'011'8 da ~il\'a.
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38) Chama-se Miguel J udícibus, e não Miguel Judiei
Cruz, o capitão miliciano farmacêutico
de reserva que,
por portaria
de 2ti de Dezembro de 1049, publicada na
Ordem do Emército n.? 2, 2.a série, do corrente ano, teve
baixa do serviço.

Ministério
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30) Chama-se José Fernando
Leite ela Costa, e não
José Fernandes
Leite da Costa, o nspirante
a oficial
miliciano,
do regimento
do infantaria n. o 6, promovido
pela Ordem do Exército 11.° 4, 2." sério, do corrente ano.
40) Chama-se Pedro Gonçalo de Carvalho Correia, e
não Pedro Gonçalves de Carvalho Correia, IJ aspirante
a oti.eial miliciano, do regimento de infantaria n. o 8, pron~oVldo a este posto pela Ordem do Erército n.? 4, 2. a séne, do corrente ano.

41) Chama-se Manuel Domingos Angélico, e não Manuel Domino'ues Angélico, o aspirante a oficial miliciano
de infantari~
promo~·ido para o regimento de infantaria
n.v 8 pela Ordem do Exército n." 4, 2.a série, do corrente
ano.
42) Chama-se
1)~:i~ Eduardo

Levi Eduardo
do .Amaral Lito, e não
do Amaral Lito, o nspirante a oficial
llullc1u.no, do bata lhiio do caçadores u, ° 3, promovido por
portarltt de 23 de Fevereiro
último. publicada na Ordem
do Exército n.? 4, 2.a série, do corrente ano.
4.3) Era do regimento
de infantaria
11.° 8, O não do
r~gllnoIlto do infantaria
n. o G, o nspiranto a oficial milietano de artilharia
do campanha Duarte Nuno Coelho
Lemos, promovido para o regimento do artilharia pesada
n. () 1 pela Ordem do Exército n. ° 4, :2. a série, do corrente
ano.
~4) Chama-se Joüo VU7. Brites Moita, O não João Vaz
Brito Moita, o aspirante a oficial miliciano de artilhuria
de campanha promovido
lJara o reaimento de artilharia
o
n. ° G' pe 1a Ordem do Exército 11.° 4,2.1\
série, do corrente
ano.
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45) Chama-se Rui Mário da Silva Galvão , e não Rui
Mário da Silva Gaivão, o aspirante
a oficial miliciano
de artilharia
de campanha promovido para o regimento
de artilharia
pesada n." H por portaria
do ~4 de Fevereiro, inserta na Ordem do Exército n." 4, 2.a série, do
corrente ano.
4()) Chama-se Carlos Pedro Baraona da Fonseca Pais
de Brito, e não Carlos Pedro Baraona
da Fonseca do
Brito, o aspirante
a oficial miliciano
de artilharia
de
campanha promovido para o regimento de artilharia
pesada n. ° 1 por portaria de 2..t de Fevereiro,
inserta na.
ar-tem do Exército n. o 4, 2. a série, do corrente ano.
47) Chama-se .T osó Rocha Monteiro Limão, e não J osé
Rocha Monteiro Simão, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia
de campanha
promovido
para o regimento
de
artilharia
pesada n.? 1 por portaria do ~..t de Fevereiro,
inserta na Ordem do Exército
n. ° 4, 2.:l série, do corrente ano.

48) Chamu-se Francisco
Humberto Bottino do Sousa
Botto, e não Francisco Humberto Boltino de Sousa Boto,
o aspirante a oficial miliciano de artilharia
de campanha
promovido
para o regimento
do artilharia
pesada n.? 1
por portaria
de 24 de Fevereiro, inserta na Ordem do
Exército n. o 4, 2.a sério, do corrente ano.
4D) Eram do regimento do artilharia ligeira n." :3, e
lião do regi monto de artilharia ligeira n." ~, os aspirantes n oficial milicianos de artilharia
contra
uoronaves
.António Duarte Vaz Milhoiro e Luis Manuel de Jesus
Antunes
promovidos
àquele posto por portaria
do 20
de Fevereiro
do 10;)0, insorta na Ordem do Exército
n.? 4, ~." série, de ~..t do Março.
50) Chama-se João Jacinto Pacheco Vieira, o não João
Jaime Pacheco Vieira, o aspirante a oficial miliciano de
artilharia
de campanha
promovido
para o regimento do
artilharia
ligeira n." 4 pela Urdem do Erército
n." 4,
2. a série, do corrente ano.
B1) Chama-se Manuel Francisco
Dias, O não Manuel
Franco Dias, o aspirante
a oficial miliciano veterinário
promovido por portaria
de :!8 do Fevereiro
último, publicada na Ordem do Erército n." 4, 2.a série, de 24 de
Março.
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Obituário

194\)
Fevereiro

6 _ Tenente miliciano de infantaria
Nuno do Couto
Leite.
Dezembro 2 - Capitão miliciano rlc reserva de engenharia
José
Metr ass de Azevedo.
3 - Aspirante
a oficial miliciano médico de reserva
»
Arnaldo Raul Barbosa Piçarra.
27 _ Tenente
miliciano médico de reserva
Armando
»
Bastos.
1\)50
10 - Capitão miliciano farmacêutico
de reserva Alípio
Janeiro
Pedro de :\lesquita.
2 _ Alferes miliciano de infantaria
Joaquim António
Março
Moro ira.
3 - Tenente
miliciano
médico do reserva Bernardo
Maio
Maria Coelho Vii-ira Ribeiro.
13 _ Tenente miliciano médico de reserva Bernardo de
Junho
Magalhãe,; Vilar.

I

Rectificações

ia
· (,

n."

Orelem do Exérrito
2,2.' série, do corrente ano, a p. (i1,
onde se lê: «Mariano», deve ler-se : «Marcinnov ; a p. ti:!, L 11.',
ou, I(~se 1(\; «Nalinbue , deve ler-se: «Nabi nhov ; a p. 64, L 11.", onde
~e e: «tenente», deve ler- se: «alferes»; a I. 23.", onde se lê: «1»,
eve ler-se: «2»; a ]1. 65, I. :)0.", onde be lê: "Alves», deve 100'-se:
<lNeves»; a p. 68 1. la.', on,l,~ lê: «Canejo», deve IPf-50: «Carnejo» ;
74, I. ss.-, o~de se lê: aFilton», deve ler-se : "Feltou»; a p. 75,
· I .', onrl., se lê: e N azol inov, deve ler-se: «.I.' ozolino» ; a p. 78,1. 6.",
o~~~.:e lô; «Howart», devo ler-se : «Howard» ; a I. 30.', onde l>elê;
?IJO», deve ler-se: ..Feijóoe ; a P: 7\),1. 21.", onde SI' lê: .. Emílio»,
, le,\e ler-se; «EIUíJio» . a 1. 22." O11(lese lê; "Fonte ", deve ler-se :
C( 10
" onde se lê: ..Castela», deve ler-se: "Cat 1. r t os»; a p. 82, I. LO.',
e a",i a p. Rt, I. 3.', onde se lê : ..Claud inu», deve ler-se: «Clüudiov ;
a 1'i' \l,), I. .H.a. onde lê: «Sillliio», <I ev " I,'r-sl' ; "Limão» ; a p. \) 1, 1. 21.",
om e se IG: «Lo hjío», deve ler-se : "Lobato».
a Urdem do Exército n." I, :!." série, do corrente ano, a p. ~28,
I
· t" onde se li); {(6", deve ler-se: «8".

f :f2
i

r

Fernando dos Santos Costa.
Está conforme.

o Ajudante-General,

~Y?~é/7~

)

~

--------.
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Ordem
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25 de Agosto de 1950

Ministro do Exército Interino manda publicar,
para conhecimento e execução no Exército, o segUlnte:
1- DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

da República -

Secretaria

Decreto n,>37:928
. Usando da faculdade
(IUO mo conforo o n.? 1.0 do artigo .81.0 da Constituição : hoi por bom, sob proposta do
Presulonto do Conselho. conceder ao ongenheiro Augusto
Caucola do Abreu, Doutor João Pinto da Costa Loite,
tenonto·coronel
do estado-maior
Fernando
do' Santos
~osta, Doutor .J osé Caeiro da • Iata, capitão do cavalaria Teófilo Duarte o Dr. António .J úlio do Castro Fornando. a oxoncrnção
quo m pediram, rospcctivnmente,
de • Iinistros. do Interior, Finançns,
Guerra,
..Togúcios
l~strangeiros,
Colónias o gconolllia, lugaros que 1110 apraz
declarar
exerceram
com zolo, inteligência
e urondraJo
patriotismo.
Publique-soo
~a\os

do

Governo

da Repúbli

19,)0. -.l\ 'ró TO Ó. C.\H
tônio de Oliccira lalazar,

a, 2

[lE Flt \Q080

(10

Agosto

(JAR'lON

\ -

do

An-

ORDEM DO EXlmCITO

448

Decrete

N.o 10

2." Série

n.O 37:930

Usando da faculdade
que me confere o n.? L° do artigo 81.° da Constituição : hei por bem, sob proposta do
Presidente
do Conselho,
nos termos
do Decreto-Lei
n." 37:009, de 1 de Agosto de 1950, nomear o DOIItor Joâo Pinto da Costa Leito, tenente-coronel
do estado-maior
Forn ando dos San tos Costa, Dr. .T oaq uím
Trigo de Negreiros,
Doutor Artur
Águcdo do Oliveira,
brigadeiro
Adolfo
do Amaral Abranches Pinto, Doutor Paulo Arsénio Viríssimo
Cunha, capitão-ele-fragata
Manuel :\[I.11'iaSarmento Rodrigues,
Dr. Ulisses Cruz ele
Aguiar
Cortês e Dr, José Soares da Fonsoca, respectivamente, Ministros da Presidência,
Defesa Nacional, Interior, Finanças,
Exército,
Negócios Estrangeiros,
Colónias, Economia e Corporações
e Previdência
Social.
Pu blique-se,
Paços do Governo
da República,
2 de Agosto de
19f)0. - A~'I'Ó~lO ÓSCAR DE FRAGOHO CARMO~A - An-

tónio de Oltceira Salazar,
Deoreto n." 37:931
Usando
da. faculdade
que mo confere o § LOdo artigo 107.° da Constituição : hei por bom, sob proposta do
Presidente
do Conselho,
nos termos
do Decreto-Lei
n." 37:909, do 1 do Agosto de 1050, nomear o major do
estado-maior
Horácio J osé de SÚ Viana Rebelo e o engenheiro agrónomo Jorge Pereira Jardim, respectivamente,
Subsecretário
de Estado do Exército
e do Comércio o
Indústria.
Publique-se.
Paços
1950. -

do

Governo

A..."TúxIO

da República,

ÓSC,\R

2 de Agosto

DB };~1L\Cl080 CAR.MON.á -

de
An-

tónio de Oliceira Salazar.
Decreto n.v 37:932
Encontrando-so
ausente do Pais o brigadeiro do estudo-maior Adolfo do Amaral Abrnnches Pinto, nomeado :\Iinistro do E. .ército por decreto desta data;
Usuudo da íuculdade que me confere o 11.° 1.0 do artigo 81.° (la Constituição,
sob proposta do Presidente
lo
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Conselho:
hei por bem nomear para exercer interinamente as referidas funções o tenente-coronel
do estado-maior Fernando
dos Santos Costa, 11inistro da Defesa
Nacional.
Pul>liq ue-se.
Pac:os do Governo

1950.- A_-'l'Ó~ro

da

ÓSCAR

República,
DE

2 de Agosto

FRAGOSO

CAlnIOXA

-

de

An-

tónio de Oliveira Salazar.
Presidência

do Conselho

N os termos e para os efeitos do disposto no artigo 7. o
do Decreto-Lei
11.° 37:900, de 1 de Agosto de 1950:
lUn.nda o Governo da República Portuguesa,
pelu Prosi~<,ncia do Conselho, nomear para o cargo de chefe do
Estado-1Iaior
General elas Forças Armadas o major-general do Exército,
general Aníbal César Vuldôs de Passos
o Sousa.
Presidência
do Conselho,
f> de Agosto de 1930.O Presidento do Conselho, ~lntúnio de Olireint Salazar·_o
Ministro da Defesa ..[acional e interino do
Exército, Fernando dos Santos Costa.

ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

,~~tlnda o Governo
da HepúhJica POl tu~uesa, pelos
MlT1l8tro' da Defesa Nacional e interino
do Exército,
e.'onorar
do ('argo de adido militar e t{pron:íntico h
(lo Portuuul
em \\'ashill'rton,
com rcnresentEtnhaixada
~
b·
,.,
t
U,tlO nos organismos do Pacto do Atlântico, o brigadeiro
doartilharia,
com
curso do estado-maior,
Allolfo do
A rnaral Ahranchos
Pinto.
1[inisü"rio:; da Defesa ..T[\('i()ual e do K ("l'cito, 2;") de
Agosto de H)jO. - O l\Iini~tro da Defesa •~acional O
Interino do E..ército, Ferna Ilda dos S antas Oosta .

°

...

ministério
,Manda

fiItr

da Guerra - 3.& Direcção-Geral-I.a

o Governo

Repartiç~o

da H(\púhli(,[t Portuguesa,

pelos lfi-

ll~stros da OUPI'r:t c (la Edllra~ã() N:I('ional, nomear o
<Iu'odor da 'I'orre (lo TOlllbo, Dr, Alfredo T'imontu,
Vogal civil da Comi srlO (h Históri:
Iilitnr, 110::; termos
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do § 1.0 do artigo 1.0 do Decreto n.? 9:290, de 12 de
Dezembro
de 1923, cm substituição
do Dr. António
Baião, que atingiu o limito de idade.
Ministérios
da Guerra e da Educação Nacional, 8 de
Julho de 1950. - O Ministro da Guerra, Fernando dos
Santos Costa. - O Ministro da Educação N acional, Fer-

nando Andrade Pires de Lima.
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 13 de Novembro
de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n." 36:237, de 21 de
Abril de 1947, e artigo 10.° do Decreto n." 34:3GG, de 3
de Janeiro de 1945, nomear para frequentarem
em Espanha o curso de engenheiro fabril os seguintes oficiais
de artilharia:
Capitão
Capitão

Gualdino Leite da Silva Matos.
José Vasco Lo bato de Faria Roncon,

Aos referidos oficiais será abonada uma ajuda de custo
diária de 275~, bem como o necessário pam despesas de
transportes
em viagens de instrução
que fazem parte do
curso e matriculas,
o que tudo serA pago pelas verbas
inscritas nos artigos 114.°, n.? 1), alínea b), 115.°, n.? 1).
alínea b), e 116.°, n." 1), allnea a), do capitulo 4.° do
orçamento
do Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministérios
das F'inunçus e da Guerra, 18 do Julho
de 1950. - O Ministro uns Finanças, João Pinto da Costa
Leite. - O Ministro da Guerra,
Fernando dos Santos

Costa.

-Ministério

da Guerra - Repartição

Geral

Nos termos do Docroto n." 1G:070, do 23 de Sotcmbro do 1928: manda O Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro da G U0rr11, conceder a Maria da COIH'l'ição
Cosme Marques,
viúva 110 alíoros reformado
Fruncisco
Marques,
o subsidio mensal no quantitativo
do 140,510,
a partir de 1 do Junho de 19;)0.

Ministério
nistro

da Guerra, 2n do .Iunho do 1950. - O MiFernando dos Santos Costa.

du Guerra,

(Vi'llda
polo Tribunal
dovídos emotumouros,

do Con tas
nOI termos

om H do .Iu 1110 do 1950. Silo
do Doeroto D.· 22:257).

2.' Série
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DE SITUAÇAO

Direcção-Geral-

2.a Repartiçao

Por portarias de 14 de Julho de 1950:
Adidos

Coronel de aeronáutica,
na situação do reserva, António
Dias Leite; maj or de infantaria,
do regimento de infantaria n. o 9, António Augusto Ferreira Vaz; capitão
do serviço de administrução
militar, da ~Ianutenção
Militnr, Luís Tavares dos Santos, o tenente do quadro
dos serviços auxiliares do Exército,
do rogimento do
lancoiros
11.0 1, .Iaimo
Il or.icio Pinto Guedes, o primoiro por ter sido requisitado
pelo Ministério do Interior para desompen hur o cargo elo governador
civil do distrito (h Aveiro,
os segundo e quarto por
terem s~do re(jllisit:ulos para desempenhar
comissões
do serviço dopendrlltes
(lo ~Iinistório das Finanças,
na Guarda Fiscal O () terceiro por ter sido uomoado
chefe da 1. a secção elos serviços industriais da referida
Manutenção
::\Iilitar, devendo ser ('(,nsiderados
nesta
situação, respectivamente,
desde 17 de Junho O -1:,
1 e 1 de Julho tio
'I'enente-cornnel
miliciano do extinto quadro especial,
do centro do mobilização de infantaria n.? 10, Eduardo
Pinto Veiga; mnjores : da Direcção tia Arrua de Infantaria, Muuuel Nnscimcntc Vieira 0, comandante
da
Casa do ReC'lnsiio elo Govcmo "\Iilital' de Lisboa, Aníbal da Costa Brotas; capitães: do l'('gilll0nto do infantaria n.? ta, Armando .Ios \ Irncho Tcixciru Pinto; do
batalhão de caçudorcs n. ° 10, .J OS\' Xloruis de Sousa,
0. (lo hatalh:LO de metrnlu.ulorns
11.° 2, António
Jorge
da Silya Sebastião,
todos do infantaria;
tenente, do
rogimcuto
do artilharia ligoir« n.? :3 (automóvel), António Monteiro o alferes, \10 rpgimellto (lo infantaria
11,° 1:~,
António Joaquim .\follso Fialho, ambos do .1'1'viço dI' ndministrnçâo militar, 1'01' terem si.Io nomeados
para desempenhar
('olllbsõps de serviço militar dopeudonh's do )[inish"rio da.., Colónias, (JS dois últimos na
colónia de ~Ioc.:alIlbiqlle
os restantes
na ('olónia elo
Angola, nos t('rlllos da alínea b) (lo artigo 3,° elo Decn'to
11.° :~G:019, de 7 (lo J)ezPlllhro
de 1\)-10, (i< \'l'llllo ser
con:;ident<los JIl'sta sit\la~üo dl's<le 4 de .J li 1ho üo l!);)O.

ioso.

°

(Anolada

pulo Trlbunal

do COllIns em 27 do Julho d. 1950).
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Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria,
adido, Carlo» da Costa Campos
e Oliveira, que, de regresso do Ministério das Colónias e de comissão militar na colónia da Guiné, se apresentou em 17 de Junho de 1050, para preenchimento
de vaga no quadro.
(Visada
pelo Tribunal
de Coutas 901 29 de Julho
são dovtdos emolumontos,
n08 termos
do Decreto

do 1950. Não
n.o 22:257) .

.Ouadro da arma de engenharia

Capitão de ongenlinria, supranumerário,
J osó de Sousa
Fogaça,
para proeuchimeuto
do vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situaçâo desde 28 de J unho de 1050.
(Vluda
pelo Tribunal
de Contas em 29 do Julho d6 19~O N~o
são dovírtos emolumentos, nos termos do Docroto n.o 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Capitão de aeronáutica,
supranumerário
nos termos da i'iegunda parto dó artigo 58.0 do Decrete-Lei
I1.0 28:401,
substituído pelo Docroto-Loi
n. o 3~:G02, de 20 do Fevereiro
de 194:3, da base aérea n.? 3, ondo continua
colocado, Fernando
Santos Pinto Pereira Caldas, para
preenchimento
de vagn 110 quadro, dr-vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(VIsada pelo Tribunal do Con tas em 29 do Julho do 1D50. Não silo
devidos

omolumoutos,

1l0~

L(wmos do Decreto n.o 22:257).

Quadro do serviço de administração

militar

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar, supranumerário,
JOSÓ Gonçulves Mneieira Santos, professor efectivo do curso para promoção a oficial RUperior no Instituto
de Altos Estudos Militares,
onde
continua
colocado,
para preenchimento
de vaga no
quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde
Hl de Junho de 1950.
(VIsada
6110

polo TrIbunal
do Contas em 29 de Julho du ln~O. NAo
dQvldos emolumentos,
1101 termos
do DOCrOlO n.· 22:2!>7).

Quadro dos serviços

auxiliares

do Exército

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumorúrio,
do regimento do infantaria n." :?, ondo
continua colocado, Norberto
do Mouru, para preenchimonto de vaga no quadro, devendo SOl' consíderz do
nesta situação desde 20 de .Junho do 10f>O.
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Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
supranumerúrio,
Duarte
Henrique
Pinto da. Rocha
e Cunha, para. pre uchimento
de vagn no quadro,
devendo SOl' considerado
nesta situação
desde 1 de
J ulbo do 19;)().
(Vi':L,ln. r~lo T'rlbunul d e Co nt as em 29 do Julho
!tão devidos eraotruneutus,
nos termos do Decroto

de 1950. Nilo
n." 22;257).

Reserva

Capitão do quadro

dos serviços auxiliares do Exército,
de artilharia
ligeira n." 5, José Alves
orreia o Silva, no tormos da alínea b) do artigo 12.0
do Decreto-Lei
n.? :3G::\04, de 24 do .faio de 1947,
devendo ser considerado
nesta situação desde :'W de
Junho dI:' 1\).-)0.
do regimento

(VI.ada
polo Trlb"tI l.t
('00'''. om ~ de .Julho do 1950. Nilo silo
d vuíos emctumantos , uos t rIDOs do D lCreto u.o 22:267).

Reforma
(Do!!:pacho do 20 do .Iunao de ltl50 da Catxn Oeral cto Depôs+toe,
Crédlto o PreYJdÔD~n, pahlh~ ..uío no Viário do GOt'enil) H.o 11~,
2.& sérto, do 21 do ruosrno mOs e ano).

~fajor

de infantaria,

da 3. a Direcção-Geral

dost

~rinis-

tório, Luis Justino Teixeira de Vasconcelos e Sá, nos
termos
da :t!ine,1 b) do urtigo 1:3.0 do Decreto-Lei
n. o 3G::304, de ~4 de .laio d 1047, devendo ser COIlsiderado no ta . ituação desde 9 do jLtio de HJ;)O.
(:>ilo carece

do v Isto ou nllolaçllo

110 'l'rtbunnl

de Contas'.

Supranumerários

.rajor
do artilharia,
adido, .10, (' Fred -riro da Silveira
.Mul'hallo, que, por ter sido exonrr;\r!o dns fun<;iJes do
. erretÍlrio (I prosidemtl' do consolho : dmini ..tra.ti,·o do
fnstituto Proii!'l ional dn~ Pupilos do g -órcito, ~e apr<~sentou em 14 do .1 lllho de H)50.
Capitão de aeron:'tutic'a, da base aérea !l.O 4, Viriato !l<'
Freitas Viana 'l'an\J"o. ,lOS t rlllO. <1. egunda parte do
artigo 5".0 do Dl'creto·Ll'i
11.° :? 'AIH, substituído pelo
D(,(,J"eto-Loi 11.° ;t?:mu, do :?O de I~('voreir() de H) W, e
da Portaria
11.° 10:711,
do 18 de .Julho de lH!4, dovondo H'r eon iderado m'sta situaÇrLO de 'do a data da
pre::;oll tl' portaria.
(VII.II11 I' ln ·('rlbun.1 d Couta. om 29 d •• "ilho do 1~5().• '10
devJdo
JOolumonto
UO! termo
do 00 rotu n.o 2!:2~7).
I

.no
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Por portarias de 21 de Julho de 1950:
Considerado regressado ao serviço deste Ministério, por
ter deixado de prestar serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, o brigadeiro de artilharia, na situação de reserva, adido, J oão José Soares Zilhão, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Fevereiro de 1950.
(Visada pelo Trlbuual de Con tns em 7 de Agosto de 1950. Nilo são
devídos emolumentos, nos tormos do Docroto n,? 22:257).

Quadro da arma de infantaria

Tenente de infantaria, adido, Emiliano Quinhonos de Magalhães, que, de regresso do Ministério <las Colónias,
da colónia de Angola, se apresentou em 14 de Julho
de 1950, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada pelo Tribunal
dovidos cmolumontos,

de Contas em 2ü de Julho de 1950. Nlio são
DOS tormos
410 Decrete
u.v 22:257).

Reserva

Capitães de infantaria, adidos, em serviço no Ministério
das Colónias, J OS8 Camisão Vaz Ferreira e Manuel
de Jesus Rebelo da Cruz, nos termos da alínea a) do
artigo 12.0 do Decreto-Lei n." ;{6:304, do 24 de Maio
de 1947, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 28 de Junho o 7 de Julho do 1950.
(Visada pelo Tribunal de Contas cm 29 do Julho do 1950. N!lo do
devidos omolumoutos, nos tormos do Docroto n.o 22:257).

Por portarias de 28 de Julho de 1950:
Adido

Tenente de infantaria, do regimento de infantaria n.? 10,
Luis Filipe de Meneses FalcrtO, 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 22 de Julho de 1950.
(Anotada

pelo TrIbunal

do Contas

om 4. do Agosto

de 1950).

Reserva
Major farmacêutico, adido, em serviço no Lnboratório
Militar de Produtos Químicos (' Farmncõuticos, Eug(\nio Sobreiro de Figueiredo e Silva, nos termos da
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alínea a) do artigo 12,° do Decreto-Lei
n.?
de 24 de Maio de 19,17, devendo ser considerado
situação desde 14 de Julho de H)[)O,
(VIRada pelo Tribunal
do Contns em 7 do Agosto
são devidos omolumentos. nos termos do Decreto

3G:304,
nesta

do 10ro. NlI.G
n.? 22:257).

Supranumerário

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
adido, Josó gugl'nio ~Iaria Cabral de Sampaio, que,
de regresso <10 Ministério das Colónias e de comissão
civil na colónia de 'Timor, se apresentou
em 2[) de
Julho ele 19;>0,
(VI.ada pelo Tribunal
do Contna em 7 de Agosto de lG50, NaG
são devldos ouio lumem os, uos tcrmoe do Decreto n,? 22:257'.

Por portarias de 31 de Julho

de 1950:

Quadro da arma de infantaria

Tenente
de infantaria,
adido, Mário de Brito Monteiro
Hohalo, quo, tI!- regresso do lIfinist<\rio das Colónias,
da colónia do Moçambique,
se apresentou
em 2D de
Julho do 1950, para proenchimento
de vaga no quadro,
(VIsada pelo Tribunal d .. Co ntus om 19 do Agosto do 1950. Não são
devidos eino lumoutos, nos turruos do Decreto li.O 22:257).

Ministério

da Exército _I.a Oirecção-Geral-

2,a

Repartição

Por portarias de 11 de .LÍgollto de 1950:
Adidos

Capitão de infantaria,
do regillH'nto de infantaria n.? 4,
Eduardo
Maria Pacheco Pinto, por lhe ter sido concedida licença ilimitada, devendo SOl' considerado nesta
situação desde 1 de Agosto do 1950,
Capitão do extinto quadro
auxiliar
<lo engenhnrin,
do
batalhão de caminhos do ferro, António João da Conc ição 'I'ravuncu,
por ter sido nomeado para desempenhar umn comissão do serviço dopendonto do ~1inistério
das Colónias,
na colónia do Angola, nos termo H da
alínea b) do artigo 3,° do Decreto n.? 3ô:Ol\), de 7 de
Dezembro de HHG, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Agosto de 19;)0,
(Anotada

polo Trlbuoal

do ('oota,

em 22 de Ago. to de 1~50),

4.56
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militar

Capitão do serviço do a.lministruçâo
militar, adido, Fornando de Matos Ferreira,
quo, de regresso do Ministério das Colónias,
se apresentou
em 3 do Agosto do
HJbO, l)ara preenchimeurc
do vaga no quadro.
(Visada pote 'rdhuDIlI üe Contas em la rle Agosto do ln:~o. Não são
dovidos emolumentos, nos lermos do Decreto n.? ~2:257).

Rosern
Coronéis:
de infantaria, chefe do distrito de recrutamento
e mobilização
n ," 11, Alfredo Corroia Nobre e, do serviço do nrlministrução
militar da direcção do mesmo
sorviço (iuspecçõcs),
Henrique Augusto Cesário, o primeiro nos termos da alínea 1/) l' o segundo nos termos
da alínea e) do artigo e.o do Decreto-Lei n.? 3G::~O-±,
de 24 do Maio de HJ.1-i, devendo SOl' considerados
nesta
situação, respectiv amente, desde 3 de Agosto e 28 do
Julho de 19f)O.
(Vlsacla 1'010 Tribunal
slv de v Idos nmotumou

do Contns em ta do Agosto do la:iO. Náo
tos, JWS tormos (lo Decre io 11.°22:2;)7).

Supranumerário
Teucnte-coroncl
do artilharia,
supranumerário
nos termos da RC'gunda parte do artigo D8.o do Decreto-Lei
0
n.? ~8:401, substituído
pelo Decreto-Lei
11.
B~:()\):?,
do 20 de Fevereiro
de 1D.tB, do regimento de artilharia
de COHtu, onde continua colocado, J OHédos Santos Rodrigues Brás, dovonrlo ser cousiderudo
nesta situação
desde a data da presente portaria.
(VI'lldn pule Trih1l1,nl do Contas e tu ln do Agosto do H)..ü. ~~n.osão
devtdoa

Por portarias

omotumunros,

nos termos 0.0 Decr-eto u.o 22:2;j7).

de 18 de ArJosto de 1[)(j():

Considorado
regressado ao serviço deste :\linist 'rio, por
ter deixado do prestar servico llO Ministério do Intorior, na Policia d So~uratlc;a Pública, O eapitão (lo
aoronúuticu, adido, na situaçã o do resorva, Frodel'ic'o
Coelho de :\felo, do\'cl1clo i4Cl' r,ul1sidl\rado Jl('st:t situaÇiLO desde 25 do Julho
do H);)O.
(Viga,)" p.)o TrlbnuIll
dQ ConlaS um 2.1 ele J\go.to
"o la~O. Nno
são tIo·vIo.os 8molulooutosJ n08 tormos tIo Ducruto 0.° 2:!:257).

Deixa do ReI' eonsiclerr.do na situação do adido na )fanuteu<;ito Militar, continuando,
porém, na mesma f;ituaçlio
do adido, llla:; cm ficrviço no :\1ini:.;tério das Colónia~, na
o
('olóllia de Angola, nos [(Irmos da alínoa b) do artigo

a.

~.' Série
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do Decreto n.? ~G:010, de 7 de Dezembro
de l\)-W, o
capitão do serviço de administração
militar Rodrigo
de :\Iatos •\zeVl'do Leal .J únior, chefe da 3.· secção dos
serviços de contabilidade
da referida Manutenção, cargo
de que fica exonerado,
devendo ser considerado nesta
situação desde H de Agosto de HljO.
(Anutada

1'010

Tribunal

do Coutas

om 22 do Agosto

d. 1050).

Ouadro da arma de infantaria

Coronol ele infantaria,
supranumerário,
José Alfredo do
Amaral Esteves Pereira, para preenchimento do \ aga
no quadro, devendo ser consi lendo nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Vl8Ildll 1'010
são dcvldus

'I'rf l.uuul de Coata.
QUI 24 de Agosto
de 10:,0. Nilo
emctumoutos,
D ti termo! do Deereto n.- 22:251).

Extinto quadro de oficiais

do secretariado

militar

Capitão

do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, suprunu merário no termos da ·pg'ullua parte do
artigo 50." du I) crcto-Loi 11.° ~8:401, substituído pelo
Decreto-Lei
n ," 32:6U~. de 20 de! Fevereiro
de lU4:3,
da La. Repartição
d, :1." Direcção-Geral
deste Ministério, onde continua colocado, Edmundo Alves <10 Curvalho, para preenchimento
de \ aga 110 quadro, devendo
SOl' considorudo
ncstu situução desde ..J. do Agosto de
19jO.
(Vlsnda pejo Trfbunal do Contas em 21 de .\g08tO
elo 10.;0 .• no SIlO
devidos

umclu.nentos,

DOS

termos do Decreto n.o 22:257).

Reserva

Coronel do serviço de adrài nistrução militar, da direcção
do mesmo serviço (inspecções),
Fruncisco da ~~ óvou o
capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, d a Repartiç
o Geral d te Ministério, :\liguol
Ausru tu da Silva, O primeiro no", termos da alínea e)
o o segundo DOS tOWlOS tia alínea ú) do artigo 12.0
do Decreto- Lei n. o ;~G::~04:) de ~4: do ~raio de 1H.J.7,
de 'endo ser cons:iJerauos
nesta. situação desde 4: do
..Agosto elo 19&0.
(ViJudn 1'010 Trlhunal
d ContAS eDl 24 do Ago to d. 10r,0. Nilo
.ão tloyldol 8lOo1um ulOs, nos turmo do l>uereto D.o 9~:2[)T).

Supranumerário

Capitão do
·tinto quadro de oficiais do t'ecrota1'iado
militar, adi(lo, :\[ullucl :'\Iartins Halllos, quo, de re,.:1'0880
do ~[jnistório das Culúnias, do comissão na colónia de
?I[o<;:.I.muitjlw. se apre: 'ntou ~1ll 1l) de Ago!:lto do U)50.
(VI."dn
devidos

1'010 Trlhull&l elo ( untas 011\~ I tio MIO
ol1lQlumontoti,
lJOIiItorlOObi UO J)ucreto

to d,. 1950. NAo .~o
0.° !2:2ú1).
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111- PROMOÇOES
Ministério da Guerra - I.a Direcção-Gera 1- 2. a Repartição
Por portarias de 14 de Julho de 1960:
Ministério

da Guerra - 3." Direcção-Geral

Tenente-coronel, o major do corpo do estado-maior J oaquim Manuel da Costa Júnior.
Instituto de Altos Estudos Militares

Coronel: o tenente-coronel
do corpo do es tndo-mnior,
Adelino Alves Y oríssimo.
Adido

Tenente-coronel,
o maj or do ('orpo do ostado-maior,
adido, de licença ilimitada, Afonso Magalhães do Almoida Fernandes.
(Vlsndus pejo Tribunal
devidos emotumonros,

Ministério do Exército -I.

a

do Contas om 29 do Julho do 1950. São
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Direcçllo-Geral-

2. a RepartiçAo

Por portarias de 11 de .A,qosto de 1960:
Ministél'io do Exército - 3.· llirecçâo- Geral

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro II ugo Mondes Calado.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Coronel do serviço de administração
militar, inspector,
o tenente-coronel
do mesmo serviço, subinspector,
António Libãnio Fernandes Gomos.
Quadro do serviço de administração militar

Tenente-coronel do serviço de administração militar, o
major do mesmo servico, adido, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, J OSÓ Rola Pereira do
Nascimento.
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Adidos

Tenente-coronel miliciano de infantaria do extinto quadro
especial, o major miliciano de infantaria do mesmo
extinto quadro, adido, em serviço no Ministério das
Finanças, no Instituto Geográfico e Cadastral, António
de Almeida Abrantes.
Tenente, o alferes de infantaria, adido, em serviço no
Ministério das Colónias, na colónia de Angola, Armando Barros do Rego Bayam, contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 1949.
(Vlsadfts pelo Tribunnl
dovídos omotumontos,

do Contas om 10 do Agosto de 1050. Silo
110S tormos do Decreto
n.o 22:257).

Por portaria de 18 de Agosto de 1950:
Quadro dos serviços de administração

militar

Coronel do serviço de administração
militar, o tenente-coronel do mesmo serviço, adido, professor da Escola
do Exército, Armando Luis Pinto.
(VIsada pelo TrIbunal
"Idos omolumontos,

do Contas em 24 de Agosto de 1950. São denos tormos do Decreto
2~:257).

D.·

-001:.---

IV -

COLOCAÇOES,

fIlinistério

EXONERAÇOES

E TRANSFERÊNCIAS

da Guerra - 1.:1 Oirecção-Geral-

Por portarias de

u de Julho

2.:1 Repartição

de 1950:

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Sccrotário o presidente do conselho administrativo, o
capitão do infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Jost' Policarpo )[endcb Dia', nos termos da alínea a)
0
:3G:Oõ!), de 24 de DoÜO artigo LOdo Decreto-Lei
11.
zomhro de 10-íG, na vaga do major José Frederico da
Silveira Machado, que, por ter sido exonerado daquelas
fUIl<;ÕC'S,

transitou

por portaria

para

a situação

ele supranumerúrio

desta data.

(VIsada poto TrIbunal
devidos emcfuuieutoa,

de Contas om .9 de Julho de 10~O. Silo
DO. termol do lJecrolo D•• 22:201).
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Manutenção Militar

Chefe da La secção dos serviços industriais, o capitão
do serviço de administraçâo militar, do 2.° grupo do
companhias de subsistências, Luís Tavares dos Santos,
nos termos do artigo 22.° do Decreto n.? Hi:096, de
9 de Abril de 1929, na vaga do capitão Mário António
Augusto Soares Pinto, que, por portaria do ô de Fevereiro de 1950, transitou para a situação de reserva,
pelo que ficou exonerado daquelas funções.
(Visada pojo Tribunal
devldos emolumentos,

do Contas em 29 do Julho do 19M. Sll()
nos. termos do Docroto n.o 22:257).

Governo militar de Lisboa
Casa de reclusão

Comandante, o capitão do infantaria, do regimento
infantaria n. o 7, Manuel Afonso Anta.
Regimento de infantaria

de

n.O 3

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, Alfredo Fernandes.
Regimento de Infantaria n. o 16

Capitão do infantaria, no quadro
Costa Campos o Olivoiru.

da arma, Carlos da

Direcção da Arma de Cavalaria

Capitão de cavalaria, da 3. a Direcção-Geral
tério, Alfrodo Loão 'romás Corroia.

deste Minis-

Regimento de cavalaria n. 03

Tenente elo cavalaria, no quadro da arma, J oão Ilorculano Rodriguos de Moura.
Base aérea

n.· 3

Capitão do aeronáutica,
suprunurnorário,
da baso aérea
n, o 4, Fernando Santos Pinto Pereira Caldas.
Base aérea n.· 4

CapitiLO do aeroruiutica,
du base aérea n.? 1, Viriato do
Freitas Viana 'I'avures.
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Por portaria de 21 de Julho de lODO:
Regimento de infantaria

n.· 13

Capitão do infantaria,
do batalhão independente
do infantaria
n.? 19, Camilo Leite GOlllOS, sem dispêndio
para a Fazenda. ucional.
T

Campo de tiro

da Serra

da Carregueira

Director,
intorino, o tenente-coronel
de infantaria, adido,
no :J{inbtt'rio
das Comunicações,
como comandauto
da Polícia do Porto do Lisboa, Adriano Augusto do
Figueiredo
Dores, para os efeitos da alíuea b) do artigo 72.° do Decreto-Lei 11.° 3G:30J, de :?4 de Maio

do 1947.
Por portarias de 28 de Julho de 1050:
Colónia da Guiné

Comaudaute
militar, iuteriuo,
o tenente-coronel
de infantaria, eomandallto
do bataíhüo do cuçadore
D.O 3, l\Ianuel Abrunho:;a
do :\fatos. nos termos do artigo 2.°
do Decreto n.? 2G:3-H, de 7 de Fevereiro
de lU3G, e
artigo 4.° <10 Doercto-Lci
n." 37:642, de :3 de Sctem-

bro do 1D4:9.
(Visada polo Tribunal
vidos amctuurentea,

de Contas em 1-1 de Agosto d. lO~O.
turmos do Decreto n.o 22:167).

Regimento de infantaria

Capitüo, do regimento
.Nevcs.

n.· 6

11.° I:.?, .\h·aro Lisardo

d( infantaria

Regimento de infantaria

T0JJ('llto de infantaria,
IIh oncs

no quadro

n. o 8

dn arma, Emiliano

Qui-

do :\lagalllãe:;.
Batalhão de metralhadoras

Capitão,

~no da-

1108

do regimento

d,' infantaria

n.O

3

u.? fi, ?lfário Garcia

da Si" a.
Direcção da Arma de Engenharia

'I'eneute-coron
1 de engenharia, no quadro da arma, Jnrgo
<..'(\<11' Oom.
~[a.illr dI' (l!g nhnria, uo quadre ,I arrua, Albino Au~lJsto <1(' :\lat'edo Vcndciriuhc.
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Escola Prãtica de Engenhal'ia

Major de engenharia,
Guerreiro de Brito.

no quadro

Regimento de engenharia

da arma, Anastácio
n.O 2

Capitão do engonharia, no quadro da arma, José de Sousa
Fogaça.
Base aérea n.O 3

Comandante, o coronol de aeronáutica, do Comando-Geral de Aeronáutica
Militar, Frederico da Conceição
Costa, para os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei
n. o 3li:304:, de 24 de Maio de 104:7.

Por portarias de 31 de Julho de 19;;0:
Distrito de recrutamento

e mobilização n. ° 2

Chefe, o coronel de infantaria, tirocinado,
arma, Paulo Benard Guedes.
Distrito de recrutamento

no quadro da

e mobilização n.O II

Chefe, o coronel de infantaria, tirocinudo, no quadro da
arma, Josó Esquível.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. ° 13

Chefe, o coronel do infantaria, tirocinado,
arma, Fernando Inácio Gomos.
Distrito de recrutamento

no quadro da

e mobiliz!j.çlto n.? 14

Chefe, o coronel do infantaria, tirocinudo, 110 quadro da
arma, Francisco Maria da. Costa Audrudo.
Distrito de recrutamento

e mobilização n. ° 15

Chefe, O coronel do infantaria, tirocinudo, no quadro da
arma, Augusto Bernardo de Freitas Júnior.

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

Major do extinto quadro auxiliar de artilharia, <10 regimento do artilharia de costa, Josó Pimontol Rolim
.Iúnior ,

2.' Série
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Regimento de infantaria

Tenente
Brito

de infantaria,
no
Monteiro I~obalo.

quadro
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n. o 3

da arma,

Mário

de

I.' I nspecção de Artilharia

Inspector,
interino,
o coronel de artilharia,
tirocinado,
da direcção
da arma, Luis Gonzaga Bressane Leite
Perry de Sousa Gomes.
Inspecção de Artilharia

Antiaérea

Inspector,
interino,
o coronel do artilharia,
tirocinado,
chefe dos serviços cartográficos
do Exército,
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal.
Regimento de artilharia

n. o 6

Capitão de artilharia,
supranumerário,
da bateria independente
de defesa de costa n. o 3, Carlos Augusto
Nunes.
Regimento de artilharia

antiaérea fixa

Major de artilharia,
n.lido , subdirector
do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Elói Alberto Valverde, para os efeitos da alínea a) do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei
n.? 36:30.,1., de 2.,1.de Maio
de 10.,1.7.
Bateria independente de defesa de costa n. o 3

Comandante,
o capitão de artilharia,
do regimento de artilharia pe 'ada 11.° 1, Gaspar Pinto de Carvalho Freitas do Amaral.
Batalhão de caminhos de ferro

Alferes do quadro Ilo~ serviços auxiliar s do Exército,
do centro do mobiliznção
de infantaria
n.? 5, Artur
Afonso 'l'ição.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Major do servico de administração
militar, adido, em
serviço na Direcção-Geral
da Aeronáutica Civil, Antonino de Figueiredo
o Silva, para os efeitos do ~ único
n." 3ü:30.,1., de 2.,1.do
do artigo 71.0 do Decreto-Lei
Maio de 104-7.

~
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Ministério

N." 10

- 2.a Repartição

do Exército - La Direcção-Geral

P01' portaria de 11 de Agosto

2.' Série

de 1950:

Regimento de infantaria

n.· 3

Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de infantaria n.? 15~Manuel Luis Ferraz,
por motivo disciplinar.
Distrito

de recrutamento

Subchefe, o tenente-coronel
Milheiriço ,

e mobilização

n.· 2

de infamaria

Regimento de artllharla

Albano Dias

pesada n.· 2

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supranumerário, José Eugénio Maria Cabral de Sampaio.
Regimento de artilharia

de costa

2.° comandante, o tenente-coronel de artilharia, supranumerário, do regimento de artilharia antiaérea fixa,
José dos Santos Rodrigues Brás.
Regimento de artilharia

2. ° comandante,

antiaérea

o tenente-coronel

flxa

de artilhar-ia

Carlos

Alberto Araújo.
.

Grupo de especialistas

Capitão de artilharia, da B.II Direcção-Geral
tório, Fernando da Silva Branco.
Hospital militar

regional

deste l\linis-

n.O I

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
do regimento de engenharia n. o ~, Manuel Pereira de
Mendonça, por pedir.
de 18 de Ago8tO de 1{)õO:

Por portaria
:Ministério

Capitão

do Exército - Repartição

do extinto

quadro

militar, supranumerário,

do Gabinete

de oficiais do sccroturindo
:\fanuol Martins Ilnmos.

Ouadro da arma de infantaria

do regimento do infantaria n.? 1:3, Joaquim
cio Pereira Vaz Júnior.

Capitão,

Iná-

2.'
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Direcção da Arma de Engenharia

Coronel
de
engenharia
vana.

engenharia,
comandante
n.? 2, Francisco
Filipe
Regimento de engenharia

do regimento
de
dos Santos Caran.O 2

Comandante,
o corou 1 de engenharia,
tirocinado,
da.
direcção
da arma, Virgílio César Antunes de Lemos,
para os efeitos do artigo 87.0 do Decreto-Lei n." 36:304.
do :H de ~faio de 1947.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Tenente-coronel
do sorviço de administrução
militar, no
quadro do mesmo servi (;0, .T OSÓ Rola. Pereira do N ascimento.

[>01'

portaria

de

2·1 de

.lJgo/rto

de lODO:

Supranumerário

Tenente-coronel
de infanturiu, suprnnurnerúrio,
2.0 coman(h ito (10 regimento de infantaria D.O 1, Pedro Joaquim
du Cunha Xlcncscs Pinto Cardoso.
Regimento de infantaria

n.O I

'I'cueute de infantaria,
do batulhâo indepeudento
de inIuutu ria n.? lU, Fruucisco
António
de Vasconcelos
I'l'stan I.
lfores do infantaria:
(lo r igiuicnto lle infantaria
n.? 5,
.J 11:10 :-;algueiro Pinto Itibuiro, do regimento de infant Iria n." 11, Artur .:\Iigu ,1 Agroly Rebelo o, do batallt;io de caçadores
n. o li, .r osé JTanucl :\far<)uo~, todos
~~1Jl di pêndio
para ti Fuzeuda "' acionul,
Re!limento de infantaria

.I\HI':l':\!lt()~ a oficial
uruia,

Virgllio

do infantaria,
Raposo

Martins

n.O 3

O

da escola prática
Viriato Amílcar

da
Pi-

res da •'ilva.
Regimento de infantaria

n.O 4

Alf,'l'l\'i d(' infantaria,
do hutulhâo indopondonto
do infunt lrin. n.? IS, .Ini mo ,J IlLO BI nto Vi iras .
..L pirante a oficial
de infuntaria,
d (> cola prática da
arma,
Luís dos ~ant()'
I'nl"lI'l.
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n.O

de infantaria

5

Aspirante
a oficial de infantaria,
da escola
arma, António dos Santos Pinheiro.
Regimento de infantaria

2." Série

prática

da.

n. o 8

Tenentes de infantaria,
do regimento de infantaria n. ° 9,
Antenor Dias Moreira e, do batalhão de metralhadoras 11.° 3, Hui Alberto Vasques de Mendonça, sendo
o primeiro
sem dispêndio para a Fazenda Nacional o
o segundo por pedir.
n.s

Regimento de infantaria

9

de infantaria,
do batalhão
de caçadores n. ° 3,
Bernardo Zoferiuo, sem dispêndio para a Fazenda.
Nacional.
Aspirante
a oficial de infantaria,
da escola prática da.
arma, Guilhermino
de Carvalho Morais Castro.
Tenente

.JOS(·

n.O 10

Regimento de infantaria

Alferes de infantaria,
do regimento de infantaria
João Machado de Figueiredo,
som dispêndio
Fazonua Nacional.
Regimento de infantaria

n.? 15,
IHlnt a.

n. o II

Aspirante
a oficial de infantaria,
da escola prática da
arma, Manuel Dias Freixo.
Aspirante
a oficial do serviço do administração
militar,
da escola prática do mesmo serviço, Mauuol Martins.
Pires.
Regimento de infantaria

Alferes

de infantaria,

do batalhão
Dias Correia
para a Fazenda Nacional.

n.? 2, Luis Fernando
pêndio

n.O 12

Regimento de infantaria

do motralhadorns
da Cruz, som dis-

n. o 13

Aspirantes
a oficial de infantaria,
da escola prática da
arma, Artur Lourenço
e Alberto
Jaime Vilas Boas
Vieira Soares.
Regimento de Infantaria

Aspirante
a oficial ue infantaria,
arrua, Leandro MoI' ira Pereira

n. o 14

da escola
Sovorul.

prática

da
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n.· 15

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, José Lopes.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, Eugénio Afonso
Costa Rosa Pereira.
Batalhão independente de infantaria

n.O 17

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Rui Artur Vieira dos Santos.
Batalhão independente de infantaria

n.· 18

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, António Afonso 'Viegas Vaz, António Alvaro
Foito dos Santos e António Guilherme da Silva do
Sousa.
.
Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, Luis Alberto de
Sousa Baptista.
Batalhão de caçadores n.· 3

Aspirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela e Armindo
Carlos do Oliveira Afonso.
Batalhão de caçadores n.· 4

Aspirante a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Pedro João dos Santos Reis.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenente de infautaria, do regimento do infantaria n.? 3,
César Gomes Saruiva, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.
Batalhão de caçadores n.· 7

Aspirantes a oficial do infantaria, da escola prática da
arma, Frederico Adolino de Gusmão Guterres Pímentol da Fonseca e António Fernandes Morgado.
Batalhão de caçadores n.· 8

AKpirantes a oficial de infantaria, da escola prática da
arma, Arnaldo Dias Ribeiro o António Lopes Cardoso
Candeias.
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Batalhão de caçadores n.O 9

Aspirantes
a oficial de infantaria,
arma, António da Silva Osório
nuel João Borges de Madureira

da escola prática da
Soares Carneiro e MaPires.

Batalhão de metralhadoras

Alferes de infantaria,
Orlando da Costa e
zenda Nacional.
Aspirante
a oficial do
da escola prática do
Gaspar
Correia.

n.O 2

do regimento
do infantaria
n.? 3,
Silva, sem dispõndio para a Faserviço
mesmo

do administração
serviço, António

Batalhão de metralhadoras

militar,
Augusto

n.O 3

Tenente de infantaria,
do rogimento de infantaria
n.?
António Mariu Vieira Gonçalves
Soares, por pedir.

8,

Batalhão de engenhos

Tenente de infantaria,
Ramos J orgo.

no quadro

Regimento de artilharia

Tenente

de artilharia,

da arma,

António

.10s

ligeira n.O 3

do grupo

do artilharia

do guarni-

ção, Carlos Alberto Pereira Barbosa,
Regimento de artilharia

n.D 6

Tenente do artilharia,
do gnl po ele artilh aria do guaruição, António Cimo Corroia Pacheco.
Aspirante
a oficial do serviço de admiuistração
militar,
da escola prática do mesmo serviço, Gonçalo :\lelldos
da Maia.
pesada n. ° 2

Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
do regimento do artilhnriu pe "ada
n. ° 3, Manuel Nicolau
hreu Castelo Brnuco, sem
dispêndio para a Fazenda Nacional.

uo ~\

Regimento de artilharia

'I'enonto do artilharia,
do grupo
naves n." 1, Aldomnr
Dias
para a Fnzonda Nacional.

pesada n,O 3

de artilharia contra aeroda Costa, som dispêndio

Regimento de artilharia

de costa

Aspirante
a oficial do artilharia,
du scola prática
ma, Álvaro Manuel Vilares Cepoda.

<ln ar-
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de costa

Aspirante a oficial do serviço de administração militar,
da escola prática do mesmo serviço, Eduardo José
de Miranda Gomes.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.O 2

Aspirante a oficial do sorvico de administrução militar,
da escola prática do mesmo serviço, Eugénio Rodrigues Coelho.
Escola Prática de Cavalaria

2.° comandante, o tenente-coronel de cavalaria, professor
efectivo do curso para promoção a oficial superior, no
Instituto de Altos Estudos Iilitares, Raul 1 Iartinho.
Alferes de cavalaria, 0.0 regimento da cavalaria n.? 5,
António Cusímiro Rocha Ferrand de Almeida, sem
dispêndio para a Fazenda. .."acional.
Regimento de lanceiros

n.· I

Aspirante a oficial de cavalaria, da e 'coln prática da
arma, Carlos J osé Saraiva Lima de Almeida e Brito.
Regimento de cavalaria

n.· 3

Aspirantes a oficial de cavalaria, da escola prática da
erma, Gabriel da Fonseca Dores e Júlio José Ribeiro
de Almeida Vergas Rocha.
Regimento do cavalaria

n.· 4

Tenento, grado. do, de cavnlnria, do regimento de cavalaria n.? 8, Hui de Sousa Cambeses, sem dispêndio
para a Fazenda
cional.
Al:lpirantes a oficial do cavulnria, da escola prática da
arma, Ricardo Fernando Ferreira Durão e Ricardo
Ferreira Ivens Ferraz.
T<

Regimento de cavalaria

n.· 5

A pirante

n oficial d CU\·. lnria, da escola prática da
arma, Jo é Alberto dos.' untos '1' ix ira.
Regimonto de cavalaria

n.· 6

A. pirantes a oficial do cavnlaria, da escola prática da
arma, )'{ftrio António d P' nu Vulento, Vítor JOS(\ do
Atardo Saraiva fnr<JIIO, l.lenriqu ti Ataid do Sousa
Dias e I' rnncisco .J O~(· ~Ial'tills Ferreira.
1
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Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente de cavalaria, da escola prática da arma, Álvaro
Francisco de Andrade e Silva, sem dispêndio para a
Fazenda Nacional.
Regimento de engenharia n.OI

Tenente de engenharia, da escola prática da arma, António Adriano Faria Lopes dos Santos, sem dispêndio
para a Fazenda Nacional.
Base aérea n.O 2

Aspirantes a oficial do aeronáutica, da base aérea n.? 1,
António Celorico Borba da Silva e Febo Vargas de
Matos.
Base aérea n.O 3

Aspirantes 'a oficial de aeronáutica, da base aérea n.? 1,
Carlos Manuel de Oliveira Machado Ferreira dos Santos e IIugo Gonçalves Damásio.
Grupo independente de aviação e caça

Aspirante a oficial de aeronáutica,
Teotónio de Morais Caldas.

da base aérea n.? 1,

1.0 grupo de companhias de saúde

Tenente médico, do 2.° grupo ele companhias de saúde,
Alfredo Alexandre Ribeiro de Magalhães.
2. ° grupo de companhias de saúde

Tenente módico, no quadro de oficiais módicos, Mário
de Figueiredo Veloso.
Hospital Militar Principal

Tenentes módicos, no quadro de oficiais médicos, António de Brito Correia Anacleto, Joaquim Luis da Silva
Santos o Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas. .
Hospital militar

regional n.O I

Tenentes módicos, no quadro do oficiais módicos, António Correia Fernandes e José Manuel Maria Arrais
Pedroso Flores.
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Militar

Inspecções
Inspector,
o coronel do serviço de administração
militar,
no quadro do mesmo serviço, Armando
Luis Pinto.
I. o grupo de companhias de subsistências

Aspirante
a oficial do serviço de administração
militar,
da escola prática
do mesmo serviço, Francisco
Augusto Trigo,
Campo de tiro da serra da Carregueira

Tenente de infantaria,
do regimento de infantaria n." 7,
Manuel Duarte Pedrosa, sem dispêndio para a Fazenda
Nacional.

Ministério

da Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 18 de Agosto de 1950:
Exonerado,
a seu pedido, do cargo de professor efectivo do 6.° grupo de disciplinas
do Colégio Militar, a
partir
de 1 de Setembro
do corrente ano, o professor
efectivo do G,o grupo do ensino liceal Júlio Galhardo
de Almeida.
(Anotada pelo Tribunal de Contas om 21 de Agosto de 1960).

v-

CONDECORAÇOES

Ministério

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

Por portaria de 20 de Julho de 1950:
Condecorados
com a medalha de mérito militar de 3. a
classe, nos termos do artigo ;):2.° do Reaulumento
da
Medalha Militar, de ~8 de Maio do 19 ..!G, por estarem
ao ahrigo do artigo 2(). o elo mesmo regulamento,
os
tenentes do ueronáutica
IIildo do Faria Queirós e João
Pizarro Rangel de Lima,

Por portarias de 21 de Julho de 1950:
Louvado
() tenente
de Lima porque,

de aeroruiutica .João Piznrro Rangel
tendo de '<lo muito 110\'0 manifestado
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tendência para seguir dentro do Exército a carreira da
aviação militar, se evidenciou dentro dela como oficial
de muito carácter, estudioso e reflectido, sem excluir o
entusiasmo pela sua profissão e pela sua missão de instrutor na escola prática da sua arrua. Modesto o simples no trato, atencioso
e afcível no serviço, estuda
com prudência as missões que lho são confiadas ou os
empreendimentos
que so propõe,
executando
depois
com segurança
e doaombarnço
as missões mais nrriscudas, em que põe todo o sou brio do oficial inteligente
e de aviador ousado.
Louvado o tenente de aeronáutica
Ilildo do Faria Queirós pela forma eficiente como exerce o comando do
uma esquadrilha
do caça e orienta a instrucão do tiro
na escola prútica da sua arma, afirmando-se
sempre
um oficial de notávois qualidades militares e um piloto
seguro e calmo, sem excluir o prudonto dosemburuço
noui evitar situações perigosas ou difíceis, como rcccntemente
demonstrou
\'01\11<10
som preparação
proviu
num avião do propulsão por jacto e do grande "\'<,10cidade que se encontravn
no País em provas de experiências e do demoustrução
de possibilidndea.

Por portarias de 1de Aqosto de 1lJ50:
Louvado
o gonornl Aníbal César Valdês ele Passos e
Sonsa pela alta e valiosa colaborução
prestada ao Ministro da GUOITtl durante os últimos catorze uuos da
sua carreira militar, servindo o Exército o o País, primeiro como administrudor-gcral
do lõxército, depois
corno comandante
militar do:'! Açores, durante os <liflceis tompos da segunda guerra mundial, o final monto
como major-general
do Exército, sempre so afirmando
um militar de alto valor moral, de inexcedíveis
qualidades do trubalho
e de inteligência,
colocando
as
suns iuestimáveis
qualidades
de curáctcr
o o seu inquebrantável
patriotismo
ao dispor do prestígio e do
engrandeeimonto
do Exército, a que prcstou.jio
desempenho do altos cargos militares qllo lho foram confiados, altos e rolovantos serviços, <1"0 devem ser considerudos para O efeito do disposto na alínea a) do artigo l ô." <lo Hoglllalllonto
da Modnlhn Militar, de :l8
do Maio do 104(i.
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Louvado O general Afonso Talaia Lapa de Sousa Botelho pela forma altamente distinta com que concorreu
durante os últimos anos para. o ressurgimento
e prestígio do Exército, que serve com extraordinário
ardor,
e a quem entrega totalmente
as suas inestimáveis
qualidados do afabilidade,
de inteligência
e de trabalho,
aliadas a uma soma de conhecimentos
profissionais
e
tócnicos que só raros possuem.
Com a sua acção vigilante e serena, e pela simplicidade
e modéstia com
que atende aos grandes
e pequenos
problemas
que
se lhe apresentam,
tornou-se
um chefe respeitado
e
querido
com que o Pais pode contar em todas as
eventualidades.
Louvado o general José Filipe de Barros Rodrigues pelo
inexcedível amor à profissão das armas constantemente
evidenciado
em toda a sua carreira de oficial, servindo
o Exército
em delicadas
missões, entre as quais se
destacam
a de professor
nas escolas superiores
de
preparação
do corpo de oficiais, em que ensinou um
corpo de doutrina que mais tarde pôde ser posto em
prática a favor da defesa nacional e do ressurgimento
do Exército,
e ainda porque no exercício do cargo de
chefe do Estado-Maior
do Exército,
que exerce há já
bastante tempo, colaborou com o Ministro da Guerra
com a maior dedicação e lealdade, emprestando-lhe
empro, com a maior honra e dignidade,
todos os
recursos da sua longa experiência
o extenso sabor.
Louvado o general Luís Pinto Lelo porque no exercíciodo cargo de subchefe do Estado-àlaior
do Exército
e de ajudante-generul
do Exército foi um colaborador
honrado o leal, colocando sempre t\ disposição do Ministro toda. a capacidade de trabnlho e lucidez do espírito, mostrando-se
simultâneamente
um conselheiro
avisado e diguo, quo põe constautemente
o prestígio
do Exército acima de comodidades e interesses.
Louvado o gonoral ~\Jvaro Teles Ferreira do Passos pela
forma distinta COlHO exerce as íunç e, de direcção echefia do Instituto
de Altos Estudos Militares, onde
coloca todos os recursos
da sua 10ng:L experiôuciu
pedagógica o da I'U:!. elo, ada cultura militar ao serviço
da preparação profi: sional
t ~(,Ilica do corpo do oficiais
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do Exército, prestando assim às instituições militares
e à causa da defesa nacional, como já anteriormente
ao comando da Escola do Exército, serviços relevantes e que não devem com justiça deixar de ser
postos em destaque.
Louvado o general Carlos Augusto Dias Costa pela
forma altamente dedicada e vigilante com que ocupa,
com a maior dignidade, o posto de comandante da
:3. a região militar, em que permanentemente se esforça
pela preparação profissional e técnica dos quadros e
das tropas e pelo bem estar material e moral dos seus
subordinados, afirmando inalteràvelmente
qualidades
de intransigente lealdade, que são a medida do seu
inquebrantável
canictcr e da sua fé no prestígio
e na honra do Exército e nos destinos eternos de
Portugal.
Louvado o general João da Encarnação Maçãs Fernandes pelas invulgares qualidades de inteligência, de
trabalho, de dedicação e de lealdade que manifesta
em todas as missões de responsabilidade em quo é
investido, e por no exercício de professor dos cursos
de altos comandos se ter havido por forma a merecer
o respeito de todos os oficiais que passam pelo Instituto, para quem constitui sempre um exemplo a seguir,
pelo seu carácter, pelo seu amor ao Exército e pelo
seu saber.

lO

Louvado O general J oão Alegria dos Santos Calado
porque no exercício do cargo de director da arma de
engenharia, onde serve com a mais proficiente dedicação, e no cargo do professor no Instituto do Altos Estudos Militares, que prestigia com o brilho da sua inteligência e da sua cultura militar, foi sempre um militar
e um chofo digno da época do ressurgimento do Exórcito, que foi possível verificar durante os últimos anos
da sua carreira militar.
Louvado o general Manuel Ferreira da Silva Couto Júnior porque no exercício do cargo de comandante da
1.a região militar, como já anteriormente no posto
de 2.0 comandante da Guarda Nacional Republicana,
soubo sempre evidenciar qualidades de ponderação

,
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serena e do bondade
inteligente
quo o tornam um
comandante
o chefe respeitado pelos subordinados
dos
diferentes
graus de hierarquia,
sem excluir a indispcnsável firmeza, qualidades
de decisão e do energia
que são padrão incoufundível
do seu grando carácter
e qualidades
militares o profissionais
quo o apontam
como oficial general de grandes méritos.
Louvado
o general Alfredo Delesquo dos Santos Sintra
porquo
no exercício
do comandante-geral
<lo Aeronáutica e em outras important
s missões que lhe foram
confiadas nos últimos catorze anos soubo sempre colocar ao serviço do prestigio do Exército
o do desenvolvimento da aviaçâo cm Portugal a sua 10llga experiência de aviador sereno e esclarecido,
os seus vastos
conhecimentos
profissionais
e técnicos, a sua cultura
e q uulidndes morais o militares, podendo ser apontado
como um exemplo entro a plêiade de militares que, na
actual fase da vida nacional. se têm afirmado como
OH mais sólidos
pilares elo ressurgimento
do Pais e do
engrandecimento
da N ação,
Louvado
o general
Eduardo
da Costa Ferreira
pelo
aprumo moral e exemplar dignidade com quo procura
sempre servir em todas as missões que lhe são confiadas e pelas inconfundíveis
qualidades de compctôncia
profissional,
inteligência
e carácter
com que exerce,
com alta distinção,
o cargo do director da Arma de
Artilharia,
onde tem concorrido,
por forma al tamento
notável, para a melhor preparnção profissional O técnica
dos quadros o das tropas da arma.
Louvado o general 'Miguel Pereira Coutinho pelas notáveis qualidades
<10 chefe e inquebrantável
osphito de
lealdado manifestados
no exercício do cargo de governudor militar de Lisboa, em CjIH' promoveu, com grallllo
êxito, uma. melhor proparução
profissional o tt"c Il ica
dos quadros e das tropas, procurando
sempre desviar
os seus suborrlinudos
de pequenas coisas que Sl!O a
preocupação
permanente
dos homens do haixo estofo
e fraco ãnimn , prestando
assim à' instituieõr-s
militsres o ao País altos (' relevantes
serviços, CJuo contribuom decisivamente
para o Iortnl cimento tia dis('il'lin:t
milita r O para a unidud
moral e coesão muturiul da
forr;:L armada.
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Louvado
o general
Francisco
IIigiuo Craveiro
Lopes
porque em todas as comissões de servico que dentro
do Ministério da Guerra lhe foram confiadas nos últimos anos, e ainda no exercício do melindroso cargo de
comanílante-geral
da Legião Portuguesa,
soube sempre honrar as tradições militares de sua família, TI unca
faltando ao cumprimento
dos seus deveres para com
os chefes e para com a Pátria, levando o espírito militar e patriótico
a toda a parte em que pôde afirmar
a sua presença inconfundíval
pela excelência
do sou
carácter
e pela maneira digna com que sabe fazer-se
respeitar
por todos aqueles que a seu ludo ou sob as
suas ordens servem o País.
Louvado o general Afonso Carlos Ferr-eira M:ay, comandante-geral
da Guarda Fiscal, porque, embora afastado há bastantes
anos de comissões de serviço militar dentro do Ministério
da Guerra,
soubo sempre
seguir e compreender
o movimento do rej uvenescimento
do Exército,
acompanhando
com notório entusiasmo
todas as manifestações
da sua vitalidade e dando, com
o alto exemplo do seu carúcter o da sua fé o o prestígio que lhe resulta da sua dedicação pelo serviço e da
sua elevada preparação
profissional,
grande honra ao
quadro de oficiais, que com ele couta para as mais diflceís cirounstãncias.
Louvado
o gonernl Mário Nogueira pela. maneira leal o
dedicada, e simultâncumente
proveitosa e houruda, tom
que exerce o elevado cargo de director da Arrua do
Infantaria,
onde tem confirmado
us suas conhecidas
qualidades
de oficial milito ilustro e do militar que
ama a SUa profissão e anseia. pelo constante progresso
da sua arma, em que cultiva e proclama o espírito de
humildade,
de estoicismo e do envergonhada.
valentia,
que faz do infante português
o esteio seguro da iudependência nacional.
Louvado O gcnorul )Ianuol Bernardes
de .Almeida 'I'opinho pela forma altamente distinta, correcta o dedicuda
com que exerce o dif'íci! cargo do comaudunto
da
profiasio2.a região militar, velando pela preparnção
nal e pela disciplina dos C}U:ltlI'OS o das tropas e tendo
colocado sompro i1 disposição do "Ministro da Guerra,
como já o fizera no oxorclcio do cargo de governador
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militar dos Açores, as suas brilhantes
rais e de carácter e o seu alto respeito
do dever.

qualidades
mopelo sentimento

Louvado
o general Frederico
da Costa Lopes da Silva
porque através de to da a sua carreira militar se evidenciou
como um oficial muito distinto e de firme
curúcter, sempre apaixonado pela sua profissão e pelos
problemas da defesa nacional, e ain la pela colaboração
1 aI, dedicada, inteligente
e altamente proveitosa
que
deu ao Ministro da Guerra, não só no alto cargo de
administrador-gerul
do Exército,
mas em todas as importantes
comissões
ele serviço para que nos últimos
anos foi nomeado.

Louvado

o general Aníbal d Faro Viana pela forma
distinta
como comanda
superiornionte
as tropas da
colónia de 'Ior_-umbique, a cuja preparação
moral o
prolissionul
so entrega com exemplar dedicação e zelo,
o ainda pelas cxcepciouais
qualidades
do solicitude e
de rara modéstia com <[110, durnnte vários anos, se
empenhou cm dar ao Ministro -da Guerra a mais útil
e desinteressad:.l. colabornçüo,
muitas vezes mesmo com
risco evidente para a sua saúde.

Louvado
o gon ral Rui Viterbo Fragoso
Ribeiro pela
Iurma altamente
distinta, competente,
dedicada e leal
como prcxido aos os tudos o trabalhos
(la comissão
g ecutivu das obrus militares extraordinárias,
onde
foi lurnnte Illrgos anos um excelente colaborador
do
.:\lilli. tro (la Guerra, pondo ruais uma v I.: m destaque
;lS suas notúv 'is qualidades
de chefe
de engenheiro
militar muito distinto o ufirmnndo-ao
como um oficial
de grundo relevo moral e prolissionnl,
que dedica ao
Pai l' ao Exército todas as suas fuculdades de intelie inciu c d trabalho.
Louv ido o general D. Fernando
Pereira outinho, presi.ler h uncional da Cruz Vermelha Portuguesa,
vela.
rara dcdicução
e invulgar
aprumo moral com que
dirige superiorment
os destinos
da. Cruz Vermelha
no l1015S0 pais, contribuindo
doei ivumento para
ressurgimento e pr tlgio da iu tituição, 11. '1UO empl'cHta
int( Ifl"ll!uont \ todn" as po sihili lad
da sua. intulig Il-

°
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cia e carácter, raro bom senso e exemplar dignidade
de homem de bem e de chefe militar ilustre e respeitado.
Louvado o general Daniel Rodrigues de Sousa pela obra
distinta e altamente meritória que tem desenvolvido
na presidência da Liga dos Combatentes da Grande
Guerra, onde evidencia qualidades de bondade, de grandeza moral e de carácter que o tornam respeitado
e querido de milhares de protegidos daquela benemérita instituição,
a. cuja existência e exemplar funcionamento o seu nome de grande chefe e homem de bem
ficará para sempre ligado.
Louvado o brigadeiro de cavalaria Manuel Francisco
Marques Valente porque no exercício do cargo de
subchefe do Estadó-Xluior
do Exército e cm todas as
outras comissões importantes de serviço que nos últimos anos lhe foram confiadas se soube afirmar como
um oficial de ínconfundtveis
qualidades de carácter,
aliadas a uma competência profissional que soube
sempre patentear no exercício de diversas funções docentes que foi chamado a exercer. Militar simples e
modesto, que tem da honra pessoal e militar um alto
conceito, não esquecendo nunca o que deve a si próprio, aos chefes e aos subordinados, bem merece a
estima dos seus camaradas e o respeito dos seus concidadãos.
Louvado o brigadeiro de artilharia Joaquim Plácido Duarte
Silva porque no exerci cio do cargo de comandante interino da 4.n região militar, como já anteriormente em
outras missões de grande responsabilidade,
se soube
sempre afirmar como um oficial enérgico e decidido,
colocando sempro a sua iutoligência e a sua larga
experiôncia do oficial de tropa ao serviço da melhor
preparação material, moral O técnica dos seus subordinados e os seus largos recursos de comando e inquebrantáveis qualidades de lealdade e de dedicação à.
disposição dos chefes e do Pais, que nele podem confiar em todas as circunstâncias.
Louvado o brigadeiro de artilharia Adolfo do Amaral
Abranchos Pinto porque 110 exercício das fUII<:Ül\S de
adido militar h Embaixuda do Portugal em \\'a:;hiogton,
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como Ja anteriormente
na de director
do curso do
estado-maior
(3 de professor
do curso dos altos comandos, se afirmou sempre como um profissional
do rara
cultura militar, profissional
e técnica, aliada a qualidados de dedicação pelo serviço, honradez
pessoal e
alta noção do dever, que o acreditam como um distinto
oficial com que a Pátria e o Exército podem contar
incondicionalmente
em todas as circunstâncias.
Louvado
o brigadeiro
de infantaria António Henriques
da Silva porque no exercício do cargo de comandante
da Escola do Exército,
como já anteriormente
em importantes
cargos que lhe foram confiados, sempre se
afirmou como oficial do rara cultura e de invulgar
formação moral, dedicando-se com o maior entusiasmo
e a mais acrisolada fé it obra de preparação
moral e
técnica dos futuros oficiais do Exército, que muito têm
a contar com a sua proficiente
acção e espírito confiante que põe sempre om todas as funções em quo a
sua actividade se desenvolve.
Louvados

os brigadeiros
de infantaria António Germano
dos Rois Júnior e Fernando
Dinis de Aiala
porque no exercício dos cargos do governadores
militares dos Açores o da Madeira se têm obstinado em
contrihuir
para fomentar
a coesão material e moral
do Exército, que servem com a maior abnegação O lealdado, fortalecendo
o espírito do disciplina e a preparação profissional
das tropas que comandam,
concorrendo assim por forma eficiente para o aumento das
possibilidadea
de defesa das parcelas do terr-itório naeional cuja guarda foi ontr 'gllc ~~sun honru.

Serrão

Louvado o bl'igadeiro de artilharia .TOSI' Augusto ;\[outeiro
do Amurai porquc, tendo lhe sido coufiada a direcção
(' execução dos estudos (I l'lIlpro ndimeutos a levar a
deito 110 I'alllpo .ln ti 'fe~a 1'0 teiru, «specialmente
Jl0
que rospoitn :1 defesa nraritimu
dos portos de Lisboa
e SotúlJal, lll' tem scmpr nliruiadn
couro IIIIl incansável
c prestante coluborador.
pondo ao serviço dI lima obra
do mo larga projecção
no sistema do defesa nacional
os seus muito vastos r-ouhccimcntos profissiouais
e
técnicos, aliados a lima ilimitada dI dicução I' lealdade,
que o upo nt.un como IIIIl do:; Ilf)S~()H muis valorusos o
dignos chefes militares.
I
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Louvado
O brigadeiro
do infantaria
Leonel Noto Lima
Vieira porquo no exercício dos cargos de comandante
do regimonto
de infantaria
n." 1 e da Escola Prútica
de Infantaria
e posteriormcnto
corno 2.0 comandante-geral da Guarda
Nacional
Republicana
se afirmou
sempre como um oficial de raras virtudes morais o de
carácter, aliadas a qualidades do pondoração, fino trato,
inteligência e saber, que o apontam como digno de
assumir responsahilidades
([ur só podem ser confiadas
a homens com o seu espírito do lealdado o do alta compreensão da honra e do dever.
Louvado
O brigadeiro
de artilharia
José Viana Correia
Guedes porque em todas as missões de serviço que
lhe foram confiadas durante os últimos anos e recentemente na direcção dos serviços relativos h orgnnização, manutenção e emprego das forças expedicionárias, que lhe foi confiada na Repartição
do Gabinete
do Ministro
da Guerra,
soube sempre
servir com
elevada proficiência,
grandes faculdades elo trahalho
e ilimitada dedicacão. Oficial destituído de fáceis ambições, camarada
dedicado em todas as ocasiões e circunstâncias,
dotado de grande experiência
o de profundos conhecimentos
militares, hem merece a /)fei(:i'to
que lho
tributada o o respeito devido a todos aqueles
que sabem apaixonadamente
cumprir om todas as circunstâncias
o seu dever.
é

Louvado o brigadeiro
Américo Pinto da Rocha, director
do Serviço de Saúdo Militar, porque, a par (lo extraordinárias virtudes
de carácter,
energia, decisão e valontin pessoul, evidcnciudns
em toda a sua carreira
militar, sempre se afirmou
como IIlIl oficia] médic-o
muito distinto o competente,
prestando ao Miuistro da
Guerra, no curgo de direcção que 0.\('1"("0, :1 mais do-

dicarlu o prolu-ientc
dentro

do

liourndcz

('obhor:!(:í'io,

afirmnndoso

sempre

l·j~J'r(·ito, IIIl1 oli('ial do grandt> pspírito do
p digllo
de HIll" npoutado corno IIIll exemplo.

Louvado
o hrigad('il"o
.101"" <lome!' Ferreira Soares de
Mosquitu pela larga o distinta
colubornção
prestada
durante muitos :1ll0S ao Ministro da G'I\'IT:1, primeiro
no eal"go do director
da Manutoucâo
Militar, que dosemponhou
com muito ln-ilho e exemplar
espírito do

honrudez,

o postoriormonto

como

rliror-tor

dos fh'r-
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)filitar:
orul» pôs iI prova os
seus dotes profissionais
() técnicos e reafirmou o seu
prestígio
como um dos mais esforçados
o diligentes
apoios na obra (10 ressurgiuronto
do Exército.

viços {lo Adtuiniatruçâo

Louvado
o tenoute-coronel
de artilharia
Leão do Sacramonto Monteiro porque no 0_ .orcício do cargo de chefe
da. Ropartiçâo
do Gabincto do Jlinistro
da Guerru,
que exerceu som mácula nos últimos anos da sua existõncia, o ainda !lO doscmponho do diforr-ntcs o difíceis
missões que no Gabinete do Ministro lhe foram confiadas -e revelou
SOIl1Jll'O tomo
um militar do raras
virtudes morais e de curúcter, aliadas a uma preparaC;:10 profissionul
c técnica que o apontam COIUO oficial
muito competente,
militar honrado o digno, dedicado
o loal, nunca se poupando a esforços para servir o
Exército C' o Pais, prestando as im ilS instituições militares serviços que devem com a maior justiça
SOl'
considerudos
distintos,
relevantes
o extraordinários.
Louvado
o major do infantaria
José Vítor Mateus Cabral pela proficiente
o distinta colaboruçã o prestada
nos largos anos na Repartição
do (; abinete do )1 inistro da (3 uerra, evidenciando
uma, cz mais qualidades
de competência
profissional,
carácter,
lealdude o dedicução pelo serviço que o impõem como um dos
oticiais mais distintos da sua arma, de grande amor
pela HIJ:t profissão,
alta noção da honra militar o da
disciplina, prestando
ao E_'ército e ao País serviços
considerados
muito distintos e extru.orrlinários.

Louvado o major do infantaria Afon o Eurico Hiheil'o
Cnsnis porque, lião oh tanto a incomprconsã«
110 muitos
l!llI' tlifl('ihnonte
sahom avaliar
a ,"irtudo elo senil'
uLnen:Ldnlllent' l' ~('Ill rnira C'JlI (jualqul'r
inkrl'ssc matpI'i,1I ou IlJOr:t1, SIl}lortUlI.lo injúrias 1/11ill.iuHti('a~ a que
fui 1;('JlI(Il'l' sllpl1rioJ', ~l'n'ill ('(1111 a lIlaior dignidade I'
a rlJais ;!('risolada fi, I' II dil':l('ãu !lO nnlJillcto do .\lilJis(['o da G UI'['I':I, ondo pu 1'111 des(:LI}lle :IS Slla~ raras
virtudo::! JIlilitares, aliadns a cOlJhecimentos profissiollais c Ull'lIi('u
l]uo o npontull1 ('ODlO Ulll dos lllai' distintos Ilfi('iais da sua arma, Pl'la suas qualitlat!('
de
coutando, pelo Cu e[ll'úder e pelo '1'11 ~llll()l' ao l~xl~l'"
cito, a que 1I[',·"tOIl H l'\'iço' considol'ados
di tintos o
oxtraordinnrios,
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Louvado
o major de cavalaria Luis Valentim Deslandos
porque no exercício do cargo de ajudante de campo
do Ministro da Guerra, e ainda no desempenho
de diferentes missões e serviços cujo cumprimento
lhe foi
determinado,
se soube sempre afirmar como um oficial
muito inteligente
e culto, de invulgares conhecimentos
profissionais
e técnicos, de excepcionais virtudes morais e de acrisolada fé nos destinos do Exército e do
Pais, prestando-lhes
serviços considerados
distintos,
extraordinários
e altamente relevantes.
Louvado o capitão de artilharia
Dúlio Norborto Franco
Simas pela proficiente,
dedicada e leal colaborução
que, com os seus inestimáveis serviços, prestou durante
largos anos na Repartição
do C1abinoto do Ministro
da Guerra,
onde sempre se evidenciou um camarada
exemplar
e um carácter
som mácula,
servindo
em
todas as missões que lhe foram confiadas com a mais
digna modéstia e a maior simplicidade,
evidenciando-se assim como um oficial muito correcto e merecedor
do apreço 'e da estima dos seus chefes e subordinados.
Louvado
o capitão de cavalaria
José Moreira da Silva
Rangel de Almeida pelas altas qualidades e virtudes
de carácter,
de lealdade e inexcedível dedicação que
sempre evidenciou
no exercício do cargo de ajudante
de campo do Ministro
da Guerra, que serviu com a
mais digna modéstia,
não obstante as suas reconhocidas aptidões profissionais
e técnicas
quo o apontam
COIllO
um oficial muito digno e de exemplar
espírito
patriótico,
merecedor
da estimu dos seus camaradas
o do respeito dOH seus cholos o subordinados.

o «oronol <lo f'ugpoharia,
na sitU:t<.:ilO do 1'0serva, Augusto de Azevedo o Lemos ESllleraldo dn
Uarvalhais polu munoira hrilhunto ('01110 bú muitos anos
desempcuha
as delicadns Junções de (·1101'0 do Protocolo da H(·parti<.:üo do Oahilloto do Ministro da Guorru,
lias quais, pelas lIxigt~neias do cargo, arrosta por
vezes com a ineomproousão
de algulls li a dif'ícil aduptaçâo do outros 1t rigide» das rogras protocolares,

Louvado

tem conseguido,

apesar

de tudo,

pela forma

sensata

muito inteligentr;

corno resolve todos OH problemas
re[)}'psollta<;lio do i\linistório e ainda pela lhaneza o
rOC(~rLO(lu trato,

morecor

o respeito

(los nacionuis

o

do
1'01'-

ou
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estrangeiros
que com ele privam ou tralmlbum e ser
justamente
considerado um óptimo colaborndor
e muito
estimado pelos cholos.
Louvado o capitão de infantaria,
na situação de reserva,
Guilherme
do Faria Corroia Monteiro porque durante
os largos anos em que prestou os mais inestimáveis
serviços na Repartição
do Gabinete
do Ministro da
Guerra se afirmou sempre como um oficial de raras
qualidades
de trabalho,
grando dodicucão pelo serviço o um .milítar muito correcto o leal cm todas as
.emergências.
Louvado
o capitão do extinto quadro de oficiais do socretariado
militar, na situação de reserva, Manuel da
Cunha Lusitano porque, servindo com inexcedível dedicação e zelo na Repartição
(lo Gabinete do Ministro
da Guerra há mais do trinta anos e contando já mais
de meio século ao serviço do Exército e da Nação,
soube sempre merecer a estima e a afeição de todos
os chefes e subordinados
que com ele tiveram ocasião
de privar, e porque durante os últimos anos em que
prestou serviço no Gabinete do Ministro (la Guerra
«ouliruiou as suas inestimáveis qualidades de lealdado,
lle dodil'lU;1io e do honostidn.lo,
dando sempre tonta,
com muita proliciõucin,
do torlos os serviços de que
roi oncnrrcgudo
o P" stando ao E:(íl'l'ito O :IS institui.
(:oos militares, com o seu zelo e :tC(·rlO oxomplaros, serviços cousiderudos
distintos C extruorrliiuirios.
Louvado
o corunel do corpo do estado-maior.
nu situaI,'ão do reserva, Abüio Augusto Valdõs de Passos o
Sonsa porque no oxer .ício do cargo do governador
militar (la Prnçu de Elvns, como ,i:t anteriormente
em
funções da mais alta rospo nsnhilidado
na chefia do
um dos gran(los sectores da força armada.
1;0 soube
sempre afirmar ('OJllO militar do grundo carácter o do

inquebrantá

veis virtudes

morais

o prof ..sionais.

"Mo-

desto sem afectação, COIll grande
.pirito do humildado,
não obstunto os seus altos. erviço
:\ causa do rossur1-;illlento da I u<::io, soube refugiar-se
atrás da !'iUIL
exeopcionnl culturn, no domínio da história o tia Mica
m ilitnres, 0111 quo m.mtúm íntcgt'a :1 honra e o pl'!'stigio do 011 1101110 l' ('ontinua a ln [,PC r a JIlaior :d'cit;:io (} respeito dos sou (·[lIll:1.rntla.
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Louvado o coronel do corpo do estudo-maior Júlio Carlos
Alvos Dias Botelho
~l()niz porque no exercício
do
cargo do adido militar ii, Embaixada
de Portugal
em
Madrid
confirmou
as suas brilhantes
qualidades
de
oficial do estado-maior
muito distinto e sabodor, qualidades já anteriormente
reveladas no exercício de funções docentes no curso do estado-maior
e como colaborador do Ministro da (luerra em delicadas o difíceis
missões que lhe foram confiadas nu Repurticão (lo G abinete, no q no em tudo prestou notáv eis sorviços ao
Exército
e às instituições
iuilitnrcs,
para. cujo ressurgimento e prestigio contribuiu em alto grau com a firmeza do sou carácter,
o produto do seu truhalho o
com os vastos recursos da sua inteligência O cultura.

Louvado o coronel do corpo do estado-maior João Carlos
de Sá ~ ogueira porquo no exercício
dp funções docentes no curso do estado-maior
O em várias missões
que lhe foram confiadas no Estado-Maior
do Exército
e no Gabineto do Ministro (la Guerra prestou às iustituições militares serviços do grande valor, contribuindo
de forma notável para () ressurgimento
o prestigio do
Ex('reito,
com as suas oxcclontos qualidades morais e
o seu amor :l profissão das armas e os SOIlS grandes
conhocimonto«
profissionais
o técnicos, que o curadorizam COr!lO UJll oficial do r-sta.l o-umior muito distinto
(' 11111

militn

r

muito considor.ulo

onde

(11101'

que

O.'CI·<;a

a sua nctividudo.
Louvado
o coronel do corpo do estado-maior
António
Augusto
do Sousa porque no exercício do cargo do
chefe do estado-maior
do Governo Militar de Lisboa
e posteriormente
no comando (lo regimento do infantaria n.? 1 se evidenciou COIllO um oficinl que cultiva
em alto grau o sentimonto da loaldudo aOH chefes e ao
País, (IUO está sempre pronto a servir sem reticências,
gauhanrlo assim a estima dos subordinados
O a consideração dos chefes, com a sua dedicaçilo . em limites,
as suas c. cclcntos qualidades de trabalho e o seu alto
sentido de colaborução
sempre pronto ao serviço da
comunidado.
Louvado
o ('Ol'Ollol do corpo do ostadu-maior
•\ ntónio
AllglHlto 'l'a\,arl's pela prolicipllte (\ diHtinta colahoração (1'10 prestou ao ~liniHtro da Ouorrn, <J1Il' S01'\ iu
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com dedicação,
reconhecida
inteligõncia e inexcedível
lealdado, e onde se afirmou como um oficial do estado-maior do invulgares conhecimentos
profissionais
o
técnicos e um militar muito distinto o de elevada correcção pessoal.
Louvado
o coronel do corpo <lo estado-maior
José AIltónio da Rocha Beleza Ferraz p0)U maneira dedicada
o leal com que está sempre disposto a pôr h disposição
<las instituições militares o dos ell0fe:,; os SOIlS largos
couhecirnontos
profissionais
c técnicos,
sempre afirmados no exerclcio
de funções docentes do CU1'8U do
estado-maior,
O ('111 muitos
o melindrosos estudos e trabalhos que foram entregues
tL sua ponderação
no
Estado-Maior
,do Exército, afirrnando-sc
um oficial do
estado-maior
muito distinto o UIII militar merecedor
do toda a respeitabilidade.
Louvado o coronel do infantaria, tirocinado, .J OS{, Esquivel porque no exercício do cargo do comandante
de
cnçadoros
n." ;) o do 2.° comandante
da Escola do
l<hórcito confirmou as suas distintas qualidades
1'1'0fissiouuis e tócuicus, afirmando-so sempre um oficial do
muito curáctcr
oxtruordinfu-imnente
ufciçourlo h sua
profissãu O zeloso pelo hom nome C pro .tlgio do Exército <' da Pátria.
Louvado

o coronel do infantaria,
tirocinu.lo,
Domingos
Santos de LOlllOS pelas excepcionais
qualidades
militares
o do comando
evidenciudas
em todas as
comissõos
do respousubilidado
que uos últimos anos
lho foram confiadas, especialmonto
no comando do Ulll
batalhâo
expedicionário
às colónias c no da Escola
Prática
da sua arma, onde, a par de distintas qualidades profissionais
O ü"euicas.
revelou ser um chefe
possuidor de raro bom , enso, curáctor firme O atributos
do lealdado o dedicação pelo serviço o pelos subordinados, dignos do :01' apontado'
corno exemplo, em tudo
prestando
serviços ao Exército
e h sua arma. que
devem SOl' considerados
distinto.' o extraordinários,

Josó

Louvado
o
Bernardo
lig(~ncia
j'orlll:l\:;'to

coronel do infantaria.
tirocinado,
Augusto
do Froitu
.J únior pela. (IU:llidndes do into(ln hoa prcpar:l<:ão l)f'ofi~sional (' do "ólicla
Illor:d evid('llciada
110 ('oTlwlldo do f'(';.;i-
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mento de infantaria n. o 1 e no Tribunal Militar Territorial de Lisboa, afirmando-se
sempre um militar de
carácter firme e um oficial distinto e criterioso.
Louvado
o coronel do infantaria Jorge Henrique Nunes
da Silva pela excepcional
competência
profissional o
técnica sempre evidenciada
em todas as missões que
lhe são confiadas,
sendo ainda um oficial muito pundonoroso e digno, de fino carácter e de rara envergadura moral, dedicado pelo serviço e pelo prestígio do
Exórcito
o (lo País, a quo so dedica até ao extremo
limite das suas forças e da sua saúde.
Louvado
o coronel de infantaria Arnaldo Lopes Ramos
pelas qualidades
de comando postas em evidência no
regimento
de infantaria n.? 9, que elevou a um nível
de preparação
militar e de disciplina
l1lLQ anteriormonte atingido, c ainda pela extrema paixão com qU('
serve o Exército e o País, a quo so dedica com toda
a energia do seu carácter inquebrantável
e com a força
material
e moral da sua personalidade
do homem
simples, mas sempre honrado e digno.
Louvado
o coronel de infantaria
Laurénio Cota Morais
dos liois porque,
tendo-se oferecido para voluntàriamento acompanhar
para uma missâo rle grande ri::;!'()
ai> forças da sua unidade mandadas destacar para ()
Oriento, ::;0 revelou depois, corno comnndantc
militar
de Macau, um militar de grandes méritos profissionais
e morais,
com invulgares
qualidades
de decisão e
energia, incansável no cumprimento
dos altos deveres
vara com a Pátria o para com o Exército,
fazendo-se
respeitar
e estimar pelos seus subordinados
e pela
população
da colónia, afirmando-se
assim um militar
de grande carácter sempre pronto pura todas as emergências e prestando com a sua serena atitude o a constãncia na acção, que em todos os momentos proclama,
serviços considerados
altos o relevantes
para o ofeito
do disposto na alínea a) do artigo 15.0 do Regulamento
<la Medalha Militar, lle 28 de Maio de 104ô.
Louvado

o coronel
de
porque 110
dante de infantaria n.?
comuudanto da Policia

Rodrigues

infantaria
exercício

Fernando
Augusto
do cargo de comanf), como já anteriormente
no do
Militar do 'I'rünsito,
so evidon-
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ciou sempre como oficial muito correcto e leal, estudando os assuntos submetidos
à sua apreciação com
muito aprumo e bom senso, pondo ao serviço do Exército e do Pais com exemplar dedicação todos os recursos da sua reconhecida
competência
profissional
e
técnica.
Louvado O coronel de infantaria Luís Gonzaga da Silva
Domingues pela exemplar dignidade com que comanda
o regimento de infantaria n.? G, em tudo se afirmando
um oficial muito competente
e leal, de intransigentes
dotes de carácter e dedicação pelo serviço, afirmando-Be sempre em todos os actos da sua carreira militar
como um oficial de grande aprumo profissional o moral,
com quom os chefes coutam cm todas as emergências.
Louvado o coronel do infantaria António Gonçalves Pires
pela extraordinária
dedicação,
bom senso e exemplar
critério com que exerceu o comando do batalhão de
metralhadoras
n.? ~ e agora desempenha as funções do
comandante
do regimento
de infantaria n.? 12, em que
se evidenciou como um militar de grandes dotes profissionais e técnicos, de caráctor firmo o leal, fazendo-se
estimar e respeitar pelos chefes o pelos subordinados
O prestando
ao Exército,
que sorvo com alegria (I
grande limpidez do consciência,
sorvicos que devem
ser considorndos
distintos o oxtruordinários.
Louvado
o coronel do infantaria
Carlos Alberto Barcclos do Nascimento
e Silva pr-la forma altamonto
distinta
' aprumada
com qU( exerce o comando da
Escola Prática <1(' Infantaria,
dcdicando-so com o maior
zelo á preparnção
física, moral e profissional dos quadros da arma, confirmando
as suas bem conhecidas
qualidades
do oficial de elevada competência profissional o técnica e (h\ raras \ irtudes militares
e morais.
Louvado o coronol do infantaria
Jo é Maria Coelho da
Motu pela dedicação
o desejo do bem servir de flue
tom dado provas nos vários cargos para que tem sido
nomeado, procurando
seuipre, com grande illtoJig(\ncia
o invulgar
lealdade.
honrar as in tituições militares
o granjeando,
em toda
as circuustâncias,
a ostima
dos eh fes e a amizade do quem com elo s rve.
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Louvado
o coronel do infantaria
António Epifãnio Antunes Cabrita pela inteligência,
dedicação e dinamismo
que sabe emprestar
a todos os serviços do que Ó oncarregado,
conquistando,
assim, a estima de quem com
ele serve, procurando
sempro nas várias missões <[ uo
lhe têm sido cometidas honrar a sua farda pelo sou
trabalho e aprumo.
Louvado
o coronel de infantaria
José da Encarnação
Alves de Sousa pola acção exemplar que exerce no
comando do regimento do infantaria n.? 4, que mantém
em alto nível de preparação
militar e do disciplina,
afirmando-se sempre um oficial muito zeloso e dedicado
pelo serviço, honesto em todos os seus processos de
trabalho,
do carácter firme e leal, o sem pro disposto a
servir os chefes e o País em todas as emergências
difíceis.
Louvado o coronel do infantaria, na situação de reserva,
Armando
Augusto
da Costa porque no exercício do
cargo de chefe da 3. a Repartição da 1.a Direcção-G oral
prestou ao Ministro da Guerra, durante o tempo <la sua
vigência, oxcolonto, leal e dodicada colaborução , procurando
sempre estudar
com a maior probidade
os
problemas
submetidos
ii sua análise, 0111 tudo se afirmando um militar de carácter
exemplar
e um oficia]
muito digno e pundouoroso.
Louvado
o coronol de artilharia,
tirociuadc,
Aloxaudro
Gomes de Lemos Correia Leal porquo no deseiupon 110
de várias missões de comando e ainda na direcção
dos serviços cartográficos
do Exército revelou sompre
as suas grandes qualidades do oficial competente,
sabodor e inteligente,
de marcado mérito protissioual,
a
par de uma grande lealdado e zelo no serviço, o que
o tornam diguo da consideração
dos chefes o da estima elos subordinados.
Louvado
o coronel do artilharia
Paulo Emilio da Silva
porquo, quer corno comandante
militar da colónia de
Cabo Verde, que exerceu com exemplar
correcção
e
aprulllo durauto largo espaço do tempo, quer como diroctor da Fitlll'ica Militar do Cholns, que dirige o administru com muita compett-ncin,
não obstunto aR diticuldados de 1ll0111Pl1to, sempre se' afirmou
uru oficiul de
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qualidades morais e de carácter, merecedor
e consideração
dos chefes e dos subordina-

Louvado
o coronel de artilharia Jaime Alberto Valadas
Lopes Fernandes pelas qualidades
militares o técnicas po 'tas à prova durante
o longo tempo em que
tom exercido
o comando
do regimento
de artilharia
antiaérea fixa, que o afirmaram como oficial sabedor o
de grande competência
profissional,
de uma dedicação
extrema pola sua arma, contribuindo
ainda com o seu
esforço e largos conhecimentos
técnicos para a efíciõucia da unidade que comanda.
Louvado
o coronel de artilliariu António Rodrigues
dos
San tos Pedroso
pela maneira cautelosa
e in telígonto
com que di rigo e administra a Fábrica de Material de
Guerra de Braço de Prata, procurando
vencer as dificuldades da época de crise ([ue se atravessa, sem afectar gravemente
a eficiência do estabelecimento
c o bom
no mo do Exército.
Louvado o coronel (10 artilharia o comandauto militar do
j';stado da Índia, Eduardo Augusto Tavurr-s Nunes. pela
comprovada
int<,ligPllcia o grande compotêur-ia profissional com que dosem penha as missões que lho são
coufiadae, dedicando-se
afincudamonte à causa do prostígio e da prepuração
profissional
do Exército,
quc o
conta como um dos seus mais valiosos e competentes
artilheiros.

Leu vado o coronel

de artilharia Fernando
ortês dos
Santos pela muita competência
e grande correcção
com que hú muitos anos dirige a Fábrica do Equipamentos e Arreios, conseguindo com urna aduiinistração
muito diligente o ::>l'gnra levar a efeito importantes
melhoramontos
nas instalações da fábricu e aflrmnnrlo-sc,
em todas as circunstâncias,
um óptimo colaborador e
exemplar camarada, sempre pronto a trubalhar em proveito geral, para honrar o pro~tigiar o E:(\r(·ito.

Louvado

o coronel (lo artilharia Autúnio Caldeira Pinto
Rohocho pela forma o .cmplar ('OJllO dirige c administra a Fribriea ~lilitar (II' Burcarenu, procurnndo
snnur
as dificuldades <I<> admiuistruçâo
som pesar no o 1"1: a-
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mento do Estado e estudando com a maior proficiência e honestidade
os problemas técnicos que são postos lL Fábrica
e que são sempre de intoresse
para a
eficiência do Exército e defesa do País.
Louvado
o coronel de artilharia e chefe da 1.a Repartição da; 2. a Direcção-Geral
do Ministério
da Guerra,
Nuno Alvaro Brandão Antunes, pelas excepcionais (lualidades de trabalho, espírito de hem servil" que colocou no desempenho
da sua diíícil missão, examinando
com a maior proficiência
e honestidade os assuntos
submetidos á sua análise, afirmando-se
sempre um
militar muito dedicado, correcto e leal, que não conhece
restrições
à sua capacidade de servir nem afasta ou
ladeia dificuldades no caminho da rectidão de carácter
e de proceder
que iualtcràvelmentc segue, sejam quais
forem as circunstâncias.
Louvado
o coronol do artilharia
JOi:lÓ Maria Rebolo Valente de Carvalho pelas distinta H qualidades
militares
sem pro reveladas na execução do todas as missões do
comando
que lhe têm sido confiadas,
demonstrando
SOl' um profissional
das armas competente o digno do
grande mérito, a par <lo uma ded icacâo o lealdado sem
limites, que o impõem h comlidera(;ão dos i:lOUS chofo«

e suhordinados.
o coronel do artilharia Fruuci:«-o António <la
Silvu Azevedo Alpoim pela forma intoligcuto e dedi-

Louvado

cada quo põe na execução de todos os serviços do que (encarregado,
revelando
sempre as suas excelentes qualidades profissionais de oficial brioso o digno, do grande
mérito e arreigado
espírito militar, que o tornam merecedor da consideração
dos chefes.
Louvado

o coronel do artilharia Augusto Dantas Pimenta
do Faria Pereira pela forma dcdicudíssimu
e
competento
como tom exercido
todas as mis"ões do
comando de quo tem sido encarregado,
mesmo as do
maior risco, pondo lL prova as suas oxeolontos qualidados de trabalho o saber profissional,
impondo-se, pela
sua perfeita
cultura
militar,
compotêucia
técnica O
integr-idade
de carácter,
:L cousideracão
dos chefes
o camaradas,
afirmando-se digno do SOl' apontado como
militar c: emplar que so mostra sempre valonto e R<rono nas H i tuaçõo« mais criticas o di ficei i"L
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Louvado o coronol de cavalaria,
com o curso do estado-maior, j\ngol0 do ;\guiar Ferreira
porque lIO desempenho do cargo de comandante
da Escola Prática de
Cavalaria, e ainda em outras comissões de serviço de
que tem sido incumbido, sempre se tem afirmado como
oficial de vasta cultura militar, notável inteligência,
excepcionais
virtudes morais 'e inquebrantável
dedica<;::\0 ao Exército o ao País, prestando-lhes
serviços que
devem ser considerados
muito distintos,
extraordinários e altamente relevantes.
Louvado
O coronel
de cavalaria Alfredo do Castro Antas pela sensatez, inteligência e espírito organizador
com que tem desempenhado
as funç: os do comandante
do rogimento
de cavalaria
n. o O, consoguindo,
mercê
da sua acção persistente
e bem orientada, elevar o nível moral e disciplinar
da unidade, procurando
restituir-lhe o grau do eficiência que, mercê de circunstâncias várias, a mesma havia perdido, revelando
assim
qualidades de chefe e prestando
serviços quo é de justiça classificar COIDO distintos e oxtraordiuârios.
Louvado
o coronel de cavalaria Luis Almeida Ribeiro
porque no desempenho
do cargo de comandante
do
regimento
de cavalaria 11.° 7 tem sabido, mercê' da sua
firmeza do carácter,
espírito desembaraçado
e honestidade profis: ional, inculcar nos subordiuudos
o espírito do in quobrantáv
I disciplina, total dedicacão
sua
uuidade o f{> acrisolada nos destinos do Exército
e da
Pátria, que fazem (lo regimento Ulll baluarte firmo, !lO
q~al os l'hl'fos podom confiar em todas us «ircunstãncias.

:t

Louvado

ti

coronel

di' cuvularia

Lili.

da ('o~t:l

Ivens

). erraz pela :;CIHmt '0 sólida rOl'llw~?i.f) militar
elovadu no(;no das uas n'Sp()II, ubilidade» coui 'lllO se tem
havido IlO comando de luncciros II." :?, ao qual soubo
imprimir
II indispensável
esplrito
de corpo, sentido tio
diseiplina o grau do segura ('li('i(~II('ia quo () impõem
I

entre

as restantes

comuudnuto
(Ii ciplinudor

('OIllO

nnidudcs da nrma (' atiruuuu o sou
o!i('Íal de Ilot[n (J aprumo mnrnl ,

e profis iionul muito honesto.

Louvudo () coronel d( ('a\ abria. lia • itlla~:i() do re '01'\:t,
José Palllillo :\Ian'cus :\llIlIzinhll .II' AIIJul[lI('l'qUl' [lorquo
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no exercício de importantes
e delicadas missões de serviço no estrangeiro
que nos últimos anos lhe foram
confiadas
confirmou
os dotes de lealdade,
inteireza
moral e espírito
de bem servir, sempre evidenciados
durante a sua digna carreira militar, enquanto se manteve na efectividade
do serviço. Oficial de grande firmeza de carácter e de exemplar
dedicação para com
os chefes, que serve sem limitações de qualquer natureza, sofre com alegria o exemplar ostoicismo as rcticôucias, despeitos ou maldosas incompreensões
daqueles
que o dCtlejariam com menos personalidade
patriótica
e monos fervor nacionalista;
pela sua rara diguidade e
distinção pessoal o pela dedicação exemplar com que
serve sem restrições
de qualquer
natureza,
merece
o respeito dos seus concidadãos
e o aprec;o que o Ministro da Guerra aqui publicamente lhe tributa.

Louvado o coronel do engenharia

Manuel António Soares
Zilhão pelos relevantes
serviços prestados
em todas
as missões que lhe foram cometidas e, em especial,
pelas excepcionais
qualidades de comando de que deu
repetidas provas e em que, a par de muita competência
técnica, salientou
sempre uma dedicação
e lealdade
não ultrapassadas,
mostrando em todas as emergências
ser um comandante
ele mérito invulzar e um oficial
que, pelo seu aprumo e alto sentido do dever militar,
honrou a sua arma e o J<jxórcito, a que prestou serviços
considerados
muito distintos e extraordinários.

Louvado o coronel de engenharia
Francisco Filipe dos
Santos Caravana porque, senhor de invulgares
<10t08
de inteligência,
dinamismo,
capucidade
t('cnica o do
trabalho, tudo tem posto ao serviço da sua arma p do
l,jxército, merecendo assim ser considerado UIll comandante do grttndps merecimentos,
clussifican do-se como
dos mnis distinto» olil'iaiH dl' engenharia.
Louvudo
o coronel de ongonh.uin Frederico l\fal"i:1 til'
M agalh:ioK ~rellcHe:-; Vilas Boas Vilar pela forma IIi~tinta cotu que comandou durante largos anos o batalhão
<lo caminho!' de ferro, onde mais uma vez pôs tt prova
as suas oxcepcionuis
virtudes militares,
morais o de
carácter,
í'azeudo-so rospoitnr pelos «hefos e por aqueles que se honram de sorv ir sob as suas ordens, ele\ ando a unidade fi um alto nível de (li:-;(~iplilla o de
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preparação
profissional
e moral e dirigindo com superior critério e exemplar autoridade as obras de larga
transformação
e restauro sofridas pelo aquartelumonto,
que hoje honra e prestigia o Exército e a arma de
engenharia,
a que prestou, com a sua lealdade inoxcodível, a sua dedicação, a sua competência e a sua fé,
serviços altamente distintos e extraordinários.
de engen haria Flávio José AI vares
dos Santos pelos profundos
conhecimentos
técnicos,
notável inteligência e inconfundível aprumo moral com
que tem sabido exercer os cargos e missões que lhe
tôm sido confiados, manifestando-se
sempre como um
militar de raros méritos, profissional muito distinto e
de grande integridade
de carácter,
qualidades
que o
tornam muito respeitado e admirado pelos seus camaradas e um elemento de grande valor dentro do Exército.

Louvado o coronel

Louvado
o coronel do engenharia
Eduardo Pires pela
maneira altamente patriótica e elevada como em anos
sucessivos tem exercido as funções de comandante
do
regimento
de engenharia
n.? 1, nas quais tem empenhado, com muita inteligôncin c apreciável senso, todas
as suas qualidades de técnico distinto e de militar que
possui no mais elevado grau o sentimento
de bem
servir, conseguindo
pela sua acção incutir no ânimo
dos seus subordinados
grande espírito de corpo e muito
entusiasmo no cumprimento
do dever, e ainda porque,
pelo seu carácter digno o probo, leal o honrado,
cm
tudo merecedor
do alto apreço c consideração
cm que
tirlo pelos chefes e da estima dos subordinados.
é

ó

Louvado () coronel (k uerouúutica,
na situação do I'Cserv a, António Dias Lpito pt-lo cxomplar apl"lllllO,
illt'-..;ccdh 01 dedicaçâo
O I!:rnnde
inteireza
morul rotu
(!l10
durante
lal'go~ :lllOH serviu () Exérr-ito e a SIUI
arma, nliruuuulo-sc
sempre militar de caráctor firme
(' um aviador
indifercutc
aos riscos da. jll'oliss?io, do
com pro\ uda ('Olll[)pt('neia técnica, prestando em todas
as misH()(,f'I (1'10 lho 1'01':1111 coufiudas,
e sobretudo no
comnnd» das I>a>ie~aéreas 11.°1 :3 e -1, serviços muito
justamente
conaiderudos
distintos e extraordinários.

Louvado o ,coronel do serviço de ndministrncão
militar
António ~\h aro cio.; Santos Pereira, directo!' das Oli-
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cinas Gerais de Fardamento e Calçado, pela dedicação
com que se consagra à administração
do estabelecimento e à perfeita disciplina do pessoal, exercendo
assim uma acção altamente proveitosa e exemplarmente honesta e confirmando as já conhecidas qualidades do seu aprumo moral e inteireza de carácter.

Louvado o coronel do serviço de administração militar Eduardo Rodrigues Neto de Almeida pela forma
excepcionalmente competente, correcta leal e dedicada
com que dirigiu a Manutenção Militar, em que evidenciou grandes virtudes de honestidade e de carácter,
aliadas a grande dedicação pelo serviço, particular
aptidão profissional e inexcedível firmeza moral e militar.
Louvado O coronel do serviço do administração militar
David Vaz da Fonseca Aboim pela elevada competência profissional e invulgar espírito de honestidade com
que desempenha as suas funções normais e serviços
especiais de que é encarregado, e a que se entrega com
excepcional dedicação e zelo, sem atender a considerações pessoais ou a interesses materiais de qualquer
espécie, e ainda porque pelo seu feitio probo e modesto,
pela sua simplicidade e inteireza moral, merece a consideração e estima que, com muita justiça, lhe é tributada por chefes e pelos subordinados.
Louvado o tenente-coronel do corpo do estado-maior
Luis Maria da Câmara Pina porque no exercício de
difíceis funções de adido militar tL Embaixada de Portugal em Londres se tornou, com a sua viva inteligência, excepcionais qualidades de trabalho e um sentimento de lealdade que uão sofre confronto, um dos
mais prestantes colaboradores do Ministro da Guerra
durante os últimos anos, tendo contribuído por forma
altatuente
decisiva e honrosa IHtrH a resolucâo
dos
mais difíceis problernus do organização e rearmamento
do Exército,
que lhe fica devendo sorvieos que, sem
restrições cle qualquer natureza, se devem classificar
do distintos, altos e relevantes.
o tenente-coronel do corpo ao ostado-maior
Ramos Afonso pela dignidade que empresta ao
exercício do cargo de chefe do estado-maior da 4. a re-

Louvado
Emílio
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gião Militar, onde so evidencia. como um exemplar colaborador do comando, mnito sério nos seus processos
de trabalho e com qualidades
invulgares
de simplicidade, lealdade e dedicação pelo serviço, aliadas a um
c~l'áctel' firme que se manifesta em todas as emergôncius.
LOUYl.Hlo o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Abel elos Anjos da Rocha pela forma dedicada, eficiente
e leal com que desempenha
o dificil cargo de chefe
do estado-maior
da 2.'"' rcgião militar, confirmando
as
suas reconhecidas
qualidades
de oficial muito culto o
inteligente,
dotado de grande probidade
de carácter
e intransigente
em tudo o que respeita
;l disciplinu
e aos princípios
morais que orientam todos os seus

actos.
Louvado
o tenente-coronel
do corpo do ostado-maior
António Maria Moira c Cruz porque no exercício do
cargo do chefe do estado-maior
da 3. a região militar
km confirmado
as suas reconhecidas
qualidades
do
oficial do ostado-ruaior
muito distinto, correcto e Ioal,
scmprp dedicado pelo serviço e exemplar
na delicadeza o dignidade com que estabelece ns relações entro
os camaradas
com quem colabora e o comando, quI'
sorvo por forma inexccdtvclmentc
aprumada.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
J 08(\ António
Guerreiro
Rebeca Júnior pelo amor ao trabalho quo
sempre o tem animado no sentido do bem servir as
instituições
militares,
procurando
imprimir ao seu lahor 11m cunho de soricdude e dedicaçâo quc o tornam
merecedor
da estima dos chefes c do respeito de quem
com ele serve.
Louvado o tenente-coronol
de infantaria
Eugénio G onçalves de -:\fagalhtws Figueiredo
porque no exercício
do cargo de :?o comandante
da Escola Prática
de
I nfunturia, como já nnteriorrnentc
em diferentes comissões de serviço, sempre se evidenciou como um oficial
do elevada competência profissional e técnica, de raras
qualidudes
de trabalho
e de dedicação pelo serviço,
servindo sem reservas de qualquer natureza, em todas
as cir-cunstâncias difícois, com muito zelo e clarividente

critério.
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Louvado
O tenente-coronel
de infantaria, Carlos Gomes
Cordeiro
pela forma distinta o aprumada
com que
exerce o comando do batalhão do metralhadoras
n.? 3,
a cnj o serviço dedica todas a suas faculdades de inteligência e trabalho,
a sua autoridade
moral, os seus
conhecimentos
profissionais
e técnicos, afirmundo-se
sempre corno um militar de firmo carácter. muito leal
e digno, com quem os chefes e o Pais podem contar
em todas as emergências.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
José Baptista
Barreiros
pela intnligôncia,
dedicação e porfiado trabalho quo sempre tem consagrado 1\ vida militar, o que
permito apontá-lo
como técnico de especiais merecimentos
que honra o Exétcito e a sua arma, prestando serviços, na preparação profissional dos quadros,
que devem 15e1'classificados
como muito distintos e
extraordinário!'.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
Raul Ferreira
Braga porque no exercício
de funções de comando
que lhe têm sido confiadas sempre se afirmou como
oficial dotado de uma invulgar
formação moral, de
puro e lídimo carácter,
de óptima preparação
profissional e técnica, que o apresentam
como exemplo de
militar culto, sensato, digno, modesto e firme nas suas
decisões e animado de acrisolada
fé no prestigio
do
Exército,
evidenciando-se
sempre como oficial de elevados principios
nacionalistas,
merecedor
da estima
dos camaradas
e do apreço e consíderução
dos seus
chefes e subordinados.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
João Guedes
das Neves Sacadura
porquo nas missões que lhe têrn
sido confiadas se tem revelado sempre como militar
de boa preparação
profissional
e técnica,
dedicado
pelo serviço e com qualidades de modéstia e do lealdado que são atributos de um grande carácter, tornando-se assim digno e merecedor
da consideração
e
estima do todos os seus camaradas.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria António Pinto
das Neves Ferreira
porque tem posto sempre ao serviço do Exército as suas excepcionais
qualidades de
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inteligência,
de dinamismo e de trabalho, revelando-se
em todos os passos da sua vida como exemplo de
lealdade, de aprumo e de dedicação ~t causa militar, o
que permite apontá-lo
como oficial que honra a sua
farda e cujos serviços merecem ser classificados
de
muito distintos e extraordinários.
Louvado o tenente-coronel
de infantaria Guilherme Carlos Ferreira
Pinto Basto Carreira porque durante os
últimos anos da sua carreira militar, no desempenho de
missões do comando que lhe têm sido confiadas, se tem
mostrado
sempre corno militar possuidor
de grandes
qualidades
profissionais
e técnicas, de raras virtudes
morais e de carácter
e de acrisolada
fé no prestígio
do Exército e no ressurgimento
da Pátria, que o apontam como oficial modelar, militar honrado e digno,
dedicado e leal, merecedor
da estima dos camaradas
e do aproc;o e consideração
dos seus chefes e subordinados.
Louvado o tenente- coronel de infantaria José de Miranda
Andrade porque no exercício de funções de comando
que lhe têm sido confiadas se afirmou como oficial
possuidor
de inestimáveis
qualidades
profissionais
e
técnicas, aliadas a raras virtudes morais e de carácter,
que o apontam como oficial muito competente o militar
muito dedicado e leal, sempre merecedor
da estima
dos camaradas
e do muito apreço e consideração
quo
lhe dedicam chefes e subordinados.
Loux ado o tonento-coronel
de infantaria
João Augusto
da Paixão :\[oreira porque no desempenho
do "árias
missões que lhe têm sido confiadas tom sempre revelado muito entusiasmo
e acrisolada
fé no prestigio e
destinos do Exército
e apreciáveis
qualidades
profissionais e técnicas, raras \ irtudes morais e de carácter
que o tornam digno da estima dos camaradas
e do
muito ap1'OC;O o consideração
dos i:lOUS chefes o subordinados.
Louvado o tenente-coronel
de infantaria Carlos Alberto
Garcia Alves Roçadas pelas suas excepcionais
qualidados de cultura e de trabalho sempre postas om re10\'0 em todas as missões que lhe têm sido confiadas,
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afirmando-se
ainda ser um militar de grande competência profissiouul
e técnica, com inestimáveis
dotes
morais o de carácter que o afiançam como oficial mvrecedor da estima dos camaradas (' da confiança C'alto
aprC'ço dos chefes.
Louvado o tenente-coronel
de infantaria
José da RORa
Mendes pejas e)(cepcionais qualidades e aprumo moral,
lealdade e de acrisoluda
f<'I nos destinos do Exército
(' no ressurgimento
do País, que tem evidenciado
em todas as missões que lhe têm sido confiadas, o ([U('
o tornam digno de ser cousidorado
oficial distinto o
exemplar
pelos seus chefes e subordinados
e merece(101' da amizade
dos oamaradus.
Louvado
o tenente-coronel
de infantaria
Muximino de
Abranches
Mendes de Sena Neves pela forma altamente distinta com <jue tem desempenhado
todos os
cargos militares
que lhe foram conflados na. colónia
de Moçambique,
em que sempre se tem imposto it
consideração
das autoridades
locais, da população e
dos seus subordinados,
em tudo revelando
dotes de
competência,
de carácter e de lealdade que o tornam
muito justamente
merecedor
do apreço em que é tido
pelos chefes.
Louvado
o tenente-coronel
de infuntaria
Carlos J osé
Moreira porque no desempenho de funções de comando
que lhe tôm sido confiadas tem revelado possuir grandes quali dados profissionais
e técnicas, aliadas a inestimáveis
dotes morais e íntegro carácter provido de
acrisolada
fé nos destinos do Exército o no ressurg imonto do País, pelo que se torna digno da amizade
dos camarndas
0 do alto apreço
e consideração
dos
seus chefes e subordinados.
Louvado o toueuto-coronel
ele artilharia António l\1iguel
Monteiro
Libério
pela forma criteriosa
e dedicada
como tem orientado e executado todos os serviços que
lhe têm sido confiados, revelando-se
um oficial competente, digno e honesto, com excelentes qualidades militares sempre postas ao serviço do J'jxért'ito o do Pais,
tornando-se
assim credor de muita considerução e alto
apreço dos seus chefes e da amizade e simpatia dos
camaradas e subordinados.
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Louvado o tenente-coronel
de artilharia António Emílio
Moreira
Peixoto
pelas suas exemplares
qualidades
militares e competência técnica postas sempro ao serviço do Exército e da sua arma. Oficial brioso, dedicado o sabedor, tem mostrado,
em todos os serviços
do que tem sido encarregado,
ser um trabalhador
incansável, de grande mérito e competência profissional,
a par de uma lealdade e honradez inexcedíveis
que o
tornam digno da cons iderução dos seus chefes e dos
su bordinados.
Louvado
o tenente-coronel
de artilharia
João Carlos
Guedes Quinhones de Portugal
da Silveira pela comprovada honostidade
profissional,
notável competência
técnica e raro aprumo moral com que tem desemponhado os vários cargos para que tem sido nomeado e,
em especial , no desempenho
de funções docentes no
Instituto
de Altos Estudos Militares, onde se tem revelado UJll activo, probo e inteligente colaborador
dos
seus chefes, e em muito tom contribuído para o aperfeiçoamento
tócnico e profissional
dos quadros da sua

armn.
Louvado
o tenente-coronel
do regimento
de artilharia
pesada 11.0 3 António Cirno Rodrigues
Pacheco pelas
extraordinárias
qualidades
de dedicação pelo serviço
e do amor it sua profissão, de que constantemente
dá
provas, sendo um óptimo colaborador
dos chefes, um
camarada
excelente,
muito inteligente
e competente,
de rara dignidade pessoal e aprumo moral, dedicando-se
coru inexcedível
entusiasmo
aos problemas
da sua
unidade. onde a sua passagem ficará imperecível,
no
que tudo contribui
para o engrandecimento
da sua
arma e para o prestígio do Exército.
Louvado
o tenente-coronel
de artilharia
Dimus Lopes
de Aguiar pela muita competência
profissioual,
oxem
plar zelo e inexcedível interesse manifestados em todos
os serviços de que tem sido encarregado
e, cm C'speciul, no desempenho
de funções docentes na Escola
do Exército,
onde, pela. sua cultura de assuntos coloniais, muito tem contríbuldo
para criar IlOS alunos
grande interesse o amor pelo Império Colonial Portugu~ " sendo, cm virtude dos seus dotes tio militar
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muito correcto, de trato afável e aprumado, muito justamente considerado pelos chefes como oficial distinto,
leal e digno.
Louvado o tenente-coronel <le artilharia Emídio J OSÓ
Crujeira de Carvalho por em todos os serviços de
que tem sido incumbido evidenciar notáveis dotes e
virtudes militares e de carácter, mostrando ser um
oficial inteligente, sabedor, de bom critério e raro
aprumo militar, a par de uma lealdade e honradez
inexcediveis.
Louvado o tenente-coronel de artilharia Mário Norbsrto
Nunes porque nos serviços de que tem sido incumbido
se evidenciou sempro como oficial de notáveis qualidades militares, de grande dedicação pelo serviço, muito
competente e leal, zeloso pelos bens da Fazenda Nacional, sem excluir óptimas qualidades de camaradagem e de aptidão profissional e técnica.
Louvado o tenente-coronel de artilharia Carlos de Sousa
Gorgulho pelas suas muito apreciáveis qualidades de
inteligência e inexcedível dedicação que tem revelado
em todas as comissões de serviço que lhe foram confiadas no Ministério da Guerra, sempre pronto a empregar todas as suas faculdades e recursos de militar
competente e de grande energia em benefício do prestigio do Exército o dos altos interesses da Nação, que
sorve com inabalável fé o entusiasmo. com muita lealdade e inteireza de carácter.
'
Louvado O tenente-coronel miliciano de artilharia do
extinto quadro especial Manuel José de Ávila Madruga
pela forma excepcionalmente dedicada e competente
como tem estudado todos os problemas sobre a montagem do novo sistema defensivo de artilharia de costa,
esforçando-se sempre por encontrar as soluções mais
acertadas e convenientes, com raro espírito de honestidade e de alta compreensão dos seus deveres militares, dificilmente excedido.
Louvado o tenente-coronel de artilharia, na situação do
reserva, Cândido Augusto Ribeiro pela exemplar conduta moral e militar de que deu excelentes provas
durante toda a sua carreira militar e pola obra notável
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que sob a sua diligente orientação
foi efectuada
no
Depósito
Geral do Material de Guerra, permitindo
a
conservação em óptimas condições do material de guerra
destinado il defesa do País, afirmando-se ainda em todas
as circunstâncias
um oficial muito modesto e simples,
mas de exemplar porte moral e elo firme carácter, virtudes que ILe dão justo direito à consideração
e estima
que merece a todos os chefes e camaradas.
Louvado
o tenente-coronel
de cavalaria Raul 2\fartillho
pelas notáveis faculdades
de inteligência,
honestidade
profissional
o aptidão técnica com que, a par de um
elevado
espírito
de camaradagem,
tem exercido
as
funções dos vários cargos para que tem sido nomeado,
com o que se tem revelado um oficial de real valor
que tem prestado notável contribuição
para o aperfeiçoamento técnico dos quadros da sua arma.
Louvado
o tenentecoronel
de cavalaria Carlos Afonso
de Azevedo Cruz Chabv pela maneira exemplarmente
dedicada com que colaboru na notável obra de protecção aos filhos dos sargentos,
levada a efeito na
colónia privativa
do Governo
Militar d0 Lisboa,
e
ainda pela muito útil e proveitosa acção educativa que
desenvolve junto dos protegidos,
em que empenha os
seus conhecidos
dotes de inteligência e muita competência artística servida por invulgar cultura.
Louvado o tenente-coronel
de cavalaria Manuel da Fonseca Salvação
porque no desempenho
do cargo de
comandante
do Depósito de Remonta,
que exerce há
largos anos, e ainda em outros serviços para qu« tem
sido nomeado, se houve sempre com inteligente orientação profissional,
grande sensatez e inexcedível dedicação pelo serviço, afirmando-se
um oficial de inquebrantável
carácter,
sempre fiel e leal. um profissional
muito competente e de grande fé nos destinos do País
e do Exército,
de cujo ressurgimento
foi um dos mais
úteis e esforçados
colaboradores,
com relevantes
serviços justamente
considerados
distintos e extraordinários.
Louvado
o tenente-coronel
do cavalaria Mário Vitorino
Mendes porq ue no desempenho do cargo de 2. o comandante do regimento de Ianceiros n." 1, e ainda noutros
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serviços para que tem sido nomeado, tem evidenciado
grandes
virtudes morais,
notável consciêucia pr ofissional e inconfuudlvel
firmeza de carácter,
sempre
pronto a prestar às instituições militares, com a maior
dedicação o sem restrições
de qualquer espécie, todos
os esforços que lhe foram pedidos, afirmando-se assim
como um (los mais leais e fiéis colaboradores
no ressurgimento do Exército,
a que prestou serviços considerados distintos e extraordinários.
Louvado o tonontccorouel
de cavalaria Eduardo Alberto
do Abreu Brasiol pela forma notável como se tem
havido no cargo de 2.° comandante
do regimento de
cavalaria n.? 8, afirmando-se um oficial de excepcionais
virtudes militares e morais e apreciável aptidão profissional em (Iuem os chefes podem depositar confiança
inabalável.
Louvado
o tenente-coronel
de engenharia Artur Quintino Rogado porque nas missões que lhe têm sido confindas, em especial como director dos Pupilos do Exército, tem sem pro empenhado
toda a SUl1- inteligência,
capacidade
técnica e qualidades
de trabalho,
que o
classificam
como distinto oficial de engenharia,
a par
do uma dedicação, lealdado e espírito de bem servil'
invulgares,
concorrendo
assim em alto grau para o
prestígio da sua arma e para a dignificação do Exército.
Louvado o tenente-coronel
de engenharia
Emírcio Leão
Maria Magno Teixeira Pinto pelas suas muito apreciáveis qualidades de inteligência e de grande competência
profissional
e técnica, sempre evidenciadas
em todas
as missões que lhe são confiadas, revelando ainda possuir inestimáveia dotes morais e militares que o apontam
como militar e engenheiro
que empenha om tudo que
possa contribuir
para o prestígio
do Exército e ressurgimento
da Nação todos os seus vastos conhecimentos o recursos técnicos por forma a ser muito justamente considerado
pelos chefes e camaradas
como
oficial distinto, leal, honrado e digno.
Louvado
o tenente-coronel
de aeronáutica
Humberto
Pais Martim, dos Santos pelo invulgar aprumo moral
e militar O grundo compotõncia profissional
com que
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exerce com a maior dignidade todas as missões que
lhe são confiadas e porque no exercício do comando
da base aérea n.? 4 tem confirmado os seus reconhecidos méritos de oficial ruuito culto e sensato, disciplinado e disciplinador,
com raros dotes de afabilidade
110 trato
com os seus subordinados,
por quem se faz
estimar e respeitar,
sem excluir a pronta e serena
energia em todas as ocasiões em quo se tornem necessários os princípios militares que constituem a norma
da sua vida.
Louvado
o tenente-coronel
do aeronáutica
Carlos Mário
Sanches de Castro da Costa Macedo pelo excepcional
valor pessoal e militar sempre afirmado na sua já
longa carrr-iru do aviador internacionalmente
conhecido
e respeitado
e pela invulgar competência
e autoridade
moral com que comanda a baso aérea n." 1 e dirige
a instrução
profissional
c técnica dos quadros e de
todas as especialidades
da arma. Incansável
no cumprimento dos seus deveres militares,
honesto e firme
em todas as suas atitudes morais e militares, sempre
se afirma como um dos mais brilhantes e considerados
oficiais da aeronáutica
e do Exército, para cujo prestígio contribui em alto grau o a que tem prestado serviços extraordinários
o muito distintos.
Louvado o tonente-coronel
de aeronáutica Venâncio Augusto Deslaudes
pela exemplar
compotõncia
proíissiouul e inexcedível a prumo militar com que exerce as
missões de que
encarregado,
o em que se classifica
como um dos mais distintos técnicos da sua arrua, e
porquo
no exercício
das funções docentes que lhe
foram confiadas
na Escola. do E.-('rcito sempre se
afirmou um professor Ile raro mérito, muito inteligente
e culto, exclusivamente
dedicado :1 formação profissional o moral dos futuros aviadores, marcando assim
um lugar inconfuudlvel entre camaradas e subordinados,
(Iue o estimam, cousidcram e respeitam.
é

Louvado o ten nte-coronel médico Manuel António Enos
Ferreira pela grande seriedade que ompresta ao exercicio de todas as comissões de que
encarregado,
('
cm (lllO serve com grande aprumo moral e oxemplar
dignidado,
(> ainda
porqul', com o sou espírito militar
inexcedivol, ovidoncia, em todos os actos da sua vida,
é
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possuir uma alta compreensão
do dever, oferecendo-se
pura missões
de graude
responsabilidade
c risco.
Tendo assumido voluntàriamente
as funções de chefe
dos serviços
de saúde das forças expedieioaárias
a
Macau, aqui tem confirmado o sou excelente carúcter
e os sens reconhecidos
dotes do competência
proíisaional e técnica.
Louvado
o tenente-coronel
médico .Joaq uim .Júlio Carrusca pela notável acção desenvolvida
no exercício do
cargo de director do hospital militar regional II. o 4,
onde, com as suas brilhantes qualidades de competéncia
profissional,
o seu bom seuso (' grau de inteligôncia, se
tem evidenciado
como um oficial ilustro do serviço de
saúde militar c um camarada
que tanto chefos como
subordinados
consideram e estimam.
Louvado

o tenente-coronel

módico,

na situacão

do re-

serva, Manuel Maria dos Santos Paiva) director da
Assistência aos Tuberculosos
do Exército, porque no
exercício
do seu cargo tem evidenciado
excelentes
qualidades
de ndministrador muito prudente,
aliadas
a qualidades de bondade e de benignidade
que o afirmam como um colaborador
inteligente e útil da acção
ministerial em tal ramo de actividade, revelando ainda
qualidades de dirigente honesto e cauteloso e de diguidado pessoal e militar que lho dão direito a justa COIIsidoração dos chefes o dos subordinados.
Louvado o chefe da 3.a Repartição da ~.a Dírccção-Gernl
do Ministério
da Guerra, tenente-coronel
do servico
de administração
militar Ilídio Aníbal Botelho Coelho,
pela alta competência profissional e inexcedível aprumo
moral com que chefiou por forma exemplar
a repartição cujos serviços lhe estão entrr-gues, oxaminando
com a maior precisão e grande espírito de honestidade
todos os assuntos submetidos ao seu estudo (\ sempre
com o melhor bom sonso e vontade inabalável do bem
cumprir, mereceudo
assim a estima dos chefes, que
nele tôru um colaborador
muito útil e um servidor fiel,
leal e dedicado.
Louvado
o tenonte-coronol
do serviço de administração
militar Alltónio Libünio Fernandes
Gomes pelas suas
distintas
qualidades
de contabilista
milito honesto o
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competente e pelo aprnmo moral <lue empresta a todas
as missões que lhe StLO confiadas, as quais desempenha
com exemplar
dedicacão e zelo, aliadas a qualidades
de carácter e de rectidão de proceder que o acreditam
corno um oficial exemplar.

°

Louvado
tenente-coronel
do serviço de administração
militar José Gouçalvos
Macieira Santos porque em
todas as comissões do servico para que (> designado
põe sempre em foco excepcionais dotes do inteligência,
competência profissional e exemplar integridade
moral,
e porque no exercício de difíceis funções quo recentemente lhe foram confiadas na Repartição
do Gabinete
do )'[inistro foi um colaborador
prestante e dedicado,
estudando
sempre com a maior clarividênciu
e honestidado os problemas
sulnneti dos tL SU<l análise e demonstrundo
merecer
muito justamente
o aprec:o em
que é tido <' a considerução
que 1110 Ó geralmente
dispensada.
Louvado
o tenente-coronel
do serviço de administração
militar Armando
Luis Pinto pela excepcional
cultura
militar, muita iuteligõncia
e grande aprumo moral de
que tem dado exuberantes
provas durante a sua já
longa carreira
militar, evidenciando-se
sempre como
um profissional
de elevado mérito e um professor
muito competente e digno, contribuindo
com o seu saber, com a sua dedicação e com O seu procedimento
exemplar para o prestigio do serviço de administração
militar e bom nome do Exército.
Louvado o tenente-coronel
do serviço de administração
militar A ugusto Carlos de Pina Tormenta pelas excelentes qualidades profissionais e morais sempre evidenciadas em todas as comissões
do serviço que é chamado a desempenhar,
e nas <luais se afirmou um oficial muito inteligente
e culto. de grande firmeza de
carácter e integridade moral, que serve dedicadamente
o Exército e o honra com o seu porte modesto e simples (I o sou procedimento
exemplar.
Louvado
o tenente-coronal
do serviço de administração
militar José Armando da Palma Grac;a pelas oxcepcionais qualidades de inteligência e de trabalho reveladas
em toda 11 sua carreira militar, e porque, quer corno ofi-
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cial da administração militar muito competente, honesto
e digno, quer como professor muito culto e clarividente, se afirmou sempre como um oficial de grandes
virtudes morais e profissionais, merecedor da consider ação e estima que lhe é geralmente tributada.
Louvado o tenente-coronel do serviço de administração
militar André Pelicano Fernandes pela maneira inteligente e dedicada com que desempenhou um serviço de
responsabilidade que, na acumulação com as suas funções normais, lhe foi confiado na Repartição do Gabinete do Ministro e no qual, com muita competência,
grande espirita de honestidade e respeitável diligência,
tem procurado defender os interesses da Fazenda Nacional e o prestigio do Exército, gravemente afectados
com O incorrecto e condenável procedimento de um
camarada de quem era licito esperar atitude sempre
consentânea com o prestigio da corporação e honra do
Exército.
Louvado o tenente-coronel do serviço de administração
militar, na situação do reserva, Hemetério Augusto de
Carvalho Massano pela exemplar firmeza e aprumo
com que exerce o cargo do director do Depósito Geral
de Fardamentos, onde sempre se afirma um exemplo
preciso e um oficial muito digno e sério, de inexcedível
correcção pessoal o rara dedicação.
Louvado o major do corpo do estado-maior Alberto Andrade e Silva pelas excepcionais qualidades de trahalho, dedicação pelo serviço e amor à profissão, sempre
evidenciadas em todas as missões <]110 lho silo confiadas,
e ospecialmento como professor da Escola do Exército e do Instituto de Altos Estudos Militaros, em que,
com as suas excelentes qualidades pedagógicos e invulgar cultura militar, tem contribuído em alto grau
para a formação profissional e moral do corpo de oficiais do Exército, prestando assim serviços que, com
a maior justiça, se devem considerar distintos e extraordinários.
Louvado o major do corpo do estado-maior Alfredo .Tosé
Ferraz Vieira Pinto de Oliveiru, chefe do estado-maior
da 1." região militar, Jlorque no exercício das suas
funções, além de se ter revelado uni oficial muito in-
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teligente,
culto e de invulgar preparação
profiseional,
coloca incondicionalmente
à disposição dos seus chefes,
dos comandos e dos subordinados
qualidades de lealdade e ponderação,
de fino trato e de dedicação pelo
serviço que o impõem como um oficial do estado-maior
excepcional,
com uma personalidade
moral inconfundível,
sem pre respeitado
e considerado
por todos
aqueles que com ele trabalham
ou colaboram,
Louvado
o major do corpo do estado-maior
Afonso
Lopes Franco pelas excelentes
qualidades de trabalho
e grande preparação
profissional
sempre manifestadas
no exercício do cargo de chefe da secção de rearmamento do Exército, que prestigiou com a sua dedicação
pelo serviço, amor à profissão e carácter firme, contribuindo ainda com as suas qualidades
de oficial do
estado-maior,
muito distinto e correcto, para facilitar
durante largos anos a acção do Ministro
Guerra.

oa

Louvado
o major do corpo <lo estado-maior
Francisco
António Pires Barata porque em todas as comissões
de serviço de que foi encarregado
durante os últimos
anos de gerência do Ministério da Guerra se afirmou
sempre um oficial de viva inteligência, firmo carácter ,
oxtraordinàrinmente
apaixonado
pela sua profissão,
sabendo-se fazer respeitar e estimar pelas tropas, qualidades e virtudes que o apontam como um oficial do
estado-maior
excelente
e lho hão-do certamente
preparar um brilhante futuro.
Louvado
o major 00 corpo do estado-maior
Augusto
Manuel das Neves pelas excepcionais
qualidades
do
trabalho,
entusiasmo
e amor à profissão sempre eyidenciad os em todas as missões que lhe são confiadas,
e mormente
como professor
da Escola do Exército,
em que, com as suas excelentes qualidades pedagógicas
e sólida cultura militar, muito tem contribuído
para
a formacão profissional
e moral dos cadetes destinados ao corpo de oficiais da arma de infantaria.
Louvado o major do corpo do estado-maior Manuel Avelino Barreira Antunes porque durante os últimos anos
o:t sua carreira militar, quer como professor esclarecido e dedicado,
quer como oficial do estado-maior,
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de inexcedível formação moral, se mostrou sempre
como um militar de rara preparação profissional e
técnica, dedicado pelo serviço e com qualidades de
simplicidade, de modéstia e do lealdade que são a
marca do um grande carácter.
Louvado o major do corpo do estado-maior António
Augusto dos Santos porque em todas as comissões
de serviço que nos últimos anos lhe foram confiadas
revelou sempre qualidades de oficial do estado-maior
muito estudioso e correcto, militar de invulgar aprumo
moral e da maior simplicidade, que sabe servir com
a maior dedicação e utilidade sem afrontar ninguém
com a sua lúcida inteligência nem com a sua notável
preparação profissional e técnica.
Louvado o major do corpo do estado- maior José de Oliveira Vitoriano pela excelente compostura moral e profissional que tem evidenciado no exercício do cargo
de chefe do estado-maior, interino, do Governo Militar
de Lisboa, em que tem manifestado competência profissional e técnica digna do maior apreço, aliadas a qualidades de desembaraço, de dedicação pelo serviço e
de lealdade que o apontam como um militar exemplar.
Louvado o major do corpo do estado-maior Fernando
Viotti de Carvalbo pela forma simples como sabe evidenciar as suas qualidades de oficial muito distinto e
sabedor cm todos os problemas cujo estudo lhe é confiado na secção de rearmamento do Exército, afirmando-se ainda um militar de excelentes qualidades morais,
sempre dedicado ao serviço e leal aos chefes, que com
ele contam em todas as circunstâncias.
Louvado o major do corpo do estado-maior Jorge Alexandre <la Fonseca pela leal, inteligente e útil colaboração que prestou no Gabinete do Ministro <la Guerra,
em que se revelou um oficial do estado-maior de raros
méritos e uma personalidade de grande valor moral e
inconfundível carácter, merecendo, pela modéstia com
que sabe dignamente servir e pr-las qualidades profissionais e morais quo o distinguem, a consideração e o
respeito de todos aqueles que o conhecem de com ele
trabalharem.
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Louvado
o major do corpo do estado-maior
Fernando
Louro de Sousa pela maneira exemplar como cumpre
as obrignções de serviço que lhe são confiadas, e nas
quais manifesta sempre graudes conhecimentos
profissionais e técnicos, ligados a qualidades morais e militares, que o afirmam um oficial do estado-maior
respeitado, com quem os chefes podem contar em todas
as emergências.
Louvado
o major do corpo do estado-maior
João Augusto da Silva Bessa pelas excelentes qualidades profissionais e morais que manifesta em todas as comissões
de serviço que lhe são confiadas, e entre as quais se
destacam as funções que exerce no quartel general da
1.a região militar, onde, pela simplicidade e correcção
e com a sua ilustrução o competência técnica, se torna
respeitado e estimado dos chefes e das tropas.
Louvado
o major do corpo do estado-maior
.1 atia de
Paiva de Faria Loite Brandão pela maneira eficiente
com que exerce as suas funções docentes no curso do
estado-maior,
contribuindo
de forma notável, com as
suas qualidades
de trabalho,
com a sua preparação
profissional
e com a sua vasta cultura militar, para a
preparação
de oficiais do serviço do estado-maior
e
para a elevação do nível intelectual
e moral do corpo
de oficiais.
Louvado
o major de infantaria José Joaquim de Sousa
porque no desempenho
das funções de comando que
lhe têm sido confiadas se tem afirmado sempre como
um exemplar servidor da sua arma, possuidor de apreciáveis qualidades profissionais
e técnicas,
aliadas a
dotes morais e de carácter
que o tornam
digno da
amizade dos camaradas
e do muito apreço e consideração dos seus chefes e subordinados.
Louvado o major de infantaria J08(' Henriques Gomes do
Barros pela. maneira altamente correcta e dedicada com
que exerce as funções de comando no batalhão
de
caçadores n." 6, promovendo
a melhoria dos aquartelamentos,
vigiando pela disciplina e pela preparação
profissional da unidade, e afirmando-se sempre UIll oficial
muito modesto e leal, do exemplar formação moral,
sempre atento il~ exígôncias do serviço e com quem
se pode contar em todas as circunstâncias.
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Louvado o major de infantaria António Alves de Pinho e
Freitas pelas excepcionais
qualidades de trabalho, entusiasmo e amor à arma a que pertence,
sempre evidenciados em todas as missões que lhe são confiadas, e
especialmente
como comandante
da Escola Central de
Sargentos,
onde, com a sua sólida preparação
profissional e técnica, r-riteriosa e ponderada
orientação
e
com os seus inestimáveis
dotes morais e de carúcter
e acrisolada fé nos destinos e ressurgimento
da Pátria,
muito tem contribuído
para a formação profissional
e
moral dos oficiais que se destinam ao quadro auxiliar
dos serviços do Exército, prestando à instruçâo militar
serviços considerados muito distintos e extraordinários.
Louvado o major do infantaria António Matoso Pereira
porque em todas as missões de comando quo lho têm
sido confiadas se tem afirmado IIIll militar possuidor
de inostimáveís
dotes morais e de carácter,
aliados a
uma boa e sólida preparação
profissional
o técnica,
tendo sempre em vista e acima do interesses particulares a sua inquebrantável
fé no prestígio do Exórcito
o ressurgimento
da. Pátria, pelo liue, pelas suas atitudes o procedimentos,
se torna. merecedor
da estima
dos camaradas
e do apreço e consideração
dos chefes
o subordinados.
Louvado
o major <lo infantaria
Frederico
Pei: «to Chodas porque
0111
todas as circunstâncins
<lifí('l'i~ :,;('
tom salientado
pela sua dcdicaçâo o loaldade :\ cnusu
do KX(~J'<:itoo sempro auimudo dos melhores desejos
do seu engrundecimonto,
sabendo criar i, sua roda 11111
ambiente
de fi; C confiança que o tornam digno da
estima dos chefes, conquistando
a amizade do todos os
que com ele privam.
Louvado
o major do infantaria José Maria Emaús Leito
Hibeil'o ponlue no desempenho
do várias missões que
lhe têm sido confludus se tem SOUl pro revelado um militar possuidor
de boa preparação
profissional
e técnica, dotado de excelentes qualidades morais o (lo um
íntegro carácter, tornando-se
assim merecedor da consideração dos chefes O da estima dos subordinados.
Louvado o major do infantaria .José Raul Ramalho 1·'01'nandes porquo nas missões que lhe têm sido confiadas
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so tom reveludo lielllpre um militar do boa proparnçâo
profissional
o técnica, dedicado pelo serviço; animado
de acrisolada
fó nos destinos e prestigio do Exército
e no ressurgimento
da Pátria e com qualidades
de
modéstia e lealdade que são atributos de um são carácter,
Louvado
o major de infantaria
Eduardo Francisco Ribeiro porque om todas as missões que lhe têm sido
confiadas
evidenciou
virtudes
morais e competência
profissional
clue o apontam como exemplo de militar
modesto e leal, de segura inteireza
de carácter,
e o
tornam merecedor da estima e consideração
dos chefes,
devendo destacar-ao n sua acção criteriosa e inteligente
no comando do centro do instrução de sargentos milicianos de infantaria,
no qual muito tem coutribuído
para o prestigio e preparação profissional
do gxórcito
e para a eficiõucia e bom nome da sua arma, a que
prestou
serviços
conaidorados
com a maior justiçn

muito diatintos

o extruordiuários.

Louvado o major de infantaria
Ernesto Augusto Rodrigues pela dedicação, lealdade e bom senso que sempre
tem revelado em todas as mis ões que lho têm sido
confiadas,
granjeando,
assim, a estima dos chefes e
dos c{t1Oservem sol! as suas ordens e tornando-se
digno
de SOl' apontado
como oficial que sabe honrnr a sua
farda e se esforça pelo cngrnndecimento
do K .ército.
Louvado o major de infantaria Dinis Evangelistu Torres
Júnior pela dedicação, lealdado e desejo do bem servir
que tem revelado nn sua longa "ida de oficial arrogimontado, granjeando.
assim, a estima dos ('l1e1'08e a

amiznde dos cmuarn.lus, pelu sua exemplar
consta n tI' prcocu pa<;~() do procurar honrar
fiss:t(),

modéstia o
a sua pro-

:L(10 I) mujnr
<1(, infantaria Licurgo Autúnio ele Pina
pelas suas c. celontv
(1IJ:llidad('~ de trabalho, .uuor h
proli. são o e. omplar c!pdic:l<'iiu. mo, trarulo ser oficial
dotado do iuquebruntáv ('I fé 1I0S destinos do gxtírcitu
e no ressurgimento
do Pnís, de inestimáveis dott's morais o de carácter, moreecdor, pela sua mudóstiu o illtransigentl'
It:uldaue, da ronsidcmção
dai-! chofos o da
estima do c'amurada,

LoU\
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Louvado
O major
de infantaria
David dos Santos porque sempre tom posto os seus oxtraordinários
dotes
de íutoligência
e do trabalho ao serviço do Exército,
dispensando
honrarias e proventos ao seu fácil alcance
noutros ramos da actividade nacional, mostrando assim
o seu amor pelas instituições militares e revelando-se,
nas várias missões quo lhe têm sido confiadas, sobretudo em ocasiões
de omorgôncia,
um condutor
de
tropas de notável mórito.
Louvado
o major de infantaria
JOttO Duarte
Marquos
porque om todas as missões que lho têm sido confiadas tem mostrado sempre ser um militar quo om todos
os seus actos imprime muito entusiasmo o acrisolada
fé no prestigio do Exército o destinos e l'ossurgimonto
da Pátria, de sólida proparnção profissioual o técnica,
de íntegro o leal carácter e de inestimáveis dotes morais.
Louvado
o major de infantaria Fernando
do Magulhães
Abreu Marques e Oliveira porque no dcscmponho das
várias missões que lhe têm sido confiadas sempre so
tem revelado como oficial de granile competência profissional e técnica, de inestimáveis
dotes morais e de
carácter
que alicerçam
a sua grando fé nos destinos
e ressurgimento
do País e prestigio do Exército, para
os quais muito tem contribuído
com o seu incansável
labor do militar muito dedicado pelo serviço o pelos
interesses
da comunidade,
tendo assim prestado
ao
Exército e à Nação serviços que devem ser considerados com justiça muito distintos e oxtruor diuários.

Louvado o major do infantaria João Alexandre Caeiro
Carrasco JlOl'fJlIl' em todas as miSK()(>S (PIO lho têm
sido confiadas sempre 80 afirmou um militar dotado
de invulgar
fOnnU(,:110 11101'111, Icrvoroso
li entusiasta
pelos do"tillos e prestígio do F>d'('cito o ]'osKurgimPII!1I
da Pátria, de sólida lHl\l'urac:1"io JII,()ns~i(JlIal li 1c;c'Jlica
o com qualidades de carúr-ter II do lealdado que o tornam merecedor
da estima dOH seus cnma radns e do
muito al'rl\r_:o dos seus chefes.
Louvado
o major de infantaria
Raul Cordeiro Pereira
de CUHÜ'O porque no exercício
das Iuncõcs que lhe
têm sido confiudas se tem afirmado um militar do-
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tado de um leal e puro carácter, de boa preparação
profissional
e técnica, fervoroso
entusiasta
por tudo
que contribua para o prestígio do Exército e ressurgimento da Pátria, do trato franco e distinto, tornando-se
assim merecedor da estima dos camaradas o do muito
apreço e consideração
que lho dedicam os chefes.
Louvado
o maj or de infantaria
Mário José Pereira da
Silva porque nas várias missões quo lhe têm sido confiadas se tem sempre afirmado como militar dotado
de qualidades
profissionais
e técnieas notáveis, muito
dedicado pelo serviço, com dotos morais e de carácter,
realçados pela sua modéstia e lealdade, que o tornam
merecedor da estima dos camaradas e do aproço dos
chofes.
Louvado o major do infantaria Armando Francisco Páscoa pelas excepcionais
qualidades
de trabalho,
entusiasmo e amor .h arma a que pertence, evidenciados
em todas as missões que lhe são confiadas, estando
sempre pronto a pôr incondicionalmente
ao serviço
do Exército
a sua invulgar cultura literária e sólida
preparação
profissional e técnica, possuindo ainda inestimáveis dotes morais e de carácter que o tornam muito
justamente
apreciado
o estimado pelos camaradas
e
considerado
como oficial distinto pelos seus chefes.
Louvado o major de infantaria, do extinto quadro especial,
Amadeu da Paz Olímpio porque em todas as missões
quo lhe têm sido confiadas se tem afirmado como militar de boa preparnção
profissional
e técnica, com
inestimáveis dotes morais o de carácter, realçados pela
sua modéstia e lealrlado, que o tornam merecedor
da
estima dos camaradas o do npreço e consideração
dos
chl'foH li suburdituulos.
Louvado () major de infantaria, 11a situucão <1(\ reserva,
..:\11tónio •\ t1~lI!'tu ~[()Ilt(\irn pl'la forma excmplurmente
dedicada e leal coru 'I 110 chefiou a 1.' Hepnrtição da
1. a Direcção Geral do ~fill istério, difícil posto em quo
prestou excelente (! zulosa coluhoração
ao Ministro da
Ullcrra e em qllo sempre cuntinuou
as suas ror-o nhecidas quulidudes de oficial muito digno o honesto, do
raro aprumo moral o militar, nuncu enjeitando responsahilidudes 110m evitando assumir atitudes que não es-
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Louvado o major de artilharia Joaquim lIemitério Adrião
de Sequeira
porque nas várias missões de serviço e
comando que lhe têm sido confiadas se tem sempre
evidenciado
pelos seus largos conhecimentos
técnicos
e grande competôncia profissional que o afirmam como
um oficial muito dedicado e de uma integridade
de
carácter
exemplar
que o impõem à consideração
dos
chefes e estima dos camaradas.
Louvado
o major de artilharia Pedro António Couceiro
Vilar Moreira pelas raras virtudes e qualidades militares demonstradas
no exercicio do comando do destacamento do Alto do Duque, onde tem posto ~t prova a
sua inteligência
e exemplar
energia,
desembaraço
e
bom senso, ([ue o tornam respeitado por chefes e HUbordinados.
Louvado
O major
de artilharia
Rui Pereira
da Cunha
pelas notáveis
faculdades
de inteligência,
sensatez e
competência
profissional,
aliadas a um forte aprumo
moral, que tem sabido pôr ao serviço do Exército e
do Pais em todas as missões e cargos onde a sua incansável actividade e a sua devoção patriótica foram
chamadas a colaborar.
Louvado o major de artilharia José Gomes Martins Calado Júnior porque ao serviço da sua arma tom empenhado todo o seu saber e notável competôncia profissional, afirmando-se
oficial dedicado,
estudioso,
de
muito mérito e grandes dotes morais, qualidades estas
quo muito contribuem
para a elevada reputação
em
que é tido pelos chefes e subordinados.
Louvado
o major de artilharia
Aníbul Afru Nozes porque no exercício de várias missões que lhe foram confiadas confirmou
as suas conhecidas
([nulidades
de
oficial muito competente, dedicado o zeloso no serviço
e possuidor
de um carúcter leal e porte correcto que
o acreditam junto dos chefes como um militar respeitado O digno.
Louvado
() major do artilharia
João Múximo Tussarn
Machado pela dedicação o competência
demonstradas
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no exercício de todos os serviços que lhe têm sido
confiados, evidenciando-se como oficial competente, de
elevado aprumo militar e inexcedível correcção;
que
o qualificam como oficial distinto da sua arma e digno
da consideração dos seus camaradas.
Louvado o major de artilharia Mário Augusto da Assun,ão Marques pela dedicação e zelo sempre manifestados
no desempenho de todos os serviços de ([ue tem sido
encarregado, mostrando-se oficial competente, culto,
de uma boa formação moral e de agradável trato,
o que o torna merecedor da estima dos camaradas.
Louvado o major de artilharia João António de Saldanha
Oliveira e Sousa pela alta noção do cumprimento do
dever quo revela em todos os seus actos, pondo, assim,
ao serviço do Pais e do Exército as suas notáveis quaIidades de inteligência e faculdades de trabalho, aliadas
a uma dedicação, lealdade e aprumo, que o classificam
como oficial muito distinto que honra o Exército e a
sua arma.
Louvado o major de ;:'trtilharia Manuel Gomes Duarte
Pereira Coentro pela muita dedicação, competência,
zelo e inteligência mais uma vez demonstrados na
colaboraçâo
prestada na construção das baterias da
defesa costeira, onde pôs it prova os seus notáveis
conhecimentos técnicos, dando exemplo de trabalhador
incansável e de oficial de incontestáveis méritos, que o
tornam digno do alto apreço e cousideração dos chefes e subordinados.
Louvado o major de artilharia João António Montalvão
dos Santos e Silva pelas constantes provas de dedicação e lealdade manifestadas em todos os serviços de
que tem sido encarregado, revelando-se oficial competente, de raro aprumo militar e de uma integridade de
carácter e honradez que o tornam digno da consideração em que é tido pelos seus chefes e subordinados.
Louvado o major de artilharia, na situação de reserva,
Jorge Maria J onet e o capitão da mesma arma José
das Neves Pacheco pela extrema dedicação pelo serviço e grande competência técnica com que têm dirigido a montagem do material de artilharia lias baterias
de defesa de costa recentemente construídas e em que
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souberam
afirmar as suas inexcedíveis
qualidades de
inteligência
e de trabalho e o seu exemplar aprumo de
militares
sempre dispostos
ao serviço e prestigio da
sua arma e do Exército.
Louvado
o major de cavalaria
Carlos Maria do Carmo
porque no desempenho
de várias comissões de serviço
para que tem sido nomeado se tem sabido impor como
oficial muito inteligente,
de invulgares «onhooimentos
profissionais
e de altas virtudes morais, reunindo
um
conjunto de qualidades que o afirmam como um grande
carácter
e o tornam um elemento de valor no Exórcito, a par do um inestimável
colaborador
dos seus
chefes.
Louvado o major de cavalaria Mário Álvaro de Carvalho
Nunes pelo invulgar exemplo de lealdade que constitui norma essencial
da sua vida militar e pública,
nunca faltando aos chefes, que serve com a maior dedicação e inexcedível fidelidade em todas as horas de
perigo, e pela excepcional firmeza de carácter e rijeza
de ânimo que coloca na defesa das suas convicções,
sempre sinceras o isentas de interesse pessoal.
Louvado
o major de cavalaria António Augusto Sousa
Dias Ribeiro <le Carvalho porque no exercício das suas
funções lIO regimellto de eavu lntia n." f) e om outros
serviços cujo cumprimento
lhe tem sido determinado
se tem sabido afirmar como oficial inteligente, de larga
cultura militar, profissional
muito competente,
de excepcional
aprumo moral e de inquebrantável
fé nos
destinos do Exórcito e do País, a que prestou serviços que devem ser considerados
distintos e extraordinários.
Louvado o major de cavalaria Albertino Carlos Montenegro Ferreira
Margarido porque no desempenho
das
várias comissões
de serviço para quo tem sido nomeado se tem afirmudo sempre como um oficial de
excepcionais
virtudes morais, profiasioual muito competente,
ospírito
muito disciplinado
e disciplinador,
mostrando-se sempre intransigente naquilo que entende
ser o cumprimento
do sou dever, qualidades
que o
tornam,
além de um sólido valor 110 K·órcito,
um
apreciado colaborudor
dOR seus cucfos.
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absoluto desinteresse pessoal, sempre tem ompenhado
as suas brilhantes qualidades de inteligência, capacidade
técnica e de trabalho, a par duma dedicação e lealdade
dignas de serem salientadas, conquistando assim a
estima dos chefes e de todos com quem tem servido
e o tornam digno de ser classificado como distinto
oficial de engenharia que muito honra a sua arma e
o Exército, que serve com o maior entusiasmo, mesmo
cm Ministério diferente, o a quo presta serviços distintos e extraordinários.
Louvado o major de engenharia Alfredo de Sousa Ghíra
pela invulgar inteligência e extrema devoção e lealdade com que desempenha as missões do <lue(, encarregado, classificando-se como ongonhoiro mnito distinto
e oficial que desconhece dificuldades e perigos em tudo
o que constitui o cumprimento do dever militar, empregando as suas inexcedíveis faculdades de trabalho
e as possibilidades da sua vasta cultura em proveito da
preparação profissional dos quadros da sun arma e do
prestígio do Exército, que absorve integralmente, embora com grave prejuízo próprio; todas as suas faculdades do vida material (' de prazer ospiritual.
Louvado o major de aeronáutica JOtW Baptista Peral
Fernandes pela modéstia o rara distinção com que subo
nfirmar em todas as ocaaiõcs os seus invulgares conhocimentos profissionais o técnicos do oficial do estado-maior e de aviador muito distinto, exercendo exemplarmente, e com o maior proveito para a preparação
profissional dos quadros: funções docentes de grande
responsabilidade, e ainda pela inexcedível dedicação e
transparente simplicidade com que, em todas as circunstâncias, afirma o seu carácter leal e as suas virtudes de oficial muito honesto e pundonoroso.
Louvado o major de aeronáutica, com o curso do estado-maior, José Maria da Ponto Rodrigues pela notável
distinção pessoal com que colabora na resolução de
difíceis problemas profissionais e técnicos, om que são
utilizados os sous múltiplos conhecimentos e excelente
cultura militar, afirmando-se sempre como um elemento
de maior utilidade o corno um oficial que, pela sua inteligi\neia, bom souso o S~lO critério, merece a considoração e estima dos chefes e dos camaradas.
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Louvado o major de aeronáutica Fernando
Josó Ribeiro
Duarte Silva porque no exercício do comando do grupo
independente
de aviação de caça se tem afirmado como
UIll oficial de grande
personalidade
profissional, moral
e militar, sempre atento às necessidades
do serviço
e it actividade
dos seus subordinados,
que acciona
com o melhor proveito para a preparação
dos flua,dros,
para a disciplina da unidade e para o prestígio do
K'órcito e da aeronáutica.
Louvado O major de aeronáutica
Bernardo
Tiago Mira
Delgado porque no exercicio do dificil cargo de director das Oficinas Gerais de Materiul de Aeronáutica
tem sabido continuar
e manter em elevado nível a
grande obra levuda a cabo pelo seu antecessor,
o na
qual ele próprio havia colaborado com os vastos recursos da sua coinpetôncía profissional
O técnica,
com
a sua exemplar dedícacão pelo serviço e com as suas
excelentes
qualidades de trabalho, virtudes que o tornam um oficial muito honesto e considerado,
digno
do apreço em que geralmente
é tido pelos chefes e
pelos subordinados.
.

Louvado

() major de aeronáutica Manuel Simão Portugal
excopciouais quulidades de dedicação pelo serviço (' do sério trabalho <luO manifesta em todas as
III issõos quo lho são confiadas,
virtudes que alia a um
pelas

carácter integro, uma rara formação espiritual e moral
O a uma exemplar
competência
profissional, sendo
assim considerado
como um oficial de grandes méritos
com quem os chefes e os subordinados
podem contar
em todas as circunstâncias.
Louvado
o major médico Alfredo António Barbiérí do
Figueiredo Baptista Cardoso pela inexcedível dedicação
e lealdado com que desempenha
a função de director
do Depósito Geral de Material Sanitário, em que sempre se afirmou, quer como técnico, quer como oficial
extremamente
interessado
na sua profissão, um excelen te colaborador
e um militar de raras virtudes morais e de carácter que o caracterizam como homem de
bem em todas as emorgências.
Louvado
forma

o major médico Mário do Barros e Cunha pela
altamente
distinta com que dirigiu durante yá-
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rios anos o hospital militar regional n. o 3~ que 1'0modolou completamente
nas instalações
o na organização e funcionamento
dos servicos, afirmando-se assim
um dirigente com raros dotes de bom sonso, constanto
na acção o prudente
na concopção, além do possuir
ainda qualidades profissionais,
de fino trato e do dodieação pelo serviço quo o fazem estimar pelos chefes
o pelos camaradas.
Louvado
() major médico Guillu-rmo
Frederico
Bastos
Gonçalves,
subdirector
do Hospital Militar Principal,
pela oxomplar dedicação com que constantemente
põe
ao dispor dos seus camaradas
e de todos os doentes
militares que o solicitam os extraordinários
dotes de
cirurgião
muito distinto o do invulgar competência
profissional,
amparando,
com a mais carinhosa atenção
o grande simpatia pessoal, todos os que carecem ou
recorrem
(t sua solicitude,
e ainda porque com a sua
exemplar dedicação pelo serviço e grande aprumo moral tem colaborado
com a direcção para que o hospital em que serve, apesar das suas doficiõncias de instala ÇtLO , seja um estahelocimonto
quo honre o serviço
<lo saúde militar c prestigio o Exército.
Louvado

o major médico João _-:\[alluol Ho<lrigurs, chofo
serviços
do clinicu médicn
do 1Iospitul Militar
Principal,
pela grando honestidade
pessoal (lue poo
sempre cm todos os assuntos confiados à sua inteligência e à sua reconhecida
compotônciu (' probidade
profissionais,
afirmando-se
sempre
um colaborador
muito útil e um camarada excelente, socorrendo todos
os que o procuram,
com o maior desinteresse
e inoxcedível dedicação, em tudo se afirmando um profissional quo, com as suas qualidades pessoais e o seu aprumo
moral e militar, honra o serviço de saúde militar e
prestigia o Exército.
dOH

Louvado
o major médico José Maria da Costa Pereira
Pacheco do Sacudura Boto, chefe dos serviços de clínica
cirúrgica do Hospital Militar Principal, pela forma dedicada (' altamente distinta com quo, com o maior desintoresso pessoal e raro a prumo moral, põe ao dispor
<10 hospital.
dos camaradas e de todos OH doou tos o da
fumílin do militares (1'10 () solicitam os C'. ('opciollais dotos do eiruJ'giitO do grundo compotóncia o justa noto-
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riedade, a todos acompanhando
com a sua inteligente
atenção e as suas qualidades excepcionais de fino trato
e muita dignidade,
no que tudo se afirma como um
elemento de grande valor no serviço do saúdo o um
médic
militar que honra o prestigia o Exército.
Louvado o major médico Nicolau José Bettoncourt porque
om todas as comissões do serviço para quo nos últimos
anos foi dosignado se afirmou sempre um médico de
grande com potência, invulgarmente
inteligento e culto,
bem como um militar do grande envergadura
moral,
sempro afável e digno para quem com ele priva, indiferontemente
it sua posição ou hierarquia,
devendo
assim ser considerado como um módico castrense de
elevado mérito que honra O serviço de saúde militar e
prestigia o Exórcito.
Louvado
o major médico Jerónimo
Carlos da Silveira
pela grande inteligência e rara dedicação com que coloca sompre os seus invulgares
dotes de proflssional
muito competente
ao serviço de todas as missões que
lhe S~lO confiadas, e que desempenha com grande espírito do honestidade e desintoresse,
sendo ainda, pelas
suas virtudes pessoais e intransigente firmeza de carácter, um uiédico castrense com quem os chefos c subordiuadoa podem contar, mesmo nas mais difíceis circuns-

tâncins.
LOUYlHlo o major do serviço do administração
militar
José Rola Pereira do Nascimento pela o. emplar o inexcedível dedicação com que há muito exerce as funções
de professor
no curso do Contabilidade
do J nstituto
Profissioual dos Pupilos dos Exércitos de 'I'erru o Mar,
onde consagra a sua actividado com muito aprumo e
honestidade,
pondo totalmente h disposição do prestígio
e desígnios do Instituto todos os seus recursos e conhecimentos de técnico distinto, sendo, além do um professor consciente e probo, um educador que procura
por todas as formas orientar os seus alunos no espírito de constante afoi<;1io à Pútria e de dedicação its
instituições militares.
Louvado o major do serviço do administr:l<;ão
militar
Munuel do Sousa Rosul .Iúnior pola muita intoligônciu ,
oxemplur dodicaçâo O zelo c gruudo corupotôneiu
corno
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comanda o orienta a Escola Prútica de Administração
Militar, afirmando-se
sempre como um técnico muito
distinto e um oficial muito correcto e disciplinador,
com
quem se pode contar em todas as emergências.
Louvado
o major do serviço de administração
militar
J osé Biscaia Rabaça pela excepcional
competência
e
exemplar dignidade com que exerce todas as missões
de quo é encarregado
o em que sempre põe em evidôucia qualidades
de dedicação e zelo pouco vulgares
no actual momento, e ainda pela prestante colaboração,
leal, distinta e proveitosa,
prestada
ao Ministro da
Guerra
durante
os últimos anos, em que sempre se
afirmou com uma personalidade
moral inconfundivel e
um oficial de rara firmeza de carácter e importante
e
inexcedível aprumo moral.
Louvado
o major do serviço de administração
militar
Joaquim Cabral Cavaleiro pelas suas qualidades
excepcionais de inteligência
e de carácter, que, aliadas
ao seu grande espirito de amor ao trabalho o ao seu
alto sentido de disciplina
militar e de valorização
material e moral do Exército,
o tornam um dOH mais
inconfundíveis,
embora modestos, oficiais da HUagoração,
lnexcedivolmento
competeuto como oficial do Herviço de administração
militar e oficial do grande valor
intelectual,
profbsional
e moral, pôs recentemente
it
prova mais uma vez as suas extraordinárias
qualidades
de realizador sório e digno, dirigindo os trabalhos relativos tl extinção do grupo independente
de artilharia de
montanha e à entrega do aquartelamento
à diocese de
Viseu, tornando assim possivel, com a maior economia
o utilidade, dar cumprimento
a uma antiga indicação
da Assembleia Nacional.
Louvado
o major do quadro auxiliar de artilharia,
na
situação de reserva,
Samuel Bento pelas excelentes
qualidades
de trabalho
e notável competência profissional com que executa to <los os serviços de responsabilidade que lhe são confiados, e porquo na chefia da
secção de material de automóvel do Depósito Geral
de Material de Engenharia
tem confirmado
as suas
excelentes qualidades do militar muito honesto o digno,
sempre apto a servir oxemplaruioute
cm todas as omergêncins.
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Louvado
o major do extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de reserva, José Alagoinha porque
no exercício das funções de chefe da secção de material de sapadores
do Depósito Geral de Material de
Engenharia
se tem afirmado sempre como um oficial
de rara dedicação pelo serviço e de extrema lealdade e
que emprega em favor do serviço público todas as suas
excelentes
q nalidades do trabalho.
Oficial muito respeitador e honesto, de uma simplicidade
que o caracteriza como homem de bem exemplar, nunca põe reticências na sua capacidade de servir nem na ilimitada
abnegação de que sempre se mostra possuído.
Louvado o capitão-tenente
maquinista naval Flávio Aniceto Coelho da Costa porque nas funções docentes e
de direcção
das oficinas do Instituto Profissional
dos
Pupilos do l<jxórcito muito tem contribuído,
com a sua
reconhecida
competência
e grande senso pedagógico,
para que os alunos que estão confiados il sua acção
educativa possam sair do Instituto
com uma formação moral o profissional muito proveitosa para a Nação,
confiantes no seu trabalho e com acrisolada ftl no ressurgimento
e destinos do País.
Louvado
o capitão do corpo do estado-maior
Joaquim
da Luz Cunha pelas excelentes qualidades morais e de
carácter e invulgares dotes intelectuais
e profissionais
que tem evidenciado como professor do curso do estado-maior, O porque no estudo de importantes
problemas
da defesa nacional que lhe têm sido confiados se tem
revelado um oficial de grande saber, muita ponderação
o qunlidndes de bom senso que lhe garantem um futuro
brilhante
na. sua carreira.
Louvado o capitão do corpo do estado-maior
Aires 1"01"nuudes Mnrtiu» pcln inteligôncia,
dedicação
e aprumo
com quo sempre tom servido o Ext'l"cito !lOS serviços
e missões
que 111(' têm sido confludoa,
revolundo-se
em todas as circullstf(llcias
um precioso auxiliar do
comando, um oxouiplo de leal camarudagom,
um oficial
distinto pelo SI'U saber e bom senso, constautcmcutc
an imado (lo dose] u de bom 801'\ ir.
Louvado o capitão
do COl'pO do estado-maior
André da
Fonseca Pinto Bes,;:l porque, tendo-lhe sido confiados
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trabalhos
e estudos
de grande responsabilidade
na
Repartição
do Gabinete
do Ministro da Guerra,
se
houve sempre no seu desempenho
por forma a evidenciar larga cultura e grande preparação
profissional
e técnica, afirmando-se
como um dos mais distintos
oficiais da sua geração, de digna simplicidade no trato
com os chefes e com os camaradas,
e um militar de
raro valor moral e indiscutíveis qualidades de carácter.
Louvado
o capitão do corpo do estado-maior
Hermes
de Araújo Oliveira pelas notáveis qualidades de inteligência, de carácter e de saber sempre posto em foco
em todas as comissões de serviço que lhe são confiadas, estudando
os problemas
com raro bom senso e
correcta ponderação, afirmando-se ainda, pelo seu porte
modesto e simples, um oficial de muito carácter e de
largo futuro.
Louvado o capitão de engenharia,
com o curso do estado-maior, Kaulza Oliveira de Arriaga pelas invulgares
qualidades
de inteligência,
de carácter e de dedicação
pela carreira das armas, sempre evidenciadas em todas
as comissões que lhe tôm sido confiadas, e nas quais,
a par de atributos de humildado o do modéstia do que
só grandes espíritos são capazes, tom afirmado conhocimentos profissionais
o técnicos e dotes intelectuais
e de cultura que o acroditmn como um dos mais sólidos valores militares da sua geração.
Louvado
o capitão
do infantaria
António dos Santos
pelas suas excepcionais
qualidades
do trabalho,
de
cultura militar e conhecimentos
técnicos e de muito
amor o entusiasmo pela arma a que pertence,
sempre
0\ idenciudos
em todas as missões que lhe são confiadas, o especialmente
como educador o professor
nu
Escola do Exército,
onde, com o seu aprumo moral e
sonso pedagógico, tem contribuído, por modo notável.
pura a formação prníissioual
e morul dos cadetes que
se destinam ao corpo de oficiais da arma de infuntariu.
Louvado
o capit:io de infantaria
Duarte de Azevedo
Pinto Coelho por se ter ufirruado no desempellho de
várias missões (PW lho têm sido coufindus um 1\1 ilitar
com invulgar formação moral e profissional, do ulevnntudo espírito nncionulistu, e provido de muita fl~e ontusiasmo nos destinos do Exército, flUO o tornam more-
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cedor de sor considerado
pelos seus chefes COIDO um
oficial digno e honrado,
merecedor
da. consideração
dos chefes e dos snbordinndos.
Louvado
o capitão do infantaria
João Maria da Silva.
Delgado P01'(1'IO cm todas as missões que lhe têm sido
confiadas se tem evidenciado
como técnico de mérito
e.'cepcional
o como instrutor de grandes qualidades,
pondo sempre toda a sua capacidade de inteligência e
trabalho
ao serviço das instituições
militares,
merecendo, assim, ser apontado como exemplo de lealdade,
de dedicação e de fé, que muito honra o Exército, e
corno oficial (lue O sabe bem servir.
Louvado o capitão de infantaria Pedro de Barcelos por se
ter afirmado no desempenho
das suas funções um militar possuidor
do boa competência
profissional e tócmca, do alevantado
ospírito nacionalista,
e com dotes
morais (I de carácter
que o acreditam junto dos seus
chefes como oficial leal, honrado e digno merecedor
da amizade dos camaradas
e do respeito (los subordinados pela sua energia e valor pessoal om todos os
momentos de perigo.
Louvado o capitão de infantaria Segismundo
Goncalves
da. Conceição Reves porque no exercício das suas funções tem revelado possuir boa formação profissional
e preparação
técnica, com elevada noção do cumprimonto do dever e muito interesse
pelo serviço, com
inestimáveis
dotes morais e de carácter
que o acreditam junto dos seus chefes como oficial leal, digno
e honrado.
Louvado

o capitão

(lo infantaria

Manuel Amorim

de Sousn

Monese» porquo no .losompcnho das suas Junções se
tom mostrado ser um militar dI' invulgar formnçiio
mural c profissional,
do alevantado
espírito nacionalista l' LIl' nerisoluda fé !lOS destinos do E érvito, que
o tornam junt» dos seus chefes dig-no de SOl' considerado oHeial k:il (' honrad» e, pola !H1a correcção c fino
trato, merecedor da :llllizadll dos camaradas.
Louvado o prolcssor efectivo do Col(;gio Militar e capitão miliciano de infantaria .Iúlio de .lcsus Martins pela
e. em plar dedi!'a<;ão o g-t'ando competôncia profissional
C0111 quo exerce a sua fllll<;iio docente
dentro do Colé-
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gio, contribuindo
para o ensino com trabalhos e publicações de reconhecido
valor cultural e pedagógico,
servindo assim o prestígio daquele estabelecimento
de
ensino com notável aprumo e exemplar dignidade,
Louvado
o capitão de artilharia
Carlos Luciano Alves
de Sousa pela comprovada
competência técnica, inexcedível dedicação
e notável inteligência
com que há
largos anos exerce as suas funções na Fábrica Militar
do Braço de Prata, onde, morcô do seu trabalho honesto e meritório,
muito tem contribuído
para a boa
eficiência do Exército,
em cujos destinos deposita uma
fé inabalável.
Louvado
O capitão
de artilharia
.Tosó Bento Borges
porque na Fábrica Militar do Braço de Prata, ondo
exerce a sua proficiente actividade há largos anos, se
tem revelado um técnico de notável valor, profissional
muito dedicado o um :fiel e leal colaborador
dos seus
chefes, em muito contribuindo
para o bom nome do
estabelecimento
e prestígio do Exército,
Louvado o capitão de artilharia Francisco António Gonçalves Cardoso pelos notáveis serviços prestados
ao
Exército
e à sua arma, pondo sempre em destaque
os seus vastos conhecimentos
profissionais
o técnicos
em todas as missões de que
encarregado,
mostrando
assim ser um oficial brioso e de grande mérito, que
recentemente
concebeu o executou com grande proíiciência técnica um valioso conjunto de novas armas
para o Exército.
é

o capitão (113 artilharia
Carlos Vidal de Campos
Andrada vela oxomplar dedicação e grande computência profisaionnl e tócuica com que tem exercido
vúrins comissões do serviço que 1110 têm sido conliu-

Louvado

das, mormonto
nas
I~xército, nas quais
fé e entusiasme nos
milito contribuiudo,
aprumado
e sensatos
fi, formaeão
moral e

funcões docentes
da gscola do
tem demonstrado
possuir grande
destinos o p restlgio (lo [<;xlÍrcito,
com o sou proceder
correcto
e
consel hos (' cnsinnmcn tos, para
intelectual clo~ seus uluuus.

LOI1\'ado o capitão do artilharia
Gaspar Maria Clla\ es
Murq ues do ~á Carneiro pelas suas untáveis qualidudcs
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de artilheiro competente e possuidor de raras virtudes
que sempre tem revelado em várias missões que lhe
têm sido confiadas, mostrando-se no seu exerci cio ser
um militar muito aprumado, com amor pelas responsabilidades, afeiçoado às situações de risco, com rigidez de carácter e dotes morais apreciáveis, o que em
tudo o torna digno do alto apreço e consideração dos
chefes e subordinados.
Louvado o capitão de artilharia João Maria Navarro
Vilalobos Vieira pelas altas virtudes militares e morais
sempre evidenciadas nos vários serviços de que tem
sido encarregado, nomeadamente no comando do destacamento misto de Almada, revelando-se sempre oficial integro, modesto e simples, disciplinador e disciplinado, de grande fé DOS destinos do Exército e
ressurgimento da Nação, a par de uma dedicação e
honestidade inexcedíveis e de um grande aprumo militar, que o tornam digno de ser citado como exemplo.
Louvado O capitão de artilharia Eduardo Luís de Sousa
Gentil Beça pelas suas notáveis qualidades de militar
digno e sabedor e de invulgar competência profissional,
sendo um exemplo vivo e constante de correcção e
aprumo militar que muito têm contribuído para a educação e formação profissional dos cadetes da Escola
do Exército, que vêem nele um instrutor sempre pronto
a guiá-los e a orientá-los dentro dos sãos princípios
militares, e tornando-se assim um oficial altamente
apreciado pelos chefes e estimado pelos camaradas.
Louvado o capitão de artilharia Eurico de Oliveira
Pinto porque sempre tem posto ao serviço da carreira
militar as mais invulgares qualidades de inteligência,
de técnico distinto o de trabalho, revelando-se em
todos os seus actos um primoroso carácter, de uma
dedicação e lealdade exemplares, conquistando dessa
forma a estima e o respeito de todos que com ele
privam e merecendo ser classificado como oficial que
muito honra a sua arma e o Exército.
Louvado o capitão de artilharia J cão Soares Vítor de
Sousa Vuirinho peja excelente, leal e muito inteligente
colaboração que presta em todas as missões que lhe
são connadas no Depósito Geral de Material de G uerra,
onde tem confirmado as suas reconhecidas qualidades
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de rara dedicação pelo serviço, grande competência
profissional e técnica e iuexcedíveis dotes de carácter e lealdade, qne o distinguem como oficial que prestigia a sua arma e o Exército, a cujo serviço se entrega
total e abnegadamente.
Louvado o capitão de artilharia Joaquim Mendonça
Duarte Pedro pela invulgar dedicação
profissional
e grande competência técnica com que colaborou nas
instalações e transmissões eléctricas das novas baterias
de costa, instaladas em execução do plano de rearmamento do Exército, e em que se revelou como um
oficial de grandes predicados profissionais e morais,
com quem os chefes podem contar em todas as circunstâncias.
Louvado o capitão de artilharia António Braamcamp
Sobral pelas suas excepcionais qualidades de inteligência, artilheiro muito estudioso, dotado de uma formação militar perfeita e integra que sempre revelou
em todas as missões de serviço que lhe foram confiadas, sendo justo destacar-se a função de instrutor
que desempenhou na escola prática da sua arma, onde,
com o seu trato fidalgo e com o seu reconhecido
senso pedagógico, em muito contribuiu para o prestigio
do Exército e se tornou muito estimado e apreciado
pelos chefes, camaradas o subordinados.
Louvado o capitão de artilharia Augusto Gomes Pastor
Fernandes porque, tendo-se sempre evidenciado como
um oficial de raros dotes intelectuais e científicos,
tornou recentemente público um trabalho de investigação e vulgarização sobre a energia atómica, da sua
autoria, que, contribuindo por forma notável para a difusão em Portugal de mo palpitantes problemas, prestigia o Exércita e as instituições militares.
Louvado o professor efectivo do Colégio Militar e capitão miliciano de artilharia, licenciado, Manuel Carlos
Correia Manito Torres pela extrema dedicação que
consagra ao exercício do magistério dentro do Colégio
Militar, procurando constantemente desenvolver em
favor do prestigio do estabelecimento a sua cultura
especializada e preparação profissional, entregando-se
com muita dedicação ao desenvolvimento dos métodos
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de ensino que supõe os mais modernos e adequados
e colocando sempre à disposição dos alunos as suas
excelentes qualidades de trabalho.
Louvado o professor efectivo do Colégio Militar e capitão de artilharia, na situação de reserva, Ilildeborto
António Botelho de Medeiros pela exemplar dedicação,
muita competência pedagógica e excelente formação
moral com que há muitos anos consagra integralmente
a sua vida à causa do prestígio do Colégio Militar,
nunca descurando a preparação intelectual e a boa formação moral dos alunos confiados ao seu magistério
e afirmando-se em todas as eventualidades como um
professor de grande honestidade profissional.
Louvado o capitão de cavalaria Fernando António Cerqueira da Silva Pais porque no exercício do seu cargo
do comandante ~o esquadrão de equitação do Depósito
de Remonta, e ainda no desempenho de diferentes missões e serviços cujo cumprimento lhe tem sido determinado, se impõe como oficial possuidor de invulgar
aptidão técnica, notáveis faculdades de inteligência,
raro aprumo moral e extraordinária dedicação 11sua
função de instrutor dentro do Exército, a quem tem
prestado serv iços considerados distintos e extraordinários.
Louvado o capitão de cavalaria António Camilo de Sá
Pinto do Abreu Soto Maior porque no desempenho
das suas funções se tem revelado um oficial de forte
aprumo moral e um profissional de largos conhecimentos técnicos, empenhando com êxito a sua vasta
cultura o a sua reconhecida inteligência no estudo
e aperfeiçoamento dos procossos de instrução do condutores auto do Exército, cujos resultados devem ser
considerados muito satisfatórios, mostrando assim possuir em alto grau a nítida compreensão do dever militar.
Louvado o capitão de cavalaria António Joaquim Rodrigues Queirós porque no desempenho das funções do
seu cargo tem revelado muita ponderação, apreciável
inteligência e notável aptidão profissional, que, estimuladas por uma inabalável fé nos destinos do Exército
e do Pais, o qualificam corno um oficial do reais qualidades e virtudes.
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Louvado o capitão de cavalaria Jacinto Isla de Montalvão Santos e Silva pelo muito interesse, dedicação
e boa vontade com que tem desempenhado os cargos
para que tem sido nomeado, afirmando-se sempre um
profissional competente e honesto, de largos conhecimentos técnicos e sólida formação moral, qualidades
que o distinguem como um carácter fiel e leal e um
excelente colaborador dos seus chefes.
Louvado o capitão de cavalaria António Maria Pereira
Martinho porque no desempenho de várias comissões
do serviço para que tem sido nomeado se tem afirmado
um oficial de sólida cultura, apreciável inteligência
e grande aprumo moral, qualidades que, a par de uma
esmerada distinção pessoal, o tornam muito respeitado
pelos camaradas e considerado pelos chefes.
Louvado o capitão de cavalaria José Maria Guedes Cabral de Campos porque no exercício das funções para
que tem sido nomeado se tem sabido impor por uma
nítida compreensão dos seus deveres militares, aliada
a uma apreciável cultura e uma esmerada distinção
pessoal, servidas por elevadas virtudes morais que o
tornam merecedor da estima dos seus chefes e um camarada de excelente convívio.
Louvado o capitão de cavalaria Ilomero de Oliveira ~Iatos porque no exercicio das funções para que tem sido
nomeado se tem revelado um oficial muito sensato,
enérgico e desembaraçado, qualidades que lhe têm permitido resolver, sem alardes despropositados e antes
dentro da modéstia que é característica
da função militar, as situações dificeis que por vezes se lhe deparam, o que o torna credor do respeito dos seus chefes e da justa estima dos seus camaradas.
Louvado o capitão de cavalaria Jaime Filipe da Fonseca
porque no desempenho das suas funções tem demonstrado uma exemplar dedicação pelo serviço que, servida por notável aptidão profissional e vastos conhecimentos técnicos, o qualificam como um oficial para
quem não existem dificuldades quando se trata do cumprimento do dever e lhe dão direito à estima e admiração dos seus chefes.
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Louvado
o capitão de cavalaria António Sebastião Ribeiro de Spinola pela apreciável inteligência,
muito interesse e inexcedível dedicação com que tem desompenhado os cargos para que tem sido nomeado e, em
especial, pela acção muito meritória
que tem desenvolvido como membro da direcção da Ilecista de Cavalaria, impondo-se à estima dos seus chefes e respeito
dos seus camaradas como um oficial de grandes virtudes morais, profissional
muito competente e de grande
fé nos destinos do Exército.
Louvado
o
Miranda
gência e
penhado
mando-se
morais e

capitão de cavalaria António Herculano
de
Dias pela muita dodicacão, apreciável
dilinotável boa vontade com que se tem desemdos cargos para que tem sido nomeado, afirsempre um oficial de muito elevadas virtudes
de grande amor à sua profissão.

Louvado
o capitão de cavalaria Fernando
J osó Pereira
Marques Cavaleiro pela muita dedicação, excepcional
desembaraço
e notável aptidão técnica com que se tem
desempenhado
de vários serviços e missões para que
tem sido nomeado, afirmando-se
um profissional muito
competente
e com uma alta noção dos seus deveres
militares.
Louvado o capitão de cavalaria J osé Salomão Levi Martins porque no desempenho
das suas funções se tem
manifestado
como um oficial de notável inteligência,
vasta cultura e sólida formação mora), qualidades que
o tornam
um óptimo elemento na sua arma, muito
apreciado pelos seus chefes e considerado pelos camaradas.
Louvado
o capitão de cavalaria Henrique Alves Calado
porque no dosempenho dos vários serviços e missões
para que tem sido nomeado tem sabido afirmar sempre qualidades de inteligência, aptidão técnica e excepcional desembaraço,
que, aliadas a uma sólida formação
moral, o caracterizam
como um óptimo olemento da
sua arma.
Louvado o capitão de cavalaria Fernando
Maria de Fontes Pereira do Melo porque, sem se poupar a esforços
que legitimamente
lhe não poderiam ser exigidos, tem
posto ao servico do seu regimento todas as suas apreciáveis faculdades
de inteligência,
de trbbalho
e do
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conhecimentos técnicos, no sentido de, suprindo deficiências que para outros seriam insuperáveis, manter
em plena eficiência a subunidade que comanda, o que
evidencia uma perfeita e exemplar compreensão do quo
é o cumprimento do dever.
Louvado o capitão de engenharia Firmino da Silva porque com exemplar dedicação pela sua unidade e por
tudo o que respeita ao bom nome do Exército, com
grande sentido prático e económico, desempenhou, como
engenheiro competente e oficial muito trabalhador e
dedicado, serviços que muito contribuíram para a integra<;ão do seu quartel nas modernas exigências da vida
nas fileiras.
Louvado O capitão de engenharia Adriano Vieira Coelho
dos Santos Macedo pela alta noção do dever militar
e desejo de bem servir de que sempre deu provas,
pondo nas várias missões de que tem sido encarregado
as notáveis qualidades de trabalho, inteligência e capacidade técnica que o classificam como distinto oficial
de engenharia, mostrando-se a par disso, em todas as
circunstâncias, excepcionalmento dedicado e zeloso,
procurando assim honrar a arma a que pertence e o
Exército.
Louvado o capitão de engenharia Américo Mascarenhas
Macedo pela muita competência técnica, inexcedível
dedicação e notável inteligência com que tem exorcido
os cargos e missões que foi chamado a desempenhar
e em que se revelou um engenheiro de grande mérito,
um carãcter muito integro, de inquebrantável fé nos
destinos do Exército, qualidades que o impõem ao respeito e estima de camaradas e subordinados.
Louvado o capitão de engenharia, chefe da 2. a Repartição da 2. a Direcção-Geral do Ministério da Guerra,
José Carlos de Arantos e Oliveira porque no exercício
do cargo que lhe foi confiado, e que exerce com 11
maior honestidade, competência e probidade, foi um
prestante e excepcionalmente dedicado colaborador,
durante largos anos, da acção ministerial desenvolvida
no Ministério da Guerra, o que permitiu levar a efeito
empreendimentos que de outro modo não poderiam
ter realização, e em que sempre revelou o seu integro
valor moral, grande carácter e rara competência profis-
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sional, virtudes aliadas a óptimas qualidades de bom
senso, dedicação pelo serviço e inexcedível lealdade,
o que lhe permitiu prestar ao Exército serviços considerados altamente distintos e extraordinários.
Louvado o capitão de engenharia Joaquim António Rodrigues de Oliveira Júnior pelas invulgares qualidades
de inteligência, aptidão profissional e extrema dedicação pelo serviço com que tem colaborado na concepção
e execução das vastas obras da defesa de costa dos
portos de Lisboa e Setúbal, orientando com muita
proficiência e raro bom senso o trabalho dos seus camaradas, estudando os dificeis problemas que lhe são
presentes com grande honestidade e decisiva vontade
de produzir obra útil, e ainda pelos excelentes dotes
de lealdade, simplicidade e rara correcção que põe
sempre ao serviço da sua arma e do Exército, a que
prestou serviços distintos e extraordinários.
Louvado o capitão de engenharia Adalberto da Conceição
Ferreira Pinto pela forma inteligente como dirige, com
muita competência profissional e técnica, importantes
obras militares já executadas ou em curso na 2. a regitio militar, evidenciando-se ainda como um oficial de
muito boa formação moral, muito correcto e distinto
nas relações com os chefes e camaradas, que o estimam
e consideram.
Louvado o capitão de engenharia João Correia de Magalhães Figueiredo pela exemplar dedicação pelo serviço, distinta correcção e grande competência com que
executou diferentes serviços de responsabilidade que
lhe foram confiados no Ministério da Guerra, em que
sempre se evidenciou como um engenheiro muito distinto e um militar com notáveis virtudes morais, fino
trato o excelente camarada.
Louvado O capitão do engenharia Rui 'I'ravaços Santos
Dias pela grande competência, exemplar honestidade
e notável dedicação pelo serviço com que executou
diferentes e difíceis missões técnicas que lhe foram
confiadas no Ministério da Guerra o em que foram
postas à prova as suas excelentes qualidades de engenheiro muito distinto o de militar de grando aprumo
moral e inexcedível carácter', virtudes estas, aliadas a
qualidades de simplicidade e modéstia, que o caracte-
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rizam como um camarada leal, merecedor da estima
dos chefes e subordinados que com ele trabalham.
Louvado o capitão de engenharia José Fortunato PauIino Brandão Freire Temudo pelo interesse, boa vontade e acentuada competência com que projectou e
dirigiu várias obras de que foi encarregado, evidenciando-se como um colaborador dedicado aos chefes,
um engenheiro de elevadas faculdades e um militar
de altas virtudes morais.
Louvado o capitão de engenharia Rogério Humberto
Alves Machado de Sousa pela inteligência e espírito
de exemplar seriedade que colora sempre em todos
os actos da sua vida de oficial de rara formação moral
e notável competência profissional, tendo contribuído,
com o seu saber, grande competência técnica e destacado bom senso, para a realização de importantes obras
levadas a efeito no quartel do batalhão de caminhos
de ferro e nas quais sempre se afirmou um engenheiro
distinto que prestigia o Exército e a sua arma.
Louvado o capitão de engenharia Miguel Rodrigues da
Oosta Paiva pela exemplar correcção e inexcedível
competência profissional e técnica com que colaborou
na montagem do sistema de transmissões das baterias
de defesa de costa, recentemente instaladas, e em que
evidenciou qualidades de oficial de engenharia muito
distinto e sabedor e de militar muito digno e dedicado
à sua carreira.
Louvado o capitão de engenharia Raul de Brito Subtil
pela elevada competôncia e extr ma dedicação como
tom desempenhado as funções docentes que lhe foram
confiadas no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, onde muito tem contribuído não só para o prestigio daquele estabelecimento de ensino como também
para a formação moral e intelectual dos alunos, incutindo-lhes, com o seu exemplo de militar aprumado
e digno, muita fé e entusiasmo nos destinos e ressurgimento da Nação, procurando assim que eles sejam
elementos úteis e prestáveis à Pátria.
Louvado o capitão de engenharia Mário Pinto da Fonseca Leitão pelas suas excepcionais qualidades de servidor que sempre tem revelado nas múltiplas missões
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que lhe têm sido confiadas e em que, a par de uma inteligência brilhante e competência técnica invulgar,
nunca deixou de salientar uma dedicação e lealdade
sem limites, um fidalgo aprumo em todos os seus
actos, que o classificam como oficial muito distinto,
com cuja estima todos se orgulham, e que honra a sua
arma o o Exército.
Louvado o capitão de engenharia João de Matos da Silva
pela invulgar inteligência, grande competência profissional e invulgar formação moral com que anima todas
as realizações que lhe StLO confiadas, nas quais põe sempre em destaque distintas qualidades de exemplar dedicação pelo serviço e de extrema lealdade e de grande
fé na carreira das armas, que serve com exemplar correcção e dignidade.
Louvado o capitão do engenharia Arminio Correia y AIberty pela forma competente e dedicada com que tem
colaborado no estudo e trabalhos da comissão executiva das obras militares extraordinárias, onde tem revelado excelentes qualidades morais e profissionais e
uma lúcida inteligência a ilustrar a sua reconhecida
preparação técnica.
Louvado o capitão de engenharia Raul Figueiredo Cunha
Pacheco pela forma distinta e competente com que
projectou e dirigiu importantes obras no aquartelamento da sua unidade, tirando, com grande vantagem
para a Fazonda Nacional, grande proveito da mão-de-obra militar, o que tudo lhe permitiu evidenciar distintas qualidades militares e profissionais que o apontam
como um oficial muito dedicado pelo serviço e digno
da consideração e estima dos chefes e dos subordinados.
Louvados os capitães de engenharia Eduardo Augusto
Nunes Garcia e João José Rodrigues Mano pela forma
inteligente e dedicada como colaboraram na concepção
e execução das diversas obras de artilharia de costa,
levadas a efeito em cumprimento do plano de rearmamento do Exército, e em que puseram à prova as suas
brilhantes qualidades de engenheiros militares muito
distintos e competentes, aliadas a um culto exemplar
pelo prestigio do Exército, a que prestaram todas as
possibilidades das suas notáveis virtudes militares omorais.
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Louvado o capitão de aeronáutica Joaquim Brilhante
Paiva pela competência técnica, forte personalidade
moral e muita dedicação com que tem exercido os
cargos e missões para que tem sido nomeado, revelando-se um oficial de muito notáveis qualidades militares, profissional de largas possibilidades, um óptimo
colaborador dos seus chefes e um apreciável camarada.
Louvado o capitão de aeronáutica Jacinto da Silva Modína pelas excelentos qualidades profissionais e técnicas
que põe em evidência em todos os actos da sua vida
militar, adquirindo assim direito a ser considerado
como um aviador seguro e prudente, a quem se podem
confiar as mais difíoeis missões, e um oficial que à preparação militar da sua arma dedica os largos recursos
da sua ilimitada vontade de servir as instituições militares, para cujo prestigio concorre em elevado grau.
Louvado o capitão de aeronáutica Fernando Rodrigues
Frutuoso pelas excelentes qualidades profissionais, morais e de carácter sempre reveladas durante a· sua
carreira militar, tornando-se, pela sua fé na profissão,
pela sua seriedade cm todos os actos e pela dedicação
exemplar quo empresta a todos os serviços, digno da
confiança ilimitada que nele depositam os chefes o
camaradas.
Louvado o capitão de aeronáutica João de Dous Mendes
Quintela pela forma competente e dedicada com que
exerce as funções que lhe são entregues na Escola
Prática de Aeronáutica, em que sempre se afirmou um
militar lr-al o pundonoroso e um aviador de grande
amor pela sua arma, para cujo prestígio concorre em
elevado grau.
Louvado o capitão médico Diogo Guilherme da Silva
Alves Furtado porque põe sempre com a maior honestidade ao serviço do Exército as suas invulgares qualidados de médico excepcional monte inteligonto e culto,
e simultâneamente de rara competência proflasional o
técnica, prestando dentro ela sua especialidade, com a
maior dedicação o desinteresse, serviços inestimáveis
aos doentes militares quo o procuram, om tudo se
afirmando um elemento ele grande valor que honra
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o serviço de saúde militar e prestigia as instituições
militares.
Louvado o capitão médico Francisco Manuel de Seixas
Serra pela muita competência e invulgar dedicação
com que há muitos anos presta serviço no Colégio
Militar, vigiando exemplarmente, com o maior desinteresse e invulgar dignidade, a saúde dos alunos, que
acompanha por forma a merecer a mais ilimitada confiança das respectivas famílias. Militar muito modesto
e de grandes qualidades e virtudes morais, aliadas a
um integro carácter, presta na dificil comissão que
lhe está confiada serviç-os que devem ser considerados
distintos e extraordinários.
Louvado o capitão médico Francisco José Correia de Lacerda da Costa Félix pela muita inteligência, grande solicitude e comprovada competência profissional com que
tem prestado serviço, com grande dignidade e aprumo
moral, nas unidades da aeronáutica, fazendo-se respeitar
e estimar por chefes e camaradas, a todos se impondo
com a sua distinção pessoal e espirito modesto e simples.
Louvado o capitão médico António Alexandre Júdice
Pargana pela eXl'epeional dedicação, grande espírito
militar e invulgar competência profissional com qu~
serve em todas as comissões de serviço que lhe são
confiadas, e em que se destaca a direcção do hospital
militar auxiliar da guarnição de Elvas, que mantém em
elevado nivel de funcionamento e de disciplina, fazendo-se ainda notar e respeitar pela sua dignidade
pessoal, inteireza de carácter e grande aprumo moral.
Louvado o capitão médico António Dias Barata Salgueiro
pela. excepcional competência profissional e técnica
com quo desempenha os serviços da sua especialidade
no Hospital Militar Principal e nas comissões de assistôncia aos militares tuberculosos, onde, com a maior
modéstia e distinta simplicidade, se evidencia como
módico muito inteligente e culto, cuja notoriedade
ultrapassou o Exército. que serve com a maior dedicação o desinteresse, sendo assim, pelo seu carácter e
pelas excelentes qualidades profissionais e morais, um
elemento de alto valor que honra os serviços de saúde
militar e prestigia as instituições militares.
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Louvado o capitão médico José dos Santos Bossa pela
extraordinária
solicitude, grande competência profissional e inexcedível dedicação com que nos últimos
anos serve o Pais, dentro e fora do Exército, nas
várias e importantes comissões de serviço que lhe
têm sido confiadas. Oficial médico muito inteligente e
culto, de rara distinção pessoal e inexcedível formação
moral, tornou-se merecedor da justa consideração e
muita estima cm que é tido pelos chefes e por todos
os camaradas e subordinados que com ele privam.
Louvado o capitão médico Alberto Pereira Maçãs Fernandes pela invulgar dedicação e grande competência.
profissional com que serve em todas as comissões de
serviço para que é designado, especialmente no laboratório militar de transfusões de sangue, que montou
e dirige por forma. altamente honrosa e digna, como na.
Cruz Vermelha Portuguesa, onde, com a maior simplicidade e rara distinção, colabora por forma altamente
honrosa, concorrendo assim para o prestigio do serviço de saúde militar e do Exército.
Louvado o capitão médico Henrique Moutinho pela forma.
notavelmente competente e dedicada com que coloca
os dotes da sua inteligência e da Rua grande cultura
profissional ao serviço da especialidade que lhe está
confiada no Hospital Militar Principal, atendendo sempre os doentes com grande desinteresse e solicitude e
prestigiando, com a sua acção útil e zelosa, os serviços
hospitalares do Exército.
Louvado o capitão médico Ricardo Pedro Chaves de
Almeida pela grande dedicação e exemplar competência profissional com que dirige os serviços de saúde
da Escola do Exército e colabora no tratamento dos
doentes da Assistência aos Tuberculosos do Exército,
prestando aos doentes, com a maior solicitude e inexcedivel desinteresse, assistência clínica e amparo moral
dignos de especial apreço e particular citação.
Louvado o capitão farmacêutico Leão Rodrigues de
Almeida Correia pela extraordinária solicitude e grande
competência profissional e técnica com que presta serviço no laboratório do Hospital Militar Principal, onde
põe em evidência, aliadas a qualidades de inteligência
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e de trabalho dignas de grande relevo, virtudes pessoais que o afirmam como um oficial de raro valor
moral e íntegro carácter.
Louvado o capitão do serviço de administração militar
Acácio Monteiro Cabral pela excepcional competência
profissional e raro aprumo moral com que há muito
tempo presta serviço no Ministério da Guerra, onde,
com a sua exemplar dignidade, a sua inteligência e
firme carácter, se afirmou como um dos mais decisivos colaboradores da acção ministerial, aliando a
qualidades de inteligência e de preparação profissional
difíceis de encontrar excepcionais virtudes de oficial
modesto e simples e exemplo de notável grandeza de
alma.
Louvado o capitão do serviço de administração militar
Manuel Domingos pela comprovada competência profissional e técnica com que cumpre todas as missões
que lhe são confiadas, evidenciando-se sempre como
um oficial de administração militar muito inteligente,
correcto e digno, qualidades que, aliadas ao seu feitio
alegre e ao seu procedimento sempre intransigentemente correcto, lhe dão direito à consideração e estima
que lhe tributam todos os chefes e subordinados que
com ele privam.
Louvado o capitão do serviço de administração
militar
Arménio do Nascimento Guerra pela exemplar dignidade e aprumo profissional e moral com que serve há
longos anos no Depósito Geral de Material de Aquartelamento; muito competente e leal e oficial com grande
espírito de servir e de respeitável modéstia, afirma-se
como militar de grandes qualidades e virtudes que
merece o respeito e a estima do todos quantos com ele
trabalham ou ao lado dele servem.
Louvado o capi tão do serviço de administraçâo
militar
Emesto Ferreira Gomes Tomé pela muita competência
profissional, qualidades de trabalho, inteligência e dinamismo de que tem dado sobejas provas em todas as
missões que lhe têm sido cometidas, classificando-se,
assim, como auxiliar do comando, de excepcional merecimento, de raro espírito de dedicação e zelo e um
oficial muito honesto e digno.
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Louvado O capitão do serviço de administração militar
José Henrique de Sousa porque em todas as missões
que lho são confiadas revela sempre, a par de modéstia
e simplicidade inconfundíveis, distintas qualidades de
competência profissional e técnica, aliadas a virtudes
morais, intangibilidade ele carácter e alta noção do dever militar, que o caructerizam como oficial de grandes
méritos e profissional com quem os chefes podem contar
em todas as circunstâncias.
Louvado o capitão do serviço de administração militar
Daniel Neves Sales Grade pela maneira inteligente,
leal e dedicada com que exerce as funções da sua especialidade no Hospital Militar Principal, em que se
afirma como colaborador da direcção, de grande valor
profissional e moral, sempre atento aos interesses do
serviço e às necessidades hospitalares de instalação e
tratamento, entregando-se a uma obra de valorização
do serviço hospitalar que não receia confrontos, no
que em tudo se denota um contabilista muito distinto,
um administrador prudente e de raro bom senso o um
oficial que, pela sua dignidade pessoal, pela sua honestidade e pela sua inteireza moral, é justamente merecedor
do respeito e da estima dos chefes e dos subordinados.
Louvado o professor efectivo do Colégio Militar, licenciado, e capitão miliciano do serviço de administração
militar Eduardo Marinho Alves do Moura pela notável
competência profisaional e grande dedicação com que
exerce o magistério no Colégio Militar, pondo sempre
il disposição dos alunos e ao serviço e prestígio do
Colégio o seu porte correcto e digno, a sua invulgar
cultura e o seu excelente carácter.
Louvado o capitão do serviço de administrução
militar,
na situação de reserva, Júlio Ribeiro da Costa pela
alta noção do dever militar e exemplar dedicação com
que dirigiu os serviços do Depósito Geral de Material
de Aquartelamento durante largos anos, prestando ao
Ministro da Guerra, mesmo nos mais difíceis anos da
guerra, e com particular risco para a sua saúde, os
mais inestimáveis serviços. Sempre pronto a atender
a desejos ou a indicações da Administração, oficial do
fino trato e raros dotes de bom senso e honestidade,
foi um elemento da maior utilidade e como tal merece
dos chefes o maior preito de gratidão.
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Louvado o capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado militar Joaquim de Sousa Brites pela forma
exemplarmente competente, leal e dedicada com que
colaborou, durante largos anos, com o Ministro da
Guerra, no exercido do cargo de chefe da Repartição
Geral do Ministério, estudando sempre os problemas
com inexcedível rectidão e honestidade, nunca procurando o seu interesse material nem atender a ambições pessoais, e afirmando- se em todas as circunstâncias como um oficial modesto e simples, mas simultâneamente muito digno e moralmente aprumado.
Louvado o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia Manuel Fernandes Moreira pela inexcedível
dedicação pelo serviço e exemplar correcção com que
chefiou a secção de material de transmissões do Dopósito Geral do Material de Engenharia, havendo-se
sempre com a maior lealdade e aprumo militar e empregando todo o esforço para a boa conservação do
material confiado à sua guarda e diligente actuação,
Louvado o capitão do extinto quadro auxiliar de engenharia, na situação de reserva, Olímpio Baptista pela
rara dedicação, inexcedível honestidade e grande amor
it carreira das armas com que desempenha há muitos
anos inestimáveis
serviços na sua unidade, estando
flempre pronto para todas as contingências, desenvolvendo a sua acção com grande modéstia e dignidade,
sem olhar a retribuições de qualquer natureza e sempre
tendo em vista o prestigio do Exército e a valorização
da sua unidade.
Louvado o capitão do extinto quadro auxiliar do serviço
de saúde Alfredo da Palma Vaz pela excelente dedicação
e inalterável zelo com que serve o Depósito Geral de
Material Sanitário, que o conta no número dos seus
mais diligentes servidores, sempre muito atento às indicações dos chefes e desejoso de servir 0\11 todas as
emergências, mesmo as mais difíceis. Oficial de grandes qualidades de trabalho, sempre muito sério e digno,
merece o respeito e a ostiinn dos chefes o a consideração dos camaradas.
Lou\'tldo o professor efectivo do Colégio Militar o tenento miliciano do infantaria Cristóvão de Sousa Lima
pela alta noção do dever profissional com quo exerce,
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com exemplar dignidade e aprumo, a Rua função docente dentro do Colégio, procurando constantemente
alargar a sua acção pedagógica e educativa junto dos
alunos, ajudando-os nas suas dificuldades, e adquirindo
justamente direito à estima dos chefes e ao respeito
dos educandos, que nele sabem ter um professor sério,
competente e culto.
Louvado o tenente de infantaria, na situação de reserva,
Manuel Augusto dos Mártires Fa16w pela grande
competência e exemplar dignidade com que serviu
largos anos na 3.:t Repartição da La Direcção-Geral
do Ministério da Guerra, e em que prestou aos chefes
directos e ao Ministro uma excelente, pronta e muito
útil colaboração, pondo sempre à. disposição dos seus
superiores a sua longa experiência, profundos conhecimentos e notável bom senso, sem excluir inteira franqueza de atitudes quando entendia não ser o mais conveniente o propósito da Administração,
o que tudo o
classifica como oficial de firme carácter e exemplar
inteireza moral.
Louvado o tenente de cavalaria João Abel da Costa
Barros :Magalhães Cruz Azevedo porque nos vários
serviços e missões cujo cumprimento lhe tem sido imposto se tem havido por forma a evidenciar muito
amor pela sua profissão, notável inteligência e grandes
qualidades de dosembaraço, com cujas qualidades se
afirma um valor real dentro dos quadros da sua arma.
Louvado o tenente de engenharia Fernando Gouveia de
Morais Branquinho porque, com grande espírito de economia, exemplar bom senso e grande competência profissional, projectou e dirigiu a construção de importantes obras de fortificação no recinto fortificado de
Lisboa, confirmando os excelentes dotes militares já
postos em foco noutra comissão de serviço que nas
colónias lhe foi confiada, valorizando assim por forma
honesta e digna o seu nome e contribuindo para o prestigio que muito justamente goza a sua unidade.
Louvado o tenente de engenharia J oaquim de Freitas
Morais pela apreciável inteligência e invulgares conhecimentos que sempre evidencia no eumprimonto das
funções que lhe são confiadas e em que se afirma como
um oficial de engenharia muito distinto e correcto,
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Louvado o tenente do engenharia
José Augusto Fernandes pela forma competente
e dedicada com que projectou o dirigiu na sua unidade um conjunto de obras
destinadas
à educação física das praças da unidade
e pela sua exemplar conduta em todos os serviços que
lhe são confiados e em que sobressaem os respeitantes
à instrução
das tropas.
Louvado
o tenente de engenharia
Aristides "Marques de
Meneses e Vale pela dedicação,
lealdade
e aprumo
com que sempre tem servido, esforçando-se
constantemente, com a sua competência técnica e faculdades de
trabalho,
1)Or honrar a sua arma e o Exército, merecendo assim a estima dos chefes e dos seus camaradas.
Louvado o tenente de aeronáutica
Carlos Galvrw de Melo
pelo exemplar
espírito de militar e de aviador que
empresta
a todos os actos da sua carreira, que prestigia com os seus largos conhecimentos
técnicos, com
a sua rara dedicação e com o seu carácter firme e leal,
que lhe garantem a consideração
e a estima dos chefes
e a afeição e respeito dos subordinados.
Louvado o tenente de aeronáutica Alberto Manuel Lopes
:\1agro pela serena alegria e exemplar modéstia com
que sabe afirmar
as suas invulgares
qualidades
de
aviador muito distinto e de militar sempre disciplinado
e firme, dedicado e fiel, que o apontam como um oficial
de grande aprumo moral e notável competência técnica.
Louvado
o tenente médico César Gadanha
Freire
de
Andrade
pela excepcional
dedicação
e zelo com que
exemplarmente
desempenha
a sua função clínica no
Hospital
~mitar Principal,
e na qual, além de muita
competência
profissional,
invulgar inteligência e dotes
extruordinários
de carinhosa afabilidade e distinto trato
para todos os doentes que se entregam ao seu saber e
~t sua assistência
vigilante, põe em destaque virtudes
morais, alta compreensão
do seu dever como oficial e
como módico e raras qualidades de abnegação e desinteresse, que se traduzem em serviços ao ]~xército e às
instituições militares, que, com a maior justiça, se devem
considerar
muito distintos e extraordiuários.
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Louvado
o alferes do quadro dos serviços auxiliares do
Exército
Murcolino
Duarte pelas excepcionais
qualidades do trabalho,
bom senso e inteligente
dedicação
com que desempenha
todas as missões o serviços de
quo é encarregado,
qualidades aliadas às mais sólidas
virtudes como homem e como soldado, o que tudo o
caracteriza
como um militar exemplar
e um digno e
leal servidor elas instituições
militares, e o torna jus·
tamente merecedor
da es tima dos chefes e do respeito
dos subordinados.
Louvado
o primeiro-sargento
de infantaria António Godinho Bordado porquo em todas as missões do que foi
encarregado,
o em especial durante os longo, anos em
que tem servido na Repartição
do Gabinete do Ministro da Guerra, num trabalho exaustivo, da maior responsabilidade
e confiança, quo muitas vozes abalou 11
sua saúde, nunca deixou de revelar notáveis qualidades
e virtudes militares, sondo oxomplo constante de lealdade, dedicação e firme desejo de bem servir, qualidades que alia a urna lúcida inteligência e cultura
invulgar no plano da sua profissüo e lho dão direito
a ser considerado
um sargento quo honra o Exército.
Louvado o primeiro-sargento
de infantaria Sorufim Setil
porque em todas as missões de quo foi encarregado,
o
em especial durante os longos anos om que tem servido nu Repa.rtiçt'LO do Gabinete
do Ministro
da
Guerra, num trabalho exaustivo, da maior respnnsabilidado c confiança, que muitas vezes abalou n sua saúde,
nunca deixou de revelar as qualidades que o definem
como verdadeiro
soldado e precioso auxiliar do comando pela lealdade)
dedicação,
zelo o. inteligência
que em todas as circunstâncias
põe no sentido de hem
servir, merecendo.
por isso, ser apontado como um
sargento quo honra o Exército.

Louvado o primeiro-sargento

do artilharia David Coelho
de Araújo
pela dedicação,
leuldado o ospír ito de
sacrifício do que tem dado sob jns provas nas missões
que lhe têm sido confiadas o naquelas para que, com
o maior risco, se tem volnntàriunionto
oíorocido, moroceudo, pelos seus actos de rara abnegaçüo c con: tanto
vontade do bem servir, ser cousiderudo
como prestante
auxiliar dos comuudos.
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Louvado o segundo-sargento de infantaria Avelino do
Nascimento Fernandes pela dedicação, lealdade e asp
rito do sacriflcio de que tem dado sobejas provas, nas
missões que lhe têm sido confiadas, durante os largos
anos em que tom prestad serviço no destacamento misto
do Forte de Almada, em que sempre se fez notar como
um militar muito dedicado e digno e como um exemplar
auxiliar do comando.
í-

Louvado o segundo-sargento de infantaria António Luis
da Silva pela dedicação, lealdade o espirita de sacrifício de que tem dado sobejas provas, nas missões que
lhe têm sielo confiadas, merecendo por isso SOl' classificado como um militar muito disciplinado e digno e
como um óptimo auxiliar do comando.
Louvado o segundo-sargento do quadro de amanuensos
do Exército Sigismundo Augusto da Silva Salgado
o Vasconcelos porque na sua já longa vida militar,
e em especial no serviço do Ministério da Guerra,
se tem revelado sempre como um trabalhador incansável, leal, dedicado e zeloso, mostrando em todas as
circunstâncias ser- um precioso auxiliar do comando,
constantemente pronto a ser útil o a bem servir, honrando assim a sua farda e merecendo a estima. de
todos os que com ele privam.
Louvado o segundo-sargento corneteiro José da Costa
pela dedicação, lealdade e osptrito de sacrifício de
que tem dado sobejas provas, quer nas missões que
lhe têm sido confiadas, quer ainda no desempenho das
funções de instrutor ela sua especialidade, o que o
torna merecedor de SOl' classificado como muito bom
auxiliar do comando.
Louvado o furriel do regimento de engenharia n." 1
Mário Filipe Alvos porque, com exemplar competência,
grando dinamismo e espírito do sacriftcio, se tom afirmado como um auxiliar de inestimável valor na preparuçâo frsica das pr:'l<;as da sua unidade, lJl'ocurando
sempre iucutir-lbes qualidades de energia, de íniciativc
e do docisão que as torne elementos indispensáveis na
defesa material o moral da Nação.
Louvado o furriel do grupo de companhias de trem auto
Joaquim Adolino pela inexcedível dedicação e extrema
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lealdade com que serviu durante largos anos o ~Iinistro da Guerra, apresentando-so
sempre como um militar de grande correcção e dignidade, discreto e calmo,
de grande competência
profissional,
sempre pronto a
todos os sacrifícios, mesmo com risco da sua saúde.
Louvado o furriel do grupo de companhias de trem auto
Podro Mercaxa Pereira pelas excepcionais
qualidades
morais e profissionais
reveladas durante os largos anos
em quo serviu, com exemplar
aprumo e inexcedível
dedicação,
o Ministro da Guorra, afirmando-se sempre
um graduado
vigilante e firmo e um servidor
cujos
excepcionais
sentimentos
do lealdade', modéstia e simplicidade são dignos de ser apontados como exemplo.
Militar com uma alta noção do dever, SOlTO os chefes
e as instituições militares som restrições
ou limitações
de qualquer
natureza,
prestando-lhes
serviços
que,
pela sua natureza
especial,
devem ser considerados
distintos e oxtraordinários.
Louvada a directora do Instituto de Odivelas, licenciada
Aida Gomos Coolho da Conceição, porque no exercício
do seu cargo tom produzido uma obra de educação quo
deve ser considerada,
bom favor, altamente
distinta
e extraordinária,
preocupando-se
de igual forma com
a proparaçâo
cientifica e a formação espiritual das alunas contia das tt honra do estabelecimento,
dirigindo
com grande lH'oticiência e autoridade a acção do corpo
docente o auxiliar do Instituto, conquistando
a afeição,
a estima e o respeito das alunas o de todas mi pessoas
quo na casa exercem a sua actividade e imprimindo
tt orientação pedagógica desenvolvida uma feição patriótica O simultâneamente
cultural, espiritual o prútica
que não sofro confronto
com qualquer
outra escola
ou instituto congénere.
Louvada
a subdirectora
do Instituto de Odivelas, liceuciada Maria da Conceição Raquel de Melo, pela forma
excelente como exerce as suas fUll~ÕOS docentes, mostrando-se
scmpre dedicada pelo serviço e' interessada
no aprovoitamonto
das alunas, contribuindo
assim, com
a sua comprovada
competência,
o seu trabalho
e
o seu espírito patriótico,
para o prestigio de que muito
justamente
goza o Instituto.

I

2.- Série

ORDEM DO EXERCITO N.o 10

547

Louvadas as professoras ofectivas do Instituto de Odivelas licenciadas Adelaide Alves Ofélia Moreira do
E:ena ~Iartins e "Madalena da Câmara Fialho, respectivamente directoras do 1.0, 2.° e 3.° ciclos do curso
liceal, pela forma altamente competente e extraordinàriamente dedicada com que exercem as suas funções docentes no Instituto, colocando à disposição
do mesmo todos os dotes da sua elevada cultura
e inexcedível valor profissional, e ainda porque, quer
como professoras da maior dignidade e notável formação moral, quer como componentes do conselho
pedagógico, silo excelentes colaboradoras da direcção,
trabalhando com o mais elevado espírito patriótico
para elevar o nível intelectual e moral das alunas
e para prestigiar o Instituto, que honram com a sua
presença no respectivo corpo docente.
Louvada a directora dos cursos de comércio e de formação doméstica do Instituto de Odivelas, licenciada
Carlota Goncalves Sarmento, pela muita dedicação e
comprovada competência pedagógica com que exerce
as suas funções docentes dentro do estabelecimento,
llara cujo prestígio concorre por forma acentuada com
o S('U trabalho sério, a sua forrnnção espiritual e a
sua notá vel cultura nos assuntos da sua especialidade,
Louvada a professora do 2.° grupo do curso liceal do
Instituto de Odivelas, licenciada Dora Rocha de Gouveia, pela grandeza de alma e exemplar dignidade com
que entrega todas as suas faculdades profissionais e
morais e os excelentes dotes da sua bondade, para
honrar e prestigiar o Instituto, e ainda pela invulgar
dedicação e grande zelo com que cumpriu missões de
responsabilidade que lhe foram confiadas no Gabinete
do l\Iinistro, contribuindo assim, com o seu trabalho
digno e esforçado e com o seu leal espírito de respeitosa humildade, para a obtenção de valiosos elementos
de estudo e de trabalho para as alunas.
Louvada a regente do Instituto de Odivelas. Inácia Llach
Ühaveiro, pela forma excepcional mente dedicada e leal
com que serve dentro do Instituto, sendo uma. útil colaboradora da direcção em todos os instantes, nunca so
poupando a trabalhos para o bom êxito do objectivo
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visado pela educação dentro do estabelecimento,
para
cujo prestígio
concorre
com o seu aprumo moral e
com a sua dignidade pessoal.
Louvada
a médica escolar do Instituto
de Odivelas, licenciada Raquel Cabeçadas,
pela comprovada
competência profissional
e notável dedicação com que zela
pela saúde e bem-estar das alunas, para quem trabalha
com alegria e seriedade, num esforço permanente
que
a eleva no conceito do corpo docente e das educandas,
contribuindo
para o prestigio de que goza o estabelecimento.
Louvada
a presidente
da direcção da Secção Auxiliar
Feminina
da Cruz \~ermolha Portuguesa,
D. Maria
Emilia Ferreira Santos de Noronha Campos, pela graudeza de alma e alta noção de solidariedade
humana
de que constantemente
dá provas no exercício do posto
de responsabilidade
que lhe está confiado, dedicando-sé integralmente
à causa do bem-estar e do conforto
espiritual
e moral dos seus semelb antcs, em tudo se
afirmando
uma senhora
de raras virtudes morais e
patrióticas,
que não conhece limites na ma capacidade
de bem-fazer.
Louvada a vice-presidente
da direccão da Secção Auxiliar Feminina da CruJI Vermelha Portuguesa,
D. Maria
da Piedade Castelo Branco Gago da Câmara de Medeiros, pela inexcedível distinção com que se tem dedicado tt causa da Cruz Vermelha em Portugal, omprestando-Iho
o brilho das suas qualidades
pessoais,
de
lhaneza de esplrito e fidalguia de trato, aliadas a exemplar diguidado e inexcedível formação moral.
Louvada a secretária-geral
da Seccão Auxiliar Feminina
da Cruz Vermelha Portuguesa,
licenciada em Medicina
Maria Emilin :\Iorcira de Sena Martins, pela inexcedível
dedicação e rara grandeza de ânimo com quo emprega
todas as suas possibilidades
profissionais
e morais em
favor dos infelizes o dos protegidos da Cruz Vermelha
Portuguosa,
contribuindo,
com o seu trubalho constante
o dedicado, com a l>UU inteligência e com a sua notável
com petênciu profissional,
para o prostígio da instituição e prolongando
do tal forma a ncção patriótica desenvolvida
como professora
exemplar
do Instituto do
Odivelas.
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Louvado
O chefe
da 5." Rcpartiçâo
da Diroccão-Geral
da Coutabilidade
Pública, Ildefonso Ortigão Peres. pela
invulgar
competêur-ia
profissional,
extrema dedicação
pelo serviço e exemplar lealdado com que exerce as
difíceis funções que lhe estão confiadas o nas quais,
durante mais do catorze anos do um trabalho em quo
muitos teriam soçobrado,
foi sempre um colaborador
digno e honesto da acção ministerial dosenvolvida
no
Minist~'rio da Guerra durante os últimos anos da sua
oxistõncin e que, embora sujeitando-se
muitas vezes
it incompreensâo
dos que não aceitam a e: ornplar probidade que imprimo h sua actividade,
prestou ao :\li·
nistro e às instituiçüos
militares
serviços
([UO muito
jus lamente devem ser considerados
UO muito distintos
e ex truordinários.

LounHl0

o arquitecto
Raul 1'0ja1 pontuo no exercido
de y: rios serviços da sua especialidade
(11H' lhe foram
coniiatlos na 2." Repartição
da 2." Direcção-Geral
do
:'Ilillistório da Guerra se evidenciou sempre como um
arquitecto do invulgar competõncia
protissional,
espirito de sorio ludo inconfundível
e raros dot s do modéstia, qualidades que o apontam como um arquitecto do
grande sentimento artístico o de grandes faculdades do
realizaçâc,
que se destacam l1rin('ipalmente na obra do
rcstuuração
lia fortaleza de S .. luliiio eh Barra, que lhe
dá direito lt consideração
C apro(;o dos seus concidadãos.

Louvado
o padre Antero de Sousa, capelâo da base
aérea n.? :!, pola obra altamente
meritória
quo tem
desenvolvido
.ntre todo o pe. soal da base e de suas
famili.l~, tornando-se
do to dos querido O respeitado
pelo seu exemplar espü-ito 11e humildado e desinteresse
pela sua iutoireza moral e pela beleza da sua função
moral
espiritual.
Louvado

o pnrlro

Franz F('~ ortng, cnp Eio militar (lo
rC'gioll'll ll.O 2, pelo' C'_'traordiu:írins
dotl'S do sa('0r~lote eolll que . e de<li 'tt ;L formação
moral e o"piritual
das praças (la gual"lli~:ão militar
do Coilllhra,
jlr,wurullIlo,
POl t as suas
copcionais
virtudc'
.lo IlplJ tolo (} o exemplo
l10 uma C'onsci("·ncia
moral <jlW t:mtos Jesl'jariam igualar, fortalecer o ~pírito patriótico dos "ohlado~, aCOlUl'llnlmndo-ns na suas
difl~'uldddes, ampal"IUHlo-o' nas suas .tíl\ idas, faZ:('r;do
~l:,;:,;illldoles illtran~igelltl's defonsores da PiLtria e da Fé.

11O.'1'it:l1 milittlr
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Louvado
o monsenhor
cónego José Ferreira
Governo
pela extraordinária
dedicação e zelo com que exerce
as delicadas funções de professor
de Moral e capelão
no Colégio Militar, contribuindo
por forma decisiva
para a formação moral dos aluuos, para quem foi constantemente
um amigo e guia seguro de todas as horas,
demonstrando
assim os seus raros dotes de bondade
que o caracterizam
como um sacerdote com uma alta
compreensão
elos seus devores temporais e espirituais.
Louvado
o padre António dos Reis Rodrigues,
capelão
e professor de Ética da Escola do Exército, pela excmplar dedicação e extraordinário
zelo (lUo consagra tt
formação espiritual dos alunos, acompanhando-os
nos
seus desânimos e nas suas dificuldades e procurando
sempre temperar-lhes
o carácter
e fortalecer-lhes
a
consciôncia
dentro do culto pelas virtudes militares
e heróicas e da alta noção do seu dever para com
a Pátria e o Exército.
Lou vado o padre Gustavo Ribeiro de Almeida, capemo
do Instituto
de Odivelas,
pela forma exemplarmente
digna com que soube por sempre 11 disposição
das
alunas os altos dotos da sua cultura e da sua formação
espiritual
e moral de sacordote exemplar, tornando-se
dentro do estabelecimento
um dos alicerces em que
assenta a obra notável nele levada a efeito.
Louvado o padre Antero Ribeiro Gomes, capelão do Instituto dos Pupilos do Exército, pela extrema dedicação
com (lue se consagra
h educação moral e formação
espiritual dos alunos, quo procura orientar dentro das
virtudes patrióticas
e cristãs, para que possam ser na
vida elementos
úteis à Pátria c ao Exército,
acção
meritória em que por vezes encontra dificuldades proveniente:'> de quem mais devia ajudá-lo o compreender
a grande projecção
para o futuro da obra do educaçoão e formação moral que se torna necessário
levar
a efeito dentro do Instituto.
Condecorado
com a medalha militar de ouro de serviços distintos, por ter sido considcrudo
ao abrigo da
alínea a) do artigo 15. 0, com referência
ao ~ 2.° do
artigo 51.°, do Regulamento
da Medalha Militar, de
28 de Maio <10 19-i6, o general Aníbal César Valdês
do Passos e Sousa.
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Condecorado com a medalha militar de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo da
alínea a) do urtigo Ló.", com referência ao § 2.° do artigo 51.°, do Regulamento da Medalha Militar, de 28 de
l\faio de 10-1G, o coronel de infantaria Laurénio
Cota
Morais dos Reis.
Condecorados com a medalha militar de prata de
serviços distintos, por terem sido considerados ao abrigo
da alínea b) do artigo 17.°, com referência ao § 2. ° do
arti~o ;)1.0, do Regulamento da Medalha Militar, de 28
de ::\1uiode 104:O, os oficiais a seguir indicados:
Coronel ele infantaria, tirocinado, Domingos José Santos
de Lemos.
Coronel de infantaria António Gonçalves Pires.
Coronel de cavalaria, com o curso do estado-maior, Ângelo de Aguiar Ferreira.
Coronel de cavalaria Alfredo ele Castro Antas.
Coronel de engC'nbaria Manuel António Soares Zilhüo.
Coronel de engenharia Frederico de Magalhães Meneses
Vilas Boas Vilar.
Coronel do aeronáutica, na situação de reserva, António
Di.as Leite.
Tenente-coronel do corpo do estado-maior Luís Maria
da Câmara Pina.
'Tenente-coronel de infantaria José Baptista Barreiros.
Tenente-coronel ele infantaria António Pinto das Neves
Ferreira.
Tenente-coronel ele artllhnria Leito do Sacramento Monteiro.
Tenente-coronel de cavalaria ::\Ianuel da Fonseca Salva-

ç:;1O.
Tenente-coronel de cavalaria Mário Vitorino Mendes.
Tenente-coronel de aerontmtica Carlos Mário de Sanches
ele Castro da Costa Macedo.
Tenente-coronel médico Mário Alberto Pegado Pereira
Machado.
Major do corpo do estado-maior Alberto Andrade e
Silva.
Major de infantaria José Vítor Mateus Cnbr al.
Mn:jor de infantaria. Afonso Eurico Ribeiro Casais.
Major de infantaria António AlYes de Pinho e Freitas.
Maior de infantaria Eduardo Francisco Ribeiro.
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Major de infantaria Fernando
do Magalhães Abreu Marques e 01 h-eira.
1fajor do cavalaria Luis Valentim Doslaudos.
),lajor do cavalaria António Augusto Sousa, Dias Ribeiro
do Carvalho.
Major de engenharia
Eduardo do Arantes o Oliveira.
Major do engonharia
LUÍi:! Vitória do França
o Sousa,
Capitão do cavalnría
Fernando
António Cerqueira
da

Silva País.
Capitão do engenharia
J oaq uiru António Rodrigues do
Olivoira Júnior.
Capitão (lo engenharia
Josó Car-los do Arnntcs c Olivoira,
Capitão médico Francisco Jfanuel tIL' Seixns Serra.
Capitão do extinto quadro do oficiais do secretariado
militar, na situação do reserva, :\funuol da Cunha Lusitano.
Tenente médico César Gadanha Freire do Andrudo.
Condecorados
com a moda lha cle mérito militar de
2. a classe, nos termo'
do urtigo ;)2.° do ItE'gulum mto da
:Hollalha Militar, do 28 do Maio de H)W, os oficiais a
seguir indicados:
Coronel de infantaria Fernnudo ~\ ugusto Hoclrigllf'~.
Coronel do infantaria José da Eucnrnuçâo Alves de ::'ous I.
Coronel do serviço de ndmiuistração
militar David Yaíl
eh Fonseca Aboim.
Tencnte-eoroucl
de infantaria
Carlos Gomos Cordeiro.
Toncnte-coronol
de infantaria Josó da Rosa Mendes.
Tenente-coronel
do infantaria Carlos .Iosó ~rol'l'iJ'a.
Tenente-coronel
do serviço
de administrnção
militar
llidio Aníbal Bot lho Coelho.
Tonon te-coronel do serviço de ad ministração militar José
Armando da Palma Graça.
Teuentc-corouel
(lo serviço de administraçüo
militar A 1'mando Luís Pinto.
Tenente-coronel
do serviço <lo administração
militar J o .,
(1 onçal vos ),facieira Santos.
'I'eneute-coronel
{lo SOl"YÍt:o 00 administração
militar
André Pelicano Fernandes.
Mojor do corpo do estudo-maior
Manuel Avelino Burreira \1\tun05.
lIIajor do ('0''1)0 do ostatlo-muiol"
Fornando
Viotti do
Carvalho.
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}\fajor do infantaria Armando Francisco Páscoa.
Major <10 infantaria
Jo é Maria Emuús Leito Ribeiro.
~rajor de infantaria
J 0;'10 A1<'xandre Caeiro Carrasco.
Major do infantaria :Múrio Jusé Pt'roira da Silva.
:\Iajor de infantaria
Dax id dos Santos.
'lllajor do artilharia
José Gomes ~Iartins Calado Júnior.
:\1ajul' de artilharia
~1aIluel Gomes Duarte Pereira
Coentro.
l\I:'jor do serviço de admiuistrnção
militar Manuel do
Sou a R01Wl Júnior.
Cond

corados

;1 medalha
de mérito militar 110
do artigo 6~. o do Regulamento da
de 28 do Maio de 10-!G, os oficiais a

com

3. a classe, nos termos

Mcdulua ~lilitar,
seguir indicados:
Cal,itão do corpo do estado-maior
..:\ndró da Fonseca
Pinto Bessa.
Capiti'to de infantaria Autóuio dos ~antot-\.
Capit10 d artilharia
Curlos Vidul do Campos Andrada.
Capitão do artilharia
Gaspar }Iaria Chayos ~rarqucs do
.·ú Carneiro.
CapiGo de artilhnria António ,:\ugnsto Ferreira.
C(lpit:io do artilharia
António Pedro de Saraiva Júnior.
Capitão
do serviço do administrução
militar Joaquim
Rodrigu s do Carvalho.
Tenente do infantaria
Raul Leoni de Carvalho Branco.
T nente do ong nhuria Joaquim do Freitas :\101'ai8.
Alferes de infunturin, com :t patente de tenente, Frederico
Alfredfl do Carvalho H ssano Garcia .
.A lfcros do quadro dos serviços au: .iliares do Exército
Erne, to Augusto Antunes.
Alferús do quadro dos serviços nuxiliarcs do Exército
~brcol ino Duarte.
A11'or<':-; do quadro do serviços
auxiliares
do EXl'l' ito
Eduardo Uartinho Cardoso.
Condecorudos
com a modnlhn do mérito militar do
3.:1 ela se, no termos do artigo 6:?" do Hcgnlamento
lla .If'dalha :\1ilitnr, do:?
tI . [Ilio do 104(\, O~ onci. is
11. fegllir indi('a(lo~:
Capitão do corpo doestu,(!o·maior .\ires Fernal1dos~fartins.
Capit1:o <le infalltaria Duarto do .Azovedo Pinto Cuolho.
Capitüo de infantaria Pedro do 13arcelos.
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Capitão de infantaria J oão ~faria da Silva Delgado.
Capitão de artilharia
Joaquim Mendonça Duarte Pedro.
Capitão de artilharia Carlos Luciano Alves de Sousa.
Capitão de artilharia José das Neves Pacheco.
Capitão ele cavalaria J OSÓ Salomão Levi Martins.
Capitão
de cavalaria
Fernando
José Pereira
Marques
Cavaleiro.
Capitão de cavalaria José Moreira da Silva Rangel de
Almeida.
Capitão de cavalaria Fernando Maria de Fontes Pereira
de Melo.
Capitão de engenharia
J oão Correia de Masrulhãos Fi-

. do.
gueire

o

Capitão de engenharia
Raul Figueiredo
Cunha Pacheco.
Capitão de engenharia
Eduardo Augusto Nunes Garcia.
Capitão de engenharia
Adalberto
da Conceição Ferreira
Pinto.
Capitão de engenharia
João José Rodrigues ~Iano.
Capitão de engenharia
José Fortunato
Paulino Brandão
Freire Temudo.
Capitão de aeronáutica
Jacinto da Silva Medina.
Capitão de aeronáutica
Joaquim Brilhante Paiva.
Capitão do serviço de administracão
militar Manuel Domingos.
Capitão lo serviço de administração
militar Daniel Neves
Sales Grade.
Capitão do extinto quadro elo oficiais do secretariado
militar Joaquim de Sousa Brites.
Capitão do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde
Alfredo da Palma Vaz.
Capitão do e. ·tinto quadro auxiliar de engenharia,
na situação <10 reserva, Olímpio Baptista.
'I'enonte de artilharia
Filipe Adérito de Alpoim Portocnrrero de Barros Rodrigues.
Tenente
de engenharia
Fernando
Gouveia de Morais
Branquinho.
Tenente
de infantaria,
na situação de reserva, Manuel
AUgUHto dos Mártires Falcão.
Condecorados
com a medalha de mérito militar de
4. a classo, nos termos d () artigo 52.0 do Regulamento
da Medalha Militar, do ~H do Maio de H)-!ü, os sargentos a seguir indicados:
Primeiro-sargento
fim Setil.

da Escola

"Prática de Infantaria

Sera-
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=~===-=---'Primeiro-sargento
do bntn lhâo de caçadores n.? 5 António Godinho Bordado.
Primeiro-sargento
de artilharia,
da bateria antiaérea expedicionária
a Macau, David Coelho de Araújo.
Segundo-sargento
do batalhão de caçadores
n. ° 5 Avelino do ~ ascimento Fernandes.
Segundo-sargento
do batulhâo independente
de infantaria n.? 18 António Luis da Silva.
Segun(lo-sargento
do quadro de amanuenses do Exército,
da Repurtição
do Gabinete
do Ministro da Guerra,
Sígismundo Augusto da Silva Salgado e Vasconcelos.
Segun(lO-sllrgento
corneteiro
do regimento de infantaria
n.? ;) José da Costa.
Furriel
do regimento
de engenharia
n.? 1 Mário Filipe
Alves.
Furriel do grupo de companhias
do trem auto Joaquim
Adelino.
Condecorado
com a medalha de cobre de serviços distintos o furriel do grupo de companhias
de trem auto
Pedro i\[ercaxa
Pereira,
nos termos da alínea a) do
artigo 18.° do Regulamento
da Medalba Militar, de ~8
de Muio de 1040.

--

Ministério

do Exército - Repartição

do Gabinete

Por pOl"tal'l'a de 22 de .Agosto de 1950:
Condecorados
com a medalha
do mérito militar' de
nos termos do artigo 5~.0 do Hegulamento
da Modulha Militar, de 28 de Muio de Hl4G, por estarem
ao abrigo do artigo 26.° do mesmo regulamento,
os
oficiais do exército espanhol em seguida designados :

2.0. classe,

Comandante
Comandante

Ministério

D. Mário Pérez Fernandez.
D. António Floroz 1101'1'01'0.

da Guerra - 3.· Direcção-Geral-

POI" portaria

2.& Repartição

de 17 de Julho de 1950:

Louvado
o major do corpo do estado-maior
Alberto de
Andrade
o Sil va pelo ínterosso, dodicacão
e mérito
manifestados na publicação de COJlferência,~ sobre Ética
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Militar, onde revelou,

a par do notáveis conhecimentos,
grandes qualidades
de trabalho
c de método, contribuindo assim para exaltar os valores morais que devem ser sempre apnnágio de um exército disciplinado
e patriótico.

VI-DESPACHOS
Ministério do Exército _Ln Direcção-Geral-La

Repartição

Publicam-se os seguintes despachos ministeriais
24 de Agosto de 1950:

de

Baixam
despachados
os procesS{)s d iscipl iunres respeitantes
ao desvio de fundos do conselho administrativo da La e 2. a Direcções-Gera
is do Ministério.
Os despachos
devem ser integralmente
publicados
em Ordem do Exército, imediatamente
ao texto da nota
do conselho administra.tivo
n." D19, de 26 de Abril de
1946, 'e à circular (la Repartição
do Gabinete n." 10JE,
de 27 de Abril de 194D, que, também na mesma Ordem
do E:d'rcito, serão integralmente
tmnsciitus.
Os processos crimes relativos
ao mesmo fado d evem
correr normalmente
seu" termos no foro competente,

24 de Agosto de IDGO. Cópia.

-

Serviço

da,

Sontos Costa.
República.

- Ministério
da
da La e 2.a DiAbril
de ID W. Ao Sr, Chefe da. Repartição
do Gabinete de S. Ex." o
Ministro da Guerra. - Neste ~Iinistf.rjo.
- N.O DlD, Para conhecimento
de Y. Ex. e devidos efeitos trunscrevo o despacho de 08, Ex.R o )linisÜo.
de hoje, rclat ivamcnte ao abono de cédulas, que
do tl'or!'l'guilltl':

Guerra -

Con elho Administrativo
recções-Gerais.
- Lisboa,
2G de

R

é

a) Novamente
se recomenda
nistrativo a absoluta proibição

ao conselho admíde fazer abonos por
cédulas sem o visto expresso do Mini tI'O da Gnerra, seja qual for o motivo invocado, a entidade
benoficiadu ou a autoridade
que der a ord om ;
b) Determino que pp loconselho
administrativo
do :Miuistério seja entr!'g'ue com a po~, ível urgênci: uma uota demonstrativa
ele tudos 'O~ abono:'! por
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cédulas feitos até à presente data, com a indicação
da data do abono, da entidade beneficiada
e da autoridade que o determinou.

O Presidente,
coronel.

José

Ilolbeche

Correia

de

Preitas,

E~tá conforme.
Lisboa, 27 de Maio de 19;)0. - O Chefe do Gabinete,
Interino,
Sacramento ;),fonteiro, mujor , - Está conf?rme. - 29 ele Agosto de 19;)0. - O hefe da Rep~ntIção, L1.ntônio Augusto
Xl onteiro, major.

Cópia. - Serviço
da República.
- Ministério
da
Guerra - Repartição
do Gabinete. - Li boa, 27 de
Abril de 1949. - Circular n ,? 101 E. _1G;.mo Sr. Ajudante-General
do Exército. - 1.& Repartição.
- Neste
Ministério.
- Do chefe da Repurtição
do Gahinete. Ao conhecimento de S. Ex." o Ministro
chegaram
inf()nnações ele em mais de um caso terem sido prnt icadr.s
a_e~falques pelos tesoureiros
dos conselhos administrat~v'Üs. que, iludindo a fiscalização dos chefes dacontabihdade, desviaram
em seu proveito importâncias
qUl',
p lo menos em um caso, atingem várias centenas de
contos .
. De um. maneira geral a técnica dos desfalques C011~Iste em não se liquidarem
ou se deixarem
atrasar os
pa.gamentos à Manutenção
Militar pelos fornecimento!;
feltos.
A. complaeência
ela Manutenção
ou de outros astn belet:imento·s da mesma categoria
facilita. a fraude.
Os
(·h~fes da eontnbil.idade
são dela totalmente
rcsponsáveis, porque, cumprindo-se
rigorosamente
a legislação
que regula o funci.onrtIDeuto UOS CQn elhos adm iuistruti\'0 , não seria
possível o de T'io de dinheiro em cofre
Sem ser notado no próprio dia dr sua efectivação.
N al~ulls caso as próprias inspecçõ€
'ao directamente
T;:Spon áveis porque, por incompetência
ou incornpreens~vel complacência,
não deram do facto imediato conlio~l1nento ofici.il , a anotar posteriormente
no relatório da
ln pecção,
Como a técnica
da nova legislação
dos. conselhos
administrativos
assenta no princípio
de responsabilizar
per:ullii,riamente
por roubos e desvios praticados
os autorl's dos roubos ou desvios e como cúmplices as pessoas
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ou entidades que por inadvertência
ou complacência
Je
qualquer
natureza
os facilitaram,
determina
S. Ex." o
:Ministro que em assuntos desta natureza se observe o seguinte:

a) Todo o inspector,

b)

c)

d)

e)

presidente
do conselho administrativo,
chefe de contabilidade
ou militar
de qualquer
grau ou categoria
que tiver conheeimento
de um desvio ou roubo de fundos
e imediatnmento
o não comunicar torna-se 80Iidàriarnente
responsável
com o infractor;
Conhecido um ruu bo ou desvio de fundos, o 'Presumido autor deve ser imediatamente
rpr-eso,
instaurando-se-lhe
paralelamente
um processo crime e um proces,so discip.linar.
O pr'1ceS30 crime segue os termos normais previ-Los
no código. O 'processo disciplinar
resume-se
na enunciação
da acusação,
na audição
10
infractor
e das testemunhas
de defesa que
entenda oferecer, que não devem ultrapassar
o número de três;
O conhecimento
de um roubo, desfalque ou d esvio de fundos implica a imediata
comunica\àopela,s
vi: s competentes
aos comandantes
de região ou entidades
de categoria
equivalente. Estes dão im ed iatame ut e conhecimento
do facto à Adm inistrnçáo-Gernl
do Exército
e à Repar-tição
do Gabinete,
Ipara conh c-imento de S. Ex.a o Ministro;
Os processos crimes depois de con«l usos sl'guem
os trâmites
legais; os processos disciplinares
deverão, no prazo de dez dias, ser remetidos
pelas
vias competentes
ao Ministério
da
Guerra, rpara apreciação
ministerial;
Os autores e cúmplices
de roubos, desfalques
ou desvios de fundos em proveito próprio silo
sempre
demitidos
em 'processo discipl inn r,
independentemente
elo regular sE'guimento,lo
processo crime.
m il iturus que pOl' iuudvertência ou (1(' Ieixo procederem
1)Or forma a
facilitar
rouhos ou desvios
de fundos
sâo
sempre d iscipl inarment e re"'poll,áveis
e normalmente
demitidos,
se ateuuan t es bem Iuudumentudas
não aconselharem
apl icuçâo de
pena menos grave;

o~
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À Manutenção

11ilitur ou qualquer
estabelecimento de idêntica categoria
que por inadvertência,
desleixo dos serviços ou complacência de qualquer
natureza
deixar atrasar por
período
superior
a um mês os pagamentos
que 111e são devidos perde o direito a receber
do Estado as im~JOrtâncias em dívida, se no
entretanto
se vier a verificar terem as mesmas
sido desviadas do seu legal1destino.
A.s importâncias
que for possível reaverem
complemento da acção d isciipl inar ou criminal
ser-Ihe-ão entregues
para regularização
da sua
conta de ganhos e perdas;
!J) .Até 31 do próximo mês de ',Maio os presidentes
de conselhos administrativos
organizados
no
Ministério
da Guerra procederão
ao balanço
geral dos valores 'existentes
e verificarão
a
regularidade
das respectivas
contas; o resultado do balanço
será comunicado
à .Administraçâo-Geral
do Exército,
para conhecimento de S. Ex." o Ministro, até 10 ele Junho.
O,; mesm()spre~ielentes
de conselhos
administra tivos to rnar-se-ão
sol idàr inrnente
1'e5ipons:h'eis pelas infracções
que depois sejam
notadas e não tiverem sido devidamente
comunicadas;
h) Nos casos de roubo, desfalque
ou desvio <la
fundos presentemente
em curso de inquérito
deverão
ser imediatamente
instaurados
os
'pr()ce~sos disciplinares
a que se refere a presente circular,
para aplicação elas respectivas
sanções nos termos nela prescritos.-O
Oh efe
elo U a biuete, Interino,
Sacramento },f onõciro,
major.

Está
conforme. - )lini tério
do Exército,
Agosto de ]9~)0. - O Chefe da Repartição,
A1t!/llSto ,J/vn/eiro,
major.
Enviada

tlS

seguinte'

Adm inistração-Gera

entidades:
l do Bxército,

Administruçüo-Gcrnl
do Exército,
Comando du La regiilo mil itur.
Comando

29 .le
ilntónio

da 2.4 região

militar.

1." Repartição .
3.& U,epartição.
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Comando da 3." região militar.
Comando da 4." região militar.
Governo militar de Lisboa.
Governo militar dos Açores.
Governo militar da Madeira.
Comando-Geral de Aeronáutica .1Iilítar.
Director da Arma de Infantaria.
Director da Arma de Artilharia.
Director da Arma de Cavalaria.
Director da ..Arma de Engenharia.
Director do Serviço de Saúde Militar.
Director do Serviço V eterinário ~1ilitar.
Director do Serviço de Administração jfilitar.
Ajudante-General
do Exército, L" lÜ·pal'tição.
Ajudante-General
do Exército, 2." Repartição.
Despacho:
Vistos os autos, o relatório <10 Ex.ruo Sr. General sindicante e o parecer da Rcpart ição:
De todo o proceso

se verifica:

1.0 Que o tenani e-corone] (lo serviço de ailnrinistra,
ÇllO rn il itur ..\lYaro ~Ianuel
Roiz Cepr-dn , no
exere ício (10 cargo (le chefe (la coutabil idntlo

do conselho administrativo
do .Miuistério da
Guerra,
ubusnnrlo
das SlWB atribuiçõl'se
traindo os chefes que nele depositavam, em
virtude do seu anterior procedimento c rlas
suas apregoadas qua litlades de homem de bem
e de militur honesto e (liguo, ri maior confiança, desviou do H('U lt'gal destino, entre
J'unho L1c HJ.:1i e ~Iaio de 19 ..H), importâncias diversas que, 110 seu conjunto, xomu m
4:644.408$ ;
2.° Que pal'a tanto }ll'o('urou e conseguiu durante
algum
tempo
ilud ir inspp('\,õ<,s
no consr-lho
n dnrin istru tivo c a própria
;l('\,UO
tiseal izun t«
dos restantes
membros (lo ('ollsl'lho
rul m in istrativo,
l'spe(,lalllll'lltt'
110 prusi denl e, que só
em llH8 teve eouhee imen to do cle~Yio ctl' im)lol't:\Ilcins
quI' (',"('ediam
já ne :t (lata n
quantia
de ;j:OOO t-un t os ;
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3.° Obrigado pela pressão das circunstâncias
a
confessa!' a yerdrulc c a revelar aos membros
do conselho a importância das somas desviadas, insistiu em cometer novas irregularidades, des\"inndo até ao mês de Maio de 1949,
do seu legal de'tino, mais a importância de
1 :644.408$.
Para tanto pl'OmOVl'Ue obt~Ye a cumplicidade
do tesoureiro do conselho mlministruí ivo, que
anuiu a subtrair elo conhecimento do 111'es1dente as novas irregularidades cometidas.
À margem dos autos pode ainda afirmar-se que o tenente-coronel Ah'aro Cepeda:

a) Al{>mdos desyi{)s anteriormente

indicndos, cometeu outras irregularidacles
em prejuízo da
Fazenda;
b) Pouco tempo antes da descoberta do desvio que
é objecto deste processo mentiu deliheraclamente ao Ministro da Guerra, a quem procurou para lhe afirmar que, salvo o que respeitava a um incidente com um antigo chefe
de repartição do Ministério, as coutus e a
escrita do conselho fie encontravam em perfeita rl'gra;
c) Não obstn nte uma cleterminaçãoex'pressa
do
Ministro, datadu de ~(j de Abril de lB46, em
que ordenava no r-nnsel ho a proibi(;ãD absoluta. de efectuar abonos rpOl' e&luh sem o
evisto » e."pre,.;,;odo Ministro da Guerra, fosse
qual fosse o motivo indicado, a entidade ben oficiada ou a nu tor ida de que desse a ordem,
fp;r, tábua rasa tlp tal uetl'l'minação e abonou
irl'l'g'ularml'llte importâncias várias, algumas
das quais não 'podem ser reavidas;
d) Ignorou igualmente as medidas tornadas plíblicns pela circular n." lO/E, de 27 de A.bril
11(' 1!J49, e ([ue nnunciuvam pesudus sanções
r-ontra

ado,;

ubusivo«

l'

irr egulnres

dos con-

s('lhos administrativos,
us quais não produ.
zirnm nele e{pito ue qualquer natureza.
Apontam-se
comn rirrunsti\ncia'l atenuantes o exempl.tr comportamento anterior do tenente-coronel Cepe la, o e p ír iio de honesf idad e . empre anterion"dnte

562

ORDEM DO EXERCITO

N." 10

2." Série

revelado,
o seu comprovado
amor ao trabahho,
a modéstia da sua vida, a circunstância
de não se ter provado ter utilizado
em seu proveito
pes 0:11 qualquer
importâucia
.
Em hora reconhecendo
que nssirn é, não invalidam
tais circunstâncias
as gravíssimas
consequências
da
infracção,
sobretudo no que respeita:
1.0 À traição aos chefes ·que o honran;m
com a 5U:1
estima
e nele d eposibaram
il imituda
COl1,fiança;
pelo bom nome da sua família
2. Ao desrespeito
constituído
num ambiente
altamente
exemplar e digno que lhe cumpria acautelnr
e defender;
3.° Ao grave atentado
contra a moral ,púiblica, o
brio e o decoro m ilitar, profundamente
ating'ido~ pelo seu tão leviano como condenável
'procedimento;
4.° Ao enxovalho
que fez recair sohre o seus camarndus,
não respeitando
a situação ou po~ição especinl de nenhum d el es e sem ter em
conta a honra c o prc~tígio do Exército <]u'~
se orgulh::n·a de se afirmar moralmente
como
instituição
exennplnr :
;i.O A iucorre('<;ão grnn' ppranie o Minisiro,
que o
distingui::t com a sua simpatia
e a sua estima
e que .nele depoaitavu
a mais completa e integral confiança, e ·que não lhe mereceu res'Pliito de lhe confessar a verdade Ill'111 de se
obstinar em cumprir fielmente
as suas insistentes determinações
tendentes
a assegurar
o
r~gular
e exemplar
funcionamento
dos ser0

VIÇOS.

Em fnce d estus r.in-un-it âncins e por não ser (h minha
competêucia
'pena mais grave, 'puno com n rprna de 11 emissão o euonte-coronel
do ser\'iiço dl' u rlmiu istração
militar
,\1 varo MaJl1H'l Hoiz ['(>pe (1:1 , ,)oJ'(IUl', na sua
qual itlnt1p rle tesoureiro
. tl epo is de chdt' (la cnntubil idadp (10 onnselho ndrn inist rativo da 1." e :2.n Direr-ções-Gerais (lo 'Ministério da Guerra, infringiu
gravpml'lJte
as l eis em yigor e as or.Icns dos super-iores relut ivas ao
serviço, pra Licn ndo em f;t \'01' de t ercci ros um d esvio de
fundos altamente
lesivo (la sua honra pessoal c do
í
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prestígio
e da honra do Exército,
faltando
ainda por
forma altamente
condenável
e grave ao t1'e~peito que
devia aos chefes que o honravam
'com a sua confiança,
procurando
iludi-los na sua boa fé e chamando à solidariedade
com a sua grave atitude
os oficiais
que
dentro do conselho administrativo
eram corn ele resp~msáveis pela ,regularidade
das contas e pela honorabil iduds da Administração,
no que tudo infringiu
os
n.·· L·, 2.·, 4.·, 16.·, 20.·, 23.° e 45.° do artigo 4.° do
Regulamento
de Discipl iuu Miliar.
Em
COSMo

24 de A.gosto

de 1950. -

Eernaaulo dos Santos

Despacho:
:Mostram

os autos que:

1.0 O coronel de infantaria,
na situação de reserva,
José Hol her-he Correia de Freitas,
tendo, na
flua qual idade ele presidente do conselho administrativo
<la l ." e 2." Direcções-Gerais
do
Ministério
da Guerra, sido posto ao corrente,
,pelo te-oureiro
<lo conselho, ele um grave desvio dI' fundos, ali levado a efeito entre os
a nos ele 1194-7 e 1948, su htrai u o facto <lo
conhecimento
dos seus superiores e não evitou,
por meio de uma fiscalização,
que tal facto
lhe deveria mostrar necessàr iamente muito minuciosa, que, posteriormente
à comuuir-ação do
tesoureiro, saíssem ainda do couselho , tumbém
a busiva e ilegalm ente, mais ele 1 :600 contos;
2.° Qur, tendo conhecimento,
em 26 <1e Abril ae
HJ46, de uma orrlem ministerial
que proibiu
terminantemente
qun isquer abonos por cédula
sem o «visto» expresso do Ministro da Guerra,
Iosse qual fosse () motivo invocado, a Plltidade
heneftcia da ou a nutor idads que <lessp a 01'd eru , não deu r-um primento
nvm fisealizou
a e: ocução de tal rl'('ollH'Jl<lação, visto que
post criormen te ü da ta (la ord em foram f pi tos
no conselho abonos por cédula sem o «"isto»
do Ministro,
no valor ele vár-ios milhares
flf'
conto, c <los q un is mais d e quatro mil não
puderam até agora ser recuperados;
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3.° QUl', não dando conhecimento
superior do desvio
de fundos verificado no conselho ad m in istrativo de que era presidente,
se tornou solidàriamen+e responsável com o infractor,
nos termos do disposto nn al ínea a) da c irculur
n ." lOIE, de 27 de .Abril de 1910, da Repartição do Gabinete
do Ministério
(h Guerra;
4.° Nos termos da alínea ,r;) da circular n ." IOIE
citada, deveria o arguido proceder no balanço
geral elos valores existentes
e verificar a reguluridarle
elas contas até 31 de Maio de
1949, comunicando
su poriorrnente
a tr 10 de
J unho o resultado do balanço. Nuo o tendo
feito,
ou não tendo comunicado
superiormente a grave il'regularidnde
existente
no
conselho,
tornou-se
sol idàriameuto
rvspon sável com o desvio feito, nos termos ela última
parte elo disposto na mesma al ínea g);
5." Os m il itares que por inadvertência
ou desleixo
procederem
por forma a facilitar
roubos ou
desvios
de fundos
suo sempre
disciplinarmente responsáveis
e normalmeutc
d em itidos, se atenuautes
bem Iundnmcutadns
niío
aconselharem
a aplicação
de pena menos
gmve.
Alega em seu lavor n preocupnç'ão ele evitar uma má
reputação
do conselho que poderia influir no prestígio
elo Exército
e que desde logo prorurou
empl'Pgar todos
os meios para fazer reentrar
nos cofres a impm-tância
desvia(ln. Nilo colhe a alegação feib, visto que nem o
dinheiro
entrou na Fnzenda nem evitou a:; g'raYps «onsequências
ele desprestígio
para o conselho udm inistrnivo e ]l<ll'll o E.·ért'ito, Pelo r-onl nirio. a onnuuudnjrem
em casos desta natureza
reveste moral p l'('gulnlllPlltnrmente o aspecto de cumpl icidade altamente, Iesivu (la
sua respei ln bil idude lw~soa 1 e do prestígio
(la" inst ituiçõcil 111 ilitares,
Nestes termos:
Puno com a P('lla dp dl'lllissl1odo serviço (lo 1,;.,pl'('ito
o coronel
d c infuntnr in, na ~itun<Jío aI' rC' 1'1'\',1, ,losp
HollJct'hl'
(;orrei,t de Fl'l'ita"
IH)JI(lue, ipndo-lhl'
si<1o
<bdo ('onhl'einlpnto
dr que no eOllsl'lho :1<1ministl'ati\'o
de C]ur ('r;) jlrl'sial'nt.(·
llnvin sillo ]ll'nti('a(lo pl'lo l'hl'j'" da
contnbilic1nae
um importante
(le~"io <IL· fUIl(los, lião só
í
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subtraiu
O facto
do conhecimento
dos seus Ies-ítimos
superiores,
como ainda. não t?mou medidas
q~e evitassem que fossem depois praticados
outros desvios de
fundos
que excederam
1 :ÜOO contos,
desrespeitando
assim as reiteradas
ordens ministeriais
tendentes
a evitar abusos 011 práticas
condenáveis
desta natureza,
em
tudo demonstrando
falta
ele espírito
de disciplina,
pouco escrúpulo perante posições morais que lhe competia acautelar
para defeuner a sua honra pessoal e o
preHtígio do Exército e infringindo
gravemente
os deveres n.·· LO, 4.·, 16.°, 33.°, 45.° e 46.0 do artigo 4.° do
Regulamento de Disciplina Mil itar.

Em 24 de Agosto
Costa.

de 1950. -

Fernando

dos Santos

Despacho:
Mostrain os autos que o tene.n te do quadro dos serviços auxiliares
do Exército
J o-é António Correia, na
sua qualidade
de t esour iro elo CODselho administrativo
eta, l.a e ~.3 Dirceçõ ;:-Gl'r;\i:; ,elo )1ini:;t61'io
Guerra:

.ua

1.o Tendo dado r-nntu ao pr esidente do conselho
iHlilnini~tratiYo, de quem ,d,c,pendia, de Ial tas
graves de desvios ele fundos praticados
'Pelo
chefe da contLll,ilillade
do mesmo conselho,
deixou
de comunicar
ao presidente
novos
desvios d e fundes,
pra tica dos pelo rn esmo
lehefp d e ,cOllh\hili(t..Hlr, que eX('L"lliam importância .uperior n l:GOO contos j
.2.0 Agindo
pela forma
nnteriormeute
indicada,
não deu o arguido
cumprimento
à d eterminução ministerial
constante
dns alíneas a),
e c) da circulnr n .? lO/E, c1n Rcpurt ição (lo
Q nbiucte,
de .27 de Abril de lD·Hl, 'pelo que
'e tornou
501i<1: ri.\mr1ltt'
rnsponsávcl
peh
grave infracção
cometida j
3.· Em s 11 favor m il itrun as cirr-uus âucius ate.nuu nt es a,\ sua P{'{Pll'.Il,\ gr.\lluação,
l'1ll Ince
dos restante
m nubru elo con olho, do seu
p p írito
simph·.; (1 hum ild e e lh· h-dicuda
UbOl1:
.ç:'o :1<.'" seu
\IIjlerit r ,.I,()uetlll quis
-vit \r !DI ,de ~o,t() 'ou lar t TllQHl .1 q~w pu<1c~'e .;er .\lI. do {) mIl pr. ti'Ca<lo, e Ullla.l o
í
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de ter procurado
e obtido fazer reentrar
no
cofre do conselho muitas importâncias
abusivtum ente abonadas
'Por oédmla a [>ess,oas diversas.

Nestes ternnos, determino que eja punido connu 'P,ena
de reforma compulsiva o tenente do quadro dos serviços
anixil iares do Exército J 051é António Correia, l)orque,
tendo conhecimento
de que pelo chefe da contabilidade
do ,cI<Hliselllhoadnndnisemtivo
de '<rue era tesoun-eiro haviam sido desviadas
ilegitimamente
avultadas
qurmtias, não deu do facto conhecimento superior, como a tal
era moral ,e legalmente
obrigado
e como já havia feito
em dois casos idênticos. anteriores,
embora sem resultado prático,
tornando-se
assim responsável
solidar-iamente 'Pela grave infracção
cometida,
mas com a ci.rcunstância
atenuante
do seu exemplar
conuportameuto
anterior,
do seu esp írito humilde,
leal e dedicado, procedendo de. forma a evitar consequências
materiais
e
morais gnâves ipara os restantes membros do conselho, e
ailll.1:a a de ter conseguido
que ,1Ieentrai">S.ellllem cofre
muitas outras importâncias
também ilegalmente
abonadas. Com as infraeções
cometidas
infringiu
os. deveres n.OI 4.°, 23.°, 33.°, 45.° e 4'6.° do artigo 4.° (lo
Regulamento
de Discip lina Militar.
Em

2± de Agosto

de 1950. -

Fernando

dos Santos

Costa.
Despacho:
Concordo. - Seja 'Punido com a !pena de reforma
compulsiva
o capitão do extinto quadro de oficiais -lo
secretau-iudo
militar
Belmiro
Idos Santos
Oaro,a1ho,
p.Ol1C] ue, senrlo
ócio de unn estabelecimento
indmstr inl
destinado 'ao Iabrico de tintas e vernizes e tendo ccnh ecimento de que uma grande parte do cap ital investido
na ofábrild:l havia. sido ilegitimamt'nte
,a('~,via,(kt do cofre
do conselho
administrntivo
do ~Iiuistério
da Guerra
pelo respectivo chef'e (la contubil idnde, não deu do facto
conhecimento
imediato
às autos-idades
competentes,
procurando
en cobrir um crim e Ipra í.icado Ipor um oficial
de quem era amigo, embora com consequências
graves
para o ijnesH gio <lo Exérci to, e infringindo
assim os
deveres n.O 4.°, 16.°, 33.° e 46.° tlo artigo 4.° do Reguhmento
de Disciplina
Militar.
I
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Foi levada em conta a eicounstância atenuante de
saber que o facto delituoso eometido era do conheci:nent,o do presiJente do oOJlJs.e1hoadmillliSltrativo, que
Igualmente ocultou dias. instâncias superiores.
Em 24 de Agosto de 1950. Costa.

Pe:rnan.do dos Santos

-= ...
VIIMinistério

MELHORIAS DE PENSAO

da Guerra - I.a Direcção-Geral-

2.a Repartição

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes foi
atribuida, nos termos do § 3.0 do artigo G.o do Decreto-Lei n." 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, aos oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
por terem completado o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, nos termos do artigo 8.0 do Decreto-Lei n.? 28:402, da data acima referida:
Por
Capitito
desde
Tenente
dosde

portaria de 14 de Julho de 1950:
de cavalaria António Simões Freire, 21. GOOtS,
G de Junho de 1950 - 36 anos de serviço.
de infantaria António Alves Mendes, 14.4906,
10 de Junho de 1950 - 31 anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
devidos amolumentcs,

de Contas em 29 de Julho de 1950. sno
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Por portaria de 28 de Julho de 1950:
Tenente de cavalaria João Clemente dos Anjos, 9.321t$84,
desde 16 de Junho de 1950 - 2G anos de serviço.
(Visada pelo Tribunal
vldo8 emolumento.,

VIII Ministério

de Conta. om 7 de Agosto de 1950. sno do·
nOI tormol do Decreto n.· 22.267).

DECLARAÇOES

do Exército - Reparticão

do Gabinete

1) Foi distribuída em 10 de Agosto de 1950 a Lista
Geral de Antigltirlade8 d08 Oficiais do E,l'ércifo Metropolitano (quadros permanentes) referida. a 1 de Janeiro do
corrente ano.
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2) Tendo sido agraciado
por Sua Santidade
o Papa
Pio XII com o grau de comendador
da Ordem Eq uostre
de São Silvestre o major médico António de Azevedo
Meireles do Souto, é-lhe permitido, em conformidade
com
as disposições do Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

3) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a Grã-Cruz
de Cisneros o general Francisco Iligino
Craveiro Lopes e o coronel de cavalaria, na situação de
reserva,
Mário Rafael da Cunha, é-lhes permitido,
em
conformidade
com as disposições
do Regulamento
das
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas insígnias.
4) Tendo sido agraciado pelo Governo Francês
grau de oficial da Ordem da Academia Francesa
o
de artilharia
Acácio Vidigal das Neves e Castro,
permitido,
em conformidade
com as disposições do
lamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela
e usar as respectivas
insignias.

com o
major

ó-Ihe
Regumercê

5) Tondo sido agraciado
pelo Governo de Espanha
com a Cruz de 2.11.Classe do Mérito Naval com distintivo branco
o tenente-coronel
de infantaria
Adriano
Augusto de Figueiredo
Dores, é-lhe permitido,
em conformidade com as disposições do Regulamento das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.
6) Tendo sido agraciado pelo Governo de Espanha
com a Gr ã-Cruz do ~Iérito Militar com distintivo branco
o general Mário Nogueira,
é-lho permitido, em conformi da de com as disposições do Regulaiucuto
dUH Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela morcô e usar as respectivas
insígnias.
7) Tendo sido agraciado
pelo Governo do Espunhu
com a Cruz de 3.:J. Classe do Mérito Militar com distintivo branco o coronel de cavalaria
Humberto Bucota
Martins, é-lhe permitido,
em conformidade
COIU as disposições do Regulamento
da Ordens Portuguesas,
a' .itar
aquela mercê e usar as respectivas
insígnias.

2.- Série

ORDEM DO EXERCITO

N.o 10

56!)

8) Tendo sido agraciados
pelo Governo de Espanha
com a Cruz de 2.- Classe do Mérito :\filitar com distintivo branco o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Carlos ::\[iguel Lopes da Silva Freire e o major de cavalaria António
da Cunha Viana, é-lhes permitido,
em
conformidade
com as disposições
do Regulamento
da!'>
Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respectivas ínsígniae.

D) Tendo sido agraciado pelo Governo do Espanha
com a Comenda da Ordem de Isabel a Católica o coronel do cavalaria Luis da Costa Ivens Perraz, 6-lho permitido, em conformidade
com as disposições do Regulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê e
Usar as respectivas
insígnias.
10) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a Cruz de La Classe do Mérito Militar com distinth-o branco os capitães de cnxalaria
Apio Felisberto
Nunes de Almeida e António Feliciano Pereira Rabaca ;
tenontes : de infantaria, .Ionquim Baptista Simões de Carvalho; (lo cavalaria,
José ::\laria Carvalho Teixeira, Joaquim Pinto Brás, José Vicente Pessoa Gomos Cardoso;
milicianos.
António
Contel Martins,
Carlos Alberto
:\Iiravent
Tavaros
de .Almeida e Rui Maria ela Cftmara
Pina: do quadro do serviços auxiliares do Exército,
António Calisto e Diamantino Augusto Fernandes,
e alferes <lo me 'mo quadro Catlos Ferreira
Capela,
é-lhes
permitido, em conformidade
com as disposições do RegulanH'llto das Ordens Portuguesas,
acoitar aquela mercê
e usar as respoctiY:ls insignias.
11) Tendo sido agraciado pelo Governo do Espanha
com a Grã·Cruz
do ~f<"ritu Aeronáutico
com distintivo
brauco o genoral Alfredo Dolesque dos Santos Sintra,
é-lho permitido, em conformidade
com as disposições do
Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela
mercê o usar as ro 'pectiyas insígnias.
1~) Por doere o de li) de Agosto (lo lD-if), publicado
no Diúrio do Coremo n." 167, 2." série, de ~O de .Iulho
do corrente ano, foi agraciado com o grau de comcn(la(101'
da Ordem 1[ilitar (10. .\ vis o maj 01' elo engenharia
Luís Maria Ba tos de Car valho.
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13) Por decretos de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicados no Diário do Governo n.? 167, 2.a série, de
20 de Julho deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis, que lhes vão indicados
os seguintes oficiais:
Comendador

Tenente-coronel
Chaby.

de infantaria

Júlio

César

da Costa

Oflclal

Capitão de infantaria Eurico dos Prazeres.
14) Por decreto de 12 de Julho do corrente ano, publicado no Diário do Governo n. ° 173, 2. a série, de 27 do
mesmo rnôs, foi agraciado com o grau do oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada o major do corpo
do estado-maior Alberto Andrade e Silva.
15) Condecorado com a medalha militar de ouro da
classe de comportamento exemplar, em conformidade
com as disposições do regulamento aprovado pelo Decreto n.? 35:667, de 28 de Maio de 19-t6, e Portaria
n.? 12:731, de 4 de Fevereiro de 1949, o tenente-coronel do artilharia Fausto Henriques Correia.
16) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a Cruz de 2. a Classe do Mérito Aeronáutico com
distintivo branco o tononto-coronol de aeronáutica Humberto Pais Martins dos Santos e o major da mesma arma
João Baptista Peral Fernandes, é-lhes permitido, em conformidade com as dísposíções do Regulamento das Ordens
Portuguesas, aceitar aquela mercê e usar as respectivas
insignias.
17) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a Cruz de La Classe do Mérito Aeronáutico com
distintivo branco os capitães de aeronáutica Sebastião
de Gouveia Possanha e Álvaro Augusto Pereira de Figueiredo Cardoso, é-lhos permitido, em conformidade
com as disposições do Rogulamento das Ordens Portuguosas, aceitar aquela mercê o usar as respectivas insígnias.
18) Tendo sido agraciados pelo Governo de Espanha
com a Comenda da Ordem do ~fórito Civil o major de
engenharia Manuel Artur Teles da Costa Monteiro e
o capitão de cavalaria Luis Manuel Tavares, é-lhes per-
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mitido, em conformidade com as dis~osições do Regulamento das Ordens Portuguesas, aceitar aquela mercê e
Usar as respectivas insígnias.
19) Por decretos de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicados no Diário do Goierno n. o 152, 2. a série, de
3 de .J ulho deste mesmo ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados
os seguintes oficiais:
Comendador

Maior médico Joito Manuel Rodrigues.
Oficiai

Capitães médicos António Dias Barata Salgueiro e
Henrique Moutinho e farmacêutico Leão Rodrigues de
Almeida Correia.
20) Por decreto de 7 de Fevereiro do corrente ano,
publicado no Diário do Gocerno n." 158, 2.a série, de
10 de Julho deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de oficial da Ordem Militar ele Avis o capitão do serviço
de administração militar Ricardo Pinto Carmo Ferreira.

Ministério do Exército _I.

a

Oirecção-Geral-

2. a Repartição

21) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas os
seguin tes oficiais promovidos pela presente Ordem do
E.cército:
Corpo do estado-maior

Coronel Adelino Alves Verlssimo, desde 1G de Junho
de lÇ)jO.
Tenentes-coronéis Afonso Magalhães de Almeida Fernandes e Joaquim )faullol da Costa Júnior, ambos
desdo 1G de Junho de 1950.
Serviço de administração militar

Coronéis:
António Libãnio Fernandes Gomes, desde 29 de
.J ulho de 1950.
Armando Luis Pinto, desde 4 de Agosto de 1950.
Tenento-coronel José Rola Pereira do Nascimento, desde
29 do Julho de 1950.
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22) Presta
serviço na Majoria-General
do Exército
desde 19 de Julho do corrente ano o coronel do infantaria, no quadro da arma, José Raul Alves da Cruz.
23) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde 17 de Maio do corrente ano, e não desde 7 de Junho, o coronel José Raul Alves da Cruz e o tenente-coronel José João da Cruz Pereira,
ambos de infantaria,
promovidos
àqueles postos por portaria de 9 de Junho
referido,
ínserta na Ordem do Exército n. ° 8, 2.a série,
do corrente ano.

24) Desempenha
as funções de chefe do Gabinete do
Ministro
das Colónias desde 4 de Agosto do corrente
ano o tenente-coronel
de infantaria,
supranumerário,
Pedro Joaquim da Cunha Meneses Pinto Cardoso.
25) Oportunamente
será indicada a data da antiguidade do actual posto dos tenentes coronéis milicianos
de infantaria,
do extinto quadro especial, António de Almeida Abrantes
e Hugo Mondes Calado, promovidos
pela presente Ordem do Eeército,
26) Por ter sido julgado idóneo para o serviço <10 ('sta.do-maior,
nos termos do ~ 1.0 do artigo :11.° do ])ecreto-Lei n." 3U:~G4, de 10 de Janeiro do 19-W, alterado
pelo Decreto-Lei
n. ° 3G:238, de 2l de Abril de 19!7,
passa a contar a. antiguidade
do tenente desde 1 de Dezembro de 1941 e a do capitão desde 1 do Dezembro do
1945, do harmonia com o disposto no artigo ~)1.° e seu
§ 1,° do Decreto-Lei n.? ;}():30J, de 24 de l\1aio do lDJ7,
o capitão de infantaria,
com o curso do estado-maior,
António Alberto de Carvalho Rosado, ficando colocado
no quadro dos cupitâos da sua arma imediutamento
à
esquerda. do capitão Orlando Ferreira Barbosa,
27) Por ter sido julgado
idóneo pa.1'[I. o serviço do
estado-maior,
nos termos do S 1.0 do artigo 31.° do Dccroto-Loi n.? 30:2G,*, do 10 de Janeiro do 1\)40, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? BG:2;~8, do 21 do Abril de Ul.l7,
passa. a contar a. antiguidade
de tenente
desde 1 de
Dezembro de 1941 e a de cnpitão desde 1 (!P Dezemhr-o
do 19-15, do harmonia com o disposto no artigo fI 1.o o
seu § LOdo Decreto-Lei
n. o 36::304, de 24 de Xluio de
1947, o capitão do infantaria,
com o curso do estud o-
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-maior, Orlando Ferreira
Barbosa, ficando colocado no
quadro dos capitães da sua arma imediatamente
à direita
do capitão IIenrique Ilidio de Garcia Pereira.
28) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado-maior,
nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do Decreto-Lei n.? 30:26,1, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 36:238, de 21 de Abril de H),17,
passa a contar a antiguidade
de tenente desde 1 de Dezembro de H)41 e a de capitão desde 1 de Dezembro de
194[), de harmonia
com o disposto no artigo 51.° e seu
§ 1.0 elo Decreto-Lei
n.? 36:304, de 24 de Maío de 1947,
o capitão de infantaria,
com o curso do estado-maior,
Jos~ Alberty Correia, ficando colocado no quadro dos
C:p1tães da sua arma imediatamente
à esquerda do capitão Henrique Ilídio de Garcia Pereira.
29) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado-maior,
nos termos do § LOdo artigo 31.° do Decreto-Lei 11.° 30:2li4, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lei
n.? 36:238, ele 21 de Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade
de tenente desde 1 de Dezembro de 19,12 e fi de capitão desde 1 de Dezembro de
194G, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e seu
~ 1.0 do Decreto-Lei
n.? 36:i304-, do 24 de :Maio de 1947,
o capitüo de infantaria,
com o curso do estado-maior,
António Eduardo Castro do Ascensão, ficando colocado
no quadro dos capitães da sua arma imediatamente
a esquerda do capitão Armando José Irache Teixeira Pinto.

30) 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 do Janeiro do 1940, alterado
})olo Decreto-Lei
n." 36::238, de 21 do Abril de 1947,
passa a. contar a antiguidrule de tenente desde 1 de Dezl'~elll~rode 1943 e a de capitão desde ,1 de Setembro de
,941, de harmonia
com o disposto no artigo 51.° e seu
1.0 do Decreto-Lei
11.° 36::304, do ~4 de ~1aio do 1D47,
o l'apitão de infantaria,
com o curso do estado-maior,
.J osé .J úlio Viana Sorzcdelo Coelho, ficundo colocado no
quadro dos capitães da sua arma imediatamente
il esquerda do capitão Francisco
Franco do Carmo.

*

:31) Continua adido no :\finistório das Colónias, mas
em cOllli~s(lO do serviço militar na colónia de Angola,
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para onde embarcou em 13 de Julho do corrente ano,
o capitão de infantaria José Joaquim Capela.
32) Presta serviço no campo de tiro da serra da
Carregucira, como subdirector interino, desde 21 de Maio
do corrente ano, o capitão de infantaria, no quadro da
arma, Miguel da Conceição Mota Carmo.
33) Desempenha desde 3 de Agosto do corrente ano
as funções de ajudante de camilo de S. Ex." o Subsecretário de Estado do Exército o capitão de infantaria, do
regimento de infantaria n.? 2, José João de Matos
Neves.
34) Terminaram na Escola Prática de Artilharia o estágio de oficiais superiores de artilharia, com bom aproveitamento, no ano lectivo de 1949-1950, os seguintes
maj ores ele artilharia:
Augusto Fernando Teixeira Sampaio Pinto Sequeira.
Antão Cordeiro Dias.
Alfredo Ramos Paz.
João António de Saldanha Oliveira e Sousa.
Luís Falcão Mona e Silva.
Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra.
Carlos Kol Alvarenga.
Mário José da Silva 'I'ravaços Arnedo ,
Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro.
João António Montalvão dos Santos e Silva.
Mário da Conceição Almeida.
JOttO Vitorino Fróis de Almeida.
Firmino José Miranda da Costa.
Augusto Adolfo Cancela Alves Mimoso.
35) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado-maior, nos termos do § 1.0 do artigo 31.° do Decreto- Lei n. o 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lili n.? 3G:238, de 21 de Abril ue 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1941 e a de capitão desde 11 de Agosto do
1947, de harmonia com o disposto no artigo 51.° e sou
§ LOdo Decreto-Lei n. o 36:304, de 24 de Maio de 1847,
o capitão de artilharia, com o curso do estado-maior,
Joaquim Frade Gravito, ficando colocado no quadro dOI:!
capitães da sua arma imotliatamento ti, esquerda do capitão Josó Mendonça Prazeres.
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30) 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 de Abril de 194:7
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1943 e a de capitão desde 5 de Julho de 1948,
de harmonia com o disposto no artigo 51.° e seu § 1.0
do Decreto-Lei n.? 36:30J, de 24 de Maio de 1947, o
capitão de artilharia, com o curso do estado-maior, José
Leite de Resende, ficando colocado no quadro dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda do capitão
Eduardo Augusto Pereira Galhardo.
37) Terminaram na Escola Prática de Artilharia o
curso de oficial de informações, com bom aproveitamento, no ano lectivo de 1949-1950, os capitães de artilharia Ilídio Marinho Aires Trindade e António de Carvalho.
38) Terminaram na Escola Prática de Artilharia o curso
de comandante de bateria, com bom aproveitamento, no
~mo lectivo de 1949-1950, os seguintes tenentes de artilharia:
-Iosé Maria Soares

da Costa Álvares, Rogério Paixão
Ribeiro, Carlos Mário Pessoa Vaz, Fernando José
Henriques Rebelo de Andrade, Eduardo Afonso Rodrigues Salavi 'a, Maurício Martins Lopes, Adriano
Vítor lIugo Landorset Oadima, Jorge da Glória Dores
Costa, José António do Almeida Castro, Gastão Maria
de Lemos Lobato de Faria e Vítor Agostinho de Mendoça Frazâo.

39) Concluíram em 19 de Agosto do corrente ano o
Curso de instrutores de telemetristas de campanha, com
bom aproveitamento, ficando aptos a proceder ao exame
e verificação dos telémetros em uso na artilharia de campanha, os tenentes de artilharia António de Campos Gil,
Jorge da Glória Dor s Costa e Fernando de Melo Macedo
Cabral.
40) Acumula as funções de oficial às ordens de S.
Ex. a O Presidente da Ropú blica com o serviço que presta,
para os efeitos da alínea a) do ~ único do artigo 71.° do
Decreto-Lei n.? 36:304, de 24 de Maio de 1947, no regi-
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mento de lanceiros n." 2, onde é colocado pela presente
Ordem do Exército, o major de cavalaria l\Iário Álvaro
de Carvalho Nunes.
41) Exerce o cargo de comandante da Policia Militar
de Trânsito desde 29 de Julho do corrente ano, por
acumulação com as funções que lhe competem na Direcção da Arma de Cavalaria, o major de cavalaria Luis
Valentim Deslandes.
42) Por ter sido julgado idóneo para o serviço do estado-maior, nos termos do § LOdo artigo 31.0 do Decreto-Lei n.? 30:264, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lei n." 36:238, do 21 do Abril de 1947,
passa a contar a antiguidade de tenente desde 1 de Dezembro de 1942 e a de capitão desde 1 de Dezembro
de 1946, de harmonia com o disposto no artigo 51.0 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, Joaquim Nunes Matias, ficando colocado no quadro dos capitães da sua arma imediatamente à direita
do capitão António Herculano de Miranda Dias.
43) Por ter sido julgado idóneo pam o serviço do estado-maior, nos termos do § LOdo artigo :31.o do Decreto-Lei n.? 30:264, de 10 do Janeiro do HHO, 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 do 1D40 e a de capitão desde 1 de Dezembro de
1945, de harmonia com o disposto no artigo 51.0 e seu
§ 1.0 de Decreto-Lei n." 36:304, de 24 de Maio de 1947,
o capitão de cavalaria, com o curso do estado-maior,
Eugénio Carlos Castro Nascimento, ficando colocado no
quadro dos capitães da sua arma imediatamente à esquerda do capitão António Feliciano Pereira Rabaça.
44) Concluiram, com a classificação de apto, na Escola
Prática de Cavalaria, o curso de comandantes de esquadrão os seguintes tenentes de cavalaria:
Lufs Clemente Pereira Pimenta de Castro.
Bernardo Raposo Botelho de Sá Nogueira.
António Augusto de Sampaio e Melo Pereira de Almeida.
João Herculano Rodrigues de Moura,
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Mário de Lima.
João Abel da Costa Barros Magalhães Cruz Azevedo.
João Carlos Craveiro Lopes.
Francisco José Falcão e Silva Ramos.
45) Por ter completado um ano de serviço nas tropas
da sua arma recolheu em 10 de Agosto do corrente ano
~o Instituto Profissional dos Pupilos do Exército o professor deste Instituto major de engenharia Manuel Brás
~artins, que, por portaria de 23 de Dezembro de 19-19,
l~serta na Ordem do Exército n." 1, 2.a série, de 1950,
tt~l.la sido colocado no batalhão de telegrafistas para os
efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 3():304, de 24
do Maio de 1947.
-1())Frequentou com aprovoitamento o curso de voo
sem visibilidade na escola militar de Blindflug-Fuhrer
O, em Peleberg, na Alemanha, de 1 de Janeiro a 9 de
Julho de 1939, o coronel de aeronáutica Dario Augusto
Melo de Oliveira.
-17) Frequentou com aproveitamento o estágio para
aperfeiçoanento de pilotos de caça O assalto om Itália,
no 53.0 Stomo Aeroplani Caccía, em Caselle Torinese,
Turim, de 2 de Sotembro de 1938 a29 de Março de 1939,
e no 5.0 Stomo d'Assalto, em Louvate Pozzolo, Milão, de
30 de Março de 1930 a :3 de Junho de 1939, o tenente·coronel de aeronáutica Venâncio Augusto Deslandes.
48) Frequontou com aprovoitamento O curso do instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
Pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
l _\)46-1947, como piloto, o tenente-coronel de aeronáuhca Martiniano Alexandro Pissarra Homem de Figueiredo.
49) Frequentou com a}lroveitamento o curso técnico
~ de navegação de Link 'I'ruiner School, Bingampton, U .
. A., em 1939 o o curso de adaptação a avião de caça
da Oentral Flying School, Upavon, Inglaterra, em 1940,
0dtenente-coronel de aeronáutica Carlos lIHtrio Sanches
e Castro da Costa Macedo.
. 50) .F'requontou com aproveitamento o estágio ~a.ra
,\perfelçoamentu de pilotos do caça e assalto om Itália,
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no 53.0 Stomo Aeroplani Caccia, em Caselle Torinese,
Turim, de 2 de Setembro de 1938 a 29 de Março de
1939, e no 5.0 Stomo d' Assalto, em Louvate Pozzolo,
Milão, de 30 de Março de 1939 a 2 de Junho de 1939,
o major de aeronáutica João Faustino de Albuquerque
de Freitas.
51) Frequentou com aproveitamento o estágio em
Inglaterra,
no 6.° Advanced Fly.ing Unit., de 19 de
Julho a 6 de Agosto de 1945, e no 17.0 Service Flying
Training School, de 11 de Agosto a 22 de Setembro de
1945, o major de aeronáutica João Faustino de Albuquerque Freitas.
52) Frequentou com aproveitamento o estágio em Inglaterra, no 5.0 Advanced Flying Unit., de 19 de Julho
a 6 de Agosto de 1945, e no 17.0 Service Flying
Training School, de 11 de Agosto a 22 de Setembro de
1945, o major de aeronáutica Manuol Pinto Machado de
Barros.
53) Frequentou com aproveitamento o curso de voo
sem visibihdade na escola militar de Blindflug-Fuhrer C,
em Peleberg, na Alemanha, de 1 de Janeiro a 9 de
Julho de 1939, e o curso de instrução o aperfeiçoamento
na técnica e emprego de aviões pesados nOH Estados
Unidos da América do Norte, em 19J6-1947, como
piloto, o major de aeronáutica José António de Almeida
Costa Franco.
54) Frequentou com aproveitamento o estágio para
aperfeiçoamento de pilotos de caça e assalto em Itália,
no 53.0 Stomo Aeroplani Caccia, em Caselle 'I'orinese,
Turim, de 2 de Setembro de 1938 a 29 de Março de 19:39,
e no 5.0 Stomo d'Assalto, em Louvate Pozzclo, Milão,
de 30 de Março de 1939 a 2 do Junho de 1939, o major
de aeronáutica António Maria de Sousa Sarmento.
55) Frequentou com aproveitamento o estágio, de 13
de Agosto a 6 de Setembro do 19:38, no 10.0 Flyíng
Training School, em Tern Hill, Inglaterra, para treino
e aperfeiçoamento visando aviões Gladiator, o major do
aeronáutica Fernando José Ribeiro Duarte Silva.
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56) Frequentou com aproveitamento o curso técnico e
de navegação de Link Trainer School, Bingampton,
U. S. A., em 1939, o major de aeronáutica Edgar Pereira
da Costa Cardoso.
57) Frequentou com aproveitamento o estágio para
aperfeiçoameto de pilotos de caça e assalto em Itália,
no 53.0 Stonio Aeroplani Caccia, em Caselle 'I'orinese,
Turim, de 2 de Setembro de 1038 a 29 de 1\1a1'<;o
de 1939,
e no 5.0 Stomo d'Assalto, em Louvate Pozzolo, Milão, de
30 de Março de 1939 a 2 de Junho de 1939, o major de
aeronáutica Fernando Ferreira Pinto Resende.
58) Frequentou com aproveitamento o curso da Royal
Air Force Staff College, Andover, Inglaterra, em 1946,
o major de aeronáutica João Baptista Peral Fernandes.
59) Frequentou com aproveitamento o curso de instrutores da Central Flying School, em Inglaterra, no ano de
1938, o major de aeronáutica Manuel Pinto Machado
de Barros.
60) Frequentou com aproveitamento o curso da Royal
Air Force Stafl' College, Andover, Inglaterra,
em
1949-1950, o major de aeronáutica Francisco António
das Chagas.
61) Frequentou com aproveitamento o curso da Escola
de Táctica da Universidade Aérea dos Estados Unidos
da América do Norte, em 1948, o maj or de aeronáutica
Manuel Simão Portugal.
62) Por ter completado três anos de serviço nas tropas da sua arma recolheu em 19 de Julho último ao Dopósito Geral do Material do Aeronáutica o capitão de
aeronáutica Armando de Sacadura Falcão, que, por portaria de 17 de Março findo, inserta na Ordem do Exército n. o 5, 2. a série, do corrente ano, tinha sido colocado
na base aérea n." 2 para os efeitos da alínea a) do artigo 76.0 do Decreto-Lei n." 36:304, de 24 de Maio de
1947.
(3) Frequentou
com aproveitamento
Blíndfiugscliule. Brandis, L ipzig, para

o estágio
adaptação

na
ao
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avião J. U., em 1938, o capitão de aeronáutica Tito Lívio
Félix Pavia.
64) Frequentou
com aproveitamento
o estágio no
7. o Flying Training School da R. A. F., em Inglaterra,
para adaptação ao avião Gladiator, em 1938, o capitão
de aeronáutica Nuno Alves Calado.
65) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
1946-1947, como piloto, o capitão de aeronáutica Nuno
Alves Calado.
66) Frequentou com aproveitamento o estágio no 11.0
Flying Training School da R. A. F., em Inglaterra, para
adaptação ao avião Gladiator, em 1938, o capitão de aeronáutica Joaquim Brilhante Paiva.
67) Frequentou com aproveitamento o estágio nas esquadrilhas de caça da R. A. F., de Dezembro de 1941 a
Abril de 1942, o capitão de aeronáutica João de Deus
Mendes Quintela.
68) Frequentou com aproveitamento o estágio em Inglaterra, no 5.0 Advanced Flying Unit., de 19 de Julho
a 6 de Agosto de 1945, e no 17.0 Servi ce Flying
Training School, de 11 de Agosto a 22 de Setembro do
1945, o capitão de aeronáutica Fernando Rodrigues Frutuoso.
69) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução o aperfeiçoamento na técnica o emprego de aviões
pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
1946-1947, como navegador, o capitão de aeronáutica
José Duarte Cruz Abecassis.
70) Frequentou com aproveitamento o curso de inse aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
1946-1947, como piloto, o capitão de aeronáutica Rogério Paulo de Oliveira Soixas.
trução

71) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
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pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
1946-1947, como navegador, o capitão de aeronáutica
Raul Hernâni Jotta Teles Grilo.
72) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
pesados nos Estados Unidos da América do N orte, em
1946-1947, como piloto, o capitão de aeronáutica Alvaro
Soares Moreira Rato.
73) Frequentou com aproveitamento
o estágio no
5.° Flying Training School da R. A. F., em Inglaterra,
para adaptação ao avião Gladiator, em 1938, o capitão
de aeronáutica José da Silva Correia.
74:) Frequentou
com aproveitamento o estágio no
5.° Flying Training School da R. A. F., em Inglaterra,
para adaptação ao avião Gladiator, em 1938, o capitão
de aeronáutica João Saraiva Oorte Real.
75) Frequentou o curso de piloto sem motor em Monteflorite, Huesca, Espanha, em 1944, o tenente de aeronáutica Hildo de Faria Queirós.
76) Frequentou o curso de instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em 194:6-1947, como
navegador, o tenente de aeronáutica Armando Luis de
Sousa Vieira.
77) Frequentou com aproveitamento o curso de piloto
sem motor em Monteflorite, IIuesca, Espanha, em 1944,
o tenente de aeronáutica Carlos Burnay.
78) Frequentou com aproveitamento o curso de instrução e aperfeiçoamento na técnica e emprego de aviões
pesados nos Estados Unidos da América do Norte, em
1946-19J7, como navegador, o tenente de aeronáutica
José J\lvares da Cunha Cavadas.
79) Está desligado do serviço desde 23 de Agosto 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 médico, do Hospital Militar Principal, António
de Vasconcelos Ribeiro Dias.
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80) Está suspenso das funções de serviço, nos termos
do artigo 170.0 do Regulamento de Disciplina Militar,
desde 30 de Junho do corrente ano o tenente veterinário, do regimento de artilharia ligeira n.? 5, António
Guapo Garção.
81) Foram demitidos de oficiais do Exército, nos termos do Decreto-Lei n." 32:329, de 19 de Outubro de
1942, e não nos termos do Decreto n.? 32:292, como
consta da portaria de 28 de Junho último, publicada na
Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 1950, os capitães,
do serviço de administração militar, João Oarlos da Silva
Valente e, do extinto quadro auxiliar de engenharia, na
situação de reserva, Francisco Dias Oarpinteiro.
82) 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 em seguida mencionados e que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para a situação de reforma:
General José Tristão de Bettencourt, desde 3 de Julho
de 1950.
Tenente miliciano de artilharia Carlos Olavo Oorreia de
Azevedo Júnior, desde 7 de Julho de 1950.
83) Prestou serviço como chefe interino dos Serviços
Oartográficos do Exército desde 17 de Janeiro de 1950
até 3 de Julho, inclusive, passando a desempenhar desde
4 do mesmo mês as funções de chefe da divisão de fotogrametria dos mesmos Serviços, o coronel de infantaria, na situação de reserva, Marcelino Pais de Figueiredo
Alves.
84) Deixou de prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n,° 17 desde 1 de Março de 1950
o capitão de infantaria, na situação de reserva, Francisco
Machado de Barcelos Júnior.
85) Presta serviço no quartel-general da La região
militar desde 17 de Julho de 1950 o capitão de infantaria, na situação de reserva, António Joaquim Abrunhosa.
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86) Deixou de prestar serviço no regimento de ínfantaria n." 6 desde 16 de Novembro de 1948 o capitão
de infantaria, na situação de reserva, Eduardo Augusto
de Melo Pacheco.
87) Presta serviço na Mocidade Portuguesa
de Abril de 1950 o capitão de infantaria, na
de reserva, Joaquim Monteiro de Freitas. Esta
ção substitui a 46) publicada na Ordem do
n. o 8, 2." série, do corrente ano.

desde 11
situação
declaraExército

88) Continua a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n. o 19 desde 17 de Junho do corrente ano o capitão de infantaria António Gonçalves
de Sousa Júnior, que desde a mesma data passou à situação de reserva pela Ordem do Exército n. o 8, 2. a série, do corrente ano.
89) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
1.a região militar desde 1 de Julho de 1950 o tenente
de infantaria, na situação de reserva, Manuel do Rosário.
90) Deixou de prestar serviço no centro de mobilização do infantaria n.? 19 desde 19 de Fevereiro de 1949
o tenente de infantaria, na situação de reserva, Jacinto
Sebastião Spinola.
91) Deixou de prestar serviço no quartel-general da
1.a região militar desde 25 de Julho de 1950 o tenente de
infantaria, na situação de reserva, José Pereira Rebelo.
92) Presta serviço na Legião Portuguesa des de 25 de
Julho de 1950 o tenente de infantaria, na situação de
reserva, António Manuel Durana.
93) Deixou de prestar serviço na Direcção da Arma
de Artilharia desde 13 de Julho de 1950 o coronel de
artilharia, na situação de reserva, Roberto de Matos.
94) Deixou de prestar serviço na La Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Mínistério desde 5 de Maio de
1950, e não desde 14 do mesmo mês e ano, como consta
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da declaração 59) inserta na Ordem do Exército n.? 8,
2. a série, de 8 de Julho também de 1950, o capitão de
artilharia, na situação de reserva, Manuel Marecos Duarte
Júnior.
95) Deixou de prestar serviço no regimento de artilharia antiaérea fixa desde 1 de Julho de 1950 o capitão
de cavalaria, na situação de reserva, José Maria da
Costa.
96) Deixou de prestar serviço na 4.a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério desde 15 de Julho
de 1950 o capitão de cavalaria, na situação de reserva,
Joaquim Policarpo Mendes Dias.
97) Presta serviço na Agência Militar desde 25 de
Julho de 1950 o capitão de cavalaria, na situação de
reserva, José Maria da Costa.
98) Presta serviço no centro de mobilização de infantaria n.? 15 desde 28 de Junho de 1950 o tenente de
cavalaria, na situação de reserva, Domingos Pereira.
99) É considerado como serviço efectivo para os efeitos do artigo 5.° do Decreto-Lei n," 37:115, de 26 de
Outubro de 1948, o serviço prestado na Cooperativa
Militar de Lisboa desde 29 de Julho de 1950 pelo brigadeiro do serviço de administração militar José Gomes
Ferreira Soares de Mesquita e capitão de infantaria Emídio Augusto Virgilio, ambos na situação de reserva, por
terem sido nomeados, por portaria de lG de Julho de
1948, para fazerem parte da comissão administrativa da
mesma Cooperativa.
100) Deixou de prestar serviço na 3.a Repartição da
2. a Direcção-Geral deste Ministério desde 1 de Agosto
de 1950, o capitão miliciano do serviço de administração
militar do extinto quadro especial, na situação de reserva,
Artur Ribeiro de Almeida.
101) Deixou de prestar serviço no 2.° grupo de companhias de saúde desde 18 de Julho de 1950 o capitão
do extinto quadro auxiliar do serviço de saúde, na situaÇrLO de reserva,
António Augusto ele Sequeira Mendes.
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102) Pertence ao extinto quadro auxiliar de artilharia,
e não à arma de artilharia, o major Joaquim da Fonseca,
que, pela Ordem do Exército n." 8, 2.a série, do corrente
ano, passou à situação de reforma.
103) Na Ordem do Exército n." 8, 2.a série, do corrente
ano, na p. 390, a seguir à linha 24. a, devem ser inscritos
os seguintes dizeres: Por portarias de 30 de Junho de
1950:
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105) Não foi nomeado para a matricula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1950-1951 o primeiro-sargento do regimento de engenharia n.? 1 Galileu
Paiva, por estar a cargo da Assistência aos Tuberculosos do Exército.
106) Não foi nomeado para a matrícula na Escola Central de Sargentos no ano lectivo de 1950-1951 o primeiro-sargento do batalhão de caçadores n.? 6 António
Dias, por exceder a idade prevista na alínea b) do artigo 3.° do Decreto n. ° 36:574:, de J ele Novembro de
194:7.
107) Foi abrangido pelo disposto no artigo 21.° do
Decreto n.? 36:574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento do regimento de infantaria n." 8 Daniel
da Costa Rodrigues.
108) Foi abrangido pelo disposto no artigo 21.° do
Decreto n.? 36:574, de 4 de Novembro de 1947, o primeiro-sargento do batalhão de caçadores n." 10 Hipólito Leão da Costa Pires.
109) Foram abrangidos pelo disposto no artigo 21. ° do
Decreto n." 36:574, de 4 de Novembro de 194:7, e perderam a tolerância a que so refere o artigo 8.° elo citado
decreto, os primeiros-sargentos:
do regimento de infantaria n. ° 13, Leonardo Lima; do regimento de infantaria
n. ° 14, Lourenço de Matos Costa; do batalhão de caçadores n.? ~, José Vicente; do regimento de cavalaria
n.? 6, Paulo Pereira dos Santos, e, do regimento de engenharia n." 2, Joaquim Pires Beato.
110) Foram abrangidos pelo disposto no artigo 21.° do
Decreto n.? 36:574:, do 4 de Novembro de 1947, os primeiros-sargentos: do regimento de infantaria n." 1, António Medeiros; do regimento de infantaria n. ° 15, .T OrLO
Paulo da Silva; do regimento de infantaria n.? lG, Joaquim Santana Gaspar; do batalhão de caçadores n." 13,
.António Manuel Pissarro; do regimento de artiUwria
pesada n.? 1, Carlos Alberto Ferreira Azedo; do regimento de artilharia pesada n." 2, José de Carvalho e
Joaquim Marques de Andrade; do regimento de lauceiros
n.? 1, João Manuel Torres Antunes, Reginaldo Nunes
da Mota e Joaquim de Almeida Rijo; do rogimento do
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cavalaria n.? 8, Xlanuel Pires Trindade; do regimento
de engenharia n." 2, João Aníbal; do grupo de companhias de trem auto, Manuel de Ascensão Seabra, e, do
Hospital Militar Principal, Jaime Moreira.
111) Foi abrangido pelo disposto na alínea a) do artigo 23.° do Decreto n.? 3G:574, de 4 de Novembro de
1947, o primeiro-sargento da Escola Prática de Cavalaria
Joaquim Cardoso Farto.

Ministério

do Exército - l.a DirecçAo-Gerai

- 3.· RepartiçAo

112) Rectificada se publica a pensão a que tem direito,
nos termos da alínea c) do artigo 12.° do Decreto-Lei
n.? 30:30-1, de 2-1 de Maio de 19-17, o oficial adiante
nomeado, em substituição da que lhe foi atribuída pela
Ordem do Exército n.? 8, 2.a série, de 8 de Julho de 19bO:
Coronel de artilharia, engenheiro
da Silva Cravo, 36.9-1815.

fabril, José Luciano

113) Pensões anuais que competem aos oficiais a seguir
mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei n." 36:304,
de 2-1 de Maio de 1\:)-17, transitam pela presente Ordem
do Exército para a situação de reserva:
Coronel de infantaria. Alfredo Correia Nobre, 36.000;5.
Coronel do serviço de administração militar Francisco
da N óvoa, 36.000,$.
Coronel do serviço de administração militar Henrique
Augusto Cesário, 3G.000· .
Major farmacêutico Eugénio Sobreiro de Figueiredo e
Silva, 24.750·". Tem 33 anos de serviço.
Capitão de infantaria Manuel de Jesus Rebelo da Cruz,
21.600.5.
Capitão de infantaria J osé Camisão Vaz Ferreira, 21.0006.
Tem 35 anos de serviço.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar Miguel Augusto da Silva, 20AOOl\.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito
José Alves Correia e Silva, 1\:l.266b60. Tem 3-1 anos
de serviço.
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114) Por despacho ministerial de 7 de Julho do corrente ano foi fixado o seguinte número de alunos a
admitir à matricula na Escola do Exército no ano lectivo de 1951-1952:
Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
Engenharia
Aeronáutica.
Serviço de administração
Total.

75
30

15
10

10
militar

20

. ..

160

Ministério do Exército - 3" DirecçAo-Geral-

2. a Repartição

115) Concluiram com aproveitamento o curso de leitura o interpretação de fotografias aéreas, realizado na
2. a Repartição <la 3. a Direcção-Geral deste Ministério,
pelo que devem considerar-se leitores-intérpretes do fotografias aéreas, os seguiu tos oficiais:
Capitão do artilharia, com o curso do estado-maior, Frederico Alcide de Oliveira.
Capitão de artilharia, do regimento do artilharia pesada
n. o 3, António Ribeiro.
Capitão de aeronáutica, da base aérea n. o 3, J OSÓ Duarte
Krus Abecasis.
Capitão de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 4,
Francisco José de Morais.
Tenente de infantaria, do regimento de infantaria u.? 12,
Armando Duarte de Azevedo.
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IX-BALAN
A) Cofre de Previdência

dos OH

Nos termos do artigo 45.0 do Decreto n.? 22:199, de 15 de
ao 2.° trimestre de 1950:
RECEITA
Saldo do anteoodonte:
Títulos em cnrtetrn (valor do compra) ....
Imóveis - Prédios do roudlmemo
{val o r do balanço)
•..••.•...••..•...•.
Imóveis - Casas do ronda económica (despendído
com II sua coustrução
atô 31 de Dezembro
do
1950) . • . . . . . • • • • • • • • . . • • • .
Dopósltos à ordem
•.
. . . • . . • . . . . . •
Fundo do manoio . . • • • • . . . • • . . . • •
Impurtâncias entregues il. Comlssão Adm lulstruuvu
das Casas do Renda Económica para o Exérctto
Dtnhetro em caixa
••.••••.•••••••

19:905.146,$30
5:610.860800
3:017.879,$10
1:826.700"00
20.000,$00

____

Quotas:
Recebidas

durante

580.000800
..;__
7.~79800

o trimestre.

30:9G8.45j,,~0

411.362,$40

JU"08 :
De tltulos em cartoíra r
Do consolidado 3 por conto, 1942
Do consolidado 2 'I. por cento, 1913

117.10,ihOO
8.339840

125.414"40

Receitas eventuais :
Nos termos do artigo

23.0 do Docroto n.o 22:199

•...••.•..•

427,$00

huóvel8 -l'rédios

do rOJldimento:
Rendas recebidas durante o trtmostro , • . . • • , • • . • . . • • ..

ImOVtl[s - '-'asaN de l'tmc1a econó1Ulrn:
Rendas recebldns durante o rrtmestro

.

tontrlbniçües
em depósito:
Irnport ânclas recebidas aguard ando desuno
Fnudo de de8110s88 de funclonlllUento:
Adicionai. reeebtdos 110 trhncstre .••

89.285"00

4G.844800

. • • • • • • • • • • • •

1.033880

20.05G,$~0
31:GG~.908840
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CETES
clals

do Exército

Fevereiro

Metropolitano

de 1933, publica-se o balancete

do Cofre referente

DESPESA
SubSldlos:
Pagos durante o trimostro:
Do subsceltores falecidos 0111 1050
Do subscritores
falecidos em garQueias
riores ....
. . . . ......•...
Subsídios
em prestações:
Prestnçlle. pagas durante
Renda8 dtalfolns:
Rendas pagas duranto
Quota. :
Restituídas

o trimestre

o trimestre

por Indevidamente

68.285/160

pagas

462.285,160
300600

••.••••••••••.•••

2.520660

• • • • • • • • • • • • • • • •

Imóvel8 - CasRs de relida económloa:
Vártas desposas liquidadas no trlmestro
em (Iepóslto:
resutuida
. . .

301.000/100

.

Imóveis - Prédícs
de rendhuellto:
Várias despesas liquidadas no trimestre

Cou trlbnlções
IJllllortllucla

.
auta-

2001i70

••••••••••..•••

••.•.••.•.••••

. .••.••••••••••

•'nu,lo de desllesas
de funcionamento:
Remunerações
o outras desposas ti~uidada8

164650

• • • • • • • • • •••

fiaido que 11&8S8:
Titulo. em carteira (valor do compra)
••
ImóveJa - Prédios de rendimento
(valor do balanço)
..•..•••.•....•.•.•.
Imóvols - Casas de renda económica (despondldo
com a sua construção
até 30 de Junho de 19W)
Depósito. ii ordem
• • • . • • . • • . • • • . .
Fundo do manoJo • . • . • • . • • . . . • . • •
Imporlt\nclas eutrogues It. Comissão Admlnlstratlvn
das Casas de Rondn Económica para o Exérclro
Dinheiro em calIa
• • . • • • • • • • • • • • •

10.511'80

19:90';.146'30
5:610.8501100
3:017.8791110
1:468.500flOO
15.0001i00
1:115.0001100
12.550610

81:174.925660
31:665.908640
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B) Cofre de Previdência dos

Balancete relativo ao 1.0 semestre de 1950, a que se refere o
de Terra e Mar:
Receita
Cofre de Previdência:
Saldo do ano anterior.
. .
Quotas •••••••••.
Juros de papéis de crédito.
Contas a regul artear .••
Reoeitas eventuais ....
Rendas de propriedades.
l.!ropriodadel urban as . • . . .
Juros de depósitos
• • . • . .

11:620.381830
53S.012lJRO
147.9371)50
983870
9.179lJI0
8.000800
200000800
2.667880

001.810"00

Caixa Económica:
Baldo do ano anterior
'
Juros de empréstimos.
•
Juros do mora • . . . •
Juros de papóls de crédito
Contas a regolarizar
Prémio de rloco. •
Juros de depósitos . • •

••
•
.

•

25.866660
114820
16.687850
800800
16.882860
1.026"00
1 :827.74 1870
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e Mar

artigo 24.0 dos estatutos do Cofre de Previdência dos Sargentos

Despesa
Cofre de Previdência:
~30.250600
226.8~16:1O
5,18.520,$00
n96/,100

~ubSldlOS a liquidar
•..••
Ontas a rogulariznr
. . . . .
Propriodados urbnnns , • • • •
Adtnlnlstração
do propriodados

1:006.617 {l30

Caixa Económica:
gesposas gerais
• • • • • • • • •
pontas"
regularizar
•••••••
I rÓm!o do risco
•••••••••
tnpo.to sobre sucessões e donçõo s ,
Saldos

para

o somostro

5G.76n/,l30
535/,100
1.067/,180
837{130

sogulnto:

Cofre de Previdência:
Etn dJnholro
• • • • • • • • . • • • . .
Doposltado
na Caixa Geral do Dopós!tos,
Crédito o Providência
••••••••
Etn papéis

do crédito:

4.571690
1: t 71.000/,100
-----'--

100 obrtgações
do empréstimo
consoo
lidado de 4 por conto(CenteuárlosIStO) .•••••.•..•••••
100 obrlgaçõos
do ompróstlmo
consoo
lidado do 3 '/. por cento de 1941 ••
3:4.00 obrtg açõos do ompróstlrno
consolidado d e S por ceuto <lo 1912 ••
6:550 obrtguçõas
do ompróstlmo consolidado do 2
por couto de 1913
no obrigações do Tesouro do 2 'I. por
conto de 194.2

'I.

1:175.57.J/.InO

200.000/,100
100.000/,100
3: 100.000/.100
6:550.000/,100
90.000/,100

10:340.000/,100

11:515571/.1nO

Caixa Económ Ica:
Em dinheiro
• . • • . . • . • • • . • •
Depositado
na Caixa Oeral do Depõsnos,
E Crédito e Previdência.
mprostado
••••••
Em papóls

10.767/,170
11.000/,100
61G.777/.160

668.545/,130

de crMlto:

60 obrigações

do empróstlmo
consolidado de 4. por conto (Contonárlos19(0) ••••.••••••.•••
200 obrlgaçõol
do ompréstimo
consoo
lidado do S 'I. por cento de 1941 ••
260 obrigações
do empróstlmo
consolidado de S por conto de ln-l2 • • •
4.50 obrtgnções
do empróstlmo
consolidado de 2 '/. por conto de 1943 ••
100 obrlgaçõos do Tesouro do 2 'I, por
COn to do 1942.
• • • • • • • • • •

100.000/.100
200.000,100
260.000/.100
460.000/,100
100.000/,100

1:100.000/.100

1 :768.545/,130
14:3j9.nSG/.I90
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Ministério da Guerra - 3.a Direcção·Geral
Serviços Cartográflcos

do Exército

Concurso documental para preenchImento da vaga
de adjunto técnIco da dtvtsão
de topografIa dos ServIços Cal'tográ.flcos do ExércIto

N OS Serviços Cartográficos do Exército está aberto
concurso para preenchimento da vaga de adjunto técnico
da divisão de topografia e geodesia, por espaço de trinta
dias, contado a partir da publicação deste convite na
Ordem do Exército.
São condições necessárias para ser admitido a este
concurso:
Ser oficial do activo (de posto não inforior a capitão
nem superior a tenente-coronel)
do corpo do
estado-maior ou de qualquer arma com o respectivo curso;
Ter satisfeito o tempo de comando exigido para a
promoção ao posto imediato até à data do termo
do referido concurso;
Ter exemplar comportamento e boa informação do
chefe sob cujas ordens tenha servido;
Ter aptidão fisica e boa visão, devidamente confirmada por atestado módico j
Ter o curso de engenheiro geógrafo, de engenharia
militar, civil, ou
Ter aprovação nas cadeiras de A stronomia o G eodesia
e Topografia da Escola do Exército ou Universidades, ou
Ter bastante prática em trabalhos geodésicos (de
gabinete e de campo) e de topografia, nas colónias, Instituto Geográfico e Cadastral ou Serviços
Cartográficos do Exército, com muito boas informações dos chefes sob cujas ordens tenha sorvido.
São condições de preferência:
O curso de engenheiro geógrafo;
O curso de engenharia militar ou civil j
Mais tompo de prática em trabalhos de campo e
gabinete do geodesia o topografia;
Melhor classificação nas cadeiras de astronomia e
geodosiaj
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Melhor classificação na cadeira de Topografia ;
Melhor no respectivo curso;
Melhores informações dos chefes sob cujas ordens
tenha servi do ;
Menos idade.
Os requerimentos, dirigidos a S. Ex. a O Ministro da
Guerra e devidamente instruidos, serão directamente
enviados aos Serviços Cartográficos do Exército.
Lisboa, 5 de Julho de 1950. - O Chefe dos Serviços,
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal, coronel de artilharia.
Escola do Exército
Declaração de vacatura do maalstérlo

Nos termos do artigo 20.0 do Decreto-Lei n." 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36:237, de 21 de Abril de 1947,
e para os efeitos do respectivo provimento, faz-se público que se encontra aberto o concurso de professor
catedrático da:
18. a Cadeira - Navegação Aérea. Meteorologia.
Tiro o Outros Meios de Acção das Aeronaves.
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 25 de Setembro de 1950, as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comando da
Escola, instruídas com os documentos a que se refere o
artigo 3.0 e seu § único do Decreto n.? 13:764, de 13 de
Junho do 1927.
Escola do Exército, 19 do Julho de 1950. - O Comandante, António Ilenrique« da Silva, brigadeiro.
(Pullllcado no Diário
lho do 1950).

2.' sérJo, do 28 do Ju-

Obltu ... IO

1950
Junho

do GOt'''"O n.· lH,

G-

Capitão do extinto quadro dos oficiais do secretariado
militar, na aituaçâo de reserva, Francisco António
Milho da Rosa. Prestava serviço lia Agência Militar.
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«

18-
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18-

"
»
»

26 -27 -

»

29

Agosto 14 »

18-

sxuncrro

KO 10

Coronel de cavalaria, na situação de reserva, Inácio
Caldeira Risques Pereira.
Tenente-coronel
reformado João Francisco Ribeiro.
Tenente de infantaria,
separado do serviço, Artur
dos Santos Celorico.
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro, Raimundo da Silva Leal.
Coronel reformado Luís Augusto dos Santos Guerra.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Paulo
Cümano.
Capitão miliciano de infantaria,
na situação do reS61:va, Manuel Caseiro Marques Alves.
Major reformado Joaquim António da Costa.
Major reformado, inválido de guerra, José Maria Fernandes.
Aspirante a oficial de aeronáutica, no quadro, Virgílio Caldas e Quadros Martins.
Coronel reformado António Eustáquio de Azevedo e
Silva.
Tenente-coronel
<lo cavalaria, 110 quadro, José Cardoso Martins de Muneses.

Rectificações

Na Ordem do Exército n.O 6, 2.' série, do corrente ano, p. 334,
1. 15.', onde se lê: «11», deve ler-se: «13».
T a Ordem
do Exército n.O 8, 2.' série, do corrente ano, p. 376,
I. 24.', onde se lê: ,,24», deve ler-se: «9.; p. 380, 1. 12.', onde se lê:
{(Ferreira», deve ler-se: "Pereira»;
p. 388,1. 23.', onde 50 lõ: «Correia», deve ler-se: «Carneiro»; P: 409, 1. 29.', onde 1;0 lê: «director», dovc ler-se: «adjunto».

Fernando
Está conforme.

o

Ajlulallle-6encraJ,

d08

Santos Costa.

do

Ordem
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Exército

31 de Agosto de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- DECRETOS

Presidência

E PORTARIAS

da República -

Secretaria

Decreto n.O 37:940

Tendo regressado do estrangeiro e cessado por esse
motivo o impedimento do brigadeiro do estado-maior
Adolfo do Amaral Abranches Pinto, Ministro do Exército,
nomeado pelo Decreto n. ° 37 :030, de :3 do corrente;
Usando da faculdade que me confere o n." 1.0 do artigo 81.° da Constituição:'
llei por bem, sob proposta do Presidente do Conselho,
exonerar o tonente·coronl'l do estado-maior Fernando
dos Santos Costa, Mínistro da Defesa Nacional, do exercicio interino das funções de Ministro do Exército, para
as quais havia sido nomeado nquanto durasse o impedimento do respectivo ~finistro, lugar que mo apraz declarar o. erc u com zelo, inteligência e acendrado patriotismo.
Publique-soo
Paços do Governo
lQ;)ü. -

A:,TÚ:lO

da República,

ÓSCAR

nio de Oliieira Salazar.

DE FRAGOSO

26 do Agosto de
- Antó-

C.\IUlO~A
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11- mUDANçAS
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do Exército _La
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DE SITUAÇAO
Direcção.Geral

- 2.& RepartiçAo

Por portaria de 31 de Julho de 1950:
Quadro da arma de artilharia

Capitão de artilharia, supranumerário nos termos da
segunda parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. 028:401,
substituído pelo Decreto-Lei n. o 32:692, de 20 de Fevereiro de 1943, do regimento de artilharia n." 6,
onde continua coLocado, Carlos Augusto Nunes, para
preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada polo Tribunal do Contas em 26 do Agosto do 19.~0.Nilo silo
devidos emolumentos,

nos termos do Decrete

n.· 22:257).

Por portaria de 11 de Agosto de 1950:
Supranumeràrio

Tenente-coronel de artilharia, adido, promotor de justiça
do 2.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, Emídio
José Crujeira de Carvalho, nos termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Decreto-Lei n." 28:401, substituído
pelo 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 considerado nesta situação desde 11 de
Agosto de 1950.
(Vis alta pelo Trlhunal do Contai om 26 de Agosto de 1950. Nilo
silo devidos emolumentos, n08 termo. do Decreto n.· 22:267).

Por portarias de 18 de Agosto de 1950:
Adido
Capitão do serviço de administração militar, da Manutenção Militar, Fernando de Matos Ferreira, por ter
sido nomeado, por portaria desta data, para o desempenho do cargo de chefe da 3. a Secção dos Serviços
de Contabilidade da referida Manutenção, devendo ser
considerado nesta situação desde Q de Agosto de H150.
(Anotaila

polo Tribunal

do Contas 0'0 2' d. Ago.to de 1950)

2.' Série
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Supranumerário

Major do serviço de administração militar, adido, .JOSÓ
Domingos Lampreia, que, do regresso do Ministério
<las Finanças, em serviço na Guarda Fiscal, 80 apresentou em 1J do Agosto de 1950.
(Vísnda polo Tribunal d o Contas em 28 do Agosto do 1950. Não
são devldos emolumentos,
nos termos do Decroto n." :!2:257).

111- PROMOÇOES
~linistério do Exército -I.

a

DirecçAo-Geral-

2.8 Repartição

Por portaria de 2 de Agosto de 1950:
Quadro de oficiais

médicos

Tenentes médicos, os alferes módicos, no quadro, António de Brito Correia Anacleto, José Manuel Maria
Arrais Pedroso Flores, António Correia Fernandes,
Fernando Manuel Ferreira Baptista Viegas, Joaquim
Luis da Silva Santos e Mário de Figueiredo Veloso.
(Visada pelo Tribunal do Contas em 26 de Agosto do 1950. Silo
duvídos emolumentos, DOS termos do Decreto n.? 22:251).

Por portarias de 24 de Agosto de 19150:
Direcção da Arma de Cavalaria

General, director, o brigadeiro de cavalaria, inspector
da 3. a Inspecção do Cavalaria, Alfredo Narciso de
Sousa.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Brigadeiro, director, o coronel do serviço do administração militar, supranumerário,
director do mesmo
serviço, Eduardo Rodrigues Noto de Almeida.
(Visadas polo Trlhunal
ouvidos emotumuntca,

do Contns em 28 <lo Agosto do 1950. São
n08 te rmo s tio 1)o(~roto n." 22:257).
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E TRANSFERÊNCIAS

Ilirecçãu-Ileral

«

2.& Repartição

Por portaria de 11 de Agosto de 1950:
Regimento de artilharia

Tenente-coronel de artilharia,
José Crujeira de Carvalho.

Por portada

antiaérea

fixa

supranumerário,

Emídio

de 18 de Agosto de 1950:
Manutenção

Militar

Chefe da 3.:1 Secção dos Serviços de Contabilidade, o
capitão do serviço de administração militar, no quadro
dos mesmos serviços, Fernando de Matos Ferreira,
nos termos da alínea c) do artigo 24.° e artigo 110.°
do Decreto n." 16:696, de 9 de Abril de 1929, e de
harmonia com o Decreto n." 18:074, de 11 de Março
de 1930, na vaga do capitão Rodrigo de Matos Azevedo Leal Júnior, que, por portaria desta data, transitou na mesma aituação de adido para o Ministério
das Colónias, pelo que ficou exonerado daquele cargo.
(Víanda pelo Trlhunnl
vidos omolumontos,

Por portaria
Ministério

do Conta. om 26 do Agosto no 1050. São denos termos do DOCl'otO li.O 22:257).

de 26 de Agosto de 1950:

da Exército - 2.' Direcção-Geral-

I.' Repartição

Capitão de infantaria, do batalhão de caçadores n.? 5,
Manuel Amadeu Gomes Madail de Sousa Telos,
Batalhão de caçadores n. ° 5

Capitão de infantaria, do batalhão
António Monteiro Portugal.
Regimento de lanceiros

de caçadores n. o 6,
n.O 2

Major de cavalaria, no quadro da arma, oficial às ordens de S. Ex. o o Presidente da República, Mário
Álvaro de Carvalho Nunes, para os efeitos da alíuea a)
do § único do artigo 71.° do Decreto-Lei n.? 3G:304,
de 24 de Maio de 19-1-7.
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Por portaria de 30 de Agosto de 1950:
Regimento de infantaria

n.O I

Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria
n.? 7
José Frederico
Porto Assa Castel-Branco,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
n.O 19

Batalhão independente de infantaria

Comandante,
o tenente-coronel
de infantaria,
2.° comandante do regimento
de infantaria
n. ° 7, Alfredo da
França Dória Nobrega.
Batalhão de caminhos de ferro

Comandante,
o tenente-coronel
ção da arma, Luis Gonzaga
Direcção

de engenharia,
da direcdos Santos Moura.

do Serviço de Administração
Inspecções

Subinspector,
o major
litar, supranumerário,

Militar

do serviço de administração
José Domingos Lampreia.

mi-

~
V-OECLARAÇOES
Ministério do Exército-I.a

2.a Repartição

Oirecção.Geral-

1) Contam a antiguidade
dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas
os seguintes
oficiais, promovidos
pela presente
Ordem
do Exército:
Corpo de generais

General Alfredo
de 1950.

N arciso

de

ousa,

Serviço de administração

Brigadeiro
Eduardo Rodrigues
24 de Agosto de 1050.

Neto

desde

12 de Julho

militar

de Almeida,

.lesde

Adolfo do Amaral Abranclies Pinto.
Está

conforme.

o Ajudante-General,

,

I·

11 I

,

MINISTERia DO EXERCITO

do

Ordem

2.&

Série

30 de Setembro de 1950

N.o 12

o

Exército

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- DECRETOS

Ministério

E PORTARIAS

do Exército - Repartição

do Gabinete

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelos Ministros da Defesa :Nacional, do Exército c dos Negócios
Estrangeiros,
nomear para o cargo do adi (lo militar e
aeronáutico
~l Embaixada
de Portugal
em Washington,
c.om representação
nos organismos
do Pacto do Atlãntico ,
coronel do corpo do estado-maior
.J úlio Carlos
Alves Dias Botelho Moniz, quo fica oxouerndo (las funções de adido militar it Embaixada
de Portugal em Madrid.

°

1Iinistórios
da Defesa N acioual, do Exército
o dos
Negócios Estrnngeiros,
2 do Setembro do 1\)50. - O Ministro da Defesa Nacionul , Fernando dOI!Santo» C08ta.O :\linistro (lo g_-ército, Adolfo do Amaral Abranches

Pinto. -- O 'Jlinistro dos
~b'séll;o T71'íssimo

('II

,"r

egú('ios Estraugeiros,

Paulo

Ilha .

. MaJ)(la o Governo (la lV'pública Portuguesa,
pelos Mimstros das Finu nças O do K'('I'cito, que ao coronel .Júliu
Carlos A h e' Dias Botelho 'Jloniz, nomeado para o cargo
de adido militar cm \Vashingtoll,
COlll rppI'osoJltação
!lOS
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organismos
do Pacto do Atlautico , seja abonada, além
das despesas
com transportes,
a ajuda de custo diária
de 650t$ e, a titulo de despesas de representação,
a importância de 12.0U01'5 por cada trimestre,
tudo em conta
da verba do capitulo 1.0, artigo 6.°, D.O 1), alínea e), do
orçamento do Ministério do Exército.
Ministérios
das Finanças
e do Ex0rcito, 8 de Setemhro de 1950. - O Ministro das F'inanças, Artur Aglledo
de Oliveira. - O Ministro do Exército, Adolfu do Ama-

ral Abranchee Pinto.
Ministério do Exército - 3.

-a

Direcção-Geral-I.

a

Repartição

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros das Finanças e do Exército, nos termos do artigo 53.° do Decreto-Lei
n.? 30:874, de 13 de Novembro
de 1940, alterado pelo Decreto-Lei
n.? 3G:237, de 21 de
Abril de 1947, e artigo 10.° do Decreto n." 34:366, de 3
de Janeiro de 194:5, nomear para frequentar,
em Inglaterra, o curso de engenheiro
aeronáutico
o capitão de
aeronáutica
Mário Alvarenga Rua.
Ao referido oficial será abonada uma ajuda de custo
diária de 3006, bem como o necessário para despesas de
transportes
em viagens de instrução (jue façam parte do
curso e matriculas,
o que tudo será pago pelas verbas inscritas nos artigos 114.°, n.? l)-b\ 11:).°, n.? 1)-b),
e n." Ll G.", 11.° l)-a) do capitulo IV do orçamento do Ministério do Exército para o corrente ano.
Ministérios
das Finanças
e do Exõrcito, 8 de Agosto
de 1950. - O Ministro das Finanças,
Artur j[Juedo d«
alheira. - O Ministro (lo J~xél'('it(), interino, Fernando

dos Santos Custa.
Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros
das Finançus
e do Exército,
nos termos do
artigo 34.° do Decreto-Lei
11.° aO:2G-t., de 10 de Janeiro
de 1940, e artigo 10.° do Decreto 11.° H..j.:3(\G, de H de
Janeiro de 19-t.:), nomear para. frequentar
a. 11~HcolaSuperior do Guerra de Paris o tenente-coronel
do corpo
do estado-maior
Carlos 1\figu01 Lopes da Silva Freire.
Ao referido oficial será abonada uma ajuda do custo
diárin do 3251, bom como o uocossúrio
para despesas
de transportes
om viagens de instrução que íuçam parte
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do curso e matriculas,
o que tudo será pago pelas verbas
inscritas nos artigos 114.°, n." ~), alínea b), 115.°, n.? 1),
alínea b), e D.O 116.°, n." 1), alínea a), do capitulo IV do
orçamento
do extinto Ministério da Guerra para o corrente ano.
Ministérios das Finanças e do Exército, 13 de Setembro
de 1950. - O Ministro das Finanças, Artur Aguedo de
Oliveira. - O Ministro do Exército,
Adolfo do Amaral

Abranches Pinto.

_<::>c-~--II -

MUDANÇAS

Ministério do Exército-La

DE QUADRO

Direcção Geral- 2. a Repartição

Por portarias de 22 de Setembro de 1950:
Têm passagem ao quadro permanente da arma de infantaria, nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei
n, ° :3G:237,
de 21 de Abril de 1947, por terem concluído no oao
lectivo de 19-i9-1mO o respectivo
curso da Escola 0.0
Exército,
os seguintes oficiais milicianos:
Para o regimento do infantaria n.? 7, o alferes miliciano
de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n.? 4,
Amílcar Alexandre
Martins ; para o regimento de infantaria
n.? 9, o alferes miliciano de artilharia,
do
regimento do artilharia ligeira n. ° 1, Francisco J osé
Soares Ogaudo ; para o regimento de infantaria n.? 11,
os tenentes milicianos,
de infantaria,
do batalhão de
caçadores n.? :?, Virgilio António Alvo» Guimarães e,
do artilharia,
(lo regimento de artilharia ligeira n. ° 4,
Carlo::1 Albort« <la ROl'ba GOJlles.
Têm passa~elll ao <PWdl'O permanente da arma do artilharia, nos termos do artigo :.?O do Decreto-Lei n.? :.3li:~37,
de :.?1 do Abril de 1 n47, ~pO!' terem concluído no ano lectivo de 1\l-t.\l-19~)O o respectivo curso da Escola do l,jxórcito, os seguintes oficiais milicianos :
Para o rogirnonto
de artilharia
ligeira n.? 1, o alferes
miliciano de infantaria, do hatalhâo do ea<:adoreK 11.° ~,
.1úlio V oiga Si mito; pam o regimon to de artilharia
ligeira n." -i, o ulfcrcs miliciano (lo infantaria, do batalhiio do (':lI;a(loro, n." li, Delfim Nunes i para o grupo

üOH
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de artilharia
de guarnição,
os alferes milicianos,
de
infantaria,
do batalhão do caçadores 11.0 0, Manuel de
Carvalho Garcia o, do artilharia, do grupo do artilharia
contra aeronaves n, ° :3, António da Silva Pereira; para
a bateria indopendente
de defesa de costa n.? 1, o alferes miliciano de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n.? ;>, Joaquim Humberto da Sih'a Porto Oneto;
para a bateria indepondcnto
de defesa <lo costa n. ° ;>,
o alferes miliciano do infantaria,
110 regimento
do infantaria n.? 11, Fernando
Augusto Lopes.
'I'ôm passagem ao quadro permanente da arma de cavalaria, nos termos do artigo :3.0 do Decreto-Lei
n.? i)G:237,
de 21 de Abril de 11:147, por terem concluído no ano
lectivo de 1949-1950
o respectivo
curso da Escola do
Exército,
os seguintes oficiais milicianos:
Para o regimento de lauceiros n.? 1, os alferes milicianos
de cavalaria,
da mesma unidade, Manuel Felisberto
Martins Rodrigues e Rogério Montofalco Sarmento Pereira.
Têm passagem ao quadro permanente
do serviço de
administração
militar, nos termos do artigo ~.o do Decreto-Lei n. ° 3G::?37, do 21 do Abril do 19..!7, por terem
concluído no ano lectivo de 1!)._j.9-10i>0 o respectivo curso
da Escola do Exército,
os soguintes oficiais milicianos:
Para a 3. a Repartição
da 2. a Dírocção-Gorul
deste Ministério, os tenentes milicianos, do infantaria,
(lo centro
de mobilização de infantaria n.? 7, João da Cruz Quintino e, do serviço do administração
militar, do centro
de mobilização do administração
militar n. ° ~, António
C01TOlo de Ávila; para a E~H'ola Prátieu de Infantaria,
o tenente miliciano de infantaria,
do batalhão do caçudores n.? 4, .Iosé Maria dos Santos; para o batalhão
independente
de infantaria n. ° 17, o tenente miliciano
elo infantaria,
do regimento de infantaria n." 10, Armando Brito Martins Coelho; para o batalhão indopondento de infantaria
1)'° 10, o tenente miliciuno
de infantaria, do batalhão do caçudores u." 7, Febo Luz lla
Mota Furüulo ; para () batalhão do r-açndores n.? D,

o tenente

miliciuuo

lk infuuturiu,

do batalhão

de c:l<;a-

dol'l''l 11.° 1, Ilor[ll'io 1\1:\III1t'1da Üostn Vil'int Coolho ;
!,llra ti base at-L'Oa 1)'° H, o alferes Jlliliciano do artilharia, do regimento (lc urtilhuriu n." (), J\fúl'in da ~ilva

ORDEM

2.· Série

DO EXÉRCITO

N." 12

609

Salsa; para a base aérea n." 4, o tenente miliciano de
infantaria,
do centro de mo bilizacâo de infantaria n. ° 9
Casimiro Cândido de Abreu e Silva.
'
(Visadas
pelo TrIbunal de Contns em 29 de Hotemhro do 1950. Nilo
são dovldos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22:257).

111- MUDANçaS

Ministério

DE SITUAÇAO

do Exército -I. a Direcção-Geral-

2.

a

Repartição

Por portarias de 1 de Setembro de 1950:
Deixa de ser considcrado
na situuçâo de adido no Ministério das Colónias, em comissão militar na colónia
de 8. 'I'orué o Príncipe, «ontinuando,
porém, na situação do adido no mesmo :\Iillistório, mas na colónia de
Angola, o capitão de artilharia Lúcio Jacinto Nunes,
devendo ser eonsiderudo
nesta situação desde 17 de
Agosto de 1950.
(Anotada

polo Trlhunnl

<lo Contns

om 8 de Setombro

de 1950).

Adidos

Tenoute-corouel
do infantaria,
«omaudanto
do batalhão
do cnçadores 11.0 ;l, Manuel Abrunhosa
do 1\1atOH, pOI'
ter ~ido nomeado,
por portaria
do ~8 do Julho do
1I)i)0, comaudante militar, interino, da colóniu da Guiné,
1I0S termos
da alínea ó) do artigo 0.0 do Decreto
11.° )3ü:019, de 7 de Dezembro
de 19-1-6, devendo SOl'
cousiderado
nesta situação desde H\ do Agosto de

1!.l[)O.
Capitão do corpo do estado-Uluior, do Instituto de Altos
Estudos Militares, Hermes do Araújo Oliveira, por ter
sido nomeado para deseuipenhur
urna comissão de serviço militar, na colónia do l1oc;amhique,
r-orno subchefe do cstado·maior,
nos termos da ulínea b) do
artigo 3.0 tIo Decreto n." ;}(i:019, de 7 de Dezembro
de 1946, dovcudo SOl' considerado nesta situação desde
se de Agosto de 19~)O.
Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 12,
Orlando da Silva Andrade,
pOI' ter sido requi~itado
para desompenhar uma comissão de serviço depondente
do ~[inistóJ'io do Interior,
na Políciu do S0gurallr,a

Pú blicu, devoudo

~o do

Agosto

:4\'1'

eousidurudo

de 105U.

nesta situa<;iio dosdo
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Capitão de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 13,
Múrio Cândido de Sanches Vaz, c alferes do infantaria, do batalhão de caçadores D.O 8, Domingos Gaspar
Moniz Coelho Fernandes
de Almada o, do batalhâo
de caçadores n.? 9, BrlleHto Viana Pereira da Cunha,
por torem sido nomeados pura desempenhar uma cornissão de serviço militar no Ministério das Colónias, na
colónia da Guiné, nos tormos da alínea c) do artigo :3.0
do Decreto H.O 3G:019, de 7 de Dezembro
de 1946,
devendo ser considerados
nesta situação desde 1() de
Agosto de 1050.
Tenentes do infantaria,
da Escola do Exército, João Romígio dos Santos e Renato Fernando
Marquos Pinto,
por terem sido nomeados
instrutores
do infantaria
daquela Escola, por portaria desta data, desdo quando
devem sor considerndcs
nesta situação.
Alfores de infantaria,
elo regimento do infantaria n.? 10,
Abílio Eurico Castelo da Silva, por tor sido nomeado
para desempenhar
uma comissão ele serviço militar no
Ministério das Colónias, na colónia de Timor, nos termos da alínea b) do artigo 3.° do Decreto n.? 36:019,
de 7 de Dezembro de 19-16, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 do Agosto de 1950.
(Anotadlls

pelo Tribunal

de Contai

om 8 do Sotom!>ro de 1950).

Quadro da arma de infantaria

Capitão de infantaria,
adido, .T osó N ognoira da Costa
Branco, qno, de regresso do Ministério das Colónias,
na colónia de Timor, se apresentou
om :!:> de Agosto
de 19~)0, para preenchimento de vaga no quadro.
Alferes de infantaria,
adido, José Farinha
dos Santo!'
Tavares,
que, de regresso do Ministério das Colónias,
na colónia de Timor, se apresentou
cm :!f> de Agosto
do 1950, vara preenchimento
de Yaga no quadro.
(Visadas poro Tribunal
do Contas 0111 11 de Setombro de 19jO. Ni\o
são dovldos omolumontos,
n08 termos
do Oocroto n.· 22:257).

Quadro da arma de cavalaria

Tenente do cavalaria, adido, Jorgo Luís Ferreira Osório,
que, do regresso elo Ministério do Intorior, om sorviço
na Guarda Nacional Ropublicanu,
se apresentou
cm
15 de Agosto <lo 19:)0, para preenchimento
de Yaga
no quadro.
(Vjsadtl pulo Tribunal
do Coutns om 11 do SOlo",1>ro do 1950. Nilo
!ião dovídos omotumontos,
nos termos do J)ecreto 11.022:257).
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Reserva

Tenente-coronel
miliciano de infantaria
do extinto quadro especial,
comandante
do batalhão
de caçadores
n.? 10, José Francisco Gonçalves Sovivas, e capitãis :
de infantaria,
Manuel Luciano Dias e, de artilharia,
Raul de Castro Caria, ambos adidos, em serviço no
Ministério
das Colónias, nos termos da alínea a) do
artigo l:.?o do Decreto-Lei
n." 30:304, de 2J de Maio
de 1037, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 9 de Agosto, 30 de Abril e 25 de
Junho de 19,')0.
(Visada pelo 'l'rlbunal do Contas em 11 de Setembro de 1950. Nilo
são devidos emolumentos,
nos tormos do Decreto n.· 22:257).

Reforma
(Despacho do 21 do Agosto de 1950, da Caixa Gorai de Depôstros, Crédito e Provldêncí n, publícado no Diário do Governo
n,? 195, 2.a sério, de 22 do mesmo mês O ano).

General A lberto Guerreiro
Peixoto e Cunha; coronéis:
de infantaria, Bernardino de Sena Lopes, Raul da Silva
'I'avares, J 0110 Rodrigues
Baptista O Mário Sílvio Ribeiro do Meneses e, de artilharia,
Fomaudo
Cardoso
do Albuq uerquc ; tenentes-coronéis
: de infantaria, Henrique Gomos P, do extinto quadro auxiliar de engenharia, JO;;l~ AUgUOitO Marques ; capitães:
de infantaria,
Francisr-o de Salos Gulvão Mendes, Francisco Augusto
(la Cunha, Manuel :\firaulla Branco o Tibério Pereira
da :-;ilnl: do cavaluria, J osé Maria Ferreira
da Cunha
Júnior e António G onçalves e, do serviço de administração militar, ~l!lrio Rodrigues de Oliveira, todos na
situação do reserva,
nos tonnos da alínea a) do artigo 13,0 <lo Decreto-Lei
n.O 3G:304, de 24 do Maio
de 10J 7, devendo
ser considerados
nesta situação,
rospcetivamcute,
desde 9 o :?9 de Abril, 7, 10 e 13 de
Maio. 1 de Abril, 10 e 18 do ~faio, 20 de Março,
2:3 do Abril, 9 e 11 de :\1aio, 10 o 27 de Março e :3 de
Fevereiro de 19~)O,
(:\ão carece do visto ou anotaçll.o do Tribunal

de ContaI).

SlIp ranumerárlcs

Capitães de iufuntarin,' do regimento de infantaria n. o 8,
Ernesto Aérgio Jaime 1..(':11P, do regimento de infantaria n." 1~, .Iouquim João Gil Júdico, nos termos da segunda parte do artigo ~)8.o do I Iecroto- Loi a. o 28:J01.
sub tituírlo pelo Decreto-Lei
n." :3:.?:W~, de 20 de Fe-
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vereiro de 19-13, e da Portaria
n.? 11:079, de 31 de
Agosto de 19-![), por fazerem parto das forças expedicionárias ao Estado da índia, devendo ser considerados nesta situação, rospoctívamonto,
desde 8 de Julho
e 29 ele Agosto de 1950.
Capitão veterinário,
adido, Aires Rangel Coelho de Almeida, que, de regresso do Ministério do Interior,
do
Horvi<,'o na Guarda Nacional Republicana,
so apresoutou em 23 de Agosto de 19;)0.
Alferes de infantaria,
do batalhão
do cuçadoros n.? 8,
Manuel Alexandre
Pinto de Abreu, nos termos da segunda parto do artigo 58.° do Decreto-Lei
n.? 28:401,
substituido pelo Decreto-Lei n.? 32:G92, de 20 de Fevereiro de 194:3, o (la Portaria 11.° 11:079, (lo B1 de
Agosto de 19J5. por fl~zcr parto das forças expcdieionúrias ao Estado da Iudia, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Agosto do 19:)0,
lVIsadas pelo Tribunal
do Contas eui 11 do Setombro do 1050. Não
silo devidos emotumeuros,
nos tormos do Doereto n.· 22:~57).

]>01'

portarias de 8 de Setembro de ll)':;O:
Adido

'I'enoutc-coronel
do scrvico de administrucâo
militar, da
Mauutcncão Militar, Augusto Cnrlo H do Pina 'I'ormenta,
por ter sido nomeado director da }\bnutenção
Militar,
por portaria dosta data, devendo Ror considerado nesta
situução dmHle 24 de Agosto do 1050.
(Anotada

pulo 'I'rtbuual

de Contas

em 11 do Setembro

Quadro do serviço de administração

Major

do serviço

de administração

do 19~0).

militar

militar,

supranumeonde
continua
colocado,
José Domingos
Lampreia,
para
preouchimonto
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria,
(Visada 1>010 Trlbuunl
do Contas em lü do Setnmhro do 1950. Nilo

rário, da direcção do mesmo serviço (l nspccçõcs),

aão dnvldos

emctumontos,

JlOR

reemos

du Docroto n.o 12:261).

Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Tenente do quadro dos sorviços auxiliares do Exército, do
rl'gimcnto do infantaria n." :3, onde continua colocado,
A lfrcdo FOl'llandoH 0, ulforo« tIo 1Il(\!4111O q uud 1'0, do
rogimento do urtilhuria posada n." :.3, onde tuiuhém
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continua
colocado,
J osé Eugénio
Maria Cabral de
Sampaio, ambos supranumcrúrios,
para preenchimento
do vaga no quadro, devendo ser considerados
nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Trlbunnl
do Contas em 16 do Set.mhro
são duvides omolumontos, U08 tormos do Docroto

de 1%0. Não
22:257).

0.°

Reserva

do serviço de administração
militar, do 1.0 grupo
do companhias
de subsistências,
Joaquim
do Melo
Póvoa,
nos termos da alínea a) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n. o 3G:30,1, de 2,1 do Maio de 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Agosto
de 19;)0.

Capitão

(VI.ada pelo Tribunal
cio Contas em 16 do Sutombro de 1\J50. ~1\o
são ~l<.)vjllos emotumontos,
nus turmos do Decreto 11,022:257).

Supranumerártos

::\Iajor do artilharia,
supranumcrarro, JORé Frederico da
Silveira Machado, nos termos da segunda parte do artigo 58. o do Docroto- Lei n. o 28 :401, alterado pelo
Decreto-Lei n.? 32:G92, de 20 do Fevereiro de 1943,
o da portaria n.? 10:G20, do 11 do Março do 1944,
por ter sido colocado no regimento do artilharia antiaéroa fixa, por portaria
desta data, desde quando ('
considerado
nesta situação.
'Major do serviço do administração
militar, do comando
mil itar da Madeira, Carlos .T osé (la Silva o alferes do
qU(1I1ro dos serviços auxiliares do Exército, no quadro
dos mesmos serviços, Duarte Henriq no Pinto Rocha
o Cunha 0, (10 rogimcnto do artilhnrin ligeira n.? 4,
Artur Macieira Cerveira, nOH termos da segunda parte
do artigo 58.0 do Dccreto-Loí n.? 28:401, alterado polo
Decreto-Lei
n.? 32:G!>2, <lo 20 de Fevereiro
de 1943,
e da portaria n.? 11 :U79, do :31 (lo Agosto de 19,15,
por [azerom parte das Ú)J'(;US expedicionárias
ao lõstado
da Inrlin,
devendo
ser (,ollsirlor:Hlos nesta situação
desdo 24 do Agosto do 19;)0.
Alferes <lo quadro dos serviços auxilinres do Exórcito,
da Com panh ia disciplinar de Cubo Verde, suprauurnorúrio nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Docroto-Loi
u.? 28:401, modificado pelo artigo 1.0 do
Decreto u.? H2:692, de 20 do F0voreiro do 104:~, .JOHÓ
::\figl](,[ do Valo Coutinho,
<]I\f', do rogrosso
daquela
(·olllpallhia. ~o :I}lrc!'elltou ('I!l 12 do ,JunIU do 1950.
(Vload •• pelo Tribunal
do Contna em 16 do SotOlllhro do 1050. NilO
sno dovlelol "JUolullleutol,
no. tormo, do Deeroto
22:257).

II.·
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Por portarias de 15 de Setembro de 1950:
Adidos

Tenente-coronel
ele artilharia, promotor de justiça do
2.0 Tribunal1\lilitar Territorial de Lisboa, Mário Norberto Nunes, por ter sido nomeado para o referido
cargo por portaria desta data, desde quando é considerado nesta situução.
Capitão de infantaria, do Instituto Profissional elos Pupilos do Exército, .JOSÓ Policarpo Mondes Dias, por
ter sido nomeado secretário e presidente do conselho
administrativo do mesmo Instituto, por portaria de 14
de .Julho de 1950, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Agosto de 1950.
Alferes de infantaria .José de Vilhena Ramires Ramos e
.José Maria Rodrigues Coelho, ambos da escola prática da arma, por terem sido nomeados para desempenhar uma comissão de serviço militar no Estado
da India, nos termos da alínea c) do artigo 3.0 do Decreto n." 36:019, de 7 de Dezembro de 1946, devendo
ser considerados nesta situação desde 31 de Agosto
de 1950. (Anotadas pelo Tribunal de Contas em 22 de Sotombro de 1950).
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel de artilharia, supranumerário,
do regimento de artilharia pesada n.? 2, ondo continua colocado, António Marques da Costa, para preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Visada polo Tribunal de Contas em 28 de Setomhro do 1950. Nilo
são devidos emolumentos, nos termos do Decreto n.o 22:257).

Reserva

Major de infantaria, do regimento de infantaria n.? 1,
Alipio da Silva Vicente, 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
30 de Agosto de 1900.
(Visada
são

polo Tribunal de Contas om 25 do Setembro de 1050. Não
devidos omolumontos, nos termos do Decroto n.? 22:257).

Supranumerário

Major de artilharia, do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Artur José Taveira Pereira, nos termos da Hegunda parte do artigo f)8.0 do Decreto-Lei u." 28:401,
de 31 de Dezembro de 1937, substituido pelo ar-
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tigo 1.0 do Decreto-Lei n.? 32:692, de 20 de Fevereiro de
1943, e da Portaria n. o 10:620, de 11 de Março de Hl44,
por ter sido colocado naquele regimonto por portaria
desta data, desde quando é considerado nesta situação.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 28 de Sotombro do 1950. Não
8110

devidos

emolumontos,

nos termos do Decreto

n.· 22:257).

Por portarias de 22 de Setembro de 1950:
Deixa de ser considerado adido em comissão militar na
colónia de Macau desde 2 de Setembro de 1950, continuando, porém, na mesma situação de adido desde
a mesma data, em comissão civil como secretário do
govornador daquela colónia, o capitão de artilharia
Almor Branco Baptista.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas am 27 de Setombro

do 1950)'

Adidos

Major do serviço de administração militar, do Colégio
Militar, Francisco Garcia de Brito, por ter sido nomeado professor do referido colégio por portaria do
8 de Setembro de 1950, desde quando deve ser considerado nesta situação.
Majores do serviço de udmiuistração
militar, do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Henriquo
Lorena Ermida e José Domingos Lampreia, por terem
sido nomeados professores efectivos do roferido instituto, por portaria de 8 de Setembro de 1950, desde
quando são considerados nesta situação.
Capitão de infantaria, do batalhão do caçadores n. 08, José
de Oliveira e Silva Rebolo Espanha e, tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria n." 8, Rodrigo de
'Melo 'I'udcla Laranjeira, por terem sido nomeados
para desempenhar urna comissão de sorviço militar,
o primeiro na colónia de S. 'I'orné e Príncipe, nos
termos da alínea b) do artigo 3.0 do Decreto n." 36:019,
de 7 de Dezembro de 1\.")46,e, o segundo, no Estado
da India, nos termos da primeira parto do artigo 2.° do
citado Decreto u.? 36:010, devendo ser conHiderado~
nesta situação, respoctivameute, desde 12 do Setembro
O 25 de Agosto de 1950.
(Anotadas

polo Tribunal

de Contas om 27 de Setomhro do 1050).
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Reserva

Major do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, do Supremo Tribunal Militar, José Carvalho Pereira, nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do Decreto-Lei n. o 36:304, de 24 de Maio de 1947, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro
de 1950.
(Visada pelo Tribunal
de Cont •• em 29 do Sotombro de 1950. Não
são dovidos omolUlOontos,
DOS tormos do Decreto no· 22:251).

~--IV - PROMOÇOES

Ministério

do

Exército - I.a Direcção-Geral

- 2.

a

RepartiçAo

por portarias de 8 de Setembro de 1950:
Ministério do Exército - 2.' Diracção-âeral

- 3.· Repartição

Tenente-coronel
do serviço de administração
militar,
o major do mesmo serviço Sebastião Martins Peres
Gomes, adido, em serviço no Instituto Profissional dos
Pupilos do Exército.
Regimento de infantaria

n.· II

Alfore» miliciano de infantaria, o aspirante a oficial miliciano de infantaria Fernando Augusto Lopes, contando a antiguidade desde 1 de Novembro do 1947.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.O3

Alferes miliciano de artilharia, o aspirante a oficial miliciano de artilharia António da Silva Pereira, contando
a antiguidade desde 1 de Novembro de 1945.
Instituto de Altos Estudos Militares

Major, o capitão do corpo do estado-maior Joaquim
Luz Cunha.
(Visadas pelo 'I'rtbunu]
devido. omotumontos,

da

do Contas om 16 de Sotombro do 1950. São
nOI termos do Docraro n.o 22:257).

Por portarias de 15 de Setembro de 1950:
Inspecções do serviço de administração militar

Tenente-coronel miliciano do serviço de administração
militar, do extinto quadro especial, o major miliciano
do mesmo serviço e extinto quadro JOSl' Rebelo de
:Magalhrles.
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Escola Prática de Infantaria

Alferes,
os nspirantos a oficial do infantaria José de Vilhena Ramires Ramos o José Maria Rodrigues Coelho.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alfores, os aspirantes a oficial de infantaria Viriato
cal' Pires da Silva e Virgílio Martins Raposo.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
tos Hafael.
Alferes, o aspirante
Santos Pinheiro.

O

Luís dos San-

n.O 5

a oficial de infantaria

Regimento de infantaria

Alferes,

n. ° 4

a oficial de infantaria

Regimento de infantaria

António

Guilhormino

"Morais Castro.
Regimento de infantaria

Alferes, o aspirante
Freixo.

a oficial

n. o II

de infantaria

Regimento de infantaria

Alferes,
os aspirantes
a oficial
Jaime Vilas Boas Vieira Soares
Regimento de infantaria

Manuel

Regimento de infantaria

o aspirante

a oficial

O

do infantaria
Alberto
o Artur Lourenço.
n.O 14

o aspirante
Vir-ira dos Hantos.

a oficial

Leandro

Mo-

n. o 15

do infantaria

Batalhão independente de infantaria

Alteres,

Dias

n. 13

Alferes, o aspirante a oficial de infantaria
reira Pereira Soveral.

.A lferos,

dos

n. o 9

aspirante a oficial de infantaria

de Carvalho

Amíl-

J osó Lopes.

n.O 17

de infantnria

Batalhão independente de infantaria

Hui Artur

n. 18
O

Alíoros,
os aspirantes
a oficial, <10 infantaria
António
Afonso Yiega~ Va», António .\1\":\1'0 Foito dos Santos
e António Guilherme <la Silva de Sousa.
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Batalhão de caçadores n. 3
O

Alferes,
os aspiruntos
a oficial de infantaria
Armindo
Carlos do Oliveira Afonso o Carlos Alfredo Guedes
Pinto Vilela.
Batalhão de caçadores n.o 4

Alferes,
o aspirante
dos Santos Reis.

a oficial

de infantaria

Pedro

João

Batalhão de caçadores n.o 7

Alferes,
os aspirantes
a oficial do infantaria
António
Fernandes
Morgado o Frederico
A volino do Gusmão
Guterres Pimentol da Fonseca.
Batalhão de caçadores n. o 8

Alferes,
Lopes

os aspirantes
a oficial de infantaria, António
Cardoso Candeias o Arnaldo Dias Ribeiro.
Batalhão de caçadores n.· 9

Alferes,
os aspirantos a oficial do infantaria
Silva Osório Soares Carneiro e Manuel
elo Madureira Pires.

António

da

.J oão Borge~

Escola Prática de Artilharia

Alferes,
o aspirante
a oficial de artilharia
Sebastião Gama da Camuru Stone.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes, o aspirante a oficial ele artilhru-in
Vibres Cepeda.
(Visada. pelo Tribunal
duvídcs emolumoutos,

Domingo

Áh'aro

Manuel

do Contas em 2:; rlo Seternbro de 1950. São
JlOS termos (to Decreto
n.? ~~:~;11).

Regimento de lanceiros n. o I

Alloro», o aspirnnto a oficial do cavnlarin
Saraiva Lillla do Almoid» o Brito.
Regimento de cavalaria

Alíero»,
O~ aspiruntos
Ribeiro do Almeida
seca Dores.

11. o

(~al'los .loi'(~

3

a oficia l de cuvulariu Júlio Jos '.
Vt'I'g'as Rocha o Gahrie] da [,'IlII-

Regimento de cavalaria n.O 4

Alferes,
Ferreira
Durão.

O~

aspiruntos
Ivons Ferraz

:t

oficial (10 cnval.uin Ricardo
e liicarrlo 1<'01'11:111(10 Fcrrcir..
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Alferes, O aspirante
a oficial
dos Santos Teixeira.
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N," 12
n.· 5

de cavalaria

J OS(\ Alberto

Regimento de cavalaria n.· 6

Alfores, os aspirantes
a oficial de cavalaria Henrique de
Ataíde de ::-lousa Dias, Vítor José do Ataíde Saraiva
Marques, Mário António de Pádua Valente e Francisco
José 'Martins Ferreira.
(Visada pelo Tribunal
do Contas om 28 de Setombro de 1050. SAo
devidos emolumontos, nos termos do Docreto n.o 22:257).

Escola Prática de Engenharia

Alferes, os aspirnntes a oficial de engenharia,
da Escola
do Exército, Alvaro da Cunha Lopes e Manuel de
Mesquita Borges.
Base aérea n." I

Alferes,
os aspirantes
Duarte de Oliveira
Abelha.

a oficial de aeronáutica
António
Bolo e Ilídio Evangelista
Lopes
Base aérea n.O 2

Alferes,
os aspirantes
a oficial de ncronáutica
António
Celorico Borba da Silva e Febo Vargas do ~fatoH.
Base aérea n. o 3

Alferes,
os aspirantes
a oficial do aeronáutica
Hugo
Gonçalves
Damásio e Carlos Manuel de Oliveira Machado Ferreira dos Santos.
Grupo independente de aviação de caça

•\lfor05, o aspiranto
Morais Caldas.

a oficial da uorouáutica

(Vl'nclns pel o 'I'rtbunal
dnvtdos emotutnoruos,

'I'eotón io do

de Conta. um 2[, ,lo Setembro do 10[,0,
IJO~ termos
do Docroto n.? 22:257).

Regimento de infantaria

sno

n.O II

Alferes,

o aspirnnto a oficiul do serviço dI' udmiuistrnção
militaI' Munuol ~ra['tins Pires.
Regimento de infantaria

Alferes,
militar

t)

nspirnuto
Eug('nio

n. o 15

a oficial do serviço <lo adminiHtra(:ão
.\f()!l~o Costa Rosa Percirn.

J
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Batalhão independente de infantaria

2.- Sl'rir

n.O 18

Alferes, o aspirante a oficial do sorvico de administr açâo
militar Luis Alberto de Sousa Baptista.
Batalhão de metralhadoras

n. ° 2

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de adminiatrução
militar António Augusto Gaspar Correia.
Regimento de artilharia

n.O 6

Alferes, o aspiran te a oficia I do serviço
militar Gonçalo Mendes da Maia.
Grupo de artilharia

de administraçâo

contra aeronaves n.O2

Alferes, o aspirante a oficial elo serviço
militar Eugénio Rodrigues Coelho.
Grupo independente de artilharia

do administrac;ão

de costa

Alferes, o aspirante a oficial do serviço de admiuístração
militar Eduardo José de Miranda Gomes.
1.° grupo de companhias de subsistências

Alferes, o aspirante
militar Francisco

a oficial do serviço
A ugusto Trigo.

(Visada pelo Tr-lbunnt
devidos emolumeutos,

ele administrnção

do Contns em 80 do Sotomhro do 1950. São
008 termos do Docroto
n.o 22:257).

Por portarias de 22 de Setembro de 1950:
Ministério do Exército - Repartição Geral

Major,

chefe,

socrotariado

o capitão do extinto quadro de oficiais do
militar, chefe, Jouqnim do Sousa Brites.
Quadro da arma de infantaria

'I'eucnto-coroncl,
recrutamento

() major do infnnlurin , do distrito d('
e !l1ohiJizu(:ão n." [l, Júlio Alberto UOlllPS

do Curvulho.
Major, () capitão do inluutari«,
no ([11:1111"0 da :II'lIl:1, 01"
laudo LIlÍs do Oliveira.
1\fujo!', o eapitilO do infantaria, da lli"i('O!a práticu da arma,
Munuel das Dores dos Sallto~ ~Iad('il'a Júnior.
Major, o capitão do infantaria, do regirueuto dI' illfantal'in
11.°

1, Cristóvâo

do Alijo \'idigal.
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Major, O capitão de infantaria, do regimonto do infantaria
n.? 13, Alvaro Maria Couceiro Neto.
Major, o capitão de infantaria,
do batulhão de cncadoros
n.? :~. João doí' Santos Pereira.
Major, o capitão de infantaria,
(lo batalhão do ongonhos,
Amadeu Soares Pereira.
:\fajor, o capitão de infantaria, <lo Dopóaito Geral de Material (lo Guerra, Mário José Pore ira da Silva.
Majores, o~ capitães (lo infantaria,
adidos, em serviço no
Ministério
do Interior,
na Guarda Nacional liepublicana, Jnimc José da Silva Pereira o António Amaro
Hom~LO.
Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel,
() major do artilharia,
chefe da soccão
técnica do Instituto
(lo Altos Estudos Militaros, António Aruújo de Almeida Curnpos.
:\fa.ior, o capitão do artilharia, <lo regimento do artilharia
ligeira n.? 2, José Pedro Porestrolo
de Barros Moura
Freire de Meneses.
Regimento de artilharia

;\l:~jor.

o capitão

de artilharia

n.O 6

Carlos

Augusto

Nunes.

Quadro da arma de cavalaria

'l'cncnto-coronol,

de cavalaria,
(lo regimento <lo
Eduardo do SouHa l\{artills.
::\Iajor, o capitâo do eavalaria, adido, em serviço no Ministério do Interior,
na Guarda Nacional Republicnn»,
J\ pio b'elisborto ~Tunes do Almeida.

cuvulnrin

o major

n. o 7, Hélder

Quadro de oficiais do serviço de administração militar

:\[a.ior, () capitão do serviço (lo ndministrução
militar, <la
:~." Ropurticão (la ~. a Direcção-Geral
deste Ministério,
Silvério Augusto Ponces Nunes .
.\!ajo!'. () capitão do serviço de administração
mil itnr,
adido, cm serviço na Manutcncâo
Militar, .TOS(; Luís
Ferrei ru.
::\{ajol', o capitão do serviço <II' adminiatrucão
militar,
adido, em serviço na Manutenção
Militar, Joiio 'relo
(1(' Moneses Cabral.
Governo Militar de Lisboa - Casa de Reclusão

:\11\jor,

comundaute,
o capitâo
Manuel Afonso Anta.

<10 infantaria,

comundante,

no
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Adido

Major,

O

capitão

do serviço

de administracão
militar,
Militar, António Júlio

adido, om serviço na Mnnutenção
Cantlhoiro

Margarido.
(Visadas 1'010 Tribunal de Contas 010 20 de Setembro de 10;'0. Sl\o
duvídos omolumontos,
nOS tormos do Decreto 11.' ~2:257).

v-

COlOCAÇOES,

EXONERAÇOES

Ministério do Exército _La
Por portarias

E TRANSFER~NCIAS

Oirecção-Geral-

2.a Repartição

de 1 de Setembro de 1950:
Escola do Exército

Instrutores
do infantaria,
OH tenentes
de infantaria, da
escolu prática
da arma, Renato Fernando
Marques
Pinto e, do batalhão de engenhos,
João Remígio dos
Santos,
nos termos da alínea a) do artigo 3•. 0 do
Decreto-Lei
n." 30:874, de 13 de Novembro
do 1040,
nas vague, respectivamente,
dos tenentes de infantaria
Carlos Mota de Oliveira e Eduardo Augusto das Neves
Arlolino, (lue, por portaria
de 17 de Março de 19;)0,
foram colocados na 3. a Direcção-Geral
deste Ministério, pelo que ficaram exonerados
das referidas funcoes.
(Visada 1'010 T'rfbun nl do Contas em 11 do Sotembro do 1950. SRo
devidos omo luurentos,
DOS termos do Docruto o.· 22:2(7).

Regimento de infantaria

n.· 7

Alferes de infantaria
Henrique Gambota Peres Brandão
c miliciano de infantaria Nuno Alvurcs Poroiru Coelho,
nmbo« do depósito de mobilização
das for<;HR expedicionárias 1IS colónias.
Regimento de infantaria

Alferes
(lo infantaria,
forças expedicionárias

n.· 10

do depósito d\J mobilizacão
das
hH colónias, F:lio Pires Aíroixo.

Batalhão independente de infantaria n.· 19

A lf('I'OS de infantaria,
ças e.·pedicionúrias
Nunes Prudente.

do depósito

do mohilizuçüo das IorltS «olóuiu», I~~duardf) Monteiro

2.' Série
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Batalhão de caçadores n. ° 6

Tenente
de infantaria,
forças expedicionárias
Correia.

do depósito de mobilização
às colónias,
Manuel de

das

.Jesus

Batalhão de caçadores n.O 8

Alferes miliciano de infantaria,
do depósito de mobilização das forças expedicionárias
~tR colónias,
Mário Pereira dos Santos.
Batalhão de metralhadoras

Tenente
de infantaria,
forças expediciouárius
riano Martins.

n.· I

do depósito de mobilização
às colóniaa, Vasco Artur

n. ° 2

Batalhão de metralhadoras

Oapitão
forças
Araújo
Alferes
forças
Ginja

das
Ma-

de infantaria,
do depósito de mobilização
das
expedicionárias
~tS colónias,
Mário Gustavo de
Barata da Cruz.
de infunturia,
do depósito do mobilização
dns
expedicionárias
às colónias, Aníbal J osé Mondes
Brandão dOH Santos Viegas.
Batalhão de engenhos

Alfere« de infantaria,
do depósito
forças expodicionárias
às colónias,
court Pestana de Vasconcelos.
Regimento de artilharia

de mobilização
das
António Paulo Bran-

ligeira n.O4

Alferes miliciano de artilharia,
do depósito do mobilização das forças expedicionárias
1tS colónias, JOf!Ó Luís
Gaivão da Câmara Lemos.
Regimento de cavalaria n.· 6

'I'enents
de cavalaria,
Ferreira
Osório.

no quadro

da arma,

Jorge

Luis

Dep6sito de mobilização das forças expedicionárias às col6nias

~apitrtiH de infantaria,
suprnnumerários,
do rogimento do
infantaria
u.? 8, Ernesto Sérgio Jaime Leal o, do regimento ue infantaria n.? 12, Joaquim João Gil Jútlico.
'I'onoutes milicianos
de infantaria,
do centro de uinbili:r,ac;iío de infantaria 11.° 1, António Multõs Bonovides 0,

onDEM
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<lo centro de mobilização
de infantaria
n.? 8, Carlos
<la Silva Pereira.
Alferes de infantaria:
supranumorário,
do batalhão do
caçadores
11.° 8, Manuel Alexandre Pinto de Abreu.

Por portarias de 8 de Setembro de 1950:
Manutenção

Militar

o tenente-coronel
do serviço de ndministrnçâo
da 3. a Repartição
da 2. a Direcção-Geral
(leste
Jl iuistério,
Augusto
Carlos de Pinn 'í'ormcntn. nos
termos do artigo 110.0 do Decreto n.? lG:Gnô, de H
de Abril de 1\)29, cargo de que trata o anexo ao Decroto n." 18:074, do 11 de Março do 1930, na vaga
do coronel Eduardo Rodrigues Neto de Almeida, que,
por portaria
de 30 ele Junho de 1950, foi colocado
na situação do suprunumorúrio,
pelo que ficou exonerado daquolo cargo.

Director,
militar,

(Visada palo Tribunal do Contas em 16 do Setembro do 19DO. l![o
devidos emolumentos,
DOS tormos do Decreto D. o 22:257).

Regimento de artilharia

:\Iajor do artilharia,
Silveira Machado.

antiaérea

supranumerário,

Grupo de artilharia

contra aeronaves

Capitüo de artilharia,
do Instituto
Iitaros, José Eduardo Reverendo
Hospital

militar

Director, () tenonte-coronol
viço do Saúdo Militar,

regional

flxa

José Frodorico

lla

n.· 3

do Altos Estudo»
da Conceição.

Mi-

n. o I

médico, ela Direcção (lo SerAníbnl dr Melo c Castro Sal-

ter rido
Depósito de mobilização das forças expedicionárias

às colónias

Major do serviço de administração
militar, supranumerário, do comando militar ela Madeira,
Cmlos J osé
ela Silva.
A lferos do quad ro dos serviços auxiliares
do K .ército,
1!O
quadro
dos mesmos serviços,
Duarte Henri CjUl'
Pinto Hocha e Cunha e, do regimento de m-tilhuria ligoira 11.° 4, Artur Mucioirr, Corvoira, ninhos Hupr:l1lllmerários.
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Por portarias de 15 de Setembro de 1950:
2.· Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Promotor
de justiça,
o tenente-coronel
de artilharia,
comandante
do grupo de artilharia
contra aeronaves
n. ° 2, ~Iúrio ~ orberto
Nunes,
nos termos
do artigo 292.° do Decreto n.? 11:292, de 26 de Novembro
de 1920 (Código de Justiça Militar), na vaga do tenente-coronel
Emídio José Crujeira de Carvalho, que,
por portaria de 11 de Agosto ele 19õU, transitou para
a situação de supranumerário,
pelo que ficou exonerado
do referido cargo.
T

(Visada polo Tribunal do Contas om 25 do Sotembro do 1~50. Nilo
são dovidos emolumontos,
nos termos do Deerolo n.· 22:257).

Batalhão de metralhadoras n.· I

A [feres d0 infantaria,
dos Santos

no quadro

da arma,

J osé Farinha

Tavares.
Regimento de artilharia antiaérea flxa

Tenente-coronel
de artilharia,
comandauto
do grupo independente
de artilharia de costa, Alexandre
António
Moura do Azevedo,
sem dispêndio para a Fuzonda
Nacional.
"\fajor de artilharia,
do regimento
de artilharia
ligeira
O
José Taveira Pereira, sem dispêndio para
H. 1, Artur
a Fazenda Nacional.
Direcção da Arma de Engenharia

Coronel
do engenharia,
da Inspecçiio
das Tropas
Trunsniissõce,
Flávio .T OSÓ Alvares dos Santos.

de

Pur portarias de 2:d de Setembro de 1950:
Escola do Exercito

Inslruun- do táctica do artilharia,
o tenente do artilharia,
(la hat0!'ia independente
do defesa do costu u." :~, ~[úrio
Belo (lo ('aryalho, 110~ termos (la alínea a) do artigo :32.°
do Dcnoto-Lei
n.? :30:874, (lo 1:3 (lo Novemliro
do
HHO, nu vaga (lo tenente de urtilbnria Fernando José
Tlcnriquo Ucb010 <1(1 Andrade, que, por portaria do :!
do Junho de lD;)O, f()i exonerado
daquele cargo.
("isada
pelo Tribunal
du Contai em 30 do Sotombro de 1950. S1\o
• devidos omolumoulol,
nos tormOI do Decreto n.· 22:267).
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Batalhão de caçadores

n.O 10

Alferes veterinário, no quadro dos oficiais veterinários,
Francisco da Silva Caio Falcão.
Regimento de artilharia ligeira n.· 5
Alferes veterinário, no quadro dOHoficiais veterinários,
Henrique Duarte Casquilho Barbosa.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

n.· 2

Comandante, interino, omajor miliciano de artilhuriu, do
extinto quadro especial, 2.° comandante, David da
Silva Rosado.
Regimento de cavalaria n.· 4

Capitão de cavalaria, do regimento do lancoiros n.? 1,
João Gualberto de Abreu de Barros Cunha, som dispêndio para a Fazenda Nacional.
Escola Militar de Equitação

Comandante do esquadrão de equitacão, o capitão do
cavalaria, do regimento de cavalaria n.? 8, Henrique
Alves Calado.
Tenente de cavalaria, do regimento de cavalaria 11.° Õ,
Jorge Eduardo Rodrigues y Teuório Corroia Matias.
I.· Tribunal Militar Territorial

de Lisboa

Presidente, o coronel do infantaria, tirocinado, chefe do
distrito do recrutamento o mobilização n." 15, Augusto
Bernardo de Freitas Júnior.

Por portaria de 29 de Setembro de 1050:
Ministerio do Exército - 2.' Direcção-Geral - I.' Repartição

'Major do serviço de administração
militar, no quadro do
mesmo serviço, João Teles Meneses Cabral.

'I'êm passagom ~L Escola Militar de Equitação os seguintes oficiais do extinto Depósito do Romouta :
'I'enente-coronel
de cavalaria,
Fonseca Salvação.

comandante,

Manuel da

2.' f;érie
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~fajor de cavalaria, 2.° comandante, Joí:io Eduardo Gamarro Barrento.
Capitães: de cavalaria, comandante do grupo de esquadrões, Fernando António Cerqueira da Silva Pais;
António Herculano de Miranda Dias e José Afonso
Rodes Sérgio; veterinário, Artur Rios Nunes Salvador;
do extinto quadro de picadores militares, António de
.Tesus Serôdio e, do quadro dos serviços auxiliares do
Exército, Bernardino Fernandes Coelho.
Tenentes: de cavalaria, João Carlos Craveiro Lopes e
António Augusto de Sampaio o Melo Pereira de AImoida o, do serviço de administração militar, Franklin
Luís Viana.
Alforos do cavalaria Eduardo Vaz Neto de Almeida.

Por portaria de 30 de Setembro de 1950:
Ministério

do Exército - 3.· Direcção·Geral

:\[a.ior do infantaria, no quadro da arma, António Amaro
Romão.
Direcção da Arma de Infantaria

M:\jores de infantaria, no quadro da arma, Amadeu
Soares Pereira e Oristóvão do Anjo Yidigal.
Regimento de infantaria

n. o 4

Ma.ior de infantaria, no quadro da arma, Manuel das
Dores dos Santos Madeira Júnior.
Rellimento

de infantaria

n.· 6

Cnpitão de infantaria, do batalhão do metralhadoras
Mário Garcia da Silva.
Regimento de infantaria

n." 3,

n.O 9

Mnjores de infantaria, no quadro da arma, .JorLOdos
Santos Pereira o Jaime José da Silva Pereira.
Batalhão de caçadores n." I

1[ajor de infantaria,
Couceiro Neto.

no quadro da arma, ~\h'aro Mário

Batalhão de caçadores n.O 8

~Iajor do infantaria,
de Oliveira.

no quadro da arma, Orlando Luis

ORDEM
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Regimento de cavalaria n.· 7

Major do cavalaria, da direcção da arma, Francisco António de Araújo de Azevedo Pimenta da Gama, para
os efeitos da alínea a) do ~ único do artigo 71.° do
Decreto-Lei n.? 3G:304, do 24 do Maio do 1947.

----

Ministério

do Exército';"

3.

a

Oirecção-Geral-

I.a RepartiçAo

Por portaria de 6 de Setembro de 1950:
Exonerados do professores eventuais dos cursos para
promoção a oficial superior desde as datas quo lhos VtLO
indicadas os seguintes oficiais:
Tenente-coronel
de infantaria José Baptista Barreiros,
desde 26 de Agosto de 1950.
Major de infantaria David dos Santos, desde :31 do J ulho de 1950.
Major de infantaria Júlio Martins Mourão, desde :?G de
Agosto de 1950.
Major de artilharia João Máximo Tussura Machado.
desde 3 de Agosto do 1950.
Major de cavalaria Luís Valentim Doslandes, desde 15
de Agosto de 1950.
Major do serviço de administrução militar Arnaldo da
Costa Moura, desde 31 de Julho do Hl50.
(Auolada

pelo Trlhunal

da ContaI

em 11 de Setombro

do lU~O).

-e ...

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portaria de 31 de Julho de 1050:
Nomeada professora efectiva do 2.° grupo d(' diH~iJllillas
tio Instituto de Odivelas, nos termos do urtigo :?[).o til'
Decreto n. ° i32:ü15, de 31 do Dezembro de 1\.).1:2, (I artigo 10.° do Decreto-Lei 11.° ;H):61;~, de :?4 do Novcmbro de 1947, a directora do mesmo Instituto (\ professora efectiva do :3.0 grupo do ensino liceal, .l\ida
Gomes Coelho da Concoição.
(VI.ada polo 'I'rtbuual <lo Contas om 2ó <lo AIiO.to do IU';O. Nilo sKo
deTIdos emoturuoutos,
DOS tormos do Docroto
a, o 22:267).

2.· Série
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Por portarias de 8 de Setembro de 1950:
N oiuoado professor
efectivo <lo 8.0 grupo do disciplinas
do Instituto Profissional
dos Pupilo H do Exército, nos
termos do artigo 9.° (lo Decreto-Lei
n.? :37:136, do
:j do i{ovombro de 1948, o maj 01' do serviço do administração
militar Henrique
Lorena Ermida, na vaga
deixada pelo maj 01' do mesmo serviço José Rola Pereira do Nascimento,
que fica exonerado
do referido
cargo.
Nomeado professor
efectivo do 8.° grupo de disciplinas
do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército, nos
termos do artigo 9.° do Decreto-Lei
n.? :37:136, do ()
do • To\'ombro de 1\)4:8, o major do serviço .de administração
militar José Domingos Lampreia,
na vaga
do major do mesmo serviço Sebastião Martins Peres
(lomes, que fica exonerado
do referido cargo.
(Visadas
pelo Tribunal
de Cont as em 16 do Setembro de 1350.
São devtdos emclumemcs,
nos termos <10Decreto n.· 22:257) •

professor
efectivo do G.° grupo de disciplinus
<lo Colégio Militar, 110S termos do artigo 17.° do Docroto n. U 34::093, <lo 8 de Novembro de 1944, o major
<lo serviço de administração
militar FIancisco Garcia
do Brito .

.oruoado

Nomcndo professor
efectivo do ü.o grupo do disciplinas
do Colégio limitar. nos termos do artigo 17.° do Do«rcto n.? :34::09:3, do 8 de Novembro (lo 194:4, o capitão <lo artilharia,
na situação do reserva,
António Vicento ToL eira.
('"Judas
1'010 TrIbunal de Conras em 21 <Ie Setembro do 13~O. Silo
devJdos emotumeutos,
nos termos do Decreto n.o 22:2(1).

VI

Ministério
L/01' pol'laria

- CONDECORAÇOES

E LOUVORES

da Guerra - Repartição

do Gabinete

de 1 de ~l!/osto de 1950:

I ,f)IJ\ ado I) tt'lll'lItl'·('oroncl
Jlll\dieo 1I[(I1'io Alhor!» 1'('.
gado I'oroiru :\l:t('!wdo p(lla~ excopcionuis qualidades
morais o dt' illt<'lig(~n('ia, rara dcdi('<l<;ão pelo serviço
e extrema lealdado com que tom sorv ido o Exército
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durante a sua já longa carreira militar, tomando-ao
altamente estimado e quorido do todos os chefes e subordinados que com ele privam, e ainda porque om
difícil comissão que durante muitos anos exerceu com
grande brilho, e recentemento na direcção do l lospital Militar Principal, foi um colaborador oxcoleuto da
acção ministerial, quo sempre procurou dignificar e honrar, prestando assim ao Exército serviços altamente
distintos e extraordinários.
.

Ministério da Guerra _La

Direcção.Geral-1.

a Repartição

Por portaria de 14 de Agosto de 19õU:
Condecorado com a medalha de mérito militar de
1.a classe, nos termos do artigo D2.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 28 de Maio de 194G, o general, na
situação de reserva, Reinaldo Vale de Andrade, por estar
ao abrigo do artigo 26.0 do mesmo regulamento.

_-

Ministério do Exército _ I.a Direcção.Geral-

La Repartição

Por portaria de 30 de Setembro de 1950:
Condecorados com a medalha de mérito militar das
classes que vão indicadas os oficiais e sargentos a :,;eguir nomeados, por, segundo parecer do Conselho Suporior de Disciplina do Exército, S0· encontrarem nas COIldições dos artigos 26.0 e 29.0 do Regulamento da Medalha
Militar, de 2H de Maio de 1\)46:
I.a classe

Generais Alfredo Augusto da Silva Braga c Alfredo
Narciso de Sousa.
Brigadeiros:
de engenharia, Hermínio José do Sousa
Serrano e, de aeronáutica, Anselmo 110 Matos Vilardebó.
2.' classe

Coronéis: do corpo do estado-maior, Horácio :Maduroira
dos Santos e António Augusto TaVal'OH;do infantaria,
tirocinado, José Maria. Corroia Cardoso, António Amíl-
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cal' Botelho Coelho, Carlos Alberto Barcelos do Nascimento e Silva e Carlos da Silva Carvalho ; do artilharia, António Fernando Gomes Pereira; de cavalaria,
Alfredo de Castro Antas e, de engenharia, na situução
de reserva, Virgilio António Gomes Ferreira Quaresma.
'I'onontes-coronéis
: do corpo do estado-maior, António
Marie ~leira e Cruz; de infantaria, Augusto de Carvalho, Maximino Abranches Mendes de Sona Neves,
.José Monteiro da Rocha Peixoto, Avelino Barbieri de
Figueiredo Baptistu.Cardoso , Pedro Joaquim da Cunha o
Meneses Pinto Cardoso e, miliciano do extinto quadro
especial, Hugo Mendes Calado; (le artilharia, Alcino
~liguel Pereira Rodrigues ; de cavalaria, Amadeu Buceta
Martins e, médico, Manuel António Enes Ferreira.
Majores: do corpo do estado-maior, Daciano Pereira do
Barros; de infantaria, José Rodrigues Aguincha .J
nior, António de Matos Silva Freire, .Iaime Pereira
ele Carvalho, António Hodrigues de Moura e Carlos
Pereira Martins do Ó'; de artilharia, Aníbal Afra Nozes, :\Iúrio Emílio Azinhni« de Melo e, miliciano do
oxtinto quadro especial, David da Silva Rosado ; de
cavalaria, Fernando Jorge de A9,uiar, António da
Cunha Viana e Manuel Rodrigues Couto Carpinteiro;
do engenharia, António Brito Pereira Luz; do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, na situação de reserva, José Cândido da Conceição Baião
O José Carvalho Pereira.
ú-

3." classe

Capitães: (lo corpo do estado-maior, Júlio Germano do
Souto da Silva Cardoso, José Nogueira Valente Pires
o Francisco Rafael Alves; de infantaria, Luís Alfredo
de Vasconcelos Ferreira, ~ranuel Ribeiro de Faria,
Eduíno João Geraldes, António de Almeida Andrade,
José ::\Iaria de Azevedo Galvão do Melo, Alberto Augusto de Figueiredo Sarmento, Oscar Spencer Moura
Brás, J osé Camisão Vil"; Ferreira, .T OSÓ Ilerdade Telhada. e, na situação de reserva, .J oaquim Maria Galhardo, Vitório Frederico Orispim, Amorim Henriques,
rau~o Afonso fi Joaq uim de (1 óis Nogueira; de artilharia , Vítor Maria lantos do Moura Coutinho Almeida
do Eçn, .\rtur Aragão Pinto de Andrade, Alberto
1':110' Brundão,
Jer-ónimo Hibeil'o Tasso de Figueiredo
o Vito r Novais GOIlc;alves; do cuvalaria, Carlos AIberto de erra Soares, Apio Felisberto Nunes do AI-
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meida, actualmente major, Manuel Maria Pereira Coutinho Correia de Freitas e, na situação de reserva,
Manuel João Nicolau, João Evangelista Garcia Duarte
da Silveira, Joaquim António Ramos, António Eduardo
de Oliveira Mata e Antero Fernandes; de engenharia,
Eurico Ferreira Gonçalves, José Francisco Correia
Leal, Firmino da Silva e, miliciano do extinto quadro
especial, na situação de reserva, João Eugénio; médicos, João de Penha Coutinho, Adalberto de Sousa
Dias e Henrique Moutinho; do serviço de adminístração militar, Fernando da Silva Caetano e José de Almeida Amaral; do extinto quadro de oficiais do secretariado militar, Manuel de Sousa Vitoriano, João
Colares Cifuentes, Bernardino Militão Gomes e, na situação de reserva, José Elísio Gonçalves Louro; do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, Francisco
Assis Mesquita Vasques Garcia; do extinto quadro de
picadores militares, J osé Mateus, e, do extinto quadro
auxiliar de artilharia, António Raposo dos Santos.
Tenentes: de cavalaria, Luis Clemente Pereira Pimenta
de Castro; de engenharia, Henrique Pedro Daniel de
Duarte Silva y Aranda ; do quadro dos serviços auxiliares do Exército, Carlos da Costa Palmeira, Aires
José Luna de Carvalho Esteves, Rodrigo Teixeira Saraiva e Abilio dOI:!Santos Fura.
Alferes: do serviço de administração militar, graduado
em tenente, Domingos António Garrido Serra; do
quadro dos serviços auxiliares do Exército, António
Ricardo Felgueiras, Serafim Moreira, João N 06 Martins, Manuel Lucindo Lopes, Marcelino Duarte o Albano Maria de Almeida Graça.
4.' classe

Sargentos-ajudantes:
de infantaria, António Ramos Boavida j de cavalaria, João Patrão Dubraz ; do engenharia, Josó da Silva Dinis; mocünico automobilista,
Càndido Aloixo; do quadro do amunuenaes do II~xórcito, Júlio António da Cruz Chora e José Inácio Lopes.
I'rimciros-sargentos : de infantaria, Hermínio Ribeiro da
Silveira Carvalho, Frederico Artur do Melo Ilharco
o J osé Machado Pinto Pontes; de nrtilhariu, Silvillo
Glória, Ernesto Sobral da Costa, António Paraíso
Tacanho O Amílcar Ferreira; do cavalaria, João Gomes; do ongenharia, Jorge Vargas Mago; mecânico
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automobilista, João José Beja Filipe j artíâces, João
António Albarrão e António Augusto de Sá Pereira j
<lo quadro de nmanuenses do Exército, .Tosé da Silva
Ramos, Luís Duarte Laureano e Deodato da Costa
Nogueira.
.
Segundo~-sargentos:
de infantaria, José Pedro Ferreira
Ribeiro j de artilharia, Abílio Amorim de Campos e,
reformado, J oSP Borges de A vila; de engenharia, António Gaspar Vicento ; do quadro do amanuenses do
Exército, Augusto Martins, António Augusto Martins
e Aparício Vitorino de Carvalho.
Furriel enfermeiro, reformado, Paulo Domingos.

VII-MElHORIAS
Ministério

DE PENSAo

do Exército -1.:< Direcção-Geral-

2.

n

Repartição

Concedido o abono do melhoria de pensão quo lhos foi
atribuída nos termos <lo ~ a.o do artigo G.o do Decreto-Lpi u.? ~8:404, de 31 de Dezembro <lo1937, aOHoflciuis
na situuçiio de reserva em seguida mencionados, por
terem completado o número <10 anos de serviço que lhes
\ ai indicado, DOR termos do artigo 8.° do Decreto-Lei
n." ~8:40:!, daquela data:
Por portaria de 31 de Julho de 1950:
Tenente
desde
Tencnto
desde

de infantaria Francisco Piros Júnior, 1G.800tS,
BO de Junho do 1950 - i3ü anos do serviço.
do infantaria Serafim Xisto do Assis, lü. 7f>üt$80,
10 de .Iunho de 1950 - 3ô anos do serviço.
(\'il ..<la polo Tribunal
<lo Cont •• em 13 do Sutmllbro do 19~O. 1310
duvldos emotumeutos,
DOS termo I do Deereto
o.· 22:2ó1).

Ministério do Exército - I. a Direcçao-Geral-

2. a Repartiçlo

~oncedido O abono do melhoria de pensão que lhes foi
utrihuidu nos termos do ~ 3.0 do artigo n.o do Decreto-Lei n. ° :!8:404, de :n de Dezembro do 19B7, aos oficiais
na situaçâo
de reserva em seguida mencionados, por
terem completado o número <lo anos de serviço (IUO
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a cada um vai indicado, nos termos do artigo
Decreto-Lei n. o 28:402, da data acima referida:

8.

0

do

Por portarias de 18 de Agosto de 1.950:
Major de infantaria Francisco
da Conceição Dias,
26.D52MO, desde 26 de Julho de 1950 - BD anos do
serviço.
Tenente de infantaria Armindo Sequeira, 16.8005, desde
14 de Julho de 19óO - 36 anos de serviço.
(Visada
polo Tr íbunal
devidos omotumentos,

do Contas em 6 de Setembro do 1950. SAo
DOS tormos
do Decreto D.· 22:2~7).

Publica- se rectificada a pensão de reserva a quo tom
direito o oficial em seguida mencionado, por se verificar
ter havido lapso na liquidação da respectiva pensão :

Capitão de infantaria,

na situação .de reserva,
Augusto Póvoas, 1.770;$15.

António

(Vlsndn 1'010 'I'rlbunal
de Cou tas om li do Sotemhro (lo 1950. Nilo
silo devidos emolumontos,
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Concedido O abono do melhoria de pCllS:LO qlH' lho foi
atribuída nos termos do § ;~.o do artigo 6.0 do Decreto-Lei n.? 28:404, do 31 de Dezembro do 19Bi. ao ofieiul
na situação de reserva em seguida mom-iouado , por ter
completado
número do anos (lo serviço que lhe vai iudicado, nos termos do artigo 8. o do Decreto-Lei n. o ~8:4U:!,
daquela data:

°

Por portaria

de 1 de Setembro de W50:

Capitão do infantaria José Paulo Patacho Ribeiro de
Almeida, 19.8005, dosde' 8 do Agosto (lo 1\1;)0 :m
IUlOH do sorvi .o.
(Visada polo Tribunal
dovldos omolnmontos,

,lo Couras em 11 ele Setumbro do 1950. Siio
nos tormos do Deerero n.· 22:257).

Por portaria de 22 de Ietembro de 1.950:
I

Capitâo do infantaria Vitório Frederico Orispim, 20.400· ,
desde 1H de Agosto do lO!)O - ;34 anos de sorvíco.
Capitão de artilharia Manuel :\Ial'e('os Duarte .J únior,
19.8008, desde 15 de Agosto de 19~)O~ :>il anos de
serviço,

(Visada pulo 'I'rtbunal (lo Coutas om 2U do Sotomhro
do 1U:;0. Ii!o
devidos emotumouros,
nus tormOI do Ducruto u.o 2~:267).

2.- Série
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VIII- DECLARAÇOES
rt1inistério do Exército _1.3 Direcção·Geral-

2.3 Repartição

1) Contam a antiguidade dos seus actuais postos
desde as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas,
os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do
Exércitc :
.
Corpo do estade-maler

Major Joaquim
do 19;)0.

da Luz Cunha, desde 1 do Setembro
Infantaria

'I'onente-corouol Júlio Alberto Gomes de Carvalho, desde
lG ue Agosto de 1950.
Majores:
Mário J OSÓ Pereira da Sil va, desde 24 de Fevereiro
de 19:')0.
Amadeu Soares Pereira, desde 15 do Março de 19f)O,
Manuel Afonso Anta, desde 17 de Maio de 1950.
António Amaro Romão, desde 19 de Maio de 1950,
Cristóvão do Anjo Vidigal, desde 25 de Junho de
Hl50.
Alvaro Mário Couceiro Neto, João dos Santos Pereira e Manuel das Dores dos Santos Madeira
,Júnior, todos desde 4 de Julho de 1950.
Jaime José da SilYU Pereira, desde H) do Agosto
de 1930.
Orlando Luis do Oliveira, desde 30 do Agosto de
1n50.
Artilharia

'l'ononte·coronel António Araújo
dosde ~) (lo Setembro 110 1950.
Majores:

de Almeida Campos,

J OS(~ Pedro Perostrolo de Barros Moura Freire de
Meneses, desde 5 de Setembro de 1950.
Carlos Augusto Nunes, desde 1:) 00 Setembro do
1950.
Cavalaria

Tononte-coronsl Hélder Eduardo de Sousa Martins, desde
1H do Ago~to do 1950.
Major .\pio FolisbOl,to Nunes de Almeida, desde 18 de
Agosto do 19:-)0.

G3G

2.' Sél'ir

Serviço de administração militar
Tenentes-coronéis:
José Rebelo
de Magalhãos,
miliciano
do extinto
quadro especial, desde 18 do Agosto do 1\);>0.
Sebastião Martins Poros GOJll0K, desde ~J. do Agosto
de 1950.
Majores José Luis Ferreira,
Silvério Augusto ronco Nunes, António Júlio Cavalheiro Margarido e João 'I'elo
ue Meneses Cabral, todos desde 8 de Setembro de 10....
>0.
Extinto quadro de oficiais do secretariado
Major
de

Joaquim

de Sousa

Brites,

militar

desde 9 de Sctomhru

1950.

2) Terminaram
com aproveitamento,
do Exército,
o curso ele intorprotação
os seguintes oficiais:

no Estado-Maior
fotográfica
aérea,

do corpo do estado-maior
José do Freitas "0:11'0;';.
Capitão do corpo do estado-maior Joaquim da Luz Cunha.
Capitão do corpo do estado-maior
Aires Feruan.lcs

Major

Martins.
Capitão de infantaria Albertino
Carreira Mariano.
Capitão de artilharia Múrio (lo Carvalho Andreia.
Tenente de engenharia
Nuno Maria Rebelo Vai: Pinto.
Tenente do aeronáutica António de Oliveira.
Tenente
do cavalaria António Octávio Dias l\farlwclo.
Esta

declaração

substitui

ti

declaração

18) insertn

na

Ordem do Exercito n. o 3, 2.a série', (lo 3 l de Murço dl'

1949.
3) Presta
serviço no regi monto do infantaria
n. u 1
~8 de Agosto do corrente ano, para «foito lla
alínea a) do ~ único do artigo 71.0 do Decrete-Lei
n. o 3(i:B04, de 24 de Maio do 1047, acumulando com :11:1
funções de defensor oficioso do ~.o Tribunal Militar '1\'1'_
desde

ritorial
oxtinto

do Lisboa,
o major miliciano do infantaria,
quadro especial; .J OSÓ do 1\1e10 Soares.

do

4) Mantém o HüU lugar na respectiva
escala, 1I0S termos da alínea c) do artigo :36.0 do Decreto- Lei n , o :n: 1 :~!l.
de 1) de Novembro
de 1048, publi.-ado
na Ordem do
R.I·h·cito n.? 7, l ." série, do mesmo ano, o rapil?lo 110
infantaria
Mário José Pereira dn Silnl.
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5) Concluíram com bom aproveitamento o curso de
instrutores de telemetristas de artilharia antiaérea, ficando
também aptos a proceder ao exame e verificação dos
telémetros em uso na artilharia antiaérea, os seguintes
oficiais de artilharia:
Capitão Guilherme Virgílio de Almeida Pires Monteiro,
do regimento de artilharia antiaérea fixa;
Capitão Paulo Ferreira, do grupo de artilharia contra
aeronaves n.? 1 ;
Tenente Aristides Américo de Araújo Pinheiro, do grupo
de artilharia contra aeronaves n.? 3.
6) Terminaram

no depósito de remonta, no ano de
com a classificação
que lhes vai indicada, os seguintes subalternos:

1949-1950, o curso de equitação,

Mestres de equitação

Cavalaria:
Tenente Jorge Eduardo Rodrigues y Ten6rio Correia
Matias.
Alferes Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de TIrito.
Alferes Mário Avelino Sardoeira Delgado.
Instrutores de equitação

Infantaria:
Tenente Joaquim Lima Silveira Costa.
Alferes José Gualberto do Nascimento Matias.
Cavalaria:
Alferes ~lltónio LU[HMonteiro da Grnçn.
Alferes Alvaro Augusto Fonseca Sahbo.
Alferes Jorge Alberto Guerreiro Vicente.
7) Foram ]HWWaUOspara a frequência do curso de
do informações, que teve início em ~ de Outubro
do corrente ano, na Escola Prática de Cavalaria, os seguintes oficiais:
oficial

Tenente, do regimento de lanceiros n.? 2. Adelino Mendes
da Silva.
'
Alferes. do regimento de cavalaria 11.° 4, Fernando Augusto Corte Real de Araújo Ah'eH Amaro.
Alferes, do regimento de cavalaria n.? 7, Álvaro Nuno
Lemos da Fontoura.
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9) Era chefe da secretaria da Inspecção das Tropas de
Transmissões, e não inspector, o tenente-coronel de engenharia Flúvio José Álvares dos Santos, promovido a coronel por portaria de 23 de Junho de 1049, inserta na Ordem
do Exército n. o 5, 2. a série, do mesmo ano, ficando assim
rectificada, nesta parte, a respectiva portaria.
10) Frequentaram na Escola Prática de Engenharia,
durante o corrente ano, o curso de sapadores de assalto
para oficiais, com aproveitamento, os alferes de engenharia, da escola prática da arma, Jorge Teixeira Pimento 1
e Pedro Franco Marques.
11) Frequentou, com aproveitamento, o curso de engenharia aeronáutica, na Politécnica de Turim, cm 1048,
o capitão de aeronáutica J oito Anucoreta de Almeida
Viana.
12) Terminaram na Escola do Serviço Veterinário
Militar em :31 de Agosto do corrente tino, com aproveitamento, o estágio a que se refere o artigo 75.0 da
Portaria n.? 11:332, de () de Maio de 19-i6, os alferes
veterinários Francisco da Silva Caio l;'alcttO e Henrique
Duarte Casquilho Barbosa, pelo que ingressam dofinitivamente no quadro permanente dos oficiais veterinários,
!lOS termos do artigo 78.0 da rofori dn portaria, contando
a antiguidade do actual posto desde 1 de Novembro
do 194U.
1:3) Presta serviço desde 1r> de Setembro do corrente
ano na Roparti<;ão do Gabinete deste Ministério (scrotço
de mobllizaçõo), para efeitos de promoção ao posto ime-

diato, a que se refere o artigo 70.0 do Decreto-Lei
n." :36:304, de 24 de Maio do 19·17, o cupitão do :;erviço do administração
milita!', adido, cm comissão civil,
na colónia de Moçambique, José Eduardo Corroia.
14) Mantém () seu lugar na respectiva oscala, nos termos da alínea I)) do artigo BG.o do Decreto-Lei n.o:37:U39,
do f) elo N ovembro do Hl-iR, publicada na Urdem elo E.cército n. o 7, 1.11 sério, do mesmo ano, o capitão do serviço
de admiuistração
militar José Ornel as Monteiro.

15) Mantém- o sou lugar' na respectiva escala, nos termos da altnea c) do artigo :3G.o do Decreto-Lei li." :37:1:~9,
do f) do X ovcmbro de 19-18, publicudu na Ordem do Erér-

ORDE;\I

2.' Série

cito n. o 7,

La

de administraçâo

DO EXI~RCITO

N.o 12

643

série, do mesmo ano, o capitão do serviço
militar João Teles Meneses Cahral.

1G) Está desligado do serviço desde 24 do Agosto do
corronte ano, nos termos da última parte do artigo 1[).0
do Decreto-Lei
n.? :?8:404, do 31 de Dezembro de 1937,
o capitâo do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, no quadro, Belmiro dos Santos Carvalho.
17) Está desligado do serviço desde 24 de Agosto do
corrente
ano, nos termos da última parto do artigo 15.0
do Decreto-Lei
n.? 28:404, do 31 de Dezembro do 1937,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito,
no quadro, José António Correia.
1~) Presta serviço na Repartição
do Gabinete dosto
::\Iinistório desde 1:? do Setembro do 19~)0 o brigadeiro
do infantaria,
na aituação de reserva,
J oel Henrique
Gomes Vieira.
19) Prestou serviço corno presidente da junta principal
de recrutamento
do distrito do recrutamento
o mobilização
n." 12 desde ~2 de Mnio ató 2:3 de Agosto do 1950 o
coronel do infantaria,
na situação do reserva, Baltasar
Moreira de Brito Xavier.
do prestai' servico no 1.0 'I'ribunal Militar
do Lis hoa desfio 4 de I-iotomhro do 1!l[)0 o

20) Deixou

'I'orritoriul
coronel

do infuutaria,

na situacâo

do reserva

Alfredo

Abel da Costa.
~1) Prestou
serviço como presidente
da junta de 1'0erutamonto
do distrito de recrutamento
o mobilização
n. o 12 desde 20 de :\>Iaio até 1;) do Agosto do 19;)0 o
coronel do infantaria,
na situação
do reserva, .Tosé (la
Costa Figueiredo.

:?:.?) ~rio desligados <lo serviço llesdo as datas quo lhos
0
vão indicndas. nos termos da última parto do artigo 15.
do Der-rr-tn-Lei n.? 2 :4'()'!, do :~lde Dezembro do 1937,
o.; olir-inis lia situuçâo do rnsorvu eru seguida monciona(lo.;; e (pie nas datas roforida: atingom o limite elo idade
para transitar para a situaçâo do reforma :
Tenent. -coronel d( intanturia J osé Miguel Coelho U odiIlho, desde :.W do Sotombro de 10;>0.
'l'PIlCIl to do servico do ati mini .tração ru ii itar .J oaq ui ll1
.Augll to da .'ih'a, (lo de ~~de ~'ot(,lIlbr() tio lD~)O.

6t4
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23) Presta serviço na Repartição do Gabinete deste
Ministério desde 23 de Setembro de 1950 o tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva, Alberto
de Castro Arez.
24) Presta serviço na Organização Nacional Mocidade Portuguesa desde 9 de Abril de 1937, sem prejuízo do serviço militar, o tenente-coronel de infantaria,
na situação de reserva, Dario Tamegão.
25) Prestou serviço como presidente da .junta suplementar do distrito de recrutamento e mobilização n." 11
desde 1 de Junho até 15 de Agosto de 1050 o major
de infantaria, na situação de reserva, J osé Vitorino Pavia de Magalhães.

26) Prestou serviço na Junta da Emigração de 2 de
Abril de 1948 a 18 de Agosto de 1930 o capitão de
infantaria, na situação de reserva, Francisco Aníbal
Duarte Soares.
.
27) Presta serviço no comando distrital de Coimbra
da Legião Portuguesa desde 19 de Agosto de 1950 o
capitão de infantaria, na situação de reserva, António
da Trindade.
28) Está desligado do serviço desde 12 de Junho de
1\:)50, para efeitos da última parte do artigo 15.° do
Decreto-Lei n.? 28:404, do :n de Dezembro de 1937, o
tenente do. infantaria, nu situação reserva, Jerónimo do
Espírito Santo Mugalhães.
29) Presta serviço desde 9 de Agosto de 1950 no
Ministério da Economia, como presidente da Comissão
dos Explosivos, nos termos do artigo 21.° do Regulamento sobre Substâncias Explosivas, a que alude o Decreto-Lei n." 37:925, de 1 do mesmo mês e ano, o brigadeiro de artilharia, na situação de reserva, Manuel
Uolbeche Correia do Freitas.
30) Presta serviço na Repartição do Gabínete deste
Ministério desde 22 de Setembro de 1950 o tenente-coronel do artilharia, na aituação de reserva, Joaquim
de Olivoira Leite.
31) Presta serviço na Junta da Emigração desde 19
do Setembro de ln50 o major do artilharia, na situação
do reserva, Rogério de Paiva Cardoso.

2.· Série
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32) Deixou de prestar serviço no comando da defesa
marítima de Lisboa desde G de Setembro de 1950, passando a prestá-lo na Repartição do Gabinete deste Ministério, o maj 01' de artilharia, na situação de reserva, José
Sebastião de Sousa Chaves.
33) Deixou de prestar serviço na 2. a Repartição da
1. a Direcção-Geral deste Ministério desde 16 de Setembro de 1950 o capitão de artilharia, na situação de reserva, Francisco Maria Mendes Moreira.

3-1) Deixou de prestar serviço na Majoria-General do
Exército desde 16 de Setembro d.e 1950 o capitão de
cavalaria, na situação de reserva, Alvaro Bessa de Aragão Ferreira.
35) Prestou serviço na junta de recrutamento do distrito de recrutamento o mobilização n." 12 desde BO de
Maio até 11 de Agosto de 1950 o tenente- coronel módico, na situação de reserva, Virgílio Joaquim de Aguiar.
3(» Presta serviço na Direcção do Serviço de Saúde
Militar desde 9 de ~rarço de 1950 o tenente-coronel
miliciano médico do extinto quadro especial, na situação
de reserva, Júlio Coutinho de Sousa Refóios.
37) Presta serviço na Agência Militar desde 18 de
Setembro do 1950 o major do serviço de udminietrução
militar, na situação de resorv a, Artur de Atouguia Machado Pimenta.

38) Deixou de prestar serviço na Legião Portuguesa
desde 31 de ~raio de 1950 o tenente do serviço de administração militar, na situação do reserva, João Baptista
Repenicado.
:lO) Presta serviço na Legião Portuguesa desde 16 de
de 1\);)0 o capitão do quadro dos serviços
do g_'ército. na situação de reserva, João da
Silva.

Setembro
auxiliares

40) Está desligado do serviço desde 9 de Sotembro
do 1950, para efeitos da última parte do artigo 15.° do
Decreto-Lei n.? 28:40-J. de 31 de Dezembro do 19B7,
o tenente do quadro dos serviços auxiliares do E 'preito,
lia situação do reserva, Raul do Brito.
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Ministério

N.o 12

do Exército -I.a Direcção-Geral-

2." Série

3.:1 Repartição

42) Foi concedido adiamento da matricula na Escola
Central de Sargentos
no próximo ano lectivo de 19301951, nos termos do artigo 7.° do Decreto n." 3G:574,
de 4 de Novembro
de 1947, ao primeiro-sargento,
do
regimento
de infantaria
n." 5, Acácio dos Santos Ferroira.

43) Foi nomeado para a frequência do 1.0 ano
curso da Escola Central de Sargontos no ano lectivo
1950-1951
o primeiro-sargento,
da Escola Prática
Infantaria,
António Cabrul,

do
do
do

44) Foi concedido adiamento da matricula na Escola.
Central do Sargentos
no próximo ano lectivo do 195019[H, nos termos do artigo 7.° do Decreto n.? :3G:~)74,
do 4 de Novembro do 1947, ao primeiro-sargento
de
infantaria
Eduardo
Oardeiro Saraiva, em comissão militar na colónia de Moçambique.
45) Foi concedido adiamento
da matrícula na Escola
Central de Sargentos
no próximo ano lectivo de 19501951, nos termos do artigo 7.° do Decreto n." 3G:574,
de 4 de Novembro
do H147, ao primeiro-sargento,
do
regimento
de infantaria n." 1, Frodorico Artur do Melo

Ilharco ,
nomeado
para a frequência
do 1.0 ano do
Central de Sargentos
IlO ano lectivo
de H)f>O-19M o primeiro-sargento
de infantaria,
<10 Instituto Profissional
dos Pupilos do Exón-ito, ],'crnan<!o do
Abreu,
40) Foi

curso da Escola

•
Ministério do Exército - 2.a Direcção-Geral-

3.· Repartição

-+7) l\'lls(IOS anuais (PLO compotom aos oficiais cm
srguida
mcncionndos,
que, 1l0,~ termos do ])('{'rnto-Loi
H.O H(i::30-i, (lo ~-+ (lo Maio do 191:7, transitam,
pela prosouto Ordem d() E.'"C/I'cito, para a ~itlla(::lO do reserv a:
'I'ouonte-eoroncl
ospeciul,

José

ruilieiano
Francisco

do infuntnria,
Gonçalves

do extinto quadro
Sovivas,

:30.000).
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Major do infantaria
Alípio da Silva Vicente, 24.75015.
Tem 33 anos de serviço.
Mnjor do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar .T osé Carvalho Pereira,
24.0006. Tem 32 anos de
serviço.
Capitão de infantaria
:\fanuel Luciano
Dias, 19.8005.
T<'Il1 :ln anos de serviço.
Capitâo do artilharia
Raul de Castro Caria, lf>.832a80.
'I'om 25 anos de serviço.
Capitão do serviço do administraçâo
militar Joaquim de
:\le10 Póvoa, H).2H()~'í. Tom 32 anos de serviço.

Escola do Exército
48) Publica-se,
para os efeitos 00 urtigo 4iLO do Decrvto-Loi n." 30:2:n, do 21 do Abril do 1047, :1 relação
dos cadetos aluno' da ESGoIa do Exército quo passaram
ao 4.0 ano (lo curso do engonhana :

Número
do
corpo

91
I!!
15:~
Hí~t

l\l."iO
.lulho

I

~~OIl108

Carlos Alberto Mongiardim Coelho da Costa.
.Iosé da Costa Pereira de Sande de Sacarlura Bote Corte
Real.
Fumando de .Iusus Lima Correia,
.foão Orlindo Almcidn Pina.

ObItuárIo

12 - 'I'eneuto miliciauo de infantar in, lia situação de
reserva, ])omiugos 2\Iartins Homão,
»
:l7 - Major do serviço d .. ndminiatruçfío militar,
na Rituaçflo de reser vn, l\1;irio Afonso de Carvalho .
•\go,to
2!J - 'l'cnentc reform.ulo, iuvàlido de gU('f'ra, .loaquím
Lopes Cravei 1'0.
:-;('ÍllIllbru!'í
Tenente-coronel
de artilharia,
lIO quadro, .lo.iquiiu
I luar te Alves,
"
!í - Capitão reformado .10 Ó Ca tanheira Nunes,
»
!I
.\1ajor do t!rvi~") de administração
mili ta r, na situação de re erva, Abel Henriques Seco. Presta\ a serv iço lia Agência Militar.
"
10
(~apit"o m..«Iieo reformado .Iordão do Melo Falciio.
"
1:: - Tenente (I" infantaria, na ~itn:l~,ito ,Ie fef;ervu, Autónio :::;outo.
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Setembro H -1'enente-coronel
de infantaria, na situação de reserva, Ernesto Sardinha.
"
lG - Capitão reformado António Luís Porto.

Rectificação

Na Ordem do Exército n.? 5, 2.° série, do corrente ano, p. 264,
1. 30.', onde se lê: «16", deve ler-se: ,,17» .

.l.ldolfo do .Amaral Abranches

Está conforme.

o

Ajudante-General,

Pinto.

i!?/
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do
2.&

N.o 13

o

Exército

Série

1 de Novembro de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
l-DECRETOS
Ministério

E PORTARIAS

do Exército - 3. a Direcçao.Geral

Secção de rearmamento

do Exército

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministro:
das Finançns O do Exército,
nomear os tenentes do artilharia Adriano Vitor Hugo Landcrset
Cadima
e Franci ico Abreu Riscado para irem a Inglaterra
em
missão de serviço relacionada
com o plano de rearmamento do Exército.
Além das de 'pesas de transporto será abonado a cada
um dos referidos oficiais, a titulo de ajuda de custo o nos
termos do artigo 10.° do Docreto n.? 34:33G, ele 3 ele
Janeiro
ele 1045, o suhsldio diário de 300~, o que tudo
será pago pela"
rba constante
do artigo 541.°, capitulo :!5.o, elo orçamento do Ministério do Exército para
o corr nto ano económico.

Ministério (las Financns e do Exército, ] 9 do Sotomd 1950. - O Ministro das Financ:as, Artur Aguedo
de Oliueir«, - O ~ Iini tro do Exército,
idoljo do ~lmaral Abranches Pinto.

1)1'0

(. 'lo earcce

de vIsto ou anotn~no do Tribunal do Contas).
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I.a Repartição

Manda o Govorno da República Portuguesa,
pelos Ministros das Finanças e do Exército,
nomear o capitão de
engenharia
Emosto Augusto Ferreira de Almeida Freire
e o tenente de engonharia Fernando
de Figueiredo
Cunha
Pacheco para irem a I~spanhn, pelo espaço de tempo de
dez dias, cm missão de serviço relacionudn
com o plano
de rearmamento
do Exército.
Além das despesas do transporte
será abonado
aos
reteridos oficiais, a titulo de ajuda de custo e nos termos
do artigo 10.° do Decreto n.° :~4:36G, de :3 <1(, Janeiro
de 1945, o sulrsídio diário de ::?75,5, o que tudo sorú pago
pela verba constante
do artigo 541.°, capítulo 25.°, do
orçamento
do extinto Ministério
<la Guerra para o corrente ano económico.
Ministérios das Finanças e do Exército, 4: do Outubro
de 1950. - O Ministro das Fiuunças,
Artur A!/uedo de
Oliceira. - n ::\Gnistro do EXl\rcito, Adol]« do Amaral.

Abranches Pinto.
(~!\o carece

do vlst o ou <lDotaçiio

do 'frlhunuJ

do Contas).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelos ::\tinistros das Finanças
e do Exército,
nos termos do arn.? HO:~G4, de 10 do Janeiro
tigo 34.0 do Decreto-Lei
de 1940, e do artigo 10.0 do Decreto n. o 34:BGG, de ;)
de Janeiro
de 1945, nomear pura frequentar
o curso
de Estndo-Muior
na Escuela de l':stado :\fayor do EHp:!nha o capitão do corpo do estado-maior
João Tirou.
Ao referido oficial será abonada uma ajurln de custo
diária do 27,')1$, bem como o necessário para transportes
em viagens de instrução que fa -am parto do curso, para
o que estão inscritas verbas nos artigos 11..1.°, n." 1),
alínea li), e 115.°, n.? 1), alínea li), do capítulo 4.0 do
orçamento
(10 extinto
Ministério
da Guerra para () COI'rente alio económico.
l\lillistérjo;-i duo Fiuauçus (' do Exéruito,
.j. do Outubro
do lDõU. - O l\finistro das Finunçus,
Artur .Agllt!do de
Oliceir«.
() Ministro do Exército,
Adolío do Amaral
Abranclies
11(11 to.
.
(Visada
1&0

pOJo

duvldcs

TrlbuutLl €lu Co nt as Dili li du Outuhro
emotumouros,
nos ranncs do Duc rot o

do 1n:.O ~no
2~:!!!i7).

0.0

2." Série
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DE QUADRO

do Exército _La Direcçao-Geral-

2.a Repartiçaa

Por portaria de 20 de Outubro de 1950:
Quadro de oficiais do corpo do estado-maior

Capitüc~,

com o curso do estado-maior,
da. 3. a Direcçãodeste ~rinist(\ri(}: de infantaria,
Jusé Moreira
Otero c Artur Henrique
Tunes da Rilnt; <lo artilharia,
Frederico
.\lci(lc dp Oliveira, Fernando
Ferreira Valença o António :\Ianuel de Faria ~Iontcir() Carnoiro
Puchcco e: (lo engenharia,
Kaulza Oliveira <10 Arriaga,
.J nirue Silvér-io Murquex e Silvino Silvério l\ Iar (1'10 H ,
por terem sido julgados idóneos e propostw; para o
serviço
do estado-maior:
nos termos
do artigo 81.° do
])0(T\'ÍO-Lci 11.° :3G::m4:, de 24 (le jIaio de 1\)4:7, devendo s(lr cunsidvrudos
nesta :,;ituu<,:ao desde a data (la
-Gerul

presente

portaria.
(Visada pulo TrlhuDal de Conta. em 1 de • ovembro de 10ÓO. Sl"
dovídos euioluureutcs,
DOS termos
do Decreto D.o 22:257).

Por portaria de 24 de Outubro de 1050:
Têm pn 'agom no quadro I' rman nto do sorvico <1('
admini:;tr:w[()
militar-, nos termos do artigo 2.° do DeI"I"t'tu· L iII. o :~lj::2:ri. d ' :.! 1 do Alnil d(' 1\)47, por terr-m
concluldo 110 :UlO I 'l,ti\ () do l\liD-l~);-lO o respectivo
eursu da escola
cian O," :

do E_-('n'ito,

os seguintes

oficiais niili-

Para II hat:d hiio ind 'I' nd mte li ~ infantaria 11.° 17, (j tpIl('nt" lllilicÍnno. do r 'gilIH uto cIp infantaria n.O ;l, .\11i'( do AntónÍ(, .lnum
d,' ..\zP\'('do;
p:tra o hatalhao
d(' infantaria H.o 1\1, o tl'll(\llte lllili('iaJlII,
do l,atnlh:lo
d!' ('n~ad()r"s n." .i, :\lallllol Vit'im da

indt }ll'IHlontc

Luz. ambos d: armn ,k illf:llltnria.
(ViSada I' lo Tribunal .10 Conta. 010 1 do No,ombro
.~o "uvldo emolumontos,
DOS tarmos
tio J)ocr<lo

do 19;'0. NI1"
22:257).

D.o
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DE SITUAÇAO

do Exército _1.& Direcção.Geral-

2.& Repartiçlo

Por portaria de 28 de Setembro de 1950:
Reserva

Tenente-coronel do serviço de administração militar, da
Direcção do Serviço de Administração Militar, José
Ferreira Marques da Cunha Júnior, nos termos da
alínea b) do artigo 12.0 do Decreto-Lei n.? 3G:304, de
24 do Maio de 1047, devendo ser considerado nesta
situação desde 2D do Setembro de 1950.
(Visada polo 'I'rlbunal do Contas oro 14 de Outuhro de 1950. Nilo
silo devidos emolumontos,
nos tormos do Docreto n.· 22:257).

Por portarias de 6 de Outubro de 1950:
Adidos

Alferes: de infantaria, do batalhão de caçadores n. o D,
Fausto António de Carvalho e Silva e, de cavalaria,
do regimento de lancoiros n.? 1, António Manuel da
Palma Bnracho, do regimento do cavalaria n.? 3, Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier do Brito e, do
regimento do cavalaria n.? 6, Rui Luis do Faria Fernandes, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço: o primeiro no Ministério das
Finanças, na Guarda Fiscal, e os restantes no Mínistório do Interior, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerados nesta situação, respectivamente, desde 1 de Outubro, 1D e 27 do Setembro e
1 do Outubro de 1D50.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas em 12 de Outubro

de 1950).

Quadro da arma de Infantaria

Coronel de infantaria, tirocinado, supranumerário,
pector intorino da 3. a inspecção de infantaria,
continua colocado, Armando Martins Dias Hocha,
preenchimonto de vaga no quadro, devendo ser
siderado nesta, situação desde a data da presente
taria.

insonde
para
COIl-

por-
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Capitães de infantaria, adidos, José Rodrigues Ricardo,
Manuel Machado Soares de, Oliveira e Sousa, António
JorLODuarte Craveirinha e Oscar Spencer Moura Brás,
que, de regresso do Ministério das Colónias, o quarto
da colónia de Timor e os restantes da colónia de
Angola, se apresentaram, respectivamente, em 1 e 1
de Outubro, 25 de Setembro e 1 de Outubro de 1950,
para preenchimento de vaga no quadro.
Alferes de infantaria, adido, Luis Ataíde da Silva Banazol, que, de regresso do Ministério das Colónias, da
colónia de Moçambique, se apresentou, em 3 de Outubro de 1050, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visadas pelo Tribunal do Contns em 14 de Outubro
silo devidos omolumentos,
nos termos do Decreto

de 1950. Nilo
22:257).

n,?

Quadro da arma de artilharia

Coronel de artilharia, supranumerário nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28:401,
substituído pelo Decreto-Lei n.? 32:G02, de 20 de Fevereiro de 1943, do regimento de artilharia pesada
n. o 3, onde continua colocado, Jaime Alberto Valadas
Lopes Fernandes, para preenchimento de vaga no
quadro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, supranumerário nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei n.? 28:401,
substituido pelo Decreto-Lei n.? 32:G92, de 20 de Fevereiro de 1943, do depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias, António Esteves, para
preenchimento de vaga. no quadro, devendo ser considerado nesta situução desde 27 de Setembro de 1950.
(Visadas pelo Tribunal
de Contas om 14 de Outubro do 1950. N~Q.
do devido. emorumentos,
no. termos do Docroto D.o 22:267).

Quadro dos serviços auxiliares

do Exército

Capitão 0.0 quadro dos serviços auxiliares do Exército,
supramunerário , do quartel-general da 2.:l região militar, onde continua colocado, Alfredo Lopes Rego, para
pr enchimento de \"aga no quadro, devendo ser eonsiderado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Viuda
pelo Tribunal
de CaD tal em U de Outubro de 1950. N&o·
silo devidol smclumentoa,
DOI termol do Decreto n.· 22:1167).

Reserva

Corou 1 de infantaria, tirocinado, chefe do distrito derecrutamento o mobllização n." 13, Fernando Inácio
Gomos, nos termos da alínea a) do artigo 1~.0 do
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Decreto-Lei
n.? 3G:304:, do 24 de Maio do 104:7; devendo ser considerado
nesta. situação desde 18 de 'etembro do 1030.
(VlBudn pelo Trfhunal de Coutas em 11 do Outubro <l. 1950 .• '110 silo
devidos omolumeutos
, 1l0S tormos do Docroto u.o 22~6i).

Major do extinto quadro auxiliar de ong nharia Munuel
Maria Marques Cavaleiro e capitão de infanturia
Carlos Marques,
ambos adidos, em serviço no Ministério
do Interior,
na Guarda
N acioual Repuhlicuna,
nos
termos
da alínea a) do artigo 12.0 do Decreto Lei
n.? 3G:304, de 24 do Maio do HI.j,7, devendo ser considerados
nesta situação, rcspoctivamontc,
desde ~4 e
12 de Setembro do Hl50 e sem direito a pensão por
este Ministério,
enquanto
se encontrarem
na referida
situação do adido,
(Anotaria

pulo Tribunal

<lo Contas

UlU

12 do Outubro

<lo 1~50)·

Reforma
(Daspacho
do 22 <I. Setomt.ro ,18 19:0 da Cai. n (lornl (lo Depô·
III i tos, Cródlto () Providtllll'lf\,
publ ícndo no Difhio 110 Gowerlw
u.o ~~2, 2.& .tiúrJo, \10 2~ do mesmo ruê s e no o).

Major

de infantaria
António José do :\Iatos Ruimuudo
do cavalaria
António A.fonso de Carvalho,
ambos na situação do reservo, o primeiro nos termos
da alínea a) e o segundo nos termos da alínea b) do
artigo 1~~.0 do Decreto-Lei
11.0 36::304, do :! t de )Iaio
do HH 7, devendo
ser considorudos
nesta situação,
respectivamente,
desde 10 tIe Agosto do lUiJO o :!i)
de Abril do l04D,

o rapino

(Duspaebo
<lo 20 rlll ,'et801h.o
do 1%0 dn Cnixa (lrral do DopôItos, Cródttu e l'uev Idêm-In, puhllcndo 110 JJiárlQ ,lo GO"'rTW
4
0
11. :.!22, 2.
sõr!e, (lo 2:.! du mesmo môs o nnu).

Capitã.o lIo quadro do. !:>orviçoH au.·iliares lIo g_'{'rcito,
do comando
defesa marítima
do Lishoa, Emidio
A ugusto do Á\seoIlRi'ío, nos Íl'rnlO~ da alinea ri) do artigo 3.° do Decreto-Ll'i
n.O 2~: i04, suhstituido pelo
nrtigo 1.0 do DerrC'to-Lei n.O :3:?::3:?fl, do 10 de Outuhro do l\) :.!, !leyondo sor considerado
IlcRta . ituação
desde :!ü do Maio do lUClO.

ua

( '110 CBrocom do vl.to

0" nnola~~o

do Trlhunal

do Coutnl).

Supranumerãrios

CoroueI

d!I artilharia,
comUnrlltllto do roginH'nto do artilharin :l1Jtilll'rea lixa, Augllsto l)a!ltas Pimenta
ClT~O
d Faria Pereira, nOIl termo:; Ja segunda pn1't do artigo [)o.o do 1)('('1' to-L(li 11.° ~":4111, substituído
pelo
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Decreto-Lei
n." 32:692, do 20 de Fevereiro
e U:1 Portaria
n.? 10:G:30, 00 11 de Março

de 194:3,
do 1944,
desde a data

devendo ser considerado
nesta situação
da presente portaria.
Tenentes
do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
da companhia
disciplinar
de Cubo Verde, Adolfo
Certo Pereira
e Alfredo Fernandes,
nos termos da
segunda parte do artigo 58.0 do Decreto-Lei TI.O 28:401,
substituído
pr-lo Decreto-Lei
n.? 32:692, de 20 do Fevereiro de H)-1-3, c da Portaria
n." 10::368, de 15 de
Abril de 19-1-:3,devendo ser considerados
nesta situaÇ:lO desde a data da presento
portaria.
(Visadas polo Trlbullal
de Contai om 11 de Ou tub ro õ. 1950. Nro
são devIdos umulumoutos , BOS termos do Decreto 11.\,1 ~t:..57).

Por portarias de 10 de Outubro de 1950:
Quadro da arma de artilharia

:\hjor de artilharia,
suprnuumorúrio
nos termos da segunda parto do artigo ;)8.0 do Decreto- Lei 11.° 28:401,
substituído
p lo Decreto-Lei
TI.o
32:69~, de 20 de
Fevereiro
do 194-:3, da Escola Prática do Artilharia,
on.lo continua colocado, José Gomes Martins Calado
Júnior,
para preenchimento
de \'aga no quadro, devendo ser eon siderado nesta situação desde a data da
pr sento portaria.
(Vloatla 1'010 Tribunal
do Cont ns 001 10 cio Outubro tio lnro. Nilo
alto dovidos emoturneuros , no s lermos do DOCI"(110 u ." 22:257).

Supranumerãrio

::\1ajor de artilharia,
do regimellto <lo artilharin untiaérea
fixa, ~[úl'i() Emílio Azinhai
de Melo, nOB tCrIUOH du sogunda pnrte do urtigo ~)".o do Decreto-Lei
n.? 28:401,
subo tituído pI'lo Decreto-Lei
n," :3:.l:()92, do ~() de FI"
v. reiro ti HH3, o tia portaria
n. o 10:(\20, do 11 de
::\farc_:o do 19-t4, devendo <;pr considerado nesta situa(::1O de. de a data da presento portaria.
(Vi adn )leio Tribunal
du Coutas e m 19 do Outuhro ,lo 1\':;0. Nl0
8. o d vldol
CDlolumOlltoS,
1I0S termOM do Ducrero
11,° ~~;~ú7).

Por portarias de 13 de Outubro de
Con id rarlo regr s. ndo ao
tal' dpi.-ado

d

1)]'0.

tüõo:

cn iço 0"5tO :\linist(\rio
tar ,llfyiç;o no ~rini t(\rio das

pOl'

016-
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nias, na colónia de Angola, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, adido, Luis Maria Rodrigues,
devendo ser considerado nesta situação desde :3 de
Setembro de 1950.
(Visada pelo Tribunal de Contas em 21 de Outubro do 1950. NlIo
silo devidos emolumentos, nos rermoe do Decreto n.· 22:257).

Adido

Tenente médico, do batalhão de metralhadoras n.? 3,
António Durão Leitão, por ter sido nomeado para desempenhar uma comissão de serviço dependente do
Mínistério
das Colónias, 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 considerado
nesta situação desde 29 de Setembro de 1950.
(AnOlada polo Tribunal

Ou adro

de Conlal

em 16 do Outubro de 1950).

da arma de Infantaria

Capitão António Almeida Andrade e tenentes Mário
Duarte Ferreira Pinto e José Luís de Almeida Azevedo, todos de infantaria e adidos, que, de regresso do
Ministério das Colónias (3 de comissão na colónia do
Moçambique, se apresentaram, em 7 do Outubro do
1950, para preenchimento de vaga no quadro.
(Visada polo Tribunal do Contas om 21 de Outuhro de 1050. XlIo
são dovldos omotumomos,
nOI tormos do Decreto n,? 22:257).

Ouadro da arma de engenharia

Tenento de engenharia, adido, Manuel Mauricio Bravo
Ferreira, que, de regresso do Ministério das Colónias,
de comis 'ào militar na colónia de Angola, se ap1' sentou,
em 7 de Outubro de 1950, para preenchimento de vaga
no quadro.
(Vlaada pelo Tribunal do Conlal om 21 de Outubro do 1950. Nilo
1!l0 do"ldol emolumentoe,
nOI termos do Decrete n.· 22.267).

Ouadro da arma de aeronáutica

CapitrLO de aeronáutica, suprauumerário nos termos da
segunda parte do artigo 58.0 do D creto-Loí n.? 28:401,
substituído pelo Decreto-Lei n, ° 32:692, de
de Fevereiro de 1943, do Comando-Geral <lo Aoronúutica
Militar, onde continua colocado, J osé Pereira do Nas-

:?o
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cimento, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(VJsada pejo Tribunal de Contas em 21 do Outubro
.!lo dovldol emolumentos.
nos termos do Decroto

de 1950. NlI!)

n.· 22:257).

Supranumerário

Capitão de aeronáutica,

da base aérea n. o 4, José Luis

nos termos da segunda parte do artigo 58.0 do
Decreto-Lei n.? 28:4:01, substituldo pelo Decreto-Lei
n. o :3~:692, de 20 de Fevereiro de 1943, e da Portaria
n.? 10:711, de 18 de Julho de 194:4, devendo ser con-

Matias,

siderado nesta. situação desde a data da presente portaria.
(Visada pelo Tribunal do Conta. em 21 de Outubro do 1950. Nilo
6110dovldos emolumentos,

Por portarias

nos termos

do Decreto

n.· 22:257).

de 23 de Outubro de 1950:
Reserva

'I'eneute-coronel

miliciano (lo artilharia do extinto quadro especial,
do centro de mobilização de artilharia
n. ° 5 . .J OSl' Dinis (la Costa Coe lho .J únior, nos termos
da ulíuea a) (lo artigo 1~.0 do Decreto-Lei n.? 36:304,
de ~4: do :\[aio de 194i. devendo ser considerado
nesta situação desde 11 do Outubro de 1950.
(VI.ada )l010 Trlbnnal do Contas om 1 de Novembro de 1950 Nilo
6110 devídos emolumentos,
nos termos do Decrete n.o 22:257).

Supranumerário

J(' uerunáutic»,
r-oman.lanto da base aérea n.? 4,
~\.ug;u!'to )fp!o de Oliveirn, nos termos <la segunda pn rte do artigo 58. ° elo Dccrr-to-Loi n, o 28:401,
suhstitul.lo pulo Docreto-Loi
n.? :3~:G9~, do 20 do F('\'('I'C'il'O
do 1H-I-3. e ela Portaria n.? 10:711, d ts do

Coronel
Dario

.Iulho

<1(' 1\1-1-4,devendo

ção desde

:-;01'

a data da presente

considerado

nesta situa-

portaria.

(Vianda pelo Tribunal de Conta. em 1 de Novemhro do 1950. Nlo
.no dnJdol
emolumentos,
DOI lermo.
do Decreto n.o 22:257).

Por portarias de 2i de Outubro de 1950:
Adidos

Capitães:
(IP infuntnrin , (lo n'giJllcnto
Luis Cunej» Yih'ln, (lo rpgillll'nto

ele infantaria
de infantaria

n.? 5,
n.o 7,

6G2
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do regimento

d(' infuutaria

UOJlr,:ahc~ <la Couccição Rové-, do
regimento
<10 infantaria
n.? 12, Camilo Augusto ele
~[iraJl(la Rcbocho
Yaz, do rcgilllollto
(lo infantnriu
n. ° 1(), J oito Foruando
)la111o Ilharco,
(lo 1>ataj lião
independente
(1(, infn ntn rjn !l,O 17, Frmu-ist:o
José
Vilela
Fol'te
Faria,
do hatalhão
(1<' ('a,a(]o]'cs 11.° 8,
:Manuel Nidúnio
dos f4antos Nllll"S o, do hatnlhâo de
(,:l(;a<1ores JI.0 9, 1I1anul'1 Carlo« Pnroirn Alvo« Pa );OS
de ES1I1oriíl 0, eh' C':l":daria, elo I'cgi t!H'11tO chI cuvuluria
11,° 5, Fernando
Hoelrigll('J; de' NOllsa Costu , e alf('rC's
do cnvalarin,
do n'gilllf'llto
do cnvuluriu
11,° li, Lt'Olll'l
Raul TanLJ'OS
Belo Lo11:'tO Forreiru, jlO1' tc1'(,01 "i(lo
no meados
pa ru d escin Jll'llh ar ('O JlI i'<soes ck !'('l'\'i(;o
militar,
() quinto na colónia
(]0 Timo!',
os jll'illlt'iro,
:;Cgllll(]O, quarto
C HMilllO na ('olc'lIli:l de ~\ng'o]:t c' ns
restantes
nu colóniu do :'I[o(;amhiqul', nos t('rlllns da
allncu b) (10 arti~() B,o do Dei-roto 11.° :~(i:Oln, <1l' 7
(lo Dozornhro
de' 1 nw, c!e'\'l'llIlo SC'J' ('olltiidl'l'ados
nesta situação,
o (plinto (ll'sde
1:3 o os rust.mtcs
<1,'s lo 17 de Outubro cll.' 1050,
CapitãoH

do infnutaria,
do batalllão elo ('ar,:n,lnl'('s 11,° 2,
José Pedro Pai,-ãn P, do hatulhün
(\(> ('a(:u,lorC''l
11.° li,
José Pe(lro~o CoutillllO dt' ('nst]'o ~('t'l'ÜO t', tl'II('lIt0
do
quadl'o elo.' sl'1'\'i,o"
'luxiliat'('"
do E,'l'I'C'ito, (lo '111:11'tel-ij0IlCl':d
da 3,:\ I'l'giao lIIilita]', .\ntúnio
Jo,;(', dI'
Alllll'i,la.
Pereira,
]lor Íl'l'l'llI ~ido lIollle'ados ]ln!';) c!,,1'iPllljH'I!1W[' ('olllissol'S
do son-i(:o lIlilitar
lia colúllia
do .\Ilgola,
os ,lois Pl'illll'iros IlOS t('J'IIllJ.' da :díu( d c)
(' o t('J'('pil'o IlOS t('rUlOS da alíllpa li) do al'ligo :3." do
l)('('I'('ÍO n, I) :3Ii:()1 D, dt, 7 dl' J )PZC'III.JJ'O ,h' 1\) Hi, d,'"<'lido
ser ('()Il"idl'J'ado,~
Ill'~t.l sitll:wãll,
1'( "pel'li\ alllOlltl.',
do"cle l!\, 17 l' 17 do ()utubJ'o
dl' lf);:'II,
(Anotada

polo Trlhunal

do Contll.

om 31 do Uutubro

do 19:.0),

Supranumerário

~ra.ior

<1(' illf;lJltnria, nelidn, ]):1' id do ~allt()S, qu,', ]loJ'
sido pxoJ)t'J'ndo das f'1I11c,:OI'S do ]lrofl'~sllr
C'f('di\o
do f),o g'rupo dt' disciplill<ls
do Illstituto l)r()lis~illllal
dos Pupilos do K:';.('I'('ito, Sl' a]lJ'e'sl'lIhlU
('111 i de ~ctl'lllhro ele 1\)5U,
I
(VIsn,ln 1'010 Trlhunal
<lo Contas etll t d". 0)'8l11hro do ln:.O, Nno

tl'l'

!)fio uo\'idus

onlU!lIl1hlUtol,

nul

termo

do Oucrotô n.o 29:257).
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IV - PROMOÇOES
Ministério do Exército-I.a
Por portar;"

I

Oirecção-Geral-

2.a Repartiçãe

de 24 de Agostu de 1950:

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Alferes milicianos
ciano: médicos,

o cpedicionárlos
Galn e António

módicos. os aspirantes
a oficial milido 2.° gl'UpO de companhias de saúde,
ao Estado da I od ia, Afonso 131'i08a e
José Melich Cerveira.

(VI ...Ia peto
lião devidos

T'rtbu n ãl do Coutns nm t de ~o\"omhTo do 1950.
amotumuntoa,
110' lermos
do Docreto n.? 22:267).

Por portarias de 28 de ~íetembro de 1950:
Ministério

do Exército - 2.· Direcç~o-Geral-

'I'eneuto-coronol
O major
do

3.' Repartição

do 5(,\lTi<;0 t10 ruhninistrução
mesmo 8('1'\ iço Hui Augusto

militar,
da Silva

Mendo .
Quadro do serviço de administração militar

Major

do serviço

mesmo

serviço,

gusto Leonardo

do administração
do regimento

militar, o capitão tio
de infantaria 11.° 8, A u-

Neves.
Adido

do serviço do administração
militar, o capitão do
mesmo sorviço, adido, em or viço no Uinist~['io do
I nterior,
na
uarda ....[ucional Republicana,
Daniel
António Heis Ho 'a.

~lajor

(VI.aclfts p lu T'rlbuna!
.10' lúo omolumouto

Por portarias

do ('vutas
formo.

.1,01

l' de Outubro do 1050. SAo
o Docr"lo u.' 22:257).

'111

de I de Outubro ele 10;;0:

Promovidos ao postos em seguida mencionados, paru.
uuid do qu lhe \1' o indicadas, no termos do nrtigo 4:\.0 do D neto-Lei
11.0 :!O:874, do 13 do ..To\'olllhro
de l~HO, substituído II I D creto-Loi n." 3(j:2:37, do ~1
do ..\))l'il ti 1047, contando 11 antiguidndo desde a duta
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da presente portaria, os seguintes cadetes, alunos da Escola do Exército:
Escola Prática de infantaria

Aspirantes a oficial de infantaria, os cadetes da Escola
do Exército António Manuel da Graça Pinheiro Rodrigues Inácio de Paiva, Francisco da Silva Pires, António Namorado Freire, Manuel Ferreira Guedes, Gustavo Henriques Rebelo de Sousa, Carlos Alberto V ahnon
Mourão da Costa Campos, José da Anunciação Velho,
Nuno Alexandre Lousada, Fernando Xavier Vidigal
da Costa Cascais, Hélder J osó François Sarmento,
Carlos Manuel de Melo Silva Flor Brás dos Santos,
Júlio Eugénio Augusto Viegas de Almeida Pires,
Eduardo Padrão Soares, Fernando Artur de Oliveira
Baptista da Silva, José Henrjques Neves, Rui Fernando Apolónio Reis, Miguel Angelo Melo Coolho de
Moura, Renato Gil Botelho de Miranda, Bornal' ino
Luis do Matos Pereira Torres e Jorge Manuel de Meneses Rosa.
Escola Prática de Artilharia

Aspirantes a oficial de artilharia, os cadetes da Escola
do Exército J osé Maria Canelas Ferreira da Silva,
António José do Melo Machado, Hernâni Manuel da
Cunha Ventura, Gilberto Manuel Santos e Castro,
Francisco José de Sousa Froire, José Bernardo Baptista Lopes, Rogério Fernando Sequeira 'I'aborda e
Silva, João Joaquim de Oliveira, José Fernando Graça
Pereira do Nascimento, Luis Teixeira Fernaudos, Germano Pontes de Sousa e Joito Luis Pimental de Oliveira.
Escola Prática de Cavalaria

Aspirantes a oficial do cavalaria, os cadetes da Escola
do Exército Arnaldo Eduardo de Sousa Pires, Mário
da Cunha Seixas, Fernando Jorge Barbosa dos Santos
Leito e Francisco Manuel Martins dos Santos.
Base aérea n." I

Aspirantes a oficial do aeronúutica,
os cadetes da Escola do Exército Joaquim José Correia, António
arita Silvestre, J oão Paulo da Costa de Amorim Alvos,
João Luis Flores do Barros, Acácio J OSÓ Matias, uno
Álvares Cara do Anjo O João Fernandes.
T
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Escola Prãtica do Serviço de Administração Militar

Aspirantes a oficial do serviço de administração militar,
os cadetes da Escola do Exército Júlio Simões de
Sousa da Silva, Américo José Correia dos Santos Barata, António dos Santos Lajes Martins, Nuno Hélder
Louro Coelho e Arnaldo Afonso de Almeida Antunes.
Por portarias de 12 de Outubro de 1950:
Promovidos aos postos em seguida mencionados, para
as unidades que lhes vão indicadas, nos termos do artigo 4:3.° do Derreto-Lei n.? 30:874, de 13 de Novembro
de 1040, alterado pelo Decreto-Lei n.? 36:237, de 21 de
Abril <lo 1047, contando a antigu idade desde 1 de Outubro de 1050, os seguintes cadetes, alunos da Escola do
Exército:
Escola Prática de Infantaria

Aspirante a oficial de infantaria, o cadete da Bscola do
Exército Horborto Alfredo do Amaral Sampaio.
Escola Prática do Serviço de Administração Militar

Aspirunte a oficial do serviço de admiuistração militar,
o cadete da Escola do Exército Hélder Tomás Virgílio.
Por portaria de 15 de Ouiubro de 1950:
Promovidos ao posto de aspirantes a oficial de engenharia, nos termos do artigo 43.° do Decreto-Lei
n.? 30:874, do 13 do Novembro de 1040, substituído pelo
Decreto-Lei n." 36:237, de ~1 de Abril de 1947, contando a antiguidade desde 15 de Outubro de 1950, os
seguintes cadetes, alunos do 4.° ano do curso do Engenharia da Escola do Exército, Fernando de Jesus Lima
Correia, Carlos Alberto Monjiurdim Coelho da Costa,
J osé da Costa Pereira do Sande Sacadura Bote Corte
Real e João Orlindo Almeida Pina.

Por portarias de 23 de 011 tubro de 1950:
Regimento de lanceiros n.· 2

Alferes miliciano <lo cuyalaria, o nspiranto a oficinl miliciano 110 cavalaria Augusto Cussiuno de Andrade
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Presidio Militar
'l'cnento-corouoI
miliciano <lo artilharia (lo extinto quadro especial,
comand un to, o maj or milieiuuo (lo artilharia do mesmo extinto quadro, comandante,
.J oã o
José Amaro.
(Visadas pelo 'l'rIlJlIOUl do Contns om 1 de No vombro do 1950. Sã"
devidos emolumentos,
nos termos do Docroto D. o 22:257).

v-

COLOCAÇOES,

Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFER~NCIAS

do Exército - La Direcção-Geral

- 2.a Repartição

Por portaria de 30 de Setembro de 1950:
Ministério do Exército - Repartição do Gabinete

Chefo, o major

do corpo do estado-maior,
da 3.& Dirocçãc-Geral deste Ministério, Afonso Lopes Frunco, nos
termos
do artigo 1.0 do Decreto-Lei
n.? :H:()i)l, do
1 de Abril de 1942, na Yaga do coronel do mesmo
corpo Aníbal do ] aro Viana, que, por portaria de 22
do Sotembro
de 1948, foi promovido
11 brigadoiro,
pelo que ficou exonerado do referido cargo.
(Vinda
pelo Tribunal do Clmtl\If om 18 do Outubro de 19~0. São
devidos emolumeutca,
nOI term.Js do Decreto
n.o 22:257).

Por portarias de

(j

de Outubro de llJDO:

Colé!lio Militar
Adjunto <lo mestre dI edncação fí~i('a, interino, o alft re
miliciano'
do cavalaria,
do rogillH'llto de cuvulnrin
n." 7, Nuno Humberto Gama Lobo Vitória, no. termos
da alínea ú) do artigo fIO. o do Decreto n. o ;34:00:3, do
8 do N ovombro de 1n44, o artigo ~. ° do Decreto
n. o ~G.3! 1, do 7 do Fovoroiro
de 103G, lia \'aga do
tenente .Ioão da Monta Domingo» o Araújo, <[111\, por
portaria
de, 10 do Maio dp 1\).')0, foi uornendo mostro
de educução fí ica, interino, do me, mo Colég!«, pelo
quo ficou oxonorrulo daquele ('argo.
(VISlIrI8

]1010 'I'rflm

as 0111 t t 110 r rut utrr o II IV~O.
l{'rtnos du Dueret o n." 2:!:_C)7).

n nl cio Cout

d.e,.ldul emo nnuentns ,

llOS

no

2." Série
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de Altos Estudos Militares

de cavalaria, da direcção da arma, Luis Valentim
Deslandes, por ter sido nomeado professor efoctivo
do curso para a promoção a oficial superior.
01'

Batalhão

independente

de infantaria

n. o 18

Tenente
miliciano do serviço de administração
militar,
do regimento
de infantaria
D.O 3, em disponibilidade,
Francisco
de Medeiros Brandão Palha.
Alferes de infantaria,
do regimento do infantaria n. o 4,
Jaime João Bento Vieitas,
Batalhão independente

de infantaria

Tenente de infantaria,
do regimento
Francisco
António do Vasconcelos
Regimento de artilharia

n. o 19

de infantaria
Pestana.

ligeira

n.?

1,

n." 2

de artilharia,
no quadro da arma, José Pedro
I'orestrelo de Burros Moura Freire de Meneses.

Major

Regimento de artilharia

pesada n.O 3

Comandante,
o coronel de artilharia,
supranumerário,
comandante
do regimento de artilharia antiaérea fixa,
Jaime Alberto Valadas Lopes Fernandes.
Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

Comandante,
o coronel de artilharia,
comandante
gimento de artilharia
pesada n.? 3, Augusto
Pimenta Sorrão de Faria Pereira.
Grupo de companhias

do reDantas

de trem auto

Capitão do extinto quadro auxiliar do artilharia,
do batalhão do caçadores n.? 4, ~lanuel de Ascensão Camposo
Companhia disciplinar

do Cabo Verde

Tenentes do quadro dos :('1'\ iços auxiliares (lo Exército,
do regimento
de infantaria 11.° :3, Alfredo Fernandes
e, do batalhão do engenhos, Adolfo Certo Peroiru,

Por portaria

de /0 de Outubro de HJ50:

Regimento de artilharia

antiaérea

fixa

?>trajo!' de artilharia,
do rC'gimcllto de artilharia
~lúl'io Emílio Azinhais de Melo, sem dispêndio
a Fazenda ... acionul.
T

n.? G,
para
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Por portaria de 13 de Outubro de 1950:
Regimento de infantaria

n.O I

Capitão de infantaria, no quadro da arma, José Nogueira
da Costa Branco.
Regimento de infantaria n.· 2

Capitão de infantaria, no quadro da arma, António João
Duarte Craveirinha.
Regimento de infantaria

n.· 12

Capitão, do regimento de infantaria n.? 2, Leonel Pais
do Couto, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Batalhão de engenhos

Capitão, do regimento de infantaria n." 15, Joaquim Peraltinha.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

Capitão, do grupo independente de artilharia
Celestino da Cunha Rodrigues.
Regimento de artilharia

Tenente de artilharia,
teves, por pedir.

de costa,

antiaérea fixa

no quadro da arma, António Es-

Grupo independente de artilharia

de costa

Comandante, o tenente-coronel de artilharia, no quadro
da arma, António Araújo de Almeida Campos.
Grupo de companhias de trem auto

Major de engenharia, adido, em serviço no Instituto Profissional dos Pupilos do Exército, Octávio Esteves
Paulo Cardoso, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei n. o 36:304, de 24 do Maio do 10 t7.
Tenente de engenharia, no quadro da arma, Manuel
Mauricio Bravo Ferreira.
Comando·Geral de Aeronáutica Militar

Capitão de aeronáutica,
suprunurnorário,
n, o 4, J osó Pereira do Nascimento.

da base aérea
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n.· 3

Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, da base aérea n.? 2, Henrique Augusto Tomé.
Alferes de aeronáutica, da base aérea n." 4, Eurico José
Branco de Faria Amaro.
Base aérea n.· 4

Capitão de aeronáutica, do Comando-Geral de Aeronáutica Militar, José Luís Matias.
Tenente de aeronáutica, da base aérea n.? 1, António
Jorge José de Melo,
Instituto de Altos Estudos Militares

Tenente-coronel
de infantaria, do distrito de recrutamento e mobilização n.? 15, José Baptista Barreiros,
por ter sido nomeado, por portaria de 20 de Setembro
de 1950, professor eventual dos cursos para a promoção a oficial superior.
Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro dos mesmos serviços, José Miguel do Vale
Coutinho.
Colégio Militar

Capitães de infantaria, do regimento de infantaria n. ° 6,
Alvaro Lizardo Neves e, do regimento de infantaria
n.? 8, Jorge Alexandre de Campos Barbosa Vieira,
por terem sido nomeados professores provisórios, respectivamente por portarias de 2 o 22 do Setembro de
1950.

Por portaria de 20 de Outubro de 1950:
Regimento de artilharia

de costa

'1'OI1(,l1todo quadru d os s(,l'\'i<:os auxiliares do Exórcito
(lIU cünico-autu), (lo batalhão de pontouciros,
António
do Castro.
Direcção da Arma de Engenharia

Capitão do ellgl'1I1Iaria, chefe da se('c;:lO <lo serviço do
fortin(':l<:o('s <' ohrus militares, elo conuuulo militar dos
A<:ores, Vasco Esteves Rnmires,
n.· I
Capitiio médico, (1<) ~.o grupo <h, companhias
Autónio Pereira Queirós.
Hospital militar regional

elo saúde,
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Por portaria de 23 de Outubro de 1960:
Ministério do Exercito - Conselho aHminis1rativo
das 1.' e 2.' Direoções-Gerais
Chefo do contabilidade,
o capitão do serviço <lo administração militar, da (lirocção do mesmo serviço, João
da Conceição Domingos.
Ministério do Exército - 3.' Direcção. Geral
Serviços

Cartográflcos

do Exército

Chefe da divisão fotogrumétrica,
o coronel, do artilharia, da direcção
da arma, Segismundo
~\l\"(lres Pereira o Lima.
Direcção 'lia Arma de Artilharia

Coronel, comundanto, do aegimento de nrtilhariu
n. ° 5, Alexandre dos Santos Major.
Regimento de artilharia

ligeira

n.· 5

ligeira

omandante,
interino,
o teneut e-eoroncl,
2.°
dantc, Arrnuudo
Putror-inio
Guedes.
2.° comunduntc,
o tenente-coronel
miliciano do
ria do extinto quadro especial, 2.° comandnntc,
mente de artilharia lig('ira n.? 1, Juão Fclgu

comannrtilhndo l"t'gi-

ira".

Comando·Geral de Aeronáutica Militar

.Yu:iOl'

de aornnúutirn,
com o curso do
sta.lo-maior,
2.° comnuduntc,
da base aérea 11.° 1, Frum-ist-o António dnH Chagas.
Capitão do ncrnuúuticn,
com o curso (lo estado-maior,
da base aérea n. ° :2, .J 0110 Sa nu va Corto Iioul.
Base aérea n,· 4

-Comandantc,

o coronel

-Geral do Àoron(mti(·!t
de Olivui ru,

dtl

aPI'(IIl1Ílltieu, (lo ('olllando-

Militar,

Dario

Por portaria de 21 de Outubro d~
Ministério do Exército - 2." Direoçto-ger

'I'onentc-cornnel
der Eduardo

dr'

(,1I\'1I1:1l'il1,

~l('lo

ioso.

1- 4.' Repartição

no quadro

de ~ou~a Xlurfins.

Augusto

da anun,

Húl-
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2.- região militar -Quartel-general

judnnte do . mpo (lo comandante,
taria. (lo regirucnto
(1 infuntnria

tão Pereira

o capitão do infann.? 1:!, Xlunucl Lei-

..Iurques.
4.' regillo militar - Quartel-general

de cuvularia, do regimento
i\r guol Feruanrl . ~ror 'no.

Capitão

de Ianceiros n. o 1,

Regimento de infantaria n.· I

Major

do infantaria,

supranumerúrio,

David

dos Santos.

Regimento de infantaria n.· 7

()apitã'l

d(\ infantaria,

110

quadro

da arma,

Óscar

Spen-

cor Xlouru Brás.
Regimento de Infantaria n.· 12

do infunturia, 110 quadro (la arma,
chudo Suan\~ (1(' (>li\ eiru o Sousa,

Capitão

Xlauuel

Ia-

Regimento de infantaria n.O15

Capitão (lo infantaria,
guc' Ricurdo.

110

quadro

da arma,

.To::;óRodri-

Distrito de recrutamento e mobinzaçl0 n. o 5

Tonr-nte-oornncl
.Albor'to Gomes

d( iníuntariu,
de

no quadro <la arma, Júlio

'urvnlho.

Escola Prãtica de Artilharia

..\spiralltl'
a ofic-ial do se r v i<:o d \ :\(lmillistra<:i"to militar,
curn a pntr-nto dl' t(\IIPIlt<', do hutulhiio indopundcnte
<lo infuntari» 11.0 1 !), I·l'bo Luz da 1fota Furtado.
Regimentode artilharia n." 6

~\lt'(lrps <lo .orvico d(' udministraçâo
militnr, do gruJlo
<1(' urtilhari» r-outru ao rounv«
1\.0~,
(loll<'alo ~[(,lItlO::;
da M, ia, sem disp ndio para
F~lz(,JJ(la. ':t('iOIlIlJ.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O2

do ~<'l'\ Í<'I) il aalJlini~tl'a ao ruilitnr, do rr-ginto d artilhuriu Il.G (\ Eug{'uio H H1riglll'S ('001110,
~(,lll di"'p('Il<lio para
a Fazl'llIla ,TaeiolluL

~\H('I'l'
11
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de guarnição

Aspirante a oficial do serviço do administrução militar,
com a patente de tenente, <lo butalhão indcpendento
de infantaria n,° 17, Armando Brito Martins Coelho.
Instituto

de Altos Estudos Militares

Chefe da secção técnica, o major do infantaria, do centro de mobilização do infantaria n.? 14, Júlio Martins
Mourão.
Por pcrtarias de 30 de Outubro de 1950:
Direcção da Arma de Infantaria

Coronel de infantaria, supranumerário,
do depósito de
mobilização
das forças expedicionárias às colónias,
Laurénio Cota Morais dos Reis.
Capitão de infantaria, da 3.a Direcção-Geral deste Ministério, Amândio J OSÓ da Conceição Ferreira.
Regimento de infantaria

n,· I

Comandante, o coronel do corpo do estado-maior, do
Instituto de Altos Estudos Militares, João Carlos de
Sá Nogueira, pura os efeitos do artigo 87.° do Decreto-Lei n.? 36:304, de 24 de Maio do 1047.
Regimento de Infantaria

n.· 8

Major miliciano de infantaria do extinto quadro especial,
do distrito de recrutamento e mobilizução 11.° 8, Filipe Gomes Gonçalves.
Regimento de infantaria

n.· 12

Tenente de infantaria, no quadro da arma, José
de Almeida Azevedo.
Regimento de infantaria

Capitão, do batalhão
reira Nobre Silva.

do caçadores

Batalhão

Capitão do infantaria,
meida Andrade.

de caçadores

Luis

n. o 13

n.? 8, Manu 1 Fern. o 8

no quadro da arma, António Al-
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Batalhão de caçadores n. ° 10

Comandante}
interino,
taria n.? 8, Alfredo

o major, do regimento
Abeilard Vieira.

de infan-

Regimento de artilharia ligeira n.O3

Comandante,

o coronel de artilharia,
adido, director da
Fábrica Militar de Braço de Prata, António Rodrigues
dos Santos Pedroso, para os efeitos do artigo 87.0 do
Decreto-Lei
n." 36:304, de 24 de Maio de 1047.
3.' inspecção de cavalaria

Inspector,
interino,
o coronel de cavalaria,
tirocinado,
chefe, da 4. a Repartição
da 2. a Direccão-Geral
deste
Ministério, Augusto César de :Monte Palco Pereira.
Regimento de cavalaria n.· 3

Major de cavalaria, no quadro
Nunes de Almeida.

Ministério

da arma,

do Exército - 3.- Direcção-Geral-I.a

Ápio Felisberto

Repartiçao

Por portaria de 13 de Setembro de 1950:
Nomeado professor
efectivo do curso para promoção a
oficial superior, nos t rmos dos artigos 1:).0 e 16.0 do
Decreto n.? :37:130, de
de Novembro de 1048, o major de cavalaria Luís VaI ntim Deslande , em substituição do tenente-coronel
do cavalaria Raul Martinho,
que fica exonerado
do referido cargo.
ô

O oficial propo to exorc II, no ano lectivo findo, as funç e de profe . or eventual do aludido curso.
(Vinda
relo Tribunal
de Contai em 20 de Sutembro do 1950. Nlo
lio do\"I,lol ernotumeu tos, nOI termol do Docreto n.' 22.2~7).

Por portaria ele ::0 de

etembro de tr)DO:

Nom -ado prof ':01' ov ritual do' cur os parn. promoção
a oficial superior,
no ano lectivo de 1!r>O-19f>1, nos
termos do arti 0'0 li. o do Decreto n. o :37: 139, de [) de
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Novembro
de 1948, o tenente-coronel
de infantaria
José Baptista Barreiros,
que exerceu as mos mas fuu- ções no ano lectivo findo.
Esta nomeação
ó' considerada
de urgente conveniência
de serviço público, reconhecida
por despacho ministerial desta, data.
(Visada pelo Tribunal
de Conl&!< em 7 de Outuhro
são dovidos emol umen to s, DOS: termos do Decreto

de 1~50. Nilo
22:257).

D.o

Por portaria de 11 de Outubro de 1950:
Exonerado
do cargo de professor catedrático
da 1~. a
cadeira da Escola do Exército
o coronel de artilharia
Francisco
Luís Supico, por ter sido nomeado :?o comandante da aludida Escola, por portaria de 28 de Outubro
de 1949.
(Anotada pojo Tribunal do Contas ell116 de Outubro do 1950).

Ministério

do Exército - Repartição

Geral

Por portarias de 8 de Setembro de 1950:
N omoados professores
provisórios
elo Colégio

~li1itar,
durante o ano lectivo do 19:>0-1!):H, nos termos do artigo lG. o do Decreto n. o :H:()\):3, de 8 de N ovombro de
Hl3+, o artigo 87.0 do Decreto n. o 36:608, do 17 de :Setombro do 1 Di7, OR oficiais a seguir mencionn.l.,
:
Major do artilharia
Francisco
Pereira
chado.
Capitão de infantaria
Pedro ~\lo andre

uo

Lacerda

• a-

BrulU <lo Canto

e Castro Serrano.
Capitão do infantaria Em sto Maria Hui Dionlsio,
Capitão de artilharia
Manuel Audru do
Beires Junqueiru.
Tenente
de infantaria
Joã» Baptista de Sousa Donas
Botto.
Tenente de cngonbariu Filip' Folismino • ~nllcs Pnlot.
Tonento (1(\ ougonhnrin Joaquim do Freitas J!orai-;.

uo

(Vlsadn pt'lo Trlhunal
devido,," umotumentcs;

N ornoados

professoro

do Couta" otu n du Outubro du t050. 8l'io
nus rerruo do nU. rato 11.4'1 .2~:~)7).

prl)\ isórios

do

ln. tituto

Pro-

fi!'! rional do' Pupilos <lo Exórcito , rlurunt () ano I ctivo
de 1ü50-1D51, nos t rOlOS do artigo ~. o do 1) icr to
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n.? 26:341, do 7 de Fevereiro de 1936, o artigo 10.0 do
Decreto-Lei n.? 37:136, de j de Novembro de 19-18, os
oficiais a seguir designados:
Major de engenharia Laurentino de Almeida e Sá.
Capitão de engenharia António Ferreira Molarinho Carmo,
Capitão de infantaria, na situação de reserva, Cristóvão
da Ponte Carvalho.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, José Ricardo ele Barros Amado da Cnnha.
Capitão do infantaria, na situação de reserva, Eugénio
Carlos Garcia.
Capitão elo serviço de administração
militar, na situação
de reserva, Jo 'I) Bento.
Tenente miliciano ele engenharia Fernando José de Castro Ataíde Vilela Cordeiro.
("Isad:\
polo Tribuna'
do Couras OIU 10 ,I. Outnhr-e do 1950. São
dUTict.,s ewolumoutor,
nOI torntos do Decreto n.o 2:!:257) .

omearlo professor provisório do Colégio Militar, durante
o ano lectivo de 1950-19;)1, no' termos do artigo 16.0
do Decreto n. o 34:00:1, de 8 do ~:r ovembro de 1944, artigo 87.° do Decreto n. 3Ô:;)08: de 17 de Setembro de
HH,7, c ~ único do artigo .0 do Decreto-Lei 11.0 36:61:3,
de :?-1 de ... overubro de 1U.J,7, o profe 'SOl"' auxiliar do
ensino liceal António Dias :JIiguel.

...
r

T

("lsaUa
pelo Tr-ibuna! do Ccntns om G do Outubro do 1n50. SIlI>
da\'ido6 err.olumonto.,
no. termos do Docrot o n.o 22:257).

Por portarias de 22 de

A

etembro de 1950:

•~emendo profo sore provi. órios (lo Colégio 1 Iilitar,
durante o ano lectivo do 19[)0-H)~)1, nos termos do artigo lli.o do Decreto n." :H:00:3: de' 8 do • overubro do
lU.J.4, o artigo 7.0 lo D creto n." :~Ii:~)O , do 17 do Setombro do HlJ7. os oficiais a seguir designados:
Capitão do infantaria Jorge Alexandre do Campos Darbo: a Vioira.
.
Capitão d \ infantaria ,l\h'uro Li ardo ..Te"PS.
(VI adas polo Tribunal
do Coutas 001 1 d. Outubr .. do isso. 8lo deVldOl8DloIUlnanto
, DOS torruol ,lo li ~roto n.' 2~:251).

Addaid
..\h'·,
profe sora efl:!ctÍ\'a do cnSlllO lie a1 do
ln tituto d O li\" las, no
dir to a do 1.0 ele10
, do curso Ii aI do m mo Instituto, nos termo. do

~76
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artigo 10.° do Decreto n.? 32:615, de 31 de Dezembro
de 1942, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 36:613, de
24 de Novembro de 1947.
Ofélia Moreira Sena Martins, professora efectiva do ensino liceal do Instituto de Odivelas, nomeada directora
do 2.° ciclo do curso liceal do mesmo Instituto, nos
termos do artigo 10.° do Decreto n.? 32:615, de 31
de Dezembro de 1942, e artigo 10.0 do Decreto-Lei
n.? 36:613, de 24 de Novembro de 1947.
Madalena da Câmara Fialho, professora efectiva do ensino liceal do Instituto de Odivelas, nomeada directora do 3.° ciclo do curso liceal do mesmo Instituto,
nos termos do artigo 10.° do Decreto n.? 32:615, de
31 de Dezembro de 1942, o artigo 10.0 do Decreto-Lei n." 36:613, de 24 de Novembro de 1047.
Carlota Gonçalves Sarmento, professora efectiva do ensino técnico do Instituto de Odivelas, nomeada directora do curso Complementar do Comércio e de Formação Doméstica do mesmo Instituto, nos termos do
artigo 10.° do Decreto n.? 32:615, de 31 do Dezembro de 1942, e artigo 10.° do Decreto-Lei n.? 3G:613,
de 24 de Novembro de 1947.
(Vlsodas pelo Tribunal
do Contos em 20 do Sotombro do 1950.
Silo dovldos omolumontos,
nos termos do Docroto n.· 22:257).

Ruth Bolgor Alves de San Payo, professora eventual
do 3.° grupo do ensino liceal, nomeada professora
agregada do Instituto de Odivelas, nos termos do artigo 20.° do Decreto n.? 32:615, de 31 de Dezembro
de 1942, e artigo 87.° do Decreto n,o 3G:508, de 17
de Setembro de 1947.
(Vluda
polo
Sllo devidos

Trihunal
do Contai om 2 de Outubro de 1950.
omotumentos, nos termol do Dcercto n, o 22:267).

Por portaria de 11 de Outubro de 1950:
Maria Antoniota Possanha dos Santos, professora do serviço eventual do 4.° grupo do ensino liceal, e Adelaide
Amélia do Figueiredo, professora auxiliar do 7.0 grupo
de ensino, nomeadas professoras efectivas, respecti\'amente, do 3.° e 5.0 grupos (lo disciplinas do Instituto
de Odivelus, nos termos do artigo 2f>.0 do Decreto
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n." 32:G15, de 31 de Dezembro
de 1942, artigo 10.°
do Decreto-Lei
n.? 36:613, de 24 de Novembro
de
1947, e artigo 4.° do Decreto-Lei n.? 37:138, de 15 de
Novembro
de 1948.
(Visada pelo Tribunal
devidos omolumentos,

de Conta. em 16 do Outubro do 1950. Silo
nos tormos do Decroto n.o 22:257).

Por portaria de 13 de Outubro de 19/j():
K emendo professor
efectivo do a. ° grupo de disciplinas
do Instituto Profissional
dos Pupilos do Exército,
nos
termos dos artigos 8.° o D.O do Decroto-Loi n.? 37:136,
de [) do XoYclllhl'o (lo 1948. o professor
efectivo do
9.° grupo do ensino técnico Filipe Teodoro Lino Pinto
Furtado.
(Visada pol o Tribunal
de Contas 001 21 do Outubro do 1950. Nl!.o
.Ao devido. emctumentos,
nOI termos do Decroto D.· 22:207).

VI- CONDECORAÇOES
Ministério

E LOUVORES

da Guerra - RepartiçAo

do Gabinete

Por portarias de 1de Agosto de 1950:
Louvado o coronel do corpo do estado-maior,
nu situação
de reserva, J oâo da Conceição Tomás Rodrigues, pela
forma distinta O altamente competente e dedicada com
que exerce o cargo d director do Museu Militar, que,
sob a sua ncC;ão proficiente o o.' mplarmonte cuidada,
sofreu uma valorização
profunda
que o caracteriza
como um dos m lhores mus us do País, que prestigia
as instituiçõ s militares o contribui pura a formação do
espírito patriótico da' pes .oas que o visitam.
Louvado

() coronel

de infantaria

Vaz pol« muita

Aníbal Augusto

comp tõncia profissional

aprumo

O

Ferreira

('xC'Ulplar

moral com quo exerce as funções que lhe são
quo executa com grand
<lignid:l!l<' o distinção, fazcndo-s
notar pelos chefes o ]H']OH subordinndos P la sua ine: cedível COI'l'('('Ç1'lO e lealdado, qualidados qu(' o ulirmam COIUO um oficial do grande

confiada.

tcmpernnu

IItO

'

oguru rijezn de curúcter.
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Louvado o coronel de artilharia. Eduardo Augusto Basto
Nogueira pela inexcedível
dedicação e exemplar probidade profissional
e moral com: que exerce o comando
do regimento
de artilharia
ligeira n.? 3, cujo estado
de preparaçâo
e disciplina lhe merece a mais cuidadosa
atenção, não se poupando a esforços de qualquer natureza
para transmitir
à sua unidade o espírito de
exemplar
dignidade
que sempre manifestou em todos
os actos da sua carreira como oficial.
Louvado o coronel veterinário J oüo António Lopes Alves
porque no exercício <lo cargo de director do serviço
a que pertence se houve sem}>r com 11 maior competõncia o dignidade,
afirmando-se
um coluhorudor
leal
e dedicado e um prof .sional muito competente
o do
marcado carácter.
Louvado
o teneute-corouel
do infantaria 'l\fúrio Eugénio
de Almeida Valente pela alta noção do dovor militar
do que sabe dar provas em todos os mnmoutos difíceis,
afirmando-so
sempre COIllO UIll exemplo dr: 1l'aldad0 e
aprumo, contribuindo
com as suas qualidade dl' cur.icter
o decidida vontade do honrar a sua proti: silo para o
prestígio
do gx0rcito
o ougrundocimcnto
dus instituições militares.
Louvado
o tenente-coronel
do serviço do administrnçân
militar Manuel HodrigUl\s
Aguincha
pelas (\ .cel ntos
qualidades
e virtudes militar s sem pro revolada:
durantr a sua jh longa carreira c porque, teudo-lh \ "ido
confiado o oucurgo de dirigir
reorgunizan os sonvicos
administrativoa
da,Cruz Yermolhn Portuguesn,
houve
por forma a ru roem' as mal ' l'logiofia~ r \fp 'ÔIH'ia dos
dirigeut!'s daqui lo oq;::tni mo, pondo cm fo I) qU:llj(hJl's
de honrudez pcssoul ( d COIIIJl 'tt~1 Í3. P 'oti ional quI'
() afirmam COlOI) um oficial do serviço ti' admini ti" (110
militar l' \ iplar,

Louvado o major (lo <!orpo di) estado maior Alhorto A rnúj:
l\ Silvu
I' las quulidudcs {}(' trabalho, d('Ji('~lç"O l' elo
"alor profissional <pu' ri \ ('lllu !lO (\. ereíl'io dt' ynrio'
,'('1'\'[ OH- dn qlll' foi cllL'alT('gado
na 3.:1 Dil'l>ef'ãll-O ral
do :'IIinl tt"rio da (11l('tTà~ ('1l1 ([Ul' 1>1' afil'llJOIl :-;('1' um
oficial do D8tado-maior Illuito llistinto) COITl'do 1\ 1L\al.
LOll\

ado

Custa

() ma.ior

dos

do ('DIlIO di) " t: dO-'Il:liol' II lllriqllO
Pai,.l. III la milita (,OJII]! t'l! ·i. ('

~alltm;
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exemplar
dignidade com que .lesempenlra
os serviços
de fju foi encnrrcgado na 3.'" Dirccçâo-Geral
do 1\1inistório d Guerra, cm que. omprc S afirmou um coIahor dor muito d dicado e 11'.1 e um oficial do ostntlo-mninr'
muito ilustrado com (PlOlU os chefes podem
.ontar
lU dificois
em rgeJlc·ias.
Louvado

() major

<lo corpo

do estado-maior

Arnaldo

'l'hnltz p la seriedade , muita competência. o grandr dignidade com que desempenha as f nçõcs du!:pnt{ls quo
lhe I. t· () confiadas no eurs o do o .tado-maior e nas
quais .onfirmn pI munreun as 0_ .colontes qnalirla.les c
\ irtude:
'I II' o tinham já imposto corno oficial de infuntarin I' do e. tado-maior
<l(' incontestável
mérito c
do milita!' de incunfuudl
(1 aprumo moral.
Louvadn
I)
major d I corpo do estado-muior
.\1 1'1'('t!0
Anuil i» l\'reim
da ('Olll'pit;:ltl
pela gralldl1 distill\:lO
irr Iissional O moral eotun t ,'1'1'1' > t) cargo tlu proles, \_r ,h E ('ob cio Exército,
no (1, zorr-íeio 110 (111a1~('
t III 'ompro uumife tad» corno ofici. I do raras qunliJatll'
JH dag, git" e inconturrdívol rijeza dI' ('arúcter,
,irtudo
qll () apontmll ('omo ondal do estado-maior
lllU'to di into, ('ort'oeto
J. I.

1, lU 'ndv
lU jor d
1Jl
Júnior p 1-1

6~U
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dedicada e leal com que serve na Escola Prática de
Cavalaria,
011\10, com a sua reconhecida
competência
profissional,
grande aprumo moral e exemplar
dignidade, se afirma como um oficial de notáveis méritos,
que muito .contrihui para o prestigio da Escola e para
a prepurução
moral O profissional
dos quadros que
por ela transitam,
o major do serviço de admiuistruçâo
militar
Albino Amílcar Rodrigues do Soure pelas excelentes
qualidades morals e profissionais
sempre reveladas no

Louvado

decorrer da tomaj{l longa carreira militar, afirmando-se,
quer ('OlHO oficial (la escola práticn do serviço a que
prrtonco, qu<'l' rocontomento,
no oxercÍ<'in da" funções
docentes qut' lhe fOl'<lI11 confiadas lia Escola do Exér-

cito, como um oficial profissionalmente
um militar de grandes virtudes morais

exemplar
e
c do carúctor.

Louvado o capitão do infantaria, na situncão do reserva,
António
(101'
Santos pela iucxcodívcl
dcdicução o
exemplar dignidado profissional com qne dosempcnhu
m; funções do comandante
do dostacumonto (lo forte
<lo Sucavém, eOn('OlTCll<10 com o seu trubnlho :,;01'io O
esforçado O com ai> suas recouheeidus
qualidades morais o do cnrúctor para o prestígio do Exército, quo
80['\-0 sem limitações
(lo qualquer natureza,
Louvado

o cupitâo miliciano do artilharia,
licenciado,
Ahr ou Faria pelo grande
entusiasmo
(' oxcmplur
('OIllIH'WJl('ia o dignidade COIll qu /i(' de-

João

~rallllPl

dica ao oXl'I'deio dns suas fUIl,ikH rloccutcs !lO Co]Ógio ~rilitaJ', ('ollcorl'ondo para o prestígio (lo que goza
o estabclor-imcnto
com o seu comprovado
saber pe.lngógioo, gra IH1c cultura o exemplar a prumo moral.
o capi t('to do cavalarin J osó Afonso nodos Sérgio pelo c.·PlIlplar espírito (lo H ri(\dado qno Clllpn'stn
a toclm; OH adoH da Hua "ida oficial O particular,
afirl1wllclo-sc como militar elo gl'an(!Ps qualitlad('H d' trabalho, oxolllplal' dignidade,
ineonfllll(lí\·(,l cal'úC't('1' ()
silllllltilllcalllt'lltt'
Illoc!esto O Silllph'H, "irtuelcs Cjll(' o
apolltalll ('01110 Ulll ealllaruda llIuito l'<'s]loitado C um
co]ahol'<lclor do ('o IIIall (1o JIIuito clc(licado o lid,

Louvado

l,ou\'ado o ('apitão (lt' c:l\'alaria Luís Alhl'l'Ío Filip<, Rodriguos pelas o,'('cll'uÍ<'s qualicladps JIlorais o de ('a-
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ráctor sempre nflrmadas em todos os actos da sua
"ida como oficial, evidenciando-se
como um militar
do excelente
competência
profixxiouul e de grande
aprumo o dignidade pessoal, mere('(I(lor da estima
quo geralmente
lho tributam os chefes o OH suborrlinados,
Louvado o tenente de cavalaria António AUgURtO de
Snmpuio e Melo Pereira do Almeida pelas excelentes qualidudcs m ornis e profissionais sempre ovirlencindas como instrutor
de raro aprumo e fino trato,
qualidades que o afirmam como um óptimo colaborador (ln comando e um oficial d cavalaria muito distin to, dedicado o leal.
os licenciados em Medicina Drs, JOtlO Marqnes do Andrade,
José da Costa Belo o Carlos
Ve10",0 pelo exemplar cspir ito <1(' abn(lgação e desintcrcsso com que servem a Cruz Vermolha Portuguesa,
instituição que amparam com a sua coluboracão osforcada, prestigiam com a sua competência profissional,
dirigindo grutuit.uuouto cursos d(' enfermagom e pronto
socorro pnra senhoras e prestando serviços de assistência médica nos postos do socorros com inexcedível
dedicação e comprovado zelo, tornando-se
assim credores da gratidao dos beneficiados o do preito de gratidão dos seus concidudãus.

Louvados

Louvada a licenciada D. Carlota de Carvnlho, professora
efectiva o sccrvtúria
do III rtituto 0.<' Odivelas pela
exemplar compotôuciu o muito aprumo o dignidado
com qlH' p "('I'CP as suas fUllçõ<,s docentes no Instituto
a cujo serviço consagra notáveis dotes da sua cultura
sorvidos por exemplar dedicação (' grande!> faculdudcs
de trabalho.
Louvada o. adj unta da regcntr do Tnstitu to do Odivelas,
D. Ilda Vieira, IH'laR grandes virtudes moruis, rara.
ul'(licação ti P.·c<'pcionais facul(lad('s <le trahalho com
qm' OX<'l"l' as funçops qUl' III(' <,,,Iao !'ollJiadas !lO I IlStituto, (1m qU(1 SI' rp\"('lou plClIl'nto impl'( scindi\"\'1 ('
Ulll apoio nrnH' e leal a facilitar PIIl todos os 11I0IlH'UtOS
l' ,,('m r(l:-;triçu(ls d(' qual([lH'l' llatllJ"('za a [I,('(:i"lO da uil'!'cção no qu re:o>p('itu ao SPI' "iços (lo intl'l'nato <' à
missão l'dncatÍ\'a qUl comppt(' ao t'stah<,h'cim(luto.
I
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Louvadas
as licenciadas
om Medicina D. Ilídia Adelaide Ribeiro, D. Ma.ria Bárbara
Gomes e D. Maria
Helona
Candeias
pela excelente
dedicação
e invulgar entusiasmo
quo desinterossadamente
colocam à
disposição da Cruz Vermelha
Portuguesa
os ::H'US serviços como médicas do grande
competência
profissional e oxornplur aprumo moral, contribuindo
para
o prestígio da lD.Stittiiçiw pelos serviços de assistõnein
que prestam aos seus protegidos
pobres que deles
se socorrem.

Louvadas

aR yogaiR (lo corro dirig(>nte da s('('\i'w auxiliar fenrinina da Cruz Vermelha
Portuguesa
1). 1 almira. Constância (10 Pereira Coutinho,
D. ~faria Helona Teixeira
Beltrão e D, Muria da Pl'llha Pereira
Coutinho pela 'inexccdivel
dc(lirnÇrlO e exemplar entusiasmo com que abncgadn mente se ontrugaru a assistir e }lrttticnr o bem em 1'<1\'01' de muitos [ll'otpgidos
da Cruz Vermelha Portuguesa (1'[(' da instltuição
se
socorrem
vara alivio (las suas dores e utcuuucão lIas
difieuldados
com que lutam, pt· atigiaudo a henernérita sociedade
com os HOllR exomplnres
(lot<'s o yil'tudes de souberas
<la maior 1l1'obid!l!lc moral P cujos
sentimentos
de caridade
SiLO prcocupu(;ao
eonstuuto

da suo. "ida.
Lonvudas
as \ o~ais lIa Uil'O(,(;i'io (la secção
auxiliar
fomiuina
da Cruz Veruiclbu
Portuguesa
D. ::\la1'in
.l úliu Leite de Castro e D. Lina Audrudc polu iIH'X-

cedível (kJit'a<,:rlO

l'

e.ntusinsmo

com que

S('

l'lItl'cgam

11 causa (la Cruz Y( rmolhu cm Portugnl,
instituição
quo HCl'\'01ll o prcstigiuui
com o sr-u trabalho
cunstanto e abnegado (' ('Um as suas raras yirtlldns illorais
de YCl'(ladeil'us i'iüllhoras.
Condecorado
com li m('t1alllil mUitar (h· prata ,l( t;l'l'\'i~os di.stintoH, por ter r;iJo ('oltsidl'l'IHlo !lO tllll'i~() da
a][Ilea li) do artigo 17,", com l'pf'erúll('ia no
:2.0 do
artigo 51.°, (lo l{l'glll:lllWJltO
da J r dallw ~lilitaJ', (1(,
28 do :\laio dn 1~)J(\, () lllujOl' do infallturia .J:líJlll' .Al'uaHo da V (liga Cardoso.

*

Condceorndos
com a JUod,L1ba d mérito militar de
2,U clal:ise, nos termos do urtigo f):3.o do Rogulamonto

<)..

érir

nnnnxr
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de Maio de 19Jô, os oficiais

a seguir indicados ~
....Iajor do corpo do estado-maior Amélio Pereira da Conoição.
Major do serviço de administração miliar J\'lbino Amílcar
Rodrigues de 'oure.
10ndecfJrados com a medalha de mérito militar de
3.:l classe, nos termos do artigo 5~.o (10 Regulamento
da )fecla1ba Mllítar, do :?8 do )fnio de 194G, os oficiais
a seguir indicados:
Capití10 do corpo do e tado-mnior J onquim da Luz Cunha.
Capit7io de artilharia Dúlio ... orberto Franco Símas,
T

VII-DESPACHOS
lIIinistério do Exército - 1.- Oirecção"Geral-

1.8 Repartiç~o

Pnbli ·a-. o o despacho ministerial, de ~1 do Outubro
de lK>O, relativo à reclamação apresentada pelo coronel
.<10 infantaria,
no. ituuçâo do 1'O:;01""\'a,
.J OSÓ Tlolboche
orr 'ia de Freitas, da pena. de d missão constante da
Ordem do Exército n," 10, ~. a série, de 25 de Agosto
do 19::>0:
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termina,
para o arguido,
com a aplicação
das sanções
disciplinares,
visto que ainda lhe faltará prestá-las perante
o foro criminal, onde haverá lugar para serem especialmente considerados
os graves prejuízos a que deu lugar
o seu procedimento.
Nesta fase disciplinar
tem de circunscrever-se
o castigo à finalidade de desagravar
a disciplina ofendida e
não à de punir crimes, 0, posta assim a questão, a gravidade das consequências
não constitui a substância das
faltas, mas só uma circunstância
acessória,
ainda que
preponderante.
N o caso concreto, ao apreciarem-se
as infracções cometidas pelo coronel Holbeche
de Freitas aos devores do
Regulamento
de Disciplina
Militar, parece que elas se
podem circunscrever,
inicialmente,
ao facto de não ter
dado imediato conhecimento
elas irregularidades
cometidas no conselho administrativo
a que- presidia, pois se
o tivesse feito a sua responsabilidade
fàcilmente
seria
ilibada.
Acrescentou,
depois, a esta 'inírncçãc do n.? 33.0 do
artigo 4.° do Regulamento
de Disciplina Militar, o qual
lhe impunha a participação
sem delongas de um crime
de que teve conhecimento,
o desrespeito
pelas determinações expressas
da circular n. ° lO/E, do 27 de Abril
de 194:9, e do Regulamento
dos Conselhos Administrativos, assim infringindo
claramente
o dever 4.° daquele
artigo.
Quanto à infracção do dever 16.°, e de acordo com o
Ex.?" General
averiguanto,
convenço-me
ser possível
retirar a sua invocação
da redacção do castigo, pois as
faltas estão clara e completamente
abrangidas por outros
deveres infringidos
e as justificações,
agora apresontadns
pelo reclamante,
libertam-no
ele tão pesada infracção.
Também se não verifica II necessidade
de sobrepor a
infracção
do dever 45.° it do n. ° 3:3.°, pois a primeira
caracteriza,
completa e mais directamente,
a falta cometida.
Além disso há que ponderar a situação de um homem
de passado irreproenstvel,
do natureza bondosa e certamente fraca, quo se desorienta
perante o conhecimento
de uma gravo irregularidade
o deixa o caminho do dever
para se lançar, precipitadamente,
atrás de uma esperança
de evitar males maiores, que HÓ uma ilimitada boa fé lhe
fez entrever. Surgiu para ele, inesperadamente,
uma calamidade que o ultrapassou,
e impressiona
profundamente

2,' Série
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reconhecer como se deixou imiscuir em gravíssimas responsabilidades quando, tão fácil e simplesmente, delas
se poderia livrar.
E assim, atendendo às conclusões do Ex.'?" General
,averiguante e ao passado do coronel José Tlolbeche Correia de Freitas e certo, ainda, de estar de acordo com
o seu antecessor na apreciação das circunstâncias atenuantes que devem invocar-se em favor deste oficial, dou
provimento parcial ~t reclamação, no sentido de ser eliminada da redacção do castigo a invocação dos n.O 16.°
e 45.° do artigo 4.° do Regulamento de Disciplina Militar
e substituída a pena de demiesão do serviço do Exército
pela de reforma.
Publique-se em Ordem do Exército.
S

Ministério do Exército, 21 de Outubro de 1950. -O Ministro do F:xército, Adolfo do Amaral Abranches Pinto.

VIII-MELHORIAS

Ministério

DE PENSAo

do Exército - 1.- Ilirecçãn-Beral+

2.- RepartiçAo

Concedido o abono de melhoria de pensão que lhes
foi atribuída, nos termos do § 3.° do artigo 6.° do Decreto-Lei n. ° 28:404, de 31 de Dezembro de 1937, aos
oficiais, na situação de reserva, om seguida mencionados,
por terem completado o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, nos termos do artigo 8.° do
Decreto-Lei n." :?8:4:0:!, da data acima referida:
Por portaria de 13 de Outubro de 1950:
Capitão de infantaria João Vitorino Soares de Avolar,
~1.4~F20, desde 8 de Setembro de 1950 - 34: anos
<lo serviço.
Capitão do artilharia Francisco Avelino da Fonseca,
19.80-itS80. desde 19 de Setembro do Hl50-32
anos
de serviço.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Marquos ~lartins, 20.4006, desde 10 de
Setemhro de 1930 - :3ü ano.' de serviço.
(Vllada
pelo Trlbunnl
devldol emolumentol,

de Cont,," em 21 do Outuhro de 1950. Silo
nOI termo. do Docroto
112:267).

n.·
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DECLARAÇOES

do Exército - Repartição

do Gabinete

1) Tendo-se
reconhecido
que os oficiais em seguida
mencionados
já haviam sido condecorados
com a medalha de mérito militar da classe que lhes vai indicada, fica
sem efeito a portaria
de 1 de Agosto do corrente ano,
publicada
na Ordem do EJ:'(nito n." 10, 2.a série, na
parte quo lhes concede igual condecoração
:
2." classe
Coronel do infantaria Fernando
Augusto Rodrigues.
Coronel
de infantaria
José da Encarnac;ão
Alves de
Sousa.
'I'onento-coronol
do serviço de administração
militar Ilídio Aníbal l3otelho Coelho.
3." classe
Capitão de artilharia
Carlo H Luciano Alves de Sousa.
Capitão de engenharia
João Correia de Magalhães
Figueiredo.
Capitão do serviço de administração
militar Manuel Domingos.

2) Encontra-se
na efectividade
do serviço, e não na
aituução de reserva, como consta do Iouvor publicado
na Ordem do E.cército n." 10, 2.a série, do corrente nuo,
o tenente-coronel
de artilharia Cândido Augusto Ribeiro.

:3) 'I'eudo-so verificado que o major de infuuturin :\[úrio .Jost'\ Pereira da Silva não tinha b~do ainda promovido
ao actual posto na <lata em que, por portarias
<10. 1 de
Agosto de 10f>0, foi louvado e condecorado
com a medalha do mérito militar de 2.n classe, elevo o mesmo ofi·
cial SOl' coneiderudo louvado como cupitão o condecorado
com a medalha de mérito militar do :3. a classe.
4) 1~ major, e não toncutc-coronol,
como constu do
louvor publicado na Ordem do Rxh'cito 11.° 10, ~.~ '{'rie,
do corrente
uno, o major do artilharia
Carlos ti '()u~a
Gorculho.

2." Sério

ORDE)I

DO EXÉRCITO

X.O 13

G87

5) É major, e não tenente-coronel,
como consta do
louvor publicado na Ordem do Exército n.? 10, 2.:1 série,
do corrente ano, o major de engenharia
Emírcio Leão
Maria ~ragno Teixeira Pinto.

G) Chama-se Antero Fernandes de Sousa, e não Antero de Sousa, O capelão graduado em tenente, do centro
de mobilização
do serviço de saúde n." 1, o capelão da
base aérea n.? ~, que foi louvado por portaria de 1 de
Agosto de 1030, publicada na Ordem do Exército n.? 10,
2. á série, do corrente ano.
7) Chama-se Inácio Filipe Alves, e não Mário Filipe
Alves, o furriel do regimento de engenharia
n." 1 louvado e condecorado
com a medalha do mérito militar de
4. a classe por portarias
de 1 do Agosto de 1930, puhlicudas
na Ordem elo E.l'ército 11.° 10, 2.a série, do
corrente ano.
8)
luunu-sc Pedro António Mcrcacha Pereira, e não
Pedro ~rcrcacha Pereira,
o furriel do grupo de companhias do trem auto louvado C condecorado
com a medalha do cobro de serviços distintos,
por portarias
de
1 do Agosto do 1\);)0, publicadas na Ordem do Etcército
n.? 10, :!.a série, do corrente uno.

Ministério do Exército _La DirecçAo-Geral-l.:l

Repartição

\l) '1't\[\(lo sido agracludo
pelo G overuo do ESp:lll ha
com a cunu-ndn com plucu .la OI'<!OITl de Cisnerus o ;;cnorul \lIíhal (II' Faro Viana, ("-lho permitido, om conformidudo com us di, Jlosi('ul'~ do n \gulallll'n to das Ordens
Portuguesas,
acoitar aqur-ln lllP['{'(' o usar as re~Jl('etivas
in ígnia ,
Tomlo si.lo agraciado
pelo Goveruo
de El'Ipallha
a comenda da Ordem (lo Cisnoros o mujor do infantaria Raul ('ord(\iro Pereira de Castro, ú·lltp pormitido, em confunnidude
com as disposições
do j{e~lIlamonto tia
Unlou'
jlortugu(·. tl~, :H'pitar
aqllPla morc{l
o II ar a l'l' 'pcl'th aS insíglliaH.
10

COIll
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11) 'I'ondo sido agraciados
pelo Governo de l~s]lanha
com a cruz de La classe do mérito militar com distintivo
branco o major do corpo do estado-maior
Daciano PPreira de Barros; cap imos: do corpo do estado-maior,
Júlio Germano
do Souto (la Silvu Cardoso e Júlio Augusto Ramalho Correia;
de cavalaria,
Viriato Mamede
do Brito, José Snlouião Levy Martins e Joaquim dos
Santos Alves Pereira,
e alferes de infantaria
António
Rodrigues Rebelo de Carvalho, é-lhos permitido, om conformidude com as disposições do Regulamento
das Ordens
Portuguesas,
aceitar aquela mercê e usar as respecti vas
insígnias.
1~) Por decretos do 18 do Dezembro de H)-!H, publicados no Diário do Governo n.? 17:3, 2.a série, do ~7 do
Julho do corrente ano, foram agraciados
com o grau de
oficial da Ordem Militar de Avis os capitães de artilharia Rubi António Marques o Ivo Guedes da Silva.
13) Por decretos do 7 de Fevereiro
do corrente ano,
publicados
no Dtário do Governo n." 1D~, 2,a série, do
18 do Agosto deste mesmo ano, foram agraciados
com
o grau de oficial da Ordem Militar do Avis os seguintes
oficiais (lo corpo do estado-maior:
major Daciano Pereira
do Barros e capitão Ernesto Machado Soares de Oliveira
e Sousa.
14) Por decreto do 18 do Dezemhro
do HH8, publicado no l tiário do OOI'('/'TIO n. o 1QO, 2. a série, de 2G do
Agosto do corrente
ano, foi agraciado
com o grau de
eoinondador
da Ordem Militar de Avis () major de artilharia Rui Pereira da Cunha.
1[») Por decreto do 7 do Fevereiro
do corrente ano,
publicado no Diúrio do 001'e/'lIo 11,° 1Un, ~.1t série, de 21i
do Agosto deste mesmo ano, foi agraciado com o grau
de comendador
(la Ordem Militar do A vis o maj 01' d(,
infantaria, na situação do reserva, Acácio Francisco Leão
Cabreira I Ienriques.
1G) Por

publicado

decreto

do 2 de Setembro

no Diário do

Gore/'IIO

<lo corrente

ano,

n. o 204-, :?, a sério, de 1

do mCHIllO mês e ano, foi agraciado com o grau de g-rã-cruz da Ordem Militar do Cristo o capitão do cuvulnrin,
na situação do reserva, Teófilo Duarte.
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17) Por decretos de 21 de Agosto do corrente ano,
publicados
no Diário do Governo n." 23ô, 2.a sério, de
10 do Outubro deste mesmo ano, foram agraciados com
o grau da Ordem Militar de Avis que lhes vão indicados
os seguintes oficiais:
Grande-oflclal

Coronel
de infantaria,
na situação
Martinho Ferreira
Leal.

de reserva,

Jaime

Comendador

'I'ononte-coronel
de artilharia
Fonseca .T únior ,

José

Augusto

Vieira

da

Maugná

Ci-

Oflclal

Capitão

de infantaria

Alexandre

Herculano

íuentes.
18) Condecorado
com a medalha militar ele ouro da
classe de comportamento
exemplar,
om conformidade
com as disposições
(lo regulamento
aprovado
pelo Decrcto n.? B5:GG7, de 28 de Maio de 1\:)46, e Portaria
11.° 1~:7:31, do 4 de Fevereiro de 194H, o tenente de
infantaria.
na .ituaçâo de reserva, J OS() Hermano
de
1Iagalhi'tes Ferreira.

19) Condecorado
com a medalha militar do ouro da
classe de comportamento
cxouiplar,
cm conformidade
com ns disposições
do regulamento
aprovado
pelo Decroto n.? 35:667, (le ~8 de 11aio de 194G, o sargento-ajudante
do quadro de amanuenses
(lo Exército
José
1In.ria
alado Pereira.

MinistériO do Exército _I.:l

Direcção-Geral-

2. a Repartição

~O) Ficam inscritos e intercalados
na escala dos capitães do corpo do estado-maior,
pela ordem de antiguid~HI' que lho" vai indicada, nos termos do ~ único do
artigo 81.° (' artigo 49.° do Decreto-Lei
n.? :3G::W4, de
~.! do Maio de 1947, os capitães adianto mencionados,
qu , por portaria
de 20 de Outubro do corrente ano,
insorta na pre. ente Ordem do Exército; deram ingr sso
no referido corpo:
Kaulzn Oliveira do Arriaga,
do capitão Jo é 'acadura

imcdiatam
nto 11 direita
Moreira da Câmara.
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Frederico
Alcido de Oliveira, imediatamente
(\ direita do capitão Raul Ribeiro Ramos .
.Jaime Silvério Marques, imediatamente
à direita do
capitão André da Fonseca Pinto Bossa.
Fernando
Forreiru Valonçu, imediatamente
h direita
do capitão Joaquim António Franco Pinheiro.
Silvino Silvér io Marques,
imodiatamonte
à direita
do capitão Hermes de Araújo Oliveira.
António
Manuel de Faria Monteiro
Carneiro
Pacheco, imodiatamente
à esquerda
do capitão Silvino Silvério Marques.
José Morr-irn Otoro, imcdiatamonto
à osquorda do
capitão Hermes de Araújo Oliveira.
Artur
Henrique
Nunes da Silva,
imediatamente
á esquerda
do capitão JOSl' Moreira
Otcro.

21) Presta
Minixtório,

s('l"\'i,o

do OahirH'te

na Reparti(:iio

dp~te

dos SCT"\'i(;os coloniais, dpsdc BO
de Setembro
do ('()]T ente ano o coronel <1(\ infantaria.
tirocinudo,
no quadro da anua, DOJllin;.!;os .José Santos
corno

chofo

de Lomos.
22) Passou a desempenhar
o eargo de adjunto do
da :3. a região mil itur, para doJ'('~a ('ivil torritorinl, d('sdt' ~7 do Setembro
do
o major do infantaria Fernando
do ~ragalhil(\s Abrou :\larques e Oliveira.

comando

umo

*

~3) Presta sorviço no rpgimcnto
<1(\ infuntaria
11.° 1;),
par'a os of('itos da nllnon II) do
único do arti;.!;o 71.°
do Docroto-Loi
n.? :30:30-1-, <1(\ ~J de ~Iaio dl' 1\)47,
desde ~G de Outubro do corrente ano () mujol' de' infantaria Fernando
do l\fagalhã(IH Abreu ~lar([ul\~ (' Olivoirn , udirlo 110 :\liTlistório do I ntorior, ("OIlIO president«
da Câmara

Municipal

de 'I'omar.

24) Foi fixado o seguinte número
de oficiais que devem frequentar
os cursos adianto indicados como condição de promoção no alto civil d 1951 e loctivo do 1 H51-

1952:
Para tenentes (1951)

Curso de comandantes
Curso de coruundantos
Curso de comandantes
Curso de comandantes

de
do
de
do

companhia
.
bateria.
. .

35
f)

esquadrão

.

()

osquadrilha

.

3
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Curso técnico (serviço
Curso técnico (serviço
Curso técnico (serviço
tar)
. . . .
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de saúde).
. .
veterinário) . .
do administração mili. . . . . . . . . .

691

11
3

7

Para capitães

Curso para a promoção a oficial superior:

16

Infantaria.
Artilharia.
Cavalaria.
Engenharia
Aeronáutica .
Médico
Farmacêuticos.
Veterinários.
.
Administração militar.

11
9
6
(i

19

3
2
5

~~») Contam a untiguidado dos seus actuais postos
dos de as datas que, respectivamente, lhes vão indicadas
os eguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem
do Exército,
Artilharia

Tenente-coronel
miliciano do extinto quadro especial
.João José Amaro, desde 11 de Outuhro de 1950.
Serviço de administração

militar

Tononte-coroncl Rui Augusto da Silva Mendes, desde
~5 do Setembro de 1950.
Majores Daniel António Reis Rosa e Augusto Leonardo
Neves, ambos desde 25 de Setembro de 1950.
~li) 'I'errniuurum em :~O elo Setembro do corronto ano,
no «entro <lo instrnção (1 artilharia contra aoronaves,
o l'i'4túgio do oxpoeinlizuçâo
antiaérea,
coiu aproveitamonto, os seguint ',' oficinis do artilharia:

Capitães:
.Alvaro .Jo.é Duarte dos 1\ nedos.
,Joao Manuel Tarujo Nunes Corr ia.
Artur Relvu do Lima.
Tencnt' Rogério Paíxão Ríbciro.
Alfer s :
• l~rgio Augusto Vila Verdo Bacelar.
MaIlllPI António Lop
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27) Tendo terminado no corrente ano o curso de artilharia da Escola do Exército, nos termos do Decreto-Lei n." 35:189, de 24 de Novembro de 194D, os oficiais
milicianos abaixo indicados. SiLO os mesmos intercalados
nas escalas já publicadas na declaração 19) da Ordem do
Exército n.? 8, 2.a série, de 1948, e declaração 75) da
Ordem do Exército n." 8, 2.a série, de 1949, em conformidade com a segunda parte do artigo 2.° do Decreto-Lei
n. ° 36:237, de 21 de Abril de 1947, como segue:
Júlio Veiga Simão, imediatamente à esquerda do João
Luis de Almeida Rebelo; Delfim Nunes, imediatamente
11 esquerda de Armando de Sousa Gomes; Manuel de
Carvalho Garcia, imediatamente 11 esquerda de Armando Rodrigues Figueira; António da Silva Pereira,
imediatamente 11 esquerda de Manuel de Carvalho Garcia; Joaquim Humberto da Silva Porto Oneto, imediatamente it esquerda de António da Silva Pereira; Fernando Augusto Lopes, imediatamente 11 esquerda de
Joaquim Llumberto da Silva Porto Oneto.
28) Deixou de prestar serviço no l'('gill10lltO do (':1\":\laria n. ° 7. para os efeitos do artigo 70.° do Dor-roto-Lei n. ° B(i::304, <lo 24 de :Mnio !le lU.!7, desde :~Ode
Setembro de 1950 o capitâo de cavalaria ,J úlio BeirtlO
de Brito, adido, professor efectivo do t\Mgio Militar.
29) Í~ tenente, e
Álvaro Nuno Lemos
final da declaração
n." 12, 2.n sério, do

não alferes, o oficial d(' cavalaria
du Fontouru a quem alude a parte
7) insorta na Ordem do Exército
corrente ano.

30) Desempenha
o cargo de adj unto do n OY(~1'1l0 Iilital' de Lishou para a dof(\HIt civil torritoriul desde ~7
de Setembro dr lH30 o brigadeiro de uoronáuticu .Anselmo de )latos Vilar(lehó.
:31) Frequentou
com nprovoitamcnto
)10 ('OI'I'('llto
ano, o ('l1l'SO de ongcnhuria
pel:t Acudemi« Militnr do
Engeuhoiros Aeronáuticos
(lo Madrid o capitilo til' auronáutica, José Luis l\1atias.

32) Terminaram
na Escolu Prática

em (i do Outubro (lo C'OlTt'11 to ano,
(lo Aeronáuticu, o curso de coman-
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dantes de esquadrilha,
com aproveitamento,
tos tenentes
do aorouáutica :
Urbano Adolfo Ferreira
Curlos Uald_u de Melo.
l lildo de Faria (lucirós.
Hui Tru vaços Mouteiro.
Carlos Durnay.

(iQ3

os seguiu-

do Castro.

33) Contam a antiguidudo
do posto
1 (lo ... ovembro (lo H)-19 os seguintes
T

de alforcs desde
oficiais médicos:

António do Brito Correia Anucleto .
.Ios" )fanuol ~Iaria Arrais P('<lroso 1"10res.
Autúnio Correia Fernandes.
Furnan.lo )faIllwl Fr-rrr-irn Baptista Viegas .
.Toaquim Luís (la i-\ih-a Nantos.
)lúrio do Figueiredo
Y('lotio.
3-1) Estiverrun
desligados
elo serviço desde as datas
quo lhes vão indicatlus, no.' tNIlIOS da última parte do
artigo 1;>.0 (lo Decr-eto- Lei n. o 2tl:404, de :a do Dezembro (lo 19~7, os oficiai", na situação dI' reserva, em se0
guida mencionados,
([UC, pela Ordem do Exército
11. 1~,
2.:t série, do «orrcnte
ano, passaram h situação de reforma:
General
Alberto
Guerreiro
Peixoto o unha, desde 9
(le ~\hril de H);)O.
orour-l de infautariu Bernardino
d Sena Lopes, desde
39 do Abril <l(' 1950.
Coronel
do artilharia
Fernando
:11'<10::;0 do Albuquer([11(\,

dcs.lo 1 dl' Abri! do 1950.

Capitão de infantaria Fernando
23 (lo Abril de 1950.

Augusto

da Cunha, desde

3;)) Prostn serviço como chofo (los i-\Prvi<,:o!-i('art()~r[Lficos do Exército
desde 1:d do Outubro de 19D0, deixanrlo dp,,<I(' a mesma data do d HempeIlhar () C'argo do
dwfo da Divisão do Fotogramotria,
!lO rpforido
('stnhele('illj('nto,
o ('orolld
(le infantaria,
na situ:l(;ão do reserva, :\farcelino Pais de Figupiredo
Aiv's.

3G) J)P. CllllH'llha o ('argo do adjunto do ('omaIH]o da.
1.:t regiao militar para a (h'fesa ('i"i1 territorial
desdo
37 (1 Outuhro

tua~ão

<1('

(1

rp 'cr\'U,

1943 o ('oronc1 (1 infantaria, na si.Ianuel Frutuoso
d
'a1'valho.

6!J4
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37) Desempenhou
o cargo de adjunto <lo comando da
2. a. região militar para a defesa civil tor-ritoriul
desde
12 de Agosto de 194:3 ató 27 do Rot0111hr() de 1950 o
coronel do infantaria,
na sitúação <10reserva, Raul V ('1'dados de Oliveira Miranda.

38) Passou a desempenhar
o cargo do adjunto elo comando da 2. a rogit'tO militar para U defesa ci\ il territoria I desde 27 de Setembro
do 1950 o coronel do infantaria, na situação de reserva, António Arcosu Correia
da Cruz.
39) PUHHOUa dosompenhar
o
mando militar dos Acures pam
desde 27 de Setembro
de 1950
na situação de reserva, Rodrigo

cargo do adjunto do coa defesa civil territorial
o coronel do infantaria,
Ál\'aros Pereira.

40) Presta serviço no conselho administrativo
das La
e 2. a Direcções-Gerais
deste Ministério, como presidente
do mesmo conselho, o coronel do infantaria,
tirocinado,
Fernando
Inácio Gomes, que, pela presente Ordem do
Exército] tom passagem à situação de 1'e801'\'1.. ,
41) Deixou de prestar
sorvico no Scerotnriado
da
Defesa Nacional desde 10 do Outubro elo 1950 o capitão de infantaria,
na situação de reserva,
António Augusto Tavares.
42) Presta
HOI'\'i(:o no batalhão
do caçadores
n, ° H
dO!l<lo 2 do Outubro
<lo 1050 () capitão <l infantaria,
na situação de reserva,
Manuel J OHé N ogueiru Leite
Braga.
43) Presta serviço no distrito <lo recruta monto e mohiliza<;ão 1l.0 10 desde 25 <lo Setembro
(lo corrente
ano
o capitão de infantaria,
na xitunçlio do l'CHl'l'\TU, )Ianuol
Luciano Dias.

44) Presta serviço no «ontrn do mobilização do infantaria n.? 19 dosdo ~5 <lo Sotomhro do cnrroute uno, d<,ixando do prestá-lo !lO distrito do ]' erutamonto
c mobilização 11.° 10, () capitão do inluutnria,
nu situução de
rOHOl'Va, António G ouçulves elo Sousa J únior.

2." Sério
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.ü) Foi autorizado

O tOIl('lIÜ' do infantaria,
na situaAntónio Maria Ferrniru
Braga, aprellO (luartl'l-g('Il(~ral
da La região militar, a UH<1l'
de Autúuio Maria do Cuxrr-o Ferroira Braga,
ser inserito )IOS respectivos
registos com este

<;;10 <10 l'p.S01Ta,

sr-ntado

o nome
devendo
nome.

4G) Cnntinuu a chefiar o centro (lo mobilização
de
artilluu-iu n." 5 o tenente-coronel
nriliciano de artilharia
do ex tinto quadro ('s]lccial .J O'ir Dínis da Costa Coelho
Júnior,
que, pela presente
Ordem do Exército, pasfia
~tsituação do reserva.

47) Não d<,sligados (lo serviço desde as datas quc
lhes vão indicadas,
nos tPI'J1l0S da última parte elo artigo 1;).0 do Decreto- Lei n. o ~8:4-04-, do 31 ele Dp.Z('JIlhro do Hli37, os oficiais na situação de r osorva cru segui(!a monr-ionado:
e qUl' nas datas roforidu» atingom
o limito (10 idade para transitar para a xituução de 1'0forma:
'I'cnoute-coroncl
do cavalaria Aníhal do Almeida Franco,
desde :?5 de Outubro (le 1nõo.
Major do extinto
quadro auxiliar do artilharia José Silvestre, desde 7 de Outubro (lo 1950.
Capitão (10 infantaria ~lanucl Joaquim Carneiro, desde
10 (le Outubro do lH5U.
Cupitilo do ('a\ alaria Manuel Rodrigues
do Oliveira,
.losdc ln (lo Outubro
U(' 1\)50.
Tonente do sel'\ i(:o dp ;l(llllinistra<;i10
militar Cnsiruiro
Artur Yipira, dp. <I" j dL\ Outubro <lo H)f)O.
'I'ononte (lo extinto quadro auxiliar do artilharia E(lullnlo
Fra!H'is('o, (lo. (h' :? elo Outuhro de H);)O.

4- ) Prpstn sCl'\ Í<,:o ('OIIJO adjunto da l.a inspe('~itO da
Dil'('('<;:io (lu .\rllltl <le Ca\"alaria ll(\stl(\ 11 do Outul))'o
(lp lK)O o ('apitao elo c:n'alaria, na situad'to do I'(\SÜn'u,
Alvaro

Be<:a ti

.\ragão

Ferreira.

40) Pa sou 11 dP:-;clIl]>"llhar o cargo d(' adjullto do
('()lIlnllllo da 4.:1 rl'"ião militaI' ptU'a a d"f'esa civil tMritoria! desdo :37 dI' ~ct\'lllhro
(Ie HH')O o capitiLO Illili·
('l1lll0 dI ('a\ alariu,
na situu<;ão <ll' reson'u,
Augusto
C ~sar da Sih a Pereim.
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Ministério do Exército -I.a Direcção-Geral-
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3. a Repartição

50) Desistiram da fro quência do curso da Escola CC'ntral de Sargentos, nos termos do artigo 7.0 do Decreto
n. o 36:574, de 4 ele Novembro do 1UJ7, os primeiros-sargentos, do regimento do artilharia antiaérea fixa,
Maximino Azevedo Cabral e, do regimento do artilharia pesada n.? 1, Carlos Alberto Ferreiru Azedo.
51) Foram nomeados para a fruquóncia do 1.0 ano do
curso da Escola Central do Sargentos, no ano lectivo
do 1950-1951, os primoiros-sargontos,
do hatulh~lo indopendonto <lo infantaria n. o 17, Munur l Brú~ ~rolliz e,
do batalhão do metralhadoras n.? 1, António F 'l'lUllHles
Pav:LO Vic nto,
52) Foi concedido
adiamento (la matrlcula na Escola
Central do Sargentos,
no ano lectivo do lK)()-19.)1, nos
tormos do artigo 7.0 do Decreto n. o 36:;)74, do 4 <lo
Novembro de 194:7, ao primeiro-sargonto
do infantaria,
da Escola do Exército, Eduardo Rosa Mendes.

Ministério do Exército - 2.a Direcçao-Geral-

3.· RepartiçAo

53) Rectificada se pulilica a ponsão a que tem direito,
nos termos da alínea a) d o artigo 1.0 do Decrete- Lei
n." 28:40J, de :n <lo Dezembro <1(' ln:n, em substituição
da quo lho foi atribuída pela Ordem do Exército lI.O I:!,
2. a série, <lo :30 de • eteiubro do 1U;)0:
(Japitltü

do infantaria
21.2411580.

António

AUgUI>tO

Pó v o ns ,

54) Pensõea anuais que competem aos oficiais em seguida mencionados, que, nos termos do Decreto-Lei
n.? :3G:304, de 24 de Maio de 1947, transitam pela presente Ordem do Exército pura a situação de reserva:
Coronel de infantaria Fernando Inácio Gomes, a().ooot.~.
Tenente-coronel miliciano de artilharia do extinto quadro
especial José Dinis da Costa Coolho Júnior, :30.000:.
'I'onente-coronel do sorviço de adminietração
militar José
Ferreira Marques da Cunha Júnior, 30.000$.

2.' Série
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Major do extinto quadro auxiliar do engenharia
Manuel
Maria Marques Cavaleiro, 25.800t$. Vence pelo Ministério do Interior.
Capitão do infantaria Carlos Marques, 21.543~()O. -Tem
35 anos de serviço, Vence pelo Ministério do Interior
Escola do Exército
~)~» Publica-se
a relação das classificações
obtidas pelos oficiais milicianos <tue terminaram
os diversos cursos
na Escola do Exército no ano lectivo do 1049-1930, nos
termos do Decreto-Lei
n.? 3;'):189, de 24 do Novembro
do 1945:

Postos

elassi-

...~omos

JlcllÇí\O

Infantaria
Tenente
Alferes
Tenente
Alferes

Carlos Albr-r to da Rocha GOIllCS.
Amílcar Alexandre :\Iartins .
Virgílio António Alves Guimarães
Fraucisco .10,b Soares Ogando
..

14,ô
14,4
13,1
12,9

Artilharia
Aspirante
Alfere
»
»
»

Aspirante

Fernando Augusto Lopes.
Delfim. 'unes
Man uel de 'arvalho Garcia.
Júlio Veiga Simão .....
Joa1uim IIumborto ela Silva Porto Oneto
Antonio da Silva Pereira.
• . . . . .

14,5
14

is.e

12,7
12,f>
12,2

Cavalaria
Alferes
»

-'[anu 1 Fel isher-to Martins Rodrigues.
Rogi'rio Montefalco Sarmento Pcrcira .
Serviço de administração

'I'cnente

"
»
»

Alfer e
'I'euuntc
»
I)

"

11,8
11,3

militar

C'a imiro Cândido du Abreu e Silva
Joao da Cruz Quin tino ......
Antônio Corvelo de Avila
....
Horácio ~Iannel ela Cota Vieira Coelho
.10 ú -'faria dos Santos .
~Iário da Silva ~al a.
Arrnuudo Brito -'1artins Coelho
Febo Luz da :\fota I, u rtado .
Manuel \'il'ira ,!:l Luz
Alfredo Autôuio
-'Ioma ele AZt~\ptlo

1f>,1
14,5
1.1,3
13,1

is.t
11!,8

1~,7
12,:1

12,3

n.o
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ANÚNCIOS

Escola do Exército - Secretaria
Declaração de vacatura do magistério

Nos termos do artigo 20.° do Decreto-Lei n.? 30:874,
de 13 de Novembro de 1940, e das alterações constantes do Decreto-Lei n.? 36:237, de 21 de Abril de
1947, e para os efeitos do respectivo provimento, faz-se
público que se enconta aberto o concurso de profossor
catedrático da 22. a cadeira (Elementos de Táctica Geral.
Táctica do 'erviço de Administração Militar. Organização e Funcionamento de Abastecimento em Campanha).
Os candidatos ao referido lugar devem satisfazer às
condições prescritas nos artigos 18.° e 19.° do mesmo
decreto e apresentar na secretaria da Escola, até às
15 horas do dia 26 de Dezembro de 1950, as suas declarações, feitas em papel selado e dirigidas ao comando
da Escola, instruídas com os documentos a que se refere
o artigo 3.° e seu § único do Decreto n.? 13:7ô4, de 13
de Junho de 1927.
Escola do Exórcito, 21 de Outubro de 1950.- O
Comandante, António Henriques da Silva, brigadeiro.
f

(Publicado
no Diária do GonrllO n.? 250, 2." 8órlo, do 27 do Outubro du 10~O).
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XI- BAlAN
Cofre de Previdência

dos Otl

Nos termos do artigo .j:f:>.o do Decreto n.? 22:Hl9, do 15 de
ao 3.° trimestro de 19f)ü:
RECEITA
Saldo do an teeedente
.
Títulos em cm-t elrn (valor do compra)
. • • . • •
Imóveis - Prédtcs
do reud ltueutu (val or do b alanço)
. . . . . . • . . • • . . . . . . . . .
Imóvois - Casas do reudn ocunómlcn (tlOSJlfHII1ido
com !L sua couatruçâo
uté 30 de Juunc do 1~50)
Depósttosà ordom
. . . . . . . . . . • . . . .
Fundo do mnnulo
• . . . . . . . . . . . . . . .
Importâncias entregues
à Comtssãu Admluf struttvn
das Casas de Itoudn Eco nórnlca pura o },;xórclto
Dinhoiro om caixa
•.•.....•••..•.
Qnota8 :
Reeebtd as durante

10:005.1-16630
5:610.850/)00
3:017.879/110
1: WS.r,OOf)OO
15.000~OO
l:ll',.OOO/lCO
1_~_.5_5_().::f5_0_0

o trhnostro

31:l7·I.U2r'j$úo

131.0tl/l60

JurOI:
De tltulos CTIl carteira:
Do consolidndo
1 por conto, 1U10 .•.••..
Da Companhia nos Caminhos do FOI'ro (10 Norto
])0 consolidado
3 por conto, 1912 •
Do consolidado
2 'I. 1'01' conto, uno

G1.2~01lOO
~L8:!5/j(JO

117.lOr'f)(J0
8.3:1!1S40

no'coltas l'Vl'ntuals:
Nos lermos do arttg c 23.0 do Decreto n.· ~~:199 •
Arrorlondnmcnrcs
do Doe roto H,O 37:120
Lucro palo ruombutso
do 00 ohrigaçõos d a Companhia dos Camtubus do Ferro do Norro

J ruóvelR - I)r~dloH
Rcndns rocehIdas

052~20
1120
3.~1/190

------

1.331';30

dtl rtIJldIJlH'lItO:
durunto o trf mestre .

Imnvets

- ('aMllR dt~ rNldn econ()TuJ~~n.:
HODclas recub ldns durante o tr-lmastro
Inderunlzuçâo
do ímprus us do urroudumoutc

Contrlbulriil'S
em d"11ÓSItO:
Import âuctns rocobtdns aguardando

11.06G/lOO
lH/)OO

553640

dostíno

}'oJldo do dl'811l'Hll8 tio fUJlclonalllllnto:
Adicionais rucobtdus no trlmestro
1'01 a veuda du v ldrus purtldos
. . • .

11.0 ~IiOO

21.7318,,0
• iO.$OO
31 :U60.200/)70

I
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CETES
ciais do Exército Metropolitano

Pover(liro <lo 1933, publica-se o balancete

<lo Cofre referente

DESPESA
SuhsilUOH :
Pagos durante o trtmest re :
Do suhscrttores
falecidos
Ue subscrtroros
falocI,los

em lU50
na gur6uda

Subsídios
e m prestaçõl's
:
Prostn\,nes
pllgll~ duranto
o trimostro

de 11J18

.

It"lIdas .ttaJíe!:Is:
Itundns pa~as durante o trhnestro:
J(llfC'rl1Iltes ao corront e nuo
ltoflJrenlOs a l~JV •••••••
QuotaH:
Ho.tltuíJn.

por ludovldamonte

pagas

137.000flOO
~nR,)30

137.488,}30
300,~00

2.5:'0,'i70
311,)80

••••••••••••••••

812flllO

IUlilH'h - Pn:dlos
II. rcndtme nto s
VlÍrlns despesas ll'I'llda.lltS no trImostre.

901Ü/j80

ImÓ,.IH - Cu., de renda

CI'onóllllea:
\·urias despe as liquidadas uo t rhnusrre

Contrlbulçõ,'s
Jmpur-râncí

a

em dO!lóslto:
restituída •••

71/j10

"'undo de dt.·RPl\!t.It d(1 funelonamruto:
Homunornç;)os e uutres desposas Hquldadas
Sul.IO 'Iue passa:
'I'Itutos orn cnrlelrn (valor do compra)
.•.•••
Irnóvets - Prédios
do randlmento
(valor do b ..
l auçu) • . . • • . ••
• ••••••.••.
Jmóvul s - Casa
do ronr1 o onómlen (rle pouríído
':01113 anil ceu truç50 até 30 do. "lumhro do 19~O)
))opú 1t08 à ordem
. • • . • .. • • • . • • . . .
Pundc Ou lo.\llolo
..
Impo rtâucras Alltr ~UAS à Comb "io .,\dmllllstratInl.
(1.1
Ca as de Itnndn Ccon(nnh:a para o t:_ ércüo
I>lnholrú em c.ÚXIt
•••••••••••••••

25.005rS20

1ü:8üG.52R620
5:Gl0.8~O,,00
3:017.87UMO
1:i46.iOO,$OO
17.000600
1: 100.000/j00
4. 7Ü~,):l0

31:78:1.71!1860
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Obituário

1950
Agosto

DO EXI~RCITO

5-

Coronel de infantaria, na situação de reserva, Júlio
Nunes Peruir a de Oliveira.
29- Coronel reformado José Lúcio de Sousa Dias.
Setembro
6 -Tenente
coronel de infantaria, separado (lo serviço,
Manuel da Cunha Paredes Júnior.
»
22 - C a p i tão reformado
António Maria Rangel de
Araújo Pamplona.
»
25 - Tencnte-coronel
de cavalaria,
separado
do serviço, António Augusto do Abreu Amorim Pessoa.
»
29
Capitão de infantaria, na aituaçâo ele reserva, António Argel de Melo. Prestava serviço na Organização Nacional Mocidade Portuguesa,
Legião
Portuguesa
e carreira de tiro de Paião.
»
30
Capitão reformado António Ibérico Nogueira.
Outubro
5 - Coronel reformado Joaquim Leitão.
5 -Major
(lo extinto quadro auxiliar de artilharia,
na
situação
de reserva, Alexandre
Pereira 'I'rindade. Prestava
serviço na Legião Portuguesa.
»
8 - Coronel <1(' infantaria, na aituaçilo ().. reserva, Fernando de Castro Gcnçalvcs.
»
9 - Major reformado João Teixeira (It· Barros CurvaIhais.
Capitão dI' cavalaria,
na sitlla~ão (h' reserva, César Augusto Martins dt· Carvalho. Prestava serviço na Agência Militar. ,
»
11·- Coronel módico refo rmado Alvaro Martins.
»
13
Alf('I"('8, graduado, reformado .louquim Alexandre
de Aguiar.
l)

l)

l)

() -

Rectificações

N a Ordem do Exército n.? 10, 2 • série, do corrente ano, a P -163,
1. 28.", onde se lê: «inrantaria», d('ve ler-se: «((·ngl·nharia,,; a p..167,
I. 31.·, onde se lê : «Adclino», dt'\'c' ler-se: «Avelino»;
a p. 581,
L 13.·, ond« 8(' lê: «25u, t1c'v(, ler-se: .22,,; a p. 592, I. 11.·, onde
se lê: ,,31 de Dozemb ro», deve ler-se: «31 de Março».

Adulfo do Amaral Abranches Pinto,
Está conforme.

o

Ajudante-General,

iii

0V!;:L'J1

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

2.&

N.O 14

o

Exército

do

Série

30 de Novembro de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1- MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério

do Exército -I.a Direcção

Geral- 2.a Repartição

Por portarias de 3 de ...Nocembro de 1.rJ!50:
Demitido de oficial do g.'éreito,
1l0S tC'J'IJ10S da alínea d)
do artigo 2,° elo Decreto-Lei
11.° 28:40..!,
ele 31 do
1)OZ( mhro do Hl:17, com referência
ao artigo 1.0 do
elo 104:.?,
de administração
militar,
no quadro <lo mesmo . crviço, Ah'a!'o Mnnu«] 1111111horto Boiz \'1)( da. cl('\ omlo xor ('on"idprado
Ill·"ta
sitll:IÇ:W d( (le :?! de Ag()sto d(' 1n,->o,
Decreto-Lei
n.?
o tononto-coronel

(Anotada

32::320, elo 19 dl' Outubro
do .erviço

po!o 'l'r1hunnl,lo

Coutas

0111

11 do Novumbro

(I. lnr.O),

Cun i.lor.ulo apr '"cntado
ao :o; e 1'\ i('o dl'8t(\ ::\1ini"tt"rio,
por 1(']' .lci • do dLl p]'(\ tal' 8('1', iço 110 l\linistc;rio das
olúnin , lia colónia tI , ~[()('aJllhi(I'I("
o (': pit1io de' infantaria,
!l'1
ituacão do 1't"',(11'\ <I, udido, À[anIlP! cip
.lo li H he'lo \la Uruz. dt'\ pudo ser l,_'OI! idpl'at!o riP:O;Üt
~itll:lt'1i.) dt'.el(',7 cIP Ouíuhru do 1\);>0.
(Vh .. da pelo Trthun al dA ('ouLaI em 1 t d. Novemhro do 1950,1>110
s?lo dev ídos emo lumoutua, noa turmo. do Dacrero u.o ~ 267).

J }('i.·a do "'1' con idpr:1I111 1111 ",itU:t<',LO elo adido 1111 ::\fini t ri., da Finall"a.
1111. Ou.trda
Fi '(':11, ('outillll<llldo,
1I0re\1 I. na HIl' ma
itll'lI'ào el(' adido, llIa. PIII S01',' i(:o
III' :\filli"tério
dtl Ink1'iol',
na Poli ('ia cIP Sl'glll'llllt';t
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Pública, O tenente (lo quadro (los serviços unxiliaros
(lo I~xél'('ito, udi.lo, Eduardo Augusto Fernandes,
devendo ser considerado
nesta situucão d0s(10 l(i do
Outubro

de

H);)O.

(Anotada

pelo Trlhunal

de Conta.

em 11 de Novoml>ro

de 1950).

Ouadro da arma de artilharia

Capitão

de artilharia,
a.lid«, Luís Gastão Rnmalho For([ue, de regresso
do «omissão militar no ~Iidas Colónias, na colúnin de Angola, se apr('sentou, em 2~ de Outubro do 19;)0, para pro onchiurout«
do "liga llO quudro.

nnudes,
nistório

(Vi.ada
810

pulo Trlhunal
de Conta. em 11 de Novombro de 19.iu. ~n.o
dtJvidoN omohuneutos,
nOMtermos do Uoeroto 11.° 22:~57).

Ouadro dos oflciais farmacêuticos

Capitão farllla(~i';lltico, :ldido, José tlOi'\ Santos Silllô('~
l3orha, que, dI' l'egresso do Miuistór!o do Interior,
('1Il HPl'\i(:o na (Iunrrln
Nucioua] Repuhlicuun, se apn\sentou, cm 1 <10 Novoruhro
(h' 1050, para preenchimonto de \aga no quadro.
(Visada pelo TrIbunal
de Contas em 11 de Novembro
silo devido.
emolumentos,
no. termos do Decreto

Extinto quadro de oficiais do secretariado

de 19~0. Não

o.· 22:257).

militar

Capitão do extinto quadro
militar,
suprauumerúrio,

do oficiais <lo socrctnriado
da Repartic.;ão-Gcral
deste
continua
r-olucudo , José Lcon:lJ'(lo

Ministério,
011110
Guedes
da Silva, para prer-nehimento
d(' Yaga no
quadro, devendo ser r-ousiclortulo
nc~ta situação de-«lo

~~ de Sctoruhro

do lU;>ü.

(Visada pelo Trlhunal do Contas em 11 de No varuhro <le 1950. Nilo
sl\o devidos omolumeutos,
nos termos do Decreto 0.° ~2:2!j1).

Ouadro dos serviços auxiliares do Exército

Alf('J'('s do quadro dos H('I'\'i(:o~ auxiliarn« (lo E.·(~r(·ito,
slll'rallllnll'rÍtrio,
do Instituto dI' .\Itos Estudos ~IiliÍill'llH, onde I'ontillua ('olo('ado, .Io:-;\í ~[igl1el do \'ale
Coutinho, para PI'I'<'l\('hilllpnto dI' \ aga 110 ([lwdl'o, dl\"anilo SI'I' ('oll~id('rado
n(\stn situ:l<':lo II<':->d('a data
da ]ll'osollte portal'Ía.
(VIII\<I/\ pelo Trlhullal
<le Cout •• em 15 tio No\'oll,hro
81\0 rlovldoti [1I1101U1I1011t08, Doi turmol
do Decroto

de IV50. Não
22:257).

u.o

Reserva

dn infantaria,
do Ili~trit() dl\ I'('Cl'ut:IIlIPnto o
Illohiliza(:;lo 11." \1, Haul Yid('ira P, do quadl'o dos. l'I'\"l(:o,,\ auxiliaro:; do 1·>.J'I'(·it,), dn rogillJ(\lIto d(' illfall-

Capit11l'S:
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taria n. o 1, ...
Autónio do Sousa Brites c, do regi monto
do infantaria n.? 3, Munuel Luís Ferraz, nos termos
(la allnea «) do artigo 1~.0 (lo Decreto-Lei
n.? i3G::W-1,
do ~-1 de ~IHio de 10-17, devendo ser considerados
nesta situnçiin, resper tivamente, desde 28, 2G o 10 de
Outubro do 1050.
(Visada pelo Tribunal de Conta. em 14. de Novomhro do 1950. Nilo
silo devidos emolumontos, nos termos do Decreto n.· 22:2~7).

Reforma
de 20 de Outubro do 1950 da enix .. Ooral de DepóSltOI, Crédito
e Previdência,
pubtícado no Diário do GOl'orno
n.· 247, 2.' série, de 23 de Outubro do mesmo ano),

(Despacho

Capitlio médico.

do Hospital

~Iilitnr Principal, António
O tenente
de infantaria
ambos na situação de reserva,
o primeiro nos termos da alínea b) O o segundo nos
termos da alínea (() do artigo 1 :Lo do Decreto-Lf'i
11.0 Hl\:;~()-1, (lo 2-1 (1(1 Xlaio de 10-17, devendo
sol'

Vusconcelos
Ribeiro
João da Silva. Louro,

considorudos

Dias

nesta situação,

respeciv.uuente,

desde ~3

<lo Agosto c 1-1 de Maio de 10:)0.
(N1\o carece de visto ou anotaçl1o do Tribunal

da Contas),

Supranumerãrios

Coronel do <,orpo (10 estado-maior, adido, Ilumborto (la
Silva, Delgado, que, de rcp;re~so de comissão civil no
~linistório dos X f'gÓ<'ios Estrangeiros, se apresentou
cm 1 (le N overubro de 1950.
(Vlan,la pelo Tribunal de Contas em 17 de Novombro do 1950. NAo
do devl~os emolumentos,
nOI termOI do Decreto n.· 22:257).

:lpitl[O de nerouúuticu,
dor de \~asroncelos
t{

rio das

'j'iIllOI',

Colónias,

s(\ uprr-sentou

(I

ndiclo, Henrique ~ralll101 Rah'a~:í, que, (1(1!'PIP'CSSO do :\Iini~-

d(' comissão
('111

civil na C'o16nia do

:!-í cio Outuhru

de Hl:>().

(Vhada pelo Tribunal ela Conta. em 11 d. Novumbro da 1!lr,O. Nlio
ano devidos r-molumuutea,
DOI termo.
do l)eereto n.o 22:2[)1).

Por llol'farias

de lO de ~\To/'emhrode 1950:
Adidos

:Major' d(\
militar
alferes
Ilharia,

infantaria,
('hrfl' da ~cr!'(\taria do ('onl<lnUO
di' Uabo VerdI, Otto !Iofl'lllHlIn Von Bafo 0,
dp (,Il~l'lIlwl'ia, ela !<js<'ola Pl'ittira do l·jIlgCp( (11'0 F'rarw() ~Jarques,
por tcrl'Ill sido 110-
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meados "[lara descnrpenhar
comissões de serviço militar no Ministério das Colónias, na colónia de Angola,
o primeiro
nos termos da ulínca li) o () segundo nos
termos da alínea c) do artigo :3,0 do Decreto n.? 36:010,
do 7 do Dozouibro do 1046, devendo HeI' considerados nesta situução, respectivamt-nte,
desde 18 de Outubro e 3 do Novembro
de 1950.
(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 15 do Novembro

de 1950).

Quadro da arma de artilharia

Capitão
do artilharia,
supranumerário
nos termos da
segunda parte do artigo 58. o do Decreto-Lei n. o ~8:401,
substituído pelo Decreto-Lei
n.? ;}2:692, do 20 do Fevereiro de 19-!3, do Instituto Profissional
dos Pupilos
do Exército,
onde coutiu na colocado, Manuel do N ascimento Antas, para proonchimento
do vaga no quadro,
devendo ser considerado
nesta situaçâo desde a data
da presente portaria.
(Visllela pelo Tr+bu nul (lo Contns om 17 do Novembro
dn 10,,0 .• '110
filio devldcs oruo lumuu tua, nos termos do Ducroto u." ~:!:~57).

Reserva

Coronóis:
do infanturín,
chefe, (lo distrito de recrutamento o mobiliznção
11.0 1, Vitorino
de Serpn Faria
Poros Furtado GaIvão e, de artilhnrin,
comandunto,
do
regimento do nrtilhuria
ligeira H.O B, Eduardo Augusto
Basto Nogueira;
major do infuntnriu,
do regimento elo
infantaria
11.° li, ,lof;ó da Rochu Sociro e capitão do
extinto quadro auxiliar de artilharia do regimento <10
artilharia
pesudn n." 1, António lhposo
dos Santos,
o primeiro nos termo i-! (la ulinoa (.), o segundo nos
termos
(la alínea I)) o os restante»
nos termos da
allnoa a) do artigo 1~.0 do Decreto-Lei
!l.O 36::W4-,
dI' ~..j. d" )laio do I U.tí. devoudo Hill' eonsidorudos
nesta sitUIl,:l(), rospor-tivamente,
dosdo ~O o ~4- do
Outubt-o, f) do Novembro O 14 do Outubro de J 050.
{\'I"'llda

11010 'l'rtbuuut

são dlJvtclol

do ('ontRa

omotumentos,

nos

11 <1(\ Novomhro de lU;,O. Nlln
tOl'HlOS do Duerrto 11.° 22::.!57).

em

Suptanumerárlc

Capitão <1(, oavaluriu, do dopósito de Illohiliza(:ão daH forças
expedi( ionál'iaH ?Is ('oI6nias, António .lOS(' Hamalho
..,(avier, llOK termos dn ~cglJllCla parto do artigo ;)8.0 (lo
Decreto-Lei
11.° :.!8:..Wl, substitu[<!o pelo Decroto-Lei
11.° :3~:(i\12, de ~O do Fc\ ore iro do 104:3, o da Portaria,
11.° 11:Oin, ue :31 de Agosto de 104f>, por fazer parte
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das forças expedicionárias
ao Estado
vendo ser considerado
nesta situação
Outubro de 1950.
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da índia, dedesde 24 de

(VIsaua polo Tribunal do Contas om 17 do Novembro
do 1950. N!o
silo dovldos emolumen tos, nos tormos do Docroto n." 22:257).

Por portarias de 17 de Xorembro de 1950:
Considerados
apresentados ao serviço (leste Ministério,
por terem deixado do prestar
serviço no Ministério
do Interior, respectivamente
na Cúmara Municipal do
Vila Franca de ~rira O na Guarda Nacional Republicana, o major de artilharia Alfredo Horácio da Cnnha
Néri e capitão do infantaria António Agm;tinho Duarte,
ambos na situação do reserva, e adidos, devendo ser
considerudos nesta situuc)'to desde 11 o 17 do Outubro de 1\):>0.
(VIsada pe lo Trlhunnl do Coutas 11m 2H elo No vumbrc de 1950. Nilo
o üevldo
emolumentos,
nos termos do Docroto n.? 22:257).
.. ã

Baixa do serviço

Teuente

miliciano

Ministério
Júlio

do artilharia,

das Colónias,

adido,

na colónia

~ral'ia de Lima de f;ousa

em serviço

no

do Moçambique,

Larchor

de Brito,

nos

ter-mos da última parto do al'tigo H.o do Docreto-Lci
n.? :!8:404, (Ir. 31 {lo DeZ0111hl'o do 19:n, por ter sido
julgado
in('apaz (lo tudu o serviço militar ]leIa junta
hospitalar do in:,poec;ão, devendo sor «onsiderndo nesta
situal:ao (lostle G do ~TO\'CJlll11'O
de 1n~)U.
Aspirante a oficial miliciano do serviço do ndministrnção
militar. do :?o gI'UPI) (lo companhias dI' subsistõncius,
CaI'!()~ :\ll1gi(llu Saldanha 110 Vale, III1S termos ela 1'11tiiuu parte do artigo H.o elo Decreto-Lei
n.? 28:··W-i,
do :~1 tio Dcznmhr»
dI' l\J;n, pO!' ter sido julgado
ineupnz de todo Il "PI', i\:o polu junta hospitalar
do
inaper-ção,
{I svendu ~<,r {'Oll id('ra,lo lH'sta situação
uesdo 17 de Outubl'o do l\)~>U.
(Anotaria

pulo Tribunal

de Contaa

om 2~ de Novombro

do 1950).

Reserva

'oron 'I elo e:l\ alaria. cOlllan(lanto, do rcgillH'Jlto do ca"alaria !l.o .4, António ,Toa(luim do Uastl'o Maia MondOt;, !lUS terlllO" (ia alím'u c) do artigo 12.0 (lo 1)o(,l'eto-Loi !l.o ;~li::lO-l, de ~-l dI' :\laio de t \l47, uonmdo Ror
considorado
!lC'sta 'itn:u:iio do.d(' ~O elo Outuhro ([o

1950.

(Vinda
pelo Tribunal
do Coutn."m
~8 do ovomhro .101950.
silo dnldo.
emohuuoulO.,
nOI tonuo. cio ()eerolo n. 0211:267).

xno
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Supranumerários

Coronel de infantaria,
tirociuado,
Paulo Bénard
Guedes; capitão do engenharia
Eduardo
Augusto Soares
da Piedade e, alferes : do artilharia,
Alvaro Manuel
Vilaros Cepeda e, do engenharia,
J ergo Teixeira Pimentel, todos do depósito de mobilização das forças expedicionárias
ás colónias, nos termos da segunda parte
n. o 28:401, substituído
do artigo 58.0 do Decreto-Lei
pelo Decreto-Lei
n." 3~:<m2, de 20 de Fevereiro de
1043, e da Portaria n.? 11:079, de :31 de Agosto de
1\l~j, devendo ser considerados nesta situação, respectivamente,
desde 11, 1Ü, 8 o l O do Novembro de 1\l;)O.
Tenente-coronel
de infantaria
.Iouquim Augusto
Pinto
Ribeiro o major do corpo do estado-maior
Fernundn
Louro de Sousu, ambos adidos, que, de regresso do
Ministério
dUH Colónias,
respectivamente
de coinissâo
militar nas 1.'01611iasdo Angola e Moçambique,
se apresentaram
em 28 de Outubro o 11 do Novembro
do

19[)0.

(VIsadas pojo Tribunal
de Coot ..s em 2~ ,Ie Novembro de 1950. N!o
.ao devido. emolumonroa, no. u-nnos do Decreto n.· 22:257).

Por portarias de 24 de Novembro de 1950:
Adido

Capitão
votorinário,
do regimento
do lnnceiros
!l.0 ~,
.T ORé Teotónio Pereira Prostos da Fonseca, por ter
si <lo nomeado para doscmpeuhnr
uniu comissão de serviço dependente
do Ministério do Interior,
na Guarda
Nacional Republicaua, devendo ser considerado
nesta
situação desde 18 do N ovombro do ] \,:);)0.
(Anotada

pojo 'I'rlbunal

do Conta.

om 20 do Ncvembro

d.19~O).

Reserva

Corouel do infantaria, chefe, do distrito de recrutamento
e mobilização
n, o 19, C:üHlido Pinto <lo Figueiredo,
nos termos da ulínou c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n. o 36:304, do 24 de Maio (lo 1947, devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Outubro de 1950.
(VIsada

peto 'I'rlbun al de Cont ... em 80 do Novomhro de 1960. Nilo
no. t.rmoa do Deerero n.· ~2:257).

ano dovldo. emolumentoa,

Supranumerário

Tenollto médico, (lo depóHito de mobilização das for<;as
expodiciollúrias
:IS ('olónias,
OlfJllpio FernallucH Flora,
!lOS tllrInOH da segunda
pado do al'tigo [»)).o <lo De('reto-Lei
n.O 28:401, ~-Hlhstituido pelo Decl'eto-Lei
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n. o 32:ü02, do 20 do Fevereiro
do 1943, O da Portaria
n.? 11:079, de 31 de Agosto de 1945, devendo SOl' considerado nesta situação desde 24 do Outubro do Hl50.
(Vllada pelo Tribunal
de Contas em :lll <lo Novombro do 1950. Nl\o
do duvido. eniotumentos,
no. t"rmo. do Decreto n.· 22.267).

Por portaria de 30 de ~Yoremb1'0 de 1950:
Reforma
(Despache

da 22 de Novembro de 19~0 da Caixa Geral de DUIJÓIJtOS, Crédito
e Prevldêncra,
publicado
no Diário do Governo
D.o 275, 2,· liérJo, do 25 do mesmo mês o auo).

Goneral José Vítor Franco;

coronel módico Armando
Macedo ; capitães:
de infantaria, Manuel Joaquim Carneiro o, de cavalaria,
Manuel Rodrigues
de Oliveira
e tenentos : do infantaria. J'orúnimo do Espírito Santo
)1agalbãos,
do serviço do admiuistração
militar, J oaquirn Augusto da Silva o, do extinto quadro auxiliar
(lo artilharia,
Eduardo
Francisco, todos na situação
de reserva,
nos termos da alínea a) do artigo 13.0 do
Decreto-Lei
n. o 36:304, de ~4: de )taio de 1947, dovendo ser considerudos
nesta situação,
rospecti vamente, desde 4: do Junho, 10 de Agosto, 10, 19 e 24
de Outubro, 3 (lo 'etembro o ~ de Outubro de 1950.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar, no mesmo extinto quadro, Belmiro dos Santos
Carvalho e tenente do quadro dos serviços auxiliares
do Exército, no quadro dos mesmos serviços, José
Antônio Correia. nos termos da alínea d) do artigo ~.o
110 Decreto-Lei
n. o :!8:4()4, modificado pelo artigo 1.0
do Decreto-Lei
n.? ;~:!:3:!9, do 19 do Outubro <lo 194:2,
devendo SOl' considcrudos
nesta situação desde 24 de
Agosto do Hl50.
(NILo carece

11-

Ministério

do viBto 011 aootAçlo

do Tribunal

de Conta.)

PROMOÇOES

do Exército _La Oirecçao-Geral-

2.:l Repartiçao

Por portarias de :J de Xu/'cmbro de 1950:
Quadro da arma de artilharia

upitão, (} tPIH'lItp
t,í('!i(,<l dI' urtllhuria
Soure

da

(l

nrtilhurin,
adido, instrutor' de
da I<:";('ola do E"{'I'('it(}. .Iosó :\faria

de

ta ..\ h

,I rcs.
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Quadro da arma de engenharia

Capitão, o toucnto do cugouhariu, da scolu prAtica da
arma, Fruncisco
Airr-s do Oliveiru Júnior.
Capitão, o tenente de engenharia,
do grupo do compunhias de trem auto, Fr ruundo do Figueiredo
Cunha
I)acheco,
Capitão, o tcneute do clIgC'uharia, do batalhão de ('11miuhos do forro, Hui Duarte Moreira Braga,
Quadro da arma de aeronáutica

Coronel,

o tencnte-corouol
(1(' ucronúutiea,
Uoral do 11atl'l'ial Aeronáutico,
ríaco FOITPira da SiInt,
Depósito

Quadro dos serviços auxiliares

dirr-ctur (lo
Carlos

Ui-

do Exército

Capitão do quadro dm~ sl'r\'i,oH auxiliares do Exéreito,
o tenente do quadro dos IIlPKIllOS ~.;(I1'\·i<:OK, do regimonto (lo ongonhnria 11,° 1, António Muuuol ~r,l(,hado,
AU<'l'PK do quadro
dos [-;01'\'i(:os uuxiliarus
do g_'("l'cito,
o I'urgento-ajudante
do infantaria,
do rpgiIllpnto do
Infantaria 11,° 1, Jm:ó Alberto dos /-lantos iosta Pinto,
AI feres d () quadro dos I'P1'\ i<:o~ au: ilia I'(,S do gxt'rc ito,
o sargento-ajlldanto
d(, infantaria,
do rC'gilnC'Ilto do
infantaria
n." 8, Anlhal
Augusto H('J)(,]o d(\ Brito,
AlfprPK do quadro
dos s('r\'i(:os
u u xi lia ro s do I':x "i'('ito,
o sargonto-ajudanto
<1(' urtilhurin
, do grupo <!l- urtiIluuin
cnu tru :lC'I'OIW\ PI' !l,o n, l\Ianupl
rrcixpir<t ~la('h 11<10,
Adido

Capitão médico,
adido, 0J1l !lC'1'\ ico no Xlinistório
dns
Colónias, na colónia do Angola, António ])Ul'i'LO Loitã».
(Visadas pelo Trlbunal
devidos omolumentos,

P01'

de Contas om 1-1 de Novembro de 1950, 81\0
n08 termOI do Decreto n,· 22:2(1),

portarias de 10 de Nouembro de 1950,'
Batalhão de caçadores n, o 4

Tonento-coronol miliciano do infllllttlria
do o.,tinto quadro ospocial, o major milieinno do infantaria
do mosmo
extinto quadl'o, do regi monto do infantaria n,o 4, Fl'tlll('iseo .JOi'\Ó Dentinho,
(VJsalla polo Tribunal
do CODtll' alO ~iI lia Nov mhro do 1950, Silo
dovJ(lolomoluUl
uto., uo. termOOl do Docroto n,· 22:2~1),

2 • Série
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Quadro da arma de artilharia

Coronel,

o tenente-coronel
de artilharia,
adido, em serdas Colónias, na colónia de MoçamFausto Henriques
Correia.

viço no Xlinistério
bique,

Comando·Geral de Aeronáutica Militar

Capitão,
Urbano

suprnnumerurro,
Adolfo Ferreira

o tenente
de Castro.

de

aeronáutica

Quadro dos serviços de administração militar

'I'eneute-coronol
do serviço de administrução
militar, o
major do mesmo serviço, subinspector,
da DirecC;110
do Sorv iço de Arhuiuistrução
Militar, Alfredo César
de Brito.
(VIS~d8s pr-l o Tribunal
de Contas om 11 do Novombro
de 1950
1:;1\0 dovidos emotumouios,
nos termos do Docreto
22:257).

fi.·

Por portarias de 17 de Xorembro de 1950:
Ministério da Guerra - 3.· üirecção-âeral
Serviços

Ma] 01',

O ('apit11o de
da Silva.

Cartográflcos
(,<l\

alaria

do Exército

Manuel

Ferreira

Peixoto

(Visada polo Tribunal
do Contas OIU 2U de Novembro do 1950.
devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.· 22:257).

s~o

Regimento de lanceiros n.· I

Capiü'to,
zol.

o tenente

de cavalaria

Alberto

da Silva Bana-

(Visada pe lo Tribunal
do Contns em 28 de Novombro de 1950. SAo
de vldos emo lumoutca,
uos termos do Doeroto n.? 22:257).

Regimento de cavalaria n.O 4

Coronel.
comandunte,
o tenente-coronel
de cavalaria,
~.o comandante,
\T asco Fernando
Lopes.
Tenente-coronel,
2.° comandante, o major de cavalaria,
do regimento
de cavalaria
n.? 7, Carlos Alexandre
Rodrigues d Soure.
(Visada polo Tribunal
do Contai em 29 de Novombro do 1950. Silo
dev ldos omolumoutos,
nos termos do Docroto n." 22:257).

Regimento de cavalaria n. o 5

Capitão, o teu nto de cavalaria
do Amaral.

António

Manuel Pinto
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Quadro da arma de engenharia

Capitão, o tenente de engenharia,
nharia n.? 1, Fernando Gouveia
(Vi.ada,
pelo Tribunal
dovidos emolumentos,

do regimento de engede Morais Branquinho.

de Conta. om 28 do Novembro do 19:;0. São
no. tormos do Docreto
22.267).

n.·

Por portarias de 24 de Xovembro de 1950:
Escola Prática de Cavalaria

Capitão,
o tenente do cavalaria
de Barros e Cunha.
laboratório

L 11h; Ourlos

de Abreu

Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos

Major farmacêutico,
subdirector,
subdirector,
José dos Santos

o capitão farmacêutico,
Simões Borba.

Adido

Capitão,
o tenente de cavalaria, adido, om 801'\'i<;0 no
Ministério
do Interior,
na Guarda N acional Iiepublicana, José Maria Carvalho Teixeira.
(VisadAS pelo 1'rIlJunal
dovldos emotumentos,

111-

COLOCAÇOES,

do Contas em 30 do Novembro de 1960. Silo
nOI termos do Decreto
22:267),

n.·

EXONERAÇOES

Ministério do Exército -

La

E TRANSFERÊNCIAS

Oirecção-Geral-

Por portaria de 3 de Norembro

2.a Repartiçao

de 1950:

Direcção da Arma de Infantaria

'I'onouto-coronol,
cmnundunto, do hutnlhão iudopendouto
de infantaria
n." 1H, Furnnndo
AUgUKto da 'âlllal'a
Lumol ino.
Mnjor, do regimento
do infantaria n." ~), Huhun (Iomos.
Regimento de infantaria

:\lajot' do infantaria,
Pereira
da Silvn.

no

quadro

Regimento de infantaria

'I'cuouto

dI' infantaria,
FOI'I'('im Pinto.

lIO

c{lwdl'o

n. o I

du armu,

:\Iúl'iu J osó

n. o 12

da nrmu, ~Iúri() 1 )uart\'
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Batalhão

Alferes de infantaria.
(la ~ih-a Bnnuzol,

N.· 14

717

de caçadores n.· 8

no quadro

Carreira

!la arma,

Luis Ataide

de tiro de Espinho

Director, o tenente-coronel
de infantaria, 2. o comandante,
do 1"!'gimcllto de infuntaria n. o n, António Pinto das
c\ es Ferreira.
•

T

Laboratório

~uhdirl'dor,

Militar

de Produtos Quimicos e Farmacêuticos

() cnpitão

r-iais funnucõuticos,
Por portaria
Ministério

de

no quadro

de ,\T()remúro de

j()

do Exército - 2.' Direcção-Geral

(''']I;ta o, do grupo

.\hílio

furmucêutico,

Antunes

(10:4

ofi-

J osé tios Santos Simões Borda.

de artilha
da ~rata.

-I.' Repartição

at' ronu ves n. o :?,

ria contra

Regimento de infantaria

1950:

n.· 8

Alferes do quadro dos sorviçus auxiliares do Exórcito,
elo distrito do recrutmnouto
e ruohilizucão
11.° H, Arlindo Alberto Truncoso Pecas Falcão.
Batalhão

de caçadores

n.· 10

(iapit'IO, Jo butulhâo (]p cuçadorus n.? 'i, Luís Goncalves
(;1I1'1lI'iro, sem dispêndio para a Fuzenda ~ acionul.
T

Distrito

de recrutamento

e mobilização

n,· 8

TCIH'Jlte do quadro do, serviços auxiliares
do distrito
do recrutumento
O mohilizução
elo :\1010, por pedir.
Distrito

de recrutamento

e mobilização

do gx(\rC'ito,
n.? U, José

n.· 15

'I'onoutc-corouol
miliciano de infantaria elo oxtinto <[uadro C', pr-ciul,
110
mesuro
extinto quadro, Aiuadou
I Iumlx-rto (1(, :-;ú ~[orai".
Direcção da Arma de Artilharia

'apitao.
do rl'giult'nto
tista Jacquet.

do artilharia

Grupo de artilharia

iapitão dt artilharia.
Hal!lalho Fernandes.

11.° li, Alvaro

contra aeronaves

no quadro

Bap-

n.· 2

da arma,

Luís

(lnst1'lo
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Grupo de especialistas

Tenente
lharia

graduado
ele urtilhuria,
do l"0gilllC'lltO de artiligeira n.? 2, António de Campos Gil.
Regimento de engenharia n. o I

Capitão do quadro
no quadro
dos
Machado.

dos serviços auxiliares do Exército,
mesmos
serviços,
António
Manuel

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

CapitíIo de cavalaria,
supruruuuorúrio,
do regimento
cavulnrin n.? :3, António JoslI Ramalho Xavier.

do

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército

Capitão do artilharia,
suprunumor.irio,
do l'('gilllento de
artilharia autiaórea fixa. Muuuel (lo Nascimento Antas,
por ter sido nomeado para dosompcnhar
as funções
de professor
provisório.
.

Por portaria de 17 de Novembro de 1tJ50:
Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes, do batalhão de caçadores D.O 7, Fredr rico Avolino de Gusmão Guterres
Piruentel da Fonseca, sem
dispêndio para 11 Fazenda Nacional.
Batalhão de caçadores n.o 7

Alferes,
do batalhão do caçadores 11.° 2, Casimiro Dias
Morgado, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Distrito de recrutamento e mobilizaçl!o n. o I

Chefe,

trito

o coronel

de infantaria,

ele recrutamento

tirocinado,

e mobilização

chefe,

do di '_

11.° 11, .Iosé

Esquível.
Distrito de recrutamento e mobilização n.o 8

Tenente-coronel,
n.? .~, Alberto

comandante,

do Oliveira

Distrito de recrutamento

'r onente-coronol
AUgUHto Pinto

do batalhão de caçadores
de Sousa Macbndo.
e mobilização n. o 13

do in funtaria, supranumerári o, .J oaquim
Ribeiro.

2." Série

ORDE;\l DO EXÉRCITO N.· 14

Depósito de mobilização das forças expedicionárias

719
às colónias

Coronel de infantaria, tirocinado,
chefe, do distrito de recrutamento
e mobilização n.? 2, Paulo Bénard Guedes.
Capitão de engouharia, do regimento de engenharia n.? 1,
Eduardo Augusto Soares da Piedade.
Alferes : de artilharia,
do regimento
de artilharia
ele
costa, Jl\'aro ~lanuel Vilares Cepeda e, de engenharia,
da escola prática da arma, Jorge Teixeira Pimentel.
Campo de tiro da serra da Carregueira

Subdirector,
o capitão de infantaria, no quadro
Miguel da Conceição Mota Carmo.

da arma,

Por portaria de 27 de Xorembro de 1950:
Ministério

do Exército - 3.· Direcção-Geral

Major do corpo do estado-maior,
nando Louro de Sousa.

supranumerário,

Regimento de infantaria

~ftl.ior, <lo bata lhilo de ca\:adorp"
Santa
larn Barbas.

n.· 5

1I.0

Regimento de infantaria

Fer-

8, José Joaquim

de

n.· 7

Comandnnte
o coronel dt' infantaria, r-h efo , do distrito
de recrutamento
o mobiliznçüo n." 7, Catlos da Rilnt
urvulho.
Regimento de infantaria

n.· 9

Comnndantc,
o <'OI'OIlC] d(\ jllfalltHl'ia, I'II('f(" do distrito
cio rocrutu tneuto l' mohilizucão
n.? U, Vil'~ili() Pl'rt'ira
Estrela dI' Oliv eira.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferes

do quadro dus serviços auxiliuros do Exército,
quadro Jus mesmos serviços, .ToKt; Alberto dos
Nantos "osta Pinto.

no

Distrito

Chefe,

o coronel

de recrutamento

d(' infunturia,

monto ,1<, iufuntnria

e mobilização

n.· 9

comundnute
n.? H, Arnaldo Lopes

, do rr-giHallloK •.
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Distrito de recrutamento e mobilização n.· 12

Chefe, o coronol de infantaria,
comandante,
mento do infantaria
n.? 7, António Amílcar
Coelho.
Grupo de artilharia

do regiBotelho

contra aeronaves n. o 2

Alferes <lo quadro dos serviços auxiliares do Exército,
no quadro
dos mesmos serviços, l\Ianuel Teixeira
Macha(lo.
Regimento de lanceiros n.· 2

do regimento
de cavalaria 11.° 8, .João Pedro do
Almada Saldanha e Quadros Gouveia, som displ'ndio
para a Fazenda Nacional.
'Tenente vetorinário,
(lo UOHpital Jllilib,,· Veterinúrin,
.J osé Joaquim Corroia Monteiro .J únior,
Capitão,

Escola Prãtica de Engenharia

Capitão <lo engenharia,
no quadro
do Figueiredo
Cunha Pacheco.

da arma,

Fernando

Regimento de engenharia n.· 1

Capitão de engenharia, no quadro
Gouveia de }\forais Branquinho.

da arma,

Fernando

Batalhão de caminhos de ferro

Capitães de engenharia,
no quadro da arma, Francisco
Ail'OH de Oliveira .1 únior e Rui Duarte Moreira Braga,
o primeiro por pedir.
Grupo Independente de aviação de caça

Capitão do aeronáutica,
suprunumorári«,
IlHeI Sulvador (lo Vas('oIleolos (' Ná.

J Ionrique

~Ia-

Direcção do Serviço de Administração Militar

'I'enente-corouel

subinspoctor,
César

do

Inspecções
serviço
de admiuistrncão

no quadro

cio

IlI('SIIIO

Ht'1'\

iço,

militar.
Alt'l'pc!o

de Brito.
Hospital Militar Principal

médico,
tónio Salvador

Tenente

elo hospital militai' ]'('giollal 11.° :1.• \IlAlvo« 1"1'1'l'1l0.

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Tenente médico,
pio Fernunde«

cio regimento

Flora.

do artilharia

n." li, OI!Ill-
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Por portaria de 30 de .Xovembro de 1950:
Regimento de infantaria

Major, do regimento
çalvcs da Silva.

n.· 6

de infantaria

Grupo de artilharia

n.? 13, Manuel

Gon-

contra aeronaves n.· I

Major, do regimento de artilharia de costa, .T osé Roberto
Raposo Pessoa, para os efeitos do artigo 71.° do Decreto-Lei
n.? :3G:304:, de ~4- de Maio de 194:7, e nos
termos
da última parte do artigo 1~9.0 do mesmo
decreto-lei,
sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de cavalaria n.· 7

:\Ia.ior, do regimento
Garcia de Oliveira

de cavalaria
Heis.

n.? 3, Antônio

CarluR

Comando·Geral de Aeronáutica Militar

Coronel
de aeronáutica,
no
Ciríaco Ferreira
da Silva.

quadro

Base aérea

da

arma,

Carlos

n.· 2

Major de aeronáutica,

supranumerário,
do Comando-Geral
de Aeronáutica
Militar, João Maria Amado da Cunha
e Vasconcelos
de Carvalho.
Direcção do Serviço de Administração

Militar

Inspecções

ubinspector,

major do serviço de administração
militar, no quadro do mesmo serviço, José Luís Ferreira.
O

Depósito Geral de Material Aeronáutico

Director,

o major de aeronáutica,
•\ ntónio Rodrigues Costa.

<la base

aérea

11.°

:3,

--

Ministério

~

T

do

Exército -

3.~

Direcção·Geral-r.a

Repartição

Por portarias de 1f ele Out ubro de 1950:
ollll':l!lo prof'('" " 1II' ('atl'd I'úti('o da l~. (':l<l('i1'a da EH('ola do 1·:.·{'I'I·itll. !los tl'1'l110S dos al'tigo~ 18.°, 1\).°,
:?O." (' ~1.0 do ))('(·l'pto·L('i
11.° ao ~7.~, <1\\ lH do No\'<'111),1'0 d\' 1\)40 altl\l'ado
1'1'10 ()(,(·I·\'to-Ll'i 11.° H():2B7,
dI' :!1 .le .\ hril dI' 1D·!7. o ('apitHo dI' Hl'tillwl'ia
arJ
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los Vidal de Campos Audruda,
vaga resultante
da exoneração

para preenchimento
da
(lo coronel de artilharia Francisco IJu[:-; Supico, por portaria desta data.
O oficial nomeado desourponhuvu as funções de professor adjunto da referida cadeira, do que fica exonerado.

(Vtsnda polo Tribunal
do Con tns om 1 de Novembro
do 1~50. Silo
davldos emolumentos,
nos termos do Decreto o.· 22:257).

Reconduzidos
])01' mais um ano, COIllO professores
interinos
do 2.° grupo do matérias do curso do Estado-Maior, nos termos do § :3.0 <10 artigo 19.0 o do ~ único
do artigo 21.0 do Decreto-Lei n.? DO:~G4, de 10 ele Janoiro do 1940, os majores do corpo do estado-maior
Anselmo (la Guerra Correia o João do Paiva <lo Faria
Leite Brandão.
Os referidos oficiais foram J101l1eadoK para oxercor as
mesmas funções por portaria do 1 <lo Novcmhro de 1949.
(Vianda pul o 'I'rlbuual
do Contas om 8 de Novembro do 19[,0. NAo
8110dovtdos emotumentos,
n08 turmos do Doeroto n,· 22:267).

N omoado profossor interino do 2.0 grupo do uiatérins
do curso do Estado-Maior,
nos termos do § 3.0 do artigo 19.0 o do § único do artigo ~1.0 do Decreto-Lei
n." 30:2Gcl, de 10 de Juneiro de 1940, o major do corpo
do estudo-maior António AUgUHto (los Santos, para suhstituição do major do corpo do t'stado-maior
Horúcio
José do SÚ Viana H('1H'1o, quo a<'lualllH'llt('
exerce o
cargo do Subsecretário
dl\ Ei'tado do Exército.
1\"olll('ado professor
interino do 1.0 grupo d<, matérias
do curso (lo I'~stado-l\faior, IIOS termos do ~ 3.0 do artigo
lU.o (1 do ~ único do artigo ~1.0 do Decreto-Lei 11.° ;~():~(it,
do 10 de Janeiro do 1U40, o c<lpitito do ('orpo do ostndo-muior .Iniio do Olivciru :\Ial'qll('s,
para substitui ·ito
do cupitão do ('Ol'J)() do «stado-muior I!Pl'III('S <Iv Araú.io
Olivoirn, qllP jj('a c: onur.ulo do l"('l"l'l'idd ("al'gn, pOI' tL I'
siilo nomeado pal'a tlllla ('olllisi'ito dI' H('I', i('o lia ('ol{lIlia
dl' i\lo('alllhiqu('.
(VIR"das polo Tribunal
devldo* omohUllontol,

Por portaria

do Conta. 0111 S d ... 'o\C11lhro do 10;,0, li O
1108 turmOH do Decreto u.o 22:!!~1).

rle 27 el(' Otttll!Jro de f{)[jO:

Nomondo o capitão do corJlo do e:-:tado·maior .Joa(l'lÍlll
da Luz Cunha, nOH terlllOs do artigo ~ L o do D )('["eto-

723
-Lci u." 30:~G-!, de ~ de Fevereiro
do HHO, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 36:~38, de 21 de Abril de 1947,
para. nos termos (lo ~ ;).0 do artigo 19,0 do Decreto-Lei n.? :30:~G-!, de 10 de Janeiro de 1940, alterado
pelo Decreto-Lei
n." 36:~;38, de :31 de Abril de 1947,
~11 bstituir,
por acumulação de regpfi('ia, o tenente-eoronel do corpo do estado-maior
Carlos Miguel Lopes da
~ilva Freire no desempenho
das suas funçõea de professor do 1,° ~1'Upo de ('acleiras do curso do Estado-Maior durante o impedimento deste último oficial.
(\'bada
pelo Tribunal
do Coutas om 16 do Novembro do 1950, I'UQ
devidos emol ume ntos , nos t ermos do Decreto D.o 22:251).

Ministério do Exército - Repartição
Por contrato

de :l:! de Setembro

Geral

de 1.950:

Uontr.itndo
par: CJp"C'11I pl'lIhal' as funções (IP professor
dt' Edu('a(:ao
:\101'al P Cíyic'a {' capelão (lo Colpgio Militar, 1l01' t('I'IIlO~ do artigo ~~,o do Docroto TI,O 34:093,
cip 8 dp NO\"('lIIhl'o cIP 1!1-!4, (' artigo 10,0 do Decreto-Lei n.? ;36:(il;~. d!' ~-1-dI' Xovr-mbru de HJ47, o padre
.J"st' 1Iaria de Hruul« Rl'i" ,
(Visnda pelo Trlhunal
do Contns om 19 rle Outubro rle 1950, Silo
duvidas emolumentos,
n08 toruios
do Ducreto n.? 22:257).

a lIollIl'ac,:i'i" dI' 1'1'0 ('p >':-; O r ('fodi\ () do :3,0 ~l'l1p"
do Coll"gio Xlilitur , !lOS termos do artigo 17,0 .I!' ()('('I'Pto II." ;q:()!m, de' H cip 1 Tovemhl'o
011' HH-i, do [11'01'"" '01' pfpdi\'()
do PlIsillO li('pal AIlt{1I1in .\lallllpl
Almo.Iôvur,

('''ltlirrllada

dI' di"rip1ill:l"

a 1\111111'11 ',lO dI' pl'ofl's '01' nf('(,ti\ o do 4, o grupo
dI' di<':l'ip1ilt:l" do ( ojc\gio :\lilitar,
110" tpI'II10S do artigotl lí,o do Ikl'rl'to
11,° :~-i:()n;~,
dl' R dn ,'mOlllhJ'o
cip 19-1-4. do 1'1'0rp""or
p('!'di\'o
do (,Il~ill() 1i('('al Ant{'lli() llplll'iqllP .II' .\I'aújo Stott ITowo1'fh,

Cunf rrnada

(\'1 arla
pelo Trlhun:ll de
"lo do\'ldo!\
OlJ1ululIluntl)s,

('ouln.
0'"
1108 tormol

~s <lo

Ol1tuhro rlo 19/íO,
dn UocrOlo n.o :Jt:~r)1).
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de 30 de Outubro de 1980:

Xomeauo professor
provisório
do Instituto Proli~~ioJlal
dos Pupilos (lo Exército, por urgente convcniôucia
do
serviço, durante o ano lectivo do 19;)0-1\1;-)1, nos termos do artigo 2.° do Decreto H.O :?G:341) <1<-7 de F<'vcroíro de 1936, e do artigo 10.0 (lo Decreto-Lei
n." 37:136, de ;) .lc Novembro do H)48 , o cupitâ» de
artilharia
Manuel tio • 'a::;cimento Antas.
(Visada
polo Tribunal
de Contas om 22 cio Xovembro
de 1950.
São devidos emolumentos, nos termos do Docreto n.o 22:257).

Por portaria de 31 de Outubro de j{J50:
lIIaria Helena Lobo Vilela, professora do serviço oventual do 2.° grupo tl(' ensino liceal
nomeada professora
agregada
<lo Instituto
de Odivelas, nos termos do artigo ~O. ° do Decreto
n. o :32:Gl[), d0 :31 de Dozombro
de 1942, (' artigos 87.0 e 111.0 do Uocreto n.? 3G:,jO~.
de 17 do ~etl'lllhro dn 1\H 7.
(Visada pelo Tribunal
cle Contas om 16 de Novomhro de 19,,0. São
devidos omolumontos,
nos tormos do Docreto n.· 22:257),

Por portaria de 3 de Xocembro

de 1950:

X omcado professor efectivo rl o Instituto Prntissionnl
(los
Pupilos do Ex(~r('ito, nos t<'I'IIIOH dos artigos 8.° 0 9."
do Dr-crt-to- Loi n, o :37: 1:3(j. de [) de XO\ cm IIro d(' 19..j.~,
o major
de pllgpnharia
.rO~l' :\lexi"s Heitor .Iúnior,
na \ag:a do mnjor d(' infantaria
D:Ivid dos ~antos.
<PII' fica oxouor.ulo
<lo referido ('<irgo,
(Visada pelo Trlhunal
do Coutas
oru 15 de ,",0\ cmt.ro d. 19[.0.
Hão dovtdcs omolumentos,
uns tcrmos do Ducruto n.o 22:257).

Por pOl'taria de 17 de .Xm'(,lIIb/'o de 19/;():
Li('oneÍado
e colocado !lO ('entl'O (1(' lllohilil.:H'ao <lo
servi\o
do Haúdp 11.° 1 o c:t]lplão graduado
('111 t0.I1('I1I('
António Lopps da ('l'lIZ, (10 d0.jlt')Hito (k lIlohiliz:l<'<in das

f'01'\llS c.·p('<li('ioll{lI·iaH ils colúl1ia~, s('lIdo CO!l i(!Prado
nesta sitUI1<:ão de~do 11 do ~(,t(,ll1hl'() do ('Ol'J'('nÍ<' tllW.
l. Tão

Cnrt\(,9

do \'J to ou llJlotW:~o

do TI'ibunal da ("'ont.u;).
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E LOUVORES

Ministério do Exército - Reparticão

do Gabinete

Por portaria de 13 de Novembro de 1960:
Condecorado
com a medalha (1<- mérito militar
classe,

nos termos

de

~,a

(ln artigo

52,0 do regulamento
da
1[e<lalha :\filitar, dp ~S de "?Ifaio (lo 1946. por estar
ao abrigo (lo artigo ~(\.o do mesmo Rogulmncnto.
o
coronel (las forr,ns aéreas (los l~jstados U1li(los da
•\m0rica (lo ...orte Joseph Aloxis \\"ih:on,
T

Ministério

do Exército - I.a Direcção-Geral-I.

a

Repartição

Por portaria de 20 de Outubro de 1960:
Condor-orudos
CIIIlI
a medalha de mérito militar de 2,a
classe o coronel do infantaria
.T osó )[aria Coelho da
::\,[0 ta , tcneutc-r-oroucl
<1(' .u-tilharia António Ciruo
Rodrigues P:lC'h0CO (' major do corpo do estado-maior
.Iosé til' Oliveira Vitoriano, por, s0guIldo parecer do
Consolho Superior do Disciplina
do Exército, se cuCOUtl'HI'PJ1l
nas coudições dos artigos 26,0 e 29,0 do
Hcgnlalllento
da 1II'dalha Militar, de 28 de Maio do
1946.

°

Em consequência do despacho de S, Ex."
Ministro
interino do E,árcito de 18 de ~1[J()8to de j[)!j()) ri mandada larrar a SI'fll/illte portaria :
Por portaria de 31 de Outubro de 1950:
Condecorado
('Olll a modnlhn
do 1I11"rito militar de 3,~
classe, nos termos do artigo f):.!,O do HcgulaIll<.'uto da
~Iedalha ::\filitar, (lo 28 <1(' Maio do 104G, o capitão de
cavuluria I'nulino dp Magalhà('s
Correia.

v-

DESPACHOS

Ministério do Exército - 1.3 Direcção-Geral-

I.a Repartição

Em esclarecimento
(la~ dispoxicõea do n." 1.0 do artigo 1:30,° o do artigo W~," do Regulamento
do Disciplina ::\[ilitar, puhlica-sc
('gllint<' extracto do dospncho

°

72(;
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ministerial,
de 16 de Novembro
de 19;)0, relativo a UIlL
processo
disciplinar
em que um oficial participa «untrn
outro, seu inferior mas não seu subordinado :

«o Regulamento do Disciplina Militar, ao estabelecer
as regras de disciplina, não pode deixar de impor a atitude inicial de respeito pela hierarquia, babe da disciplina
militar, e então manda aceitar como boa, ató prova em
contrúrio , a participação
do superior,
quando oficial,
contra inferior.
Quando
um superior
participa
de um inferior
deve
presumir-se,
ainda que tenha sido pessoalmente
afectado
pelos actos ou atitudes
do inferior,
que o não faí': por
desforço próprio, mas por necessidade
de disciplina, e a
punição,
se tive!' de aplicar-se,
não (' uma ::;ati:,;fa<;ão.
ma" uma exigência,
O acto de ouvir o infractor não altera o princípio.
É a única forma de conhecer as circuustáucias
que afectam, em qualquer sentido, a gravidade das faltas imputadas, porventura
dosconhecidas
do participante,
e, salvo
(I caso
de evidente e cabal osclnrccimcnto
que a todos
satisfaça,
só l1ú que proceder
disciplinarmoute
contra o
acusado, mesmo em desacordo com as suas dr-clurações.
X~IO tem, quem deva punir,
dI' sofrer escrúpulos di'
consciência
ainda que lho pareçam
lnjustas as imputa.
(:OI'S do participante.
A indignidade
será de quem acusa falsamente O não
de quem puna baseado naquilo que o Regulamento de
Disciplina
Militar lhe manda aceitar como verdadeiro.
Mas, além de tudo, depois de terminada esta primeira
fase do procedimento
disciplinar,
o HcgulalllPnto de Disciplina Militar não deixa complet.uuonto
desamnnrudu
lima possível
vítima de injusta ucusação , pois lhe cnnfere o direito de recl.unação e, ontào, lozo qUl' se entre
na nova fase, já a acuHac:;lo do superior
está sujeita
ii coutrurlita
dos testemunhos
ou provas do acusndo , no
decurso das averiguações
a que houver d(, se proceder,
(' o acusndor
poderá transitar
da categoria do participauto para a de gravo infractor.
No caso presente
só haveria que ouvir o neusadu,
puni-lo apesar da llegnção dml faltas, e agll:tnlar a 811:1
roclamucão
para então se fazerem as dilig(~nC'ias untocipadalllonto
realizadas
pelo Sr. Oficial averiguunte,
c.
finalmeute,
confornlo as cOllelu8õcH, anular ou ll1udine:l1'
() castigo inieial e punir, até, o superior <[ti(' ltuu\'CSl'
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participado
sem respeito
pela vr-rdadc,
~e esse fosse
o caso.
E não se diga ser o mesmo fazer untos ou dppoi,
o que sempre se viria a fazer, pois no caminho
seguido
começaram
por se pôr em pó de igualdalle, contriu-iamente ao Iiegulamonto
do Disciplina Militnr. o superior
participante
e o inferior acusado, dando o mesmo valor
inicial :IR declarações
de um e outro, de onde resulta,
neccssàruuuente,
uma ideia (1110 se tom de contrariar:
a de que o superior
que acusa teria de provar a sua
acusução. Não: fica ao inferior o direito de a contestar
e de provar ati" a sua falsidade, o quo é diferente. mas,
se l1ilO dispuser de meios para o conseguir, ou se o averiguante fie nao C011\'('llC('1'
do contrário,
ficará
do ]1('
a :l('uRa<;;lO do superior,
a qual se tcrú do aceitar ('OlllO
honesta (' verdadeira».
:\Iini"t('rio do Exército.
U :\Iini ...trn do Exército,

11\ de 1'0\ emliro
de 19;)0. Adoljo do Amaral Abrtuiche«

Pinto.

VI-

MELHORIAS

DE PENSAo

Ministério do Exército _1.& llirecçãe-âeral
foi

Conr-cdido
atrihul(la

('J'Pto-Ll'l
aos ofir-iais

II" melhoriu
do ~ 3.°
:?H:-I-OJ .• 10 31 d('

o abouo
IlOS

li."
lia

termos

«

2.a Repartiçao

dI' pensão qU0 111('-;
do artigoo 6.° do D«-

~itU:H:1I11 d0 r<,~('n:l

de

l)eZl'llliJl'O

l!lBi,

PIIl seguida

JIH'IH'ionados.
pOJ'
terem
l'Olllpkt:ldo
() m'IIIH'ro do allo:-; d<'
sprvil;o
quP a ('ada UlIl vai indi('ado,
110-; termos do nrtigo ~.() do DC(,l'eto-Lei
n." ~~:-!O~, da dnt;l n('illl:l

1',.-

fr-rirln

:
J>Oi' IJOI'IIII'I((

ele la

de

,A-premi/I'I)

dI! miJo:

('apitão
de infantaria
Hallt Bapti~ta (ioITPia, 21.00()6,
c!pst!p 7 de Outuhro
d(\ Hr)()
i3li allos d0 ser\'il:o.
Capitao 1[(' infantal'ia .J
Vipil':l J{pnlpxido, 2Ui()0:5,
dl'~'1P 2 d(' Outuhro dI' 1Hi)O
;~(\ anos dt' sl'J'\'i(·o.
()!I()

,lo inf:illt:ll'ia
F('lizDrdo
Padl('('o :-)Ul'!lI('l1tll da
('uncoil:;LO, :!0.400·~. dl'sdl' :! dI' Outubro d(' UJI)!)
:34 anos do sen·ic_:o.

('apitrLo

(VJSl\dA polo Tribunal
do Coutas em 11 de No, cmhro do 19;JO •• "'l:io
dU"Jdol omolumentos,
00. termo. do Decreto
22:251).

n.·
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Por portaria

de 11 de Xoccmbro

Tenente-coronel
farmacêutico
i30.0006, desde 17 de Outu
serviço.
Major
do
27,0005,

x-

António
1>1'0

2.' Série

14

de 1950:

Borges

Sacoto.
30 anos de

de 10;)0 -

infantaria
Armindo
Augusto
dos Santos.
desde 1J do Outubro de Hl,')O - 3(; anos de

serviço.
do infantaria
Abel do Freitas, ~1.000\
23 do Maio ele 1U;)O- 35 anos de serviço.

Capitão

desde

Capitão do artilharia António .Toaquim Mirandn , 1\),800,,\
desde 11 de Outubro de 1\);>0 - 33 anos de sorvico.
(Vi!4ada pulu Tribunal de Coutas um !!S do . ~u"omhro do Hl50. S:~o
devídos emorumonros,
nOS termos do Docrt ..to u.o 22:2ji).

Por portaria de 2./. de Norembro

de 1D50:

Capitiio de artilharia Carlos .Iouquim Marques
Barros, :.!0.4001>, desde 18 do Outubro de
auos do scrviço ;
(Visada
Hão

polo Tr
do Contns f'1lt 30 da
duvlüos umol umnn tus , 1105 termos do I)e~roto
lbu

VIIMinistério

Leitao

nn

l

<lo

HJ5n - B4

Xovc

rnbrc

11.°

dn 19.)0·
2::!:~57).

DEClARAÇOES

do Exército - Repartição

do Gabinete

1) Ch.unu-se

Alfredo AIlll\]io
Pl'I'C'ira da C(JllC'l'içuo:
Porr-iru da COIl(·('j<;:III, () major do corpo
do cstado-muior condccorudo ('Olll u me dulha de mérito
militar do :.!.a classo pela (Jrd(!/I1 rio EXt:rcito n.? 13,
2,3 sério, do corrente
:100.
(' niio J\llll',lio

~) Cluuun-so

El'IlC'"to

<10:-;

8:111 os, o capitão

António

do"

Salltn~, ('

na o An-

de infnnturia. na situnção <1('
reserva,
Iouvndo por portur!» tI(, 1 <1(, Agosto <lo <'01'ruutc :1ll0, ('Ollst:lllle da' (Ji-d.'1II do E,úl'c/to n." 1:1. :!.il "éri(', tamhém do ('Ol'l'l'llt!' ano,

tónio
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n) T<'lldo ~ido agrlleiado 1)('10 Governo
do Espanha
a cruz til) mérito aorunáutiro
dc 2,a classo, com
distintivo
hrnuvo.
o major
<1(, uoronáuticn
com o curso
do Estn(lo-"Jl,lior
~fnllucl
Simão Portugal,
é-lhe permitido, otu conforuri.lado
com us dispoRiC;()l'S (lu ]{<,glllamonto das Ordens Portuguesas.
ncoitur aquoln JllCrf'ê e
usnr as respectivas
insígnias,
('O!ll

-1) Tendo "i,lo agr:u'iatlo pr-lo Governo
a cruz do IIlérito militar de 2, classe,

"OJil

do Espunha

J

r-om

distin-

ti v» 1>r:111co. II major d(' ('<l\<llaria
Manl101 Rodrigues
Conto Carpintoii;«,
é-l ln: 1)('1'lllitido. ('Jll coufortui.lurlo
com a" di~po..;i<;lIc" do Hpg'lllaIlH'llto
da~ Ordens Portuguesas. ac'pibr
uquoln Il)('rl'l' 0 usar as respectivas
ins~!.!·nia"".

5) Por dl'c'l'ptcl'; til' ~1 d<, .\gosto do corrente ,mo;
pllhli('ado~
110 l liária do Goremo 11,° 2.1'1, :!," :-;{·ril'. dr
:!;3 d{' Outubro d(' 't(' nJ('~IIIO ano, fcrnui agr,wiado" com
os grau..; <ln ()r,lelll
1filitar d0 Avi» 11tH' lhos vão indicados IIS sPgUilltp" oíir-iais :
Grã-cruz

00!ll'rais

Oarlos

.To~o da Eucarnucâo
F('rr<,ir'l
:'Iray,

:'IIa<;?i" Fl'l'Il,lIldps

c Afonso

Grande oficiai

dI' illfantarin.
Vitorino
de SoqJa F:lrin P<,rrs
Uah-üo, Cndos .\Iherto Barcclos
do ..~asriIJlcnto (' Sih-n l' .Jo I" :'Il:lria ('o!'l'pia Uarc]o"o
c', dc'
artilhnria,
..A lItúllio Hod l'igU'I'" dos :-'bnto,; P('d I'WO;O,

Coronc'·i,,:
Furtado

Comendador

1 tl ' al·tilha

'l'('lll'ntl'-('oJ'lInl'

Corte",
:;\bjol"l''';:

J'in 1o'1'a1l{'i"l·o

J o"é

III'IlI'il(lIPs

.

"ur]>o do e ...tallll-nwiol'.
J lor;Í('io Josú do
H"IH'llI (' F"l'llalldo
LouJ'o
dp SOU":I: d(' inf:llltari:l, .JIIJ· .TOfl<]uilll d(' .\IIl1\'i<1:I. Alltc')Jli() de \l:ito;;
~ilnt FJ'('iJ'l' I', dI' '·:I,·,II:1ri:l. J)n\-icl .To,,('. Di:l'i Au"plIllO,

~:'t

dn

Vinn:l

Oficiai

Major dI' iLlfnlltaria
~f:íl'io .TO:-I' Pl'l'l'il'a dn ~ih-a,
Capit:t(,-.;: d" inf'lIntnri'l .• JÚlio .\lltúnio
C'lI'ntlho t!:1 Sih-a
l'. 11:1 sitll:]('<!o
ele' (1\"('1'\",1 •• \IIH'l'tll ~\Ilí2,'lI ...t() HndrigllPc;
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Auto :-5ih<t; til' artilharia,
Nuno
Vaz;; (lP í'llgenhari<l, Rogério HUIllhorto Alvos Machado do Sousa (', do oxtint» quadro
uuxil inr d(' artilharia, J 1io J{odrigul'K.
P,

Jaime

Alvares

Pompilio

GUC'<!0S

ú

Cava lei ro

'I'eneut« Up infantaria, na "itual'ú() (k I'('K\'I'\'a, Jlallll('l
Francisco DiuH.
Alferes do infantaria,
('OJll a patente
u(' tcucntr-, FCI'd('['i('o Alfredo do Curvalho Hp;;sa!lo (; urr-ia ,

I»

POI' drx-roto do 7 J(' Fuvr-roir« do ('01'1'('1111' nnu,
publicado 110 lIiári« do Ooreru« H.O 247, :l,a :-.('I'i(', <1('
22 de Outubro
deste mesmo ano, foi :1gl'a('iado ('OJll o
grau dr: comondudor dn Ordem Militar d(' A \ is o majol'
do iufantaria José Joaquim do SOIl;;:1,
7) Coudecorudu
coui a mcdulhu militar de ouro du
clusse do comportumonto
exumplur,
em «onfo nnidudo
com as disposiçõca do regulamento
aprovado pelo Der-roto n.? af>:6H7, de :!8 dl' Maio dr- Hl-W, o pruuuiro-sargcnto do extinto quadro de s<trgl'lItos do sccrotariudo
militar Agostin 110 Cardo!'o

JI OJl toiro.

8) Tendo sido agra('iado ('Olll a mcdnlha de prata Ul'
filantropia
o caridude do Instituto
d\' Sor-orr. s a Náufragos o alferes do infantaria, com 11 patrnto do tl'IlClltl',
Fredcri('o
Alfl'cdo do Cün'alllO
Hpssallo Ga]'('i'l. (>-1I11'
pel'mitido miar as l'üHJwdiva!' illHíglliHS.

9) Fica bom efoito a cOlldp('Ol'1I<;HO d,l 111<'<1<I 1h,I dl'
mérito militar do a.a classe c())l('cdida;1O alf'I'!'cs do quadro dOH sCl'viCO!olau,'ilia]'l's do Exí']'('ito l\Ial'l'olino Duarte,
('Ollstante da Ordem do E,('r!r('itu 11." 12, ~':-L s(,l'il', dp ao
dp I:)l'tcmhro do ('()l'l'cnt<' ano, por :-;\' t(,[' ,pl'iji(',ldo (11)('
o JIleS!IlO ofil'Íal já foi agra('iado ('om a rl'fl'l'ida Jll!'dalha
pela OrdeJII do h'J'('rcit() 11.° 10, :.!,a ;;<'rí(', dI' 2,) d(' Agosto
tall! hém d('sto ano.
10) Fica som ofoito a eonil(I('Ol'a(:llo da Jll('dalha d!,
mérito militar do 4. a ('lasso eOIl('cdida :10 jll'inll'iro-sargento serralheiro
António Augusto dI' Sú Pl'rl'ira, ('0]1"tanto da Ordem do E,l'h'citu H,O 12, :?:I s(']'ip, dp 30 dI'
Setembro do <~orrellt(' ano, por se t('1' ypriji('ado qUl' ()
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mesmo s<lrn('nto já foi <ll-!ra('jado com a rvlcrida nu-dallw pela Urde,« do E.dJ'('ito 11.° 9, :?a soric, de 23 dr'
Novembro d(' 1948.
11) 'I'ondo sido agraciudo pelo Governo de Espanha
com a cruz de L" clusse do mérito militar, com distintivo branco, o tenente de cavalaria Manuel José Lopes
Cerqueira,
é-lhe permitido,
em conformidade
com as
disposições
do Regulamento
das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela iuercô o usar as respectivas
iusígníus.
12) Por decretos de :21 de Agosto do corrente ano,
publicados no Diári» do Uorerno n. o 256, 2. a série, de :3
de Novembro deste mesuro ano, foram agraciados com os
graus da Ordem Militar de Avis (lue lhes vno indir-udo s.
os seguintes oficiais :
Grã-cruz

Gouerul

Fruncisco

lligino

Craveiro

Lopes.

Grande otlclal

Coronéis:
de inluntariu,
António Gonçalves Pires, António Amílcar Botelho Coelho, Eduardo Djalme Brandão de Azevedo,' Plácido
Baptista Bravo da Costa,
J 0::<<) da Encarnação
Alves de Sousa, Albino Correia
de Oliveira Machado o Francisco
Feruaudes Pereira
tia Costa; de artilharia,
Francisco
António da Silva
Azevedo Alpoim, Alexandre
dos Santos Majer, Fernando CortPs dos Suntos. José :\Iaria Rebelo Valente
de Carvalho, Juime Alberto Valadas Lopes Fernandes,
António
Fernando
Gomes Pereira o, na situação di'
reserva, Carlos Luis Pereira de Almeida; (lo cavnlaria,
Artur
Augusto
Muscuronhns
da Piedade
e Antóuio .Joaquim do ('astro ~Iaia Mendes; de engenllaria,
I'~duardo Pires; de aeronáutica,
Frederico da Conceição
Costa e, do spryit:ú de administrnção
milita!" Eduardo
Rodrigues
Neto de Almeida e António
Alvaro dos
Santos Porcira.
Comendador

'I'enentcs-eorouóis
: de infautarin,
Iiaul Ferreira Braga,
Antoro de Figueiredo ~\ h es, Adolino Ferreira Fresco
e H euriq ue Lopes
Cl on~:ll\'es; de artilharia,
.João
Baptista (lo Allta do Barros u, do sen'i<;o de administra<::to militar, Hodrigo .rOSl~ Correia Hapo~o e Alldré
Pelicano F 'rnandp".
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Majores:
do corpo do estado-maior .• JO~LO Augusto da
Silva Bessa ; de infantaria,
Luís Castelo Lopes, Manuel Vilhena de l\felo Sampaio e .J osé Raul Ramalho
Fernandes;
de artilharia)
Alfredo Ramos Paz: Artur
José Taveira Pereira, Joaquim Hcmetério Adrião Sequeira, Francisco
da Rocha Ferreira Júnior, Antero
Simões Pericão e )Iitrio Augusto da ASSllIlIJIO Marquos ; de cavalaria,
.Iúlio Ferrer
Antunes
e António
Augusto
Sousa Dias Riheiro de Carvalho;
do aeronáutica, com o curso do estado-maior,
.JO:LO Baptista
Peral Fernandes;
médico, Norhorto Lima Coelho de
::\Iugalhães; (lo 801'\'i\:u (10 admiuistrução
militar. José
Biscaio Rabaçu, Alberto d(' Sousa Amorim Rosa e,
miliciano do extinto quadro especial, .r ouquim do Aousa
Duarte
Borrego
0, do extinto quadro auxiliar de engonharia, .Toão da Costa l\f artins .T únior.
Oflclal

Capitães : de infantaria,
José Lúcio Possidónio da Silva,
e, na aituação
de reserva,
"- orberto
de Sousa da
Qunha; do artilharia, Napoleão Pita Meira de Amorim.
Alvaro
.J osé Duarto <los T'enodos, .loão Soares Vítor
do Sousa Vairiuho , António
Fornnndes
Pereira
da
Costa,
Augusto
do Carmo
Muchudo, .TOs(~ Lopes
Ran('1Ies Fulcão, Eurico do Oliveiru Pinto, Heitor Hamalheira Carrnpiclumo,
Nuno Fr-ancisco Rogado Q.llintino, o, na situnçâo de reserva,
António Rodrigues
.Ianoiro Borgos ; de cavalaria,
Luís ...\.lberto Filipe
Rodrigues,
.Inimo Varela dos Santos, António TIerClIIaUO
ele Miruudu Dias e António Feliciano Pereira
Rabaçu ; de ongeuhurin, Tlenrv Dumont ...Teshitt o AIborto da Conceição
Forreirn
Pinto;
do aeronáutica,
Alvaro Soares Moreira Rato: médicos, Armando Alves
<lo Sousa, Augusto Frederico
da Silveirn Machado o
.J 08<" Libertador Fr-rrn» Pereira :\! ollteiro: <lo scrvic:o
cle administr:u:ão
militar, Elói do N aseimento Saraiva
ua j[ota, Eduardo do Jas('irnento Cnrnoil'o Allen o
António
Coelho; do ('_·tinto quadro de oficiais do se·
crotariado militar, Uanup[ de Sousa
Yitoriano c, na
situ:w:LO Ilt' 1'oson'a, l'\[allud .Joaquim L aI o :.\fallucl
COITPia; do quadro dos sorviços auxiliar0s
do E. órcito, F<'1"nnndo Oarvalho Farto. Gorardo .i\Iarquo'l dn
Cunha, :;\Iiguol A ug'usto '!'anu'('s e .JOLlCI uim :.\1 al'ia
Santana ('. ('hefo de baneIa do IIlÍlsica, .António .i\laiMl
1[0ira.
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Cavaleiro

Capitão de cavalaria
Pereira.

José Joaquim

Colares

Vieira

Serra

Tonentes : do quadro dos serviços auxiliares do Exército .
•Joaquim Janeiro, Fernando Mendes Campante, Adino
lIomem de Figueiredo.
António Xlaria de Almeida,
Alberto Russo, Xlanuel António Rodrigues, .TO;lO Mende,; Duarte e António Luis de Carvalho e. chefe de
banda <le música, Domingos ~laria Ferreira.
Alferes
do serviço dL1 ndministraçiio
militar. com a patente de tenente. :.\fanuol Gomes Ricardo.
1H) Por (k(,l'cto,; <1(' ~1 de .\gosto do corrente ano.
publicndos no Diárto do Gúremo 11.0 2;>8, 2." série, (!P li
do "~O\-CI\I bro dosto mesmo ano, fora III agTa('iados com
(JS graus
da Orde-m :.\Iilital' de A, i,.; <pIO Ihes \,;10 indicados os ~('guilltl's

oficiui«:
Grande-oficiai

do t'n~(,Ilh:tria

COl'OIlPl

Frnncisco

F'ili pc dos Santo« Ca-

ruvann.
Comendador

:.\Iajorps: dt' infantaria, Afonso .Iniruc dp Hivnr Moreira
do Brito Velho da Cl)sta c, do engpnharin. Eurircio
I,pão :.\faria :'\[ugno T('ixcira Pinto.
Oficiai

de cnvnlariu.
Antóuio Joaquim
Hodrigucs
<-lu irós (' António José (lo Araújo Loito de ('astro
~ampaio Vaz Vir-irn C'. do servíco (lo admini"tra(:i\o
militar, António Armando LO]lPs.

Capitaps:

Cavaleiro

Touontcs

d o quadro
dos s{'I·\'i(·{)~ auxiliares do ]·:_'c'·r('ito
António Vias da ,,'i]nl (' ,Joao .\ugu:-;to do Lillla.

14) Por d(,(·l'!'tu. de :21 d<, ~\go~to do (·O],],(,l1t(· ano,
puhli(,:l<lll,
!lO j)ián'ú
do (;ül't'J'1I0 1].° :2(i2, :!.a s('ri(', dI'
10 d<, 'oycmbl'l)
<!<,st<' JtH'S!I1<l :\110, fOl':lJll :lg"rul'intlo,<
4

n.
indi('ados
('On!

graus da 01'<1(')11 ::\lilital'
o ~;pgllil1tps ofi('iai':

(h' A \ i"

<ltl<'

111(':; \

11(>

Grande·oficlal

CoroOl' 1 dr al'ti 111111'13.
I~d u;m!o

Llllgll~t(j

Uastn

.....ol-,lI(·irH.

Comendador

-cnronéi : di' artilharia. Lil10 Dias Yalcut(', Illilil'iallo do (' ·til!tn quadro C'S]ll ('ial, :.\fallll!'l Jos{' (le

'I'('IIPnl,)
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~i_vila :\laclruga, P, na situaçii» de reserva,
SiIYt1. Porr-ira Dias.
Majores : (lo corpo <10 ostado-maior,
António

Óscar da

Augusto
dos Santos;
do infantaria,
Fruncisco
Pedro Simões
Silva r, de artilharia,
na situucão dr rr-scrva , Jorge
)f:í.ri() J onet.
Oflclal

Capitãcs : do ('orpo <lo listado-maior,
Kaulza Oliveira do
Arriagn ; dr- infantaria,
com o curso do Estado-~laior,
José Albertv Correia (> António Alberto de Oarvulho
Rosado e,
quadro dos sCryiçOH uuxilinrus do Exército, Mauucl Pereira
Choça. (' Idílio Vt'nâll('io Lima.

du

Cavaleiro

Tenentes

do quadro

do.' servicos nuxiliaros
Viccnto.

do g;';:('l'l'ito

José tl(· M('lo e António

1;» Por dccrr-tos <1(' :H do Agosto do corrente
ano,
publicados
no Diário do (}Oi'UIIO n.? 2G3, ~.3 sérh', (Ir
11 (le Novembro
deste mesmo ano, for.un agra('iados
tom os ~raus (la Ordem 'Militar (lo Avis qllo IhoH vão
indicndo- os :-;pgllintt's oficiais:
Grã-cruz
(t(,!H'L'al

)Iitl'io Nogueira.
Grande-oflcial

001'01léis de infantaria:

tiror-inado,

tevos, Jorge Ilonriqucs
roia Duarte

Alfredo

Ferrr-iru

E~-

Nunes da Silv», António ('01'-

(' Fornando

AugLl~to Rodrigues.

Comendador

Tcn<'IIt(·s-(·oron(·is:
de infantaria,
Ahr('\L do Lima c, miliciano de (
quadro pS]H'cia], António COI'tC>S
Major<\~ (lI' infantaria: Gregório (lo
P"r('iru )[artins do 6.

Vasco
(lodfroy
do
ng:onhaJ'ia, do extinto

Lobito.
Pai,,:! Cllnha

p

Carlos

---

Ministério

do Exército _1.

8

DirecçAo-Geral-

2.& Repartição

1()) Comandou
() rogiLLlI'llto do infantaria
lI.O 1, para
os I,feito~ do artigo X7." do Dccn'to- LlIi n." ;)(i:;~O.!, de
24 (le Maio dp 19.!7, desde 14 de .Junho de 1U4Ü até 7
do Novembro tle 19,)0, data em quo regressou
tt H.a DiJ'pc 'Fio-Geral
deste )finistério,
o coronel do corpo do
estado'lllilioI'
António Augmlto do ~ousa,
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17) Concedido o título de piloto das forçai; aéreas dos
Estados
Unidos e o uso das respectivas
insígnias. COIII
que foi agraciado
pelo Governo Americano
em 12 de
Outubro do corrente ano, ao coronel do corpo do estado-maior Humberto
da Si! va Delgado,

18) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas os seguintes oficiais, promovidos pela presente Ordem do Etcército:
Infantaria

Tenente-coronel
Francisco

miliciano
José Dentinho,

do extinto
quadro
desde 9 de Agosto

especial
de 1950.

Artilharia

Coronel Fausto Henriques
Correia, desde 24 de Outubro
de 1UjO.
Capitão José Maria Soares da Costa Alvares;
desde ;l
de Novembro
de 1V;')ü.
Cavalaria

Coronel Vasco

Fernando

de H);)().
'I'enonte-coronel
Carlos
desde ~O de Outuhro
Major Manuel Ferreira
Outubro de 1950.

Lopes,

desde

20 de Outubro

Alexandre
Rodrigues de Soure.
de 1950.
Peixoto
da Silva, desde :?O de

Capitães:
Alberto da Silva Banazol, desde 17 de Outubro de
1~)r)o.
António :\lannel Pinto do Amaral, desde 20 de Outubro de Hl;)ü.
•Tosé • Iaria Carvalho
Teixeira
e Luis Carlos de
A hreu do Barros e Cun ha, ali bos desde 2·~ de
Outubro de 1930.
Engenharia

Capitãcs

:

Fernando
ati Figueiredo Cunha Pacheco, Francisco
Aires do OLiveira .lúnior e Rui Duarte Moreira
Bra~a, tndos desde :?O UP Outubro do 1 K>O.
Fernando
Gouveia de ~[()rai!) Branquinho,
desde 10
de Novembro de 1\")50.
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Coronel Carlos Ciríaco
Outubro de 1950.
Capitão Urbano Adolfo
Janeiro de 1948.
Capitão

António

Durão

Aeronáutica
Ferreira

2.' Sério

da Silva,

desde 23 de

Ferreira

de Castro,

desde 9 de

Médico
Leitão,

desde

15 de Julho

de

1950.
Farmacêutico
:'tIajor José dos Santos Simões Borba, desde 7 de Outubro de 19-!9.
Administração militar
'I'eneute-coronel
Alfredo
César de Brito, desde 25 (lo
Setembro de 1950.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército
Capitão António ~Ianuel Maclrado, desde ::?Gde Outubro
do 1930.
10) Contam a antiguidado dOH seus actuais postos desde
a data que lhes vai indicada os seguintes tenentes-coronéis milicianos de infantaria (lo extinto quadro especial
promovidos por portaria de 11 do Agosto do 1950, inserta
na Ordem do Exhcito n.? 10, ::?a série, do corrente ano:
António de Almeida Abrantes
o Hugo :\lendes Calado,
ambos desde -! do J ulho de 1950.

20) Deixou de prestar sorvico no regimento de infantaria n.? 1 em 31 de Outubro do corrunto ano. para os
efeitos da alínea a) do ~ único do nrtigo 71.° do Decreto-Lei 11.° Hü::30-l, do 24- do :\Inio do 10-!7, o major mili«iunc de iII fantaria (lo oxtin to quadro ospccia 1 .T0';(\ do
,:\1('10 Soares. defensor oficioso do :2.0 'I'rilnmnl :\lilitar
'Ir-rritorial
de Lisboa.
~1) Foram nomeados pnl'a a froquôncin do curso do instrutores do conducão auto <' moto, que teve inír-io em lG
ele Outubro do corrente ano, no grupo de couipnuhias de
trem auto, os seguintri:l oficinis :

Cnpitâes :
Gincomino

Infantaria

:\r('lltle~ Ferrari,

taria H.O 1.
Carlos Barroso

n.o 5.

Hipólito,

do regimento

(lo regimento

de infan-

de infantaria

x-

ORDEM DO EXÉRCITO

~.' Série

Tenente Vasco
metralhadoras

Artur :\Iariano
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do batalhão

:\Ial'tins,

de

n, o 1.

Alferes:
J01io jlúrio Sampaio e Castro: do batalhão de caçadures n. ° L
Fernando
Mannel de S[t Fialho de Oliveira, do batalhão
metralhadoras
H.O L
~\ níbul J o,,{' :'Ircndes Ginja Brandão dos Santos Viegas. do batalhão de metralhadoras
11.° 2.

o.p

Artilharia

Cupitães

:

João Manuel Turujo Xuncs Correia, do grupo de
artilharia con tru aeronaves n. ° :3.
:'IIanuel :'Iraria Delgado p Silva, <lo regimento de artilharia ligeira n ," :?
'l'enonte~ :
Jorge

da Glória

lhnriu ligpira

Dores
1\.0

Costa,

do regimento

de nrti-

.J..

Fernando
de Melo :'Ira(·p(lo Cabrul, do regimento dr
artilharia pesada H.O l.
:'I[anllcl Xicoluu (lp Abreu Castelo Branco, do regimonto do artilharia pesadn 11.° ::!•
.T Oi'll' Frnncisco Soure«, elo grupo de artilharia contra aeronaves 11.0 1.
Alfcre« miliciuno Francisco
<lo Rego Pimentel, do grupo
(lo arfilhnriu de gunrnição.
Cavalaria

Alferes Fcruundo
Guilherme
(lo reg:inlC'lltn de ('a ,alaria

Rebocho
n." 7.

da Costa Freire,

Engenharia

Tcnen tos :
Vasco :?II,\J1l1Pl Forn.rudos Coucelo, (la Escola Prática
do 1·;ng'(,llhal'ia.
()(·t(I\-jO
:\{(,11<1<'" Silv«,
do regimento
do üngenharia
11." :.?

Serviço de administração militar

.\lferes
BCI'Il:1I'l1illo 1farg:llho
de Administrnção
Xlilitnr.

Soares,

da Escola Pdti('<L
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22) Foram nomeados para a frequência do curso
sapadores,
camuflagem o defesa antigás. (lue teve início
em 30 de Outubro findo na Esr-ola Prúticu de Engenllaria, os segnintes oficiais :
Infantaria

Tenentes:
Carlos Alexandre
dos Rnmns, 0.0 regimento de infantaria n, ° 4.
António Aníbal Dias Pombo e Costa. do regimento
dei nfantaria 11.° f).
Alferes:

JOlLO Salgueiro

Pinto Rihoir o, do regi uien to de infantaria n.? 1.
J osó Fernandes Esteves de Leitão e Sousa, do regimento rlo infantaria n." 8.
Carlos Elmano Rot-hn, do regimento de infuntaria
n.? n.
Ernesto Farinha
dos :-:iuntos Tavares. do butalhão
de caçudores n." 2.
António Joaquim
Alvo« Moreira. do hatalh?io de
caçadores n.? G.
José Farinha
dos Nantos T'av are". do hatallti"tO de
metralhadoras
n. n 1.
Aspirantes

a oficial:

Viriato Amílcur Pires da ~ih
fantar-ia n." :\.
Artur Lourenço.
do regimento

LI.

do rl'gilllento
de infantaria

de iu-

n."

la.

Artilharia

Temente António Joaquim
'I'rnvnncu,
do j'C'gimento dI'
artilharia
ligeira 11.° ~.
Alferes miliciano António (Iuudalupo 'I'aveiru Pinto l\!aia
Mendes, do regimento de :lrti1hal'i:1 11.° fi.
Cavalaria

'I'encnto
Alfrodo Alexandre
do regimento de lnnceiros
Alferes Rui ('()('Jlto Ahrnntes,

1.
Aspirnntc

Fernandes

()I'daz ~[;tJl~as.

11.° :?
do

1'C't!,'ÍIllPntll

dI' lall('C'il'()s

11.o

I'ogimcnto

a oficial Ricurdo Ferr
<1(' c:t\:tlari:t II." t.

ira

[\

CII"

Fr-rruz,

do

OHDK\I

2.' Série
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Serviço de saúde militar
(2." parte do curso)

'I'enento médico Fernando l\Ianuel Ferreira
gas, do Ilospital Militar Principal.

Baptista

Vie-

Serviço veterinário militar
(2.' parte do curso)

Tenente veterinário
António
de cavalaria n.? G.

Relvas

Pires,

do regimento

Serviço de administração militar

Alferes Alberto Joaquim
Administração
11ilitar.

Salgueiro,

da Escola

23) Contam a antiguidade
do actual posto
Xoyembro de 1950 0$ seguintes alferes:

Prática

desde

de

1 de

Infantaria

Leandro Moreira Pereira Soveral.
António da :-lilya Osório Soares Carneiro.
Manuel .J oâo Borges de Madureira Pires .
•J osé de Vilhena Ramires Ramos .
.losé Lopes.
Guilhermino
de larvulhc Morais Castro.
António dos :-Iantos Pinheiro.
Armindo Carlos de Oliveira Afonso.
António Fernandes
Morgado.
Pedro João dOR Santos Reis.
Virgílio :\Iartins Raposo.
Alberto .Iaimo Vilas Boas Vieira Soares.
Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela,
Luis dos Sautos Haftlel.
.Iosé Maria Rodrigues Coelho.
Artur Lourenço.
António Álvaro Foitu dos Santos.
Manuel Dias Freixo.
Frederico
Avelino do UU81llão Outones

Fonsr-cu.
Hui Artur Vieira

António

dos Snutos .
Candeias.
Pires (la Nilva .

Lopes Cardoso

Viriato Amílear
•\rnaldo Dias Hibcirn.
António Afonso Yiogas \T'aJ'..
•\ntl'llli() Guilherme da Silva do ~ou:;a.

Pimentel

da
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Artilharia

Domingos Sebastião (tomos (la Camuru
Alvaro Manuel Vilaros Cepcda.

Stone.

Cavalaria

Ricardo Ferreira Ivens Ferraz.
Ricardo Fernando Ferreira Durão.
José Alberto dos Santos Teixeira.
Carlos .J osé ~urai\'a Lima de Almeida e Brito.
Henrique de Atalde de ~ousa Dias.
Vítor José do Ataítle ~araint )[a]"(1',es.
~Iário António do Pádu» Valente.
Oal)riel da l<'OJUlO('!t 1Jores .
.JÚlio .Iosó Ribeiro do Almeida Vergas
Francisco
.J osé Martins Ferreira.

Hocha.

Engenharia

~\haro da Cunha Lopes,
Manuel <lo Mesquita Borges.
Aeronãutica

Jlulío Evangelista
Lopes Abelha.
Teotónio do Morais Caldas.
António Celorico Borba da Silva.
Febo Vargas de ~ratos.
António Duarte do Oliveira 8elo.
lIugo Gonçalves Damásio.
Carlos Manuel do Oliveira Machado
Administração

Ferreira

militar

Manuel

Martins Pires.
Eugénio Rodrigues Coelho.
Goncalo l\!cnues da Maia.
~::ug(;nio Afonso Costa Rosa Pereira.
António Augusto ({aspar Correia.
gduardo .J osé <lo Miranda Gome::;.
Luís Alberto de ~omia Baptista.
Francisco Augusto Trigo.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

nl:tlluol de Moura.
Domingos Lopes Agostinho.
A madcu dos ~antt)t-> (iOl'J ho,
Manuol 'I'cixoiru Machado .
.José Alberto dos Santos C()~ta Pinto .
...\ nihal .\lIgusto 11.']),,10 df' Brito.

dos Santos.
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:!-i) Foram nomeados para a frequência do 1.0 ano do
curso <l( mestres de oquitaçâo, com início em G do Novembro do corrente ano na Escola. Militar de Equitação,
os seguintes oficiais:
Infantaria

Alferes
taria

Virgílio.
n. o 3.

Iartins

do regimento

Raposo,

do infan-

Cavalal'lla

'I'encute Luís Manuel
('ola Prittiea
•\lferes

Saraiva
de Cavalaria .

Vicente

da Silva,

da Es-

:

Fernando
Alberto da 'unha Baptis ta do Lucena de
Almeida Vusconcelos,
da Escola Prática do Cavalaria.
Manuel Felisberto Martins Rodrigues, do regimento

de lancoiros n. o 1.
Fernando }Ianuel Lopes Ferreira, do regimento
cavalariu n." 3.
César Augusto Rodrigues 'Mano, do regimento
ca valaria n. o [).
Aspirante
a oficial Gabriel da Fonseca
rcgimeuto de cavalaria n.? 3.

:!;») Conclulr.uu

Dores,

de
do
(lo

a jll'o\'('itamellto
o cu l'SO de itlsfisica, quo funcionou na Es('ola
Práticu dl' Infuntariu durante () período do 4 de Janeiru
a ;~odo .\gostu último,
os sl'gninü\s oíieinis :
trutores

COUI

do educuçâo

Infantaria

.\lf(lr(','

:

<lahripl Castro, da I':s('o!a PI'úti('a do Infantaria,
CurIo« .lo Figllpil'('do Doltino, do l'pgilllpnto do

in-

fantaria 11,° ~,
António ~!anllel Andrude

de

iufantaria

11.°

Lopes,

do I'(lgilllentu

;1.

j,lI"plo AII"II",to Cunha Ribeiro, do J'cgilllllnto do
infunturía 11.° D.
ÃlIg!'lo de Almeida Sim( os, do rogimouto do iufuntarin II." 1 L
Hélder
!<'Pl'IUlI\(lo Pire: ) ...taíde Ribeiro, do regiIIIPlIto de infantaria
II," 1;)•
.Ioao Fernandes
da l{r"lll'l'
ir,:ão, do hatalhão de
(';I(':IIJol'P 11.0 4.
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António .Iouquim Alves Moreiru, do batalhão de
('a(:a(lo1"('s n. o ô.
Rogério Ac-ácio ;-)('ia Ramos, do hutalhão de caçadores 11." (i.
Luís J,'NllHlU.1o I )ia~ (~oITt'ia da Cruz, do bntulhiio
de uu-trnlhadurus

n ,o 2.
A~tilharia

Tenentes:
António .Ionquim 'I'ruvnnca, (lo regimento de artilharia ] igeira n. o 2.
Al(lelllar Dias da Costa, do gl'llpo do artilharia contru-aoronnves
11.° J.
Alferes António Tiago ~lartillK, do regimento
dl\
artilharia Iigeiru n, u 1.
Cavalaria

Alferes:
Loonel Raul Tavares Belo Lobão Ferreira, do regimento do cnvnlaria n." G.
...\d1'lO ...\ntl1lH'~ Baptista,
do regimento de cuvuluriu
H.O

8.
Serviço de administração militar

Alferes:
António Saraiva, da l'~'\cola Prúticn <1P ...\dlllinistrução Militar',
António Fernando Guerreiro,
do 1.0 grupo de COIll-

Polínio

puuhia»

do suhsistõncius.

26) Foram
instrutores
Novcrnhro

nomeados
para a írcquôncia do curso do
de educacão flsicn, quo tovo início PIJI (i do
do corrente ano na I';scola Prúti('a do Infan-

taria, os i'wguintes oficiuis :
Infantaria

Aspiruntes a oíieiul :
António da Silvn ()súl'iu Sourcs Carneiro,
lhão de cnçndorcs n.? Ü•
...\nttÍllio <los :-;autoH Pinheir«, do rogiuicnto
taria

!l.O

r>.

do hutn-

de infun-

Uuilltol'luino
do Curvulho
~1()r:liH Custr«, do regiincuto de infuntnria
11.° n.
Cal'lo!:l Alírodo Guedes Pinto Vilela, (lo batalhiio de
('l.wadoros !l.O 3,
António Ályaro Foito dos Santos, do hatalh1'LO indcpendento do iI1fa ntaria 11.0 18.

2.' Série
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António Femaudos
~rorga<lo, do batalhão do caç-adores n." 7.
Alberto .Taimo Vilas Boas Vit'ir<l Noaros, do regimonto de infantaria n. ° 13 .
.José Lopes, do rogilllt'nto de infantaria n.? 15.
Artilharia

Tenente _\ristides .\ mórico do Araújo
de artilharia contra aeronaves 11.°

Pinheiro,

do grupo

3.

Cavalaria

Aspirantes
a oficia 1:
Ricardo
Fernando
Ferrcirn Durão,
de cavalaria n.? 4.
Henrique
do .A taído de Sousa Dias,
do cavalaria n." li.

do regimento
(lo regi mento

Serviço do saúde militar

Aspiruntr- a oficiul Fruncisco Augusto
de couipnnhius de auhsistêncius.

'I'rigo , (lo 1.0 grupo

Serviço de saúde militar

Tenente

médico Joaquim

Luís (la Silvu :-lantos, do IIo~-

pitnl :\Iilitar Principul.
27) Por ter já completado um ano dr serviço nas tropas (la sua arma recolheu,
cm 8 lk Novembro do COfrente ano, ao Depósito (3mal de ~laterial do Guerra, o
maj or dI' artilharia .J O!-iÓ Rebelo Cordeiro, que, ]lor portaria do ~O do Janeiro último, insorta na Ordem do E;úrcito n.? :3, 2.· sério, UO r-orrcuto ano, tinha sido colocado
no grupo de artilharia
contra aeronuvos n.? 1, para os
cfl'itoH <lo ii rtigo 71.0 do Decreto- Lei n. o H():i304, <1(' ~4
de Maio do 1047.
28) FnZCIll parte do «cutro d instruçâo do nrtilhuria
contrn neronave:
os seguintes oficiais do artilharia,
do
regilllcnto do artilharia untinéron fixa :
::\fajo!' Joaquim Homitório Adriào de Sequeira.
Capitão Luis da Co ta Campos I' Meneses.
'apit;lo Augusto Gomos Porto' Fornandes.
Alferes Amílcar do Sampaio Rodrigul's.

~n) Foram nOlllpados para. fl'oqul'ntar o ('stt\gio do 12
a ~;) de ~o\"('lllbro,
!lO grupo
d<' cOlllpanhias de trem
auto, duranto () fun{'ionamento
do ('urso de instrutoreH

2.· Série
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de condução auto e moto, recebendo instrução do novo
método de pré-selecção
psicotécnica,
do pessoal destinado ii condução de viaturas auto, os seguintes oficiais:
Artilharia
Capitães:

Rogério de Oliveira

Furtado,

lharia ligeira n,o 1.
Androas Ribeiro Scapinak
lharia ligeira n." 3.

do rcgimonto

is, do regimento

ele artide arti-

Cavalaria
Tenentes:
Mário de Lima,
António Pereira
ria n. o (),

da Escola
da Silva,

Prática de Cu valaria.
do regimento do cavala-

Quadro dos serviços auxiliares do Exército
Tenente Armando
de Artilharia.

Mílheiro

Sampaio,

da Escola

Prática

30) Contam a antiguidade
de al feros do quadro pormauonto da arma de artilharia desde 1 de Novembro do
1949 os seguintes oficiais, quo, por portaria do :3:3 do
Setembro de 1950, ingressaram no quadro permanente:
Alferes Júlio Veiga Simão,
Carvalho
Garcia, António
Humberto
da Silva Porto

Delfim

Nunes,

Manuel

de

da Silva Pereira, Joaquim
Onoto e Fernando Augusto

Lopes.
:31) Chuma-se Francisco .Iosé Martins Ferreira, e não
Francisco
Joaé Martins Alvos Forroira, () aspirante ti oíicial do cavalaria,
actuulmentc
alícros, constante
da doclaruçâo 41) publicada lia Ordem do Exército n." 12,
2. a série, do corrente ano.
32) Chama-se Arnaldo Eduardo do Souto Pires, e não
Arnaldo Eduardo de Sousa Pires, o aspirante a oficial de
cavalaria
promovido
a este posto por portaria do 1 de
Outubro de 1950 publicada na Ordem do Eaérciio n." 13,
2.11 série, do corrente ano.
33) Em virtude de despacho ministerial de 23 de Novembro do corrente
ano, os oficiais milicianos que terminaram o curso do eavaluria da g~('ola do Exército cm
1950, e quo pela Ordem do Exército 11.° 12, 2.& série,

2.· Série
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passaram ao quadro permanente,
ocupam
escala os lugaros que lhes vão indicados:
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na respectiva

Manuel Felisberto
Martins Rodrigues,
imediatamente
h
direita do Fernando
Augusto
Corte Real de Araújo
Amaro;
Rogério Montcfalco
Sarmento Pereira,
imodiatamente h osquorda de JOtLO Sequeira Marcelino.
34) Tinham os postos e as colocações que em seguida
lhes vão indicados
os alunos da Escola
do Exército
que, com a designação
de cadete, foram promovido:'! a
aspirantes a oficial de aeronáutica para a base aérea n." 1,
por portaria de 1 de Outubro findo, inserta na Ordem do
E ..»ército n.? 13, 2.a série, de 1 do Novembro do corrente
ano:
J oaquim José CorrElia, sargento-ajudante
piloto da base
aérea n.? 2.
António Cabrita Silvestre,
sargento-ajudante
piloto do
grupo independente
de aviação <lo caça.
JOtW Luís Plores de Barros, sargento-ajudante
piloto da
base aérea n." 3.
Acácio José ~fatias, sargento-ajudante
piloto da base
aérea n." 1.
Nuno Álvares
Cara de Anjo, primoiro-sargento
piloto
da base aérea n. o ~.
João Fernandes,
primeiro-sargento
piloto da base aérea

n." 3.
35) Encontrava-se
no quadro do serviço de administração militar,
e não no Colégio Militar, o major do
mesmo serviço Francisco
Garcia de Brito, que, por portaria de 22 de Setembro do corrente ano, publicada na
Ordem do Exército n.? 1:?, 2.:1 série, de 30 de Setembro
do mesmo ano, passou à situação de adido.
3ü) Portcncia
:ts inspecções do serviço de administrae não ao Instituto
Profissional dos Pupilos
do Exército,
o major daquele serviço J osé Domingos
Lampreia,
que, por portaria de 22 do Setembro do corrente ano, publicada
na Ordem do Exército n." 12,
2. a série, de 30 de etembro do corrente ano, passou
à iituação de adido.

ção militar,

:37) Ficam sem efeito as colocações
artilharia
n.? 6 e no grupo 110 artilharia
n." 2, rospoctivnmente,
do alferes do
nistrnçâo militar Gonçalo Mendes lIa

no regimento de
contra aeronaves
serviço do admiMaia o Eugénio
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Rodrigues
Coelho, constantes
da portaria de 24 de Outubro último, publicada
na Ordem do Exército n." 13,
2. fi série, por se ter verificado que os mesmos oficiais já
pertenciam
àquelas unidades quando da sua promoção
ao actual posto, por portaria de 1:) de Setembro do corrente ano, inserta na Ordem do Exército n.? 12, 2. a série.

38) Encontrava-se
na situação de supranumerário.
e
não no quadro dos serviços auxiliares do Exército, como
consta da colocação no Instituto de Altos Estudos Militares, por portaria
de 13 de Outubro do corrente ano,
publicada
na Ordem do Exército n.? 13, 2.a série, <10
mesmo ano, o alferes daquele quadro José Miguel (lo
Vale Coutinho.
39) Prestou serviço na junta de recrutamento
do distrito de recrutamento
e mobilização
n.? 10 do 19 a 24
do Outubro de H)50 o coronel do infantaria, na situação
do reS01"Y1l, João Pereira 'Tavares.
40) Prosta serviço no conselho administrativo
das La
e 2. a Dirceçõee-Gcrais
deste Ministério desde U de N 0vembro
de J 950 o coronel
de infantaria,
na situacão
rle reserva, Fernando Inácio Gomes.

41) Desempenha

o cargo de adjunto do comando mida Madeira,
rara a defesa civil territorial,
desde
16 de Junho de 1943 o coronel de infantaria, na situaçttO de reserva,
Eduardo António Santos Poreira.

litar

42) Prostou
serviço na junta de recrutamento
do distrito de rocrutatnento
o mobilização n.? 12 de 1~ a 24
<10 Outubro do 10;)0 o coronel do infantaria, na situaçâo
de reserva,
J osó da Costa Figueiredo.
43) Prestou
serviço ('OlUO presidente
da junta do recrutamento
do distrito de recrutamento
e mohilizucão
n.? 1 do 18 a
de Outubro do Hlf)O o major do infantaria, na situação de reserva, Alípio da Silva Vicente.

:.m

44) Presta serviço na Comissão Administrativa
das Casas de Ronda E('onómica para () I':xército desde ~G de
Outubro do 1950 o major do infantaria,
na situação do
reserva, Alípio ela Silva Vicente.
45) Presta servico na Legião Portuguesa
Novembro
do 1950 o capitão
infantaria,

u('

de reserva, António Ferreira

Linhnres

desde 4, de
na situação

Tohrc.
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46) Presta serviço como chefe da secretaria do batalhão independente de infantaria n. o 19 desde 1 de N 0verubro de 1930 o capitão de infantaria, na situação de
reserva, Ernesto Ressurreição Borges Accíaioly.
47) Continua, a prestar serviço no distrito de recrutamento e mobilização n." 9 o capitâo de infantaria Raul
Videira, que, pela presente Ordem do Exército, tem pussagem it situação de reserva.
48) Era capitão miliciano de infantaria, na situação
de reserva, e não tenente de infantaria, na situação de
reserva, o oficial, falecido em 13 de Setembro do corrente ano, constante do obituário publicado na Ordem
do Exército

n.?

12, 2.:>. série.

49) Está desligado do serviço desde 24 de Outubro
de 1950, nos termos da última parte do artigo 15.0 do
Decreto-Lei n." 28:404:, de 31 de Dezembro de 1937, o
tenente de infantaria, na situação de reserva, Jerónimo
do Espírito Santo Magalhães.
50) Presta serviço na Agência "Militar desde 1 de N 0vembro de 1950 o tenente de infantaria, na situação de
reserva" António Augusto Machado.
'
51) Presta serviço na Legiâo Portuguesa, como director da carreira de tiro de Paião, desde 14 de Novembro
de 1950 o tenente miliciano de infantaria, na situnçâo
de reserva, António de Lemos Viegas.
52) São desligados do serviço desde as datas que lhes
vão indicadas, nos termos da última parte do artigo 15.0
do Decreto-Lei u.? 28:4:04, de 31 de Dezembro de 1937,
os oficiais, na situaçâo de reserva, em seguida lIloncioua<los e que na' datas referidas atingem o limite de idade
para transitar pam a situação de reforma:
Coronol do artilharia Júlio Ferreira da Silva Alegria,
dt sde 24 do Novembro do 19.)0.
Maj 01' de infantaria Francisco .J OH(~ do Barros, desde 1~
do ~ ovem bro de 19~)0.
Major de cavaluriu Manuel :\fartiniano de Oliveira 1\1a1'rocas, (losde 14: de Novembro do 1950. Prestava serviço na La Repartição da 2.11 Dirocção-Geral deste
Ministério.
T
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Capitão de infantaria
Luís António de Almeida, desde
18 de Xovembro de 1950.
Capitão de engenharia
João de Olivoira o Sousa, desde
10 de Novembro de 1950.
Capitão
do serviço
de admiuiatracão
militar A ugusto
Alves Rodrigues,
desde 15 de Novembro
de 1950.
Tenente
de infantaria
Manuel .Iorge, desde 15 de N 0vembro de 19f)0.
53) Presta serviço no quartel-general
do Governo Militar do Lisboa, como oficial da Polícia Judiciária,
desde
14 de Novembro de 19~)0 o major de artilharia,
na
situação de reserva,
J osó Francisco
Antunes
Cabrita.

54) Presta serviço na Repartição do Depósito da extinta
Direcção-Geral
Militar do Ministério das Colónias desde
7 de Novembro de 1950 o capitão ele artilharia,
na situação de reserva, António Pedro ela Costa.
55) Presta serviço no Ministério da Economia, COUlO
adjunto da La delegação
da Comissão dos Explosivos,
sobre F:.-plonos tormos do artigo 19.0 do Regulamento
sivos, a que alude o Decreto-Lei
n,o :37:925, do 1 de
Agosto de 1950, desde 14 de Novembro de 19:)0 o tenente do artilharia,
na situação do reserva, António do
Nascimento Ribeiro Macário.
56) Presta serviço na 2. a Repartição
da Ln Direcção-Geral deste Ministório desde ~O do Novembro
de H)f)O
() capitão do cavalaria, na situação de reserva, .r oaquiui
(lneirús do Aridradu Pinto.
57) Prestou serviço na junta de recrutamento
do distrito de recrutamento
e moliilizução n.? 10 de 19 a. ~4
de Outubro de 1950 o tenente-coronel
médico, na situação de reserva, .José Gomos Estima.
f)8) Prestou serviço na junta do recrutamento
do distrito de recrutamento
o mobilização
11.0 12 de 10 a 24
de Outubro de 1950 o tenonte-coronel médico, na situação de reserva, Virgllio Joaquim de Aguiar.

59) Prestou serviço na j unta de recrutamento
do distrito de recrutamento
o mobilizucão n.? 14 do la a ~4
de Outubro do lU50 o capitão módico, na sitll:tçiw de
1'0SOl'\'a, Herbert Freire nuas.
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(0) ~j considerudo
corno serviço efectivo para efeitos
do artigo 5.° do Decreto-Lei
n." :37:115\ de 26 do Outubro de 10-18, o serviço prestado na Cooperativa
Militar
de Lisboa desde ~-1 do Junho do 1050 pelo brigadeiro
do serviço de administração
militar, na situação do 1'0serva. J o li Gomes Ferreira
Soares de Mesquita,
(Esta declaração
substitui a 99) publicada na Ordem
do Exército n. ° 1O. ~.:1 série, do corrente ano, na parto
respeitante
a este oficial).

(iI) Presta serviço na 3.:1 Repartição da i.: Direc~üo-Geral deste ~finü;tério desde 27 de Outubro do corrente
ano o capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exército ..António de Sousa Brite", que, polu presente Ordem
do Exército) transita para a aituação (lo reserva.
62) Presta serviço no regimento de artilharia pesada
n." 1 desde 14 de Outubro de 1%0 o capitão do extinto
quadro auxiliar de artilharia António Raposo dos Santos,
que, pela presou te Ordem do Exercito, transita para a situnção de reserva.
(ii)) Concluíram
() curso (la Escola Cuutral de Sargent,1S com a clussificução
que lhes vai indicada, no uno
lectivo do 1D-10-H)jO, !lOS termos do Decreto n. o 36:5í 4,
de 4 de Novembro
de 10-17, e despacho ministerial do
14 de Outubro de 1948, os seguintes oficiais milicianos:
I·nldlld,·.

I

Po.tos

C. M I. 11,° 1;1 Tenente
C. M. T. 11." 2
H. Cac IJ." H
B. Caço n.· ~I
C. .'\1. I. 11.° a

u

»
»
»

I__

(,Iu,~lfi-

---- I

Intantaria
,Ioão António Ramalho 1\1 ira
::-;eralilll fi ntúnio dos l"antos .
J()~,'. .'\l:lrqlH·~ \'iolall() . . .
Aníbal Coelho de 'leio ...
.Iaime rln Rosa Pereira da Gama

Sorviço de administração militar
1.0 G. C. Sub./Tell()Jlt(·
.Ant6nio Va"collce!os Raposo

Ministério

do Exército _La

(4) Dc~i"tiu
(lo ,:lrgonto~.

DirecçAo·Geral-

..

r-ncuo
llnal

l:í,4
14.1
1:3,\l

13,7
12,4

I

12,8

3.& RepartiçAo

da frequência do curso da Escola Central
nos termos do arti~o 7.0 do Decreto
11.° nü:~)74, de -+ do
~()\'olllbro de 1.V47, () prilllpirn.:;argentn do r '~illH'nt() de' cavalaria n." 1 Artur Augusto
Domingues.
J,.
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Ministério do Exército - 2. a Direcção·Geral-

14

3. a Repartiçao

(6) Pensões

anuais que competem aos oficiais em semencionados,
que, nos termos
do Decreto-Lei
n." 36:304:, de 24 de Maio <1(' 194:7, transitam pela presente Ordem do .1ú·h·c[to para a sitUCH:UO de reserva:
guida

Ooronel

de

infantaria

Furtado GaIvão,
Coronel

de

Vitorino

<1(' Serpa

Faria

Peres

36.0006.

infantaria

Cândido

Pinto

de

Figueiredo,

36.000:5.
Coronel de artilha ria Eduardo Augusto Basto Nogueira,
36.0006.
Ooronel do cavaluria António Joaquim de Castro Maia
Mpndes, 36.000,5.
Major de infantaria
Josó ela Rocha Soeiro, 26.250tl.
Tem 35 anos de serviço.
Capitão de infantaria
Raul Videira,
19.8006. 'rem 33
anos de seuviço.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do EXl'rcito
António de Sousa Brites, ~0.400a.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares do Exórcito
Manuel Luis Ferraz, ~0.400b.
Capitão tio extinto quadro auxiliar (le artilharia António
Raposo dos Santos, 20.400~.

Ministério do Exército - 3.a Direcção-Geral-

J.a

Repartição

r.:

(7)
ubcrt., a inscrição para os oliciais que dosejnrcm
admitidos
iL matrk-ulu !lO 1.0 uno do ('111':-;0 do E~tado-Maior, em Outubro do lK):!, para o 1'I'el'I)(·hiull'lltu dos
seguintes lugurr-s :
SOl'

:> <1(\

infantaria.

3 de artilharia.
~ elo cavalariu.
1 do l'Ilgt'llhul'ia.
1 de uorouáuticu.
Os roquerimcntos
de admissão h matrk-uln 110 1.0 ano
do curso ÜO Estado-Maior
!lO alio lectivo
<lo lU;):3-1\J;);3
dovorâo sor I'lldol'p,ados
11 S. I<h.a o :\fillistl'o
(lo Exército, (' romr-ti.los,
pl'la~ vins (·()IILJH'tl·ntl'''' :lO Instituto

2.'

éríe

do .\ltos

ORDEM DO Bxfmct'ro
Estudos

Xliliturcs

até

rente ano.
Os requerimentos devem
a) X ota do nssontos ;

HOI'

:n

.0

14

do Dczeiubro

<lu cor-

ItCUllllHutlul<loH
do:

li) Informações
a \plC sC referem
as condicõos La,
:!.a e 3.a do artigo ~8.o do Decreto-Lei n.? 30:2()4,
de lO <lo Junoiro do 1040, alterado pelo Decreto-Lei
n." 3G:l:!38, <h' :.31 <lo Abril do 1047 ;
(.) J)edara<;ão UO requerente
acerca dos preparatórios
gUl' possui dos fixados pela coudição 4. alIo citudo artigo 28.0
As provas tI!' a<llllis"tW exigidas
pelo
2.0 do artigo ~8.0 serão prp"ttl<laH !lO mês de .Iunciro <lo 1951,
o os ('stúgios de <IU(\ trata a condiçâo 4.<1renlizur-se-ão

*

sl'p;ui<lalllolltl',
por formu a quo os conr-orrcutos
<lue
hajam
do upr oveitur
a concexsão
cstaholecida
no § 1.°
do mesmo artigo pUlSHalll efectuar, cru Outubro <lo H.l;)l,
a sua matrícula nus preparatórios universitários.

VIII - AItONCIOS
Direcçao do Serviço de Saúde Militar
Nos tormos da Portaria n.? 11:332, de 6 de Maio de
1946, publicada no Diário do Governo n.? 97, L." série,
do mesmo dia, e na Ordem do Exército n,° 3, 1. a série,
de 30 do referido mês, se faz público, para conhecimento
dos iuteressadoa,
que {I aberto concurso ordinário, por
espaço do sessenta dias, com princípio a partir da data da
publicação no Diário do Governo, para o provimento de
oito vagas do oficiais médicos para o quadro pormanente
do E.cército.
Esclarece-se ({ue para a admissão ao concurso devem
os concorrentes provar completarem 28 anos depois de
30 de Dezembro de 1950 e que não
exigido o curso
de "Medicina Tropical.
é

Lisboa, 13 de Novembro de 1940,-0
Chefe da l.aHepartição, Júlio Coutinho de Sous« Iiefôics, tononto-coronel módico.
(Puullcado no Diário
vombro de l~~O).

do Uut'eTJw

D,o

270, 2."

flÚriO,

do 20 do NQ-
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ObItuárIo

1950
Julho
Setembro

N,o 14

131-

»
»

13-

»

4-

»

8-

Capitão reformado Aníbal Augusto de Sá.
Coronel reformado César Augusto de Almeida
Varela.
Capitão de artilharia,
no quadro, Hernâni José
Estácio da Costa Branco.
Tenente reformado José de Oliveira Leitão.
Coronel de artilharia, na situação de reserva, Fernando Cortês dos Santos.
Capitão reformado Torcato Patrício.
Capitão de infautaria,
na situação de reserva,
José Ernesto Catela do Vale 'l'cixeira.
General reformado Luís Manuel Agostinho Domingues.
Coronel reformado José Augusto Eauro ela Rosa,

Rectlflcac;:6e.

Na Ordem do Exército n.s 10, 2.' sério, do corrente ano, a p. 522,
L 33.', onde 50 lê: «quadro auxiliar de artilharia»,
deve ler-se:
«quadro auxiliar de engenharia»;
Na Ordem do Exército n.v 12,2" série, do corrente ano, a p. 637,
L 8.', onde se lê: «Ferreira», deve ler-se: "Parreira»;
Na Urdem do Exército n.? 13, 2." série, do corrente ano, a P: 683,
1. 31", onde se lê: «Assim, se só pesássemos as faltas», deve ler-se: «Assim, se s6 se pesassem as faltas"; a p. ü85, 1. 7.", onde se lê:
«o seu antecessor», deve h-r-so: «o meu ~11Ite(,l',>,;or»;a P: 704., I. 16.",
onde se lê: «Dinheiro em caixa ... 12.550$'" deve ler-se: «Dinheiro
em caixa ... 12.550,nO".

Adolfo do Amaral Abrauche« Pinto,
Está conforme.

o

Ajudante-General,

I.;q/
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ordem

do

Série

2.&

N,O 15

o

Exército

30 de Dezembro de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:

1-

Ministério

DECRETOS

do Exército -

La

E PORTARIAS

üirecçãe-üeral

- I.a Repartição

Manda O Governo da Repúblicu Portuguesa,
pelos Ministros do Exército
e da Marinha, que, nos termos do
.~ LOdo artigo 316.0 do Código de Justiça Militar, aprovado pelo Decreto
n." 11:2U2, de :?6 de Novembro de
102;\ seja nomeado presidente do Supremo Tribunal
Militar o general,
na situação de reserva,
Gaudêncio
José da 'I'rindade, em su bstituição do vice-almirante,
na
situação de reserva, Alfredo Botelho de Sousa, que, em
1 de Dezembro (lo corrente ano, atinge o limite de idade
para passar it situação de reforma.
:\linistério
do Exército,
30 de Novembro de 1950.O Ministro do Exército,
Adol]o do Amaral Abranclies
Pinto, - U Ministro da Marinhn, Américo Deus Rodrigues Thomas.
(Visada polo Tribunal
do Contas em 1·( de Dozombro do 1950. Nno
silo devidos emolumentos,
nos termos do Uoeroto n.· 22:267).

Manda o Governo da República Portuguesa,
pelos Ministros do Exército
e da Marinha, que, nos termos do
artigo :3Hi.o do Derroto n.? 11:~92, de 2G de Novembro
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de 1925, seja nomeado vogal do Supremo Tribunal :Jlilitar o general, na situação de reserva,
Joaquim Maria
Neto, em substituição
do general, na situação de reserva,
Júlio da Conceição Pereira Lourenco , (lue é exonerado
do mesmo cargo.
Ministério
do 1<~xórcit(), 1 de Dezembro
de 1930.O Ministro do Exército,
Arlo((o do • uuaral Libra nchrs
Pinto. - O Ministro da Marinha, Amh'ico Deus Rodrigues Thomaz:
(Anotada polo Tribunal

du Contns

om 1G do Dez emln-o do 1950).

Ministério do Exército - 3. a üireccãe-üeral=

l." Repartiçao

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros das Financas o do Exército,
nomear o capitão
de engenharia
Rui Duarte
Moreira
Braga para frequentar no Canadá, na Royal Canadian EJectrical
anel
Mochanical Engineers
School, o curso de R U. E. :\1. E.
Oflicers Basic, relacionado
com o plano do rearmamento
do Exército.
~\ lém das despesas de transporte,
será abonado ao referido oficial, a titulo de ajuda de custo e nos termos do
artigo 10.0 do Decreto n." ~{J:3G6, do :> de Janeiro de
104[), o subsídio de 210:5 diários
durante trinta e uma
semanas e o do 420tS durante quatro dias, o que tudo será
pago pela verba constante do artigo 541.°, capítulo 2[).o,
do orçamento
do extinto :Jlinistério da Guerra para ()
corrente ano económico.
~liJlistérios das Finanças o do Exército, ~ do Dezembro de 1950. - O Ministro das Fiml1l<:ai>, .Artlo· .iÍ.rJlledo
de Oliveira. - O Ministro do Exército, Adolfo do Amara!
Abranclies Pinto,
(Não cnroco

do visto

011

anotnçâo

do 'I'rlbunul

do Contas).

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros das Finanças e do Exército,
nomear o capitão
do artilharia
.J oão Carlos Oliveira de iiI acedo para frequentar no Canadá, na Royal Canndian Ordnunco Corps
School, o curso de C'aptain to Major Quulifyiug, relacionado com o plano de rearmamento
do Exército.
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Além das despesas
de transporte,
será abonado ao
referido oficial, a titulo de ajuda de custo e nos termos
do artigo lO, o do Decreto n, o 34:3ôô, de 3 de .1aueiro
de 194õ, o subsídio de ~10,> diários durante oito semanas
e o de 4~0;$ diários durante quatro dias, o que tudo será
pago pela verba constante do artigo 541.0, capitulo 25,0,
do orçamento
do extinto Ministério
da Guerra para o
corrente ano económico,
Ministérios das Finanças e do Exército, 2 de Dezembro
de 1950, - O Ministro das Fíuanças,
Artur Aguedo de
Oliveira, - O Ministro do Exército,
Adolfo do .Amaral

Abranches Pinto,
(Nilo carece de visto

011

auot açãe do Tribunal

de Contas),

Manda o Governo
da República
Portuguesa,
pelos
Ministros das Finanças e do Exército, nomear o tenente
de artilharia Rogério Paixão Ribeiro para frequentar
no
Canadá, lia Royal Canadian School of Artillery (.\, ~\,),
o curso de Lieutenant to Captain Qualifving, relacionado
com o plano de rcarmauionto
do Exército.
•\lém das despesas de transporte,
será abonado ao
referido oficial, a titulo de ajuda do custo e UOH termos
do artigo 10,0 do Decreto n." 34:i3ôG, de 3 de .laneiro
de 1945, o subsídio de 210;$ diários durante oito semanas e o do 4~0:5, também diários, durante quatro dias, o
que tudo acrá pago pela verba constante do artigo 541. o,
capítulo 2;),°, do orçamento
do extinto Ministório
da
Guerra para o corrente ano económico,

Xlinistérios das Finanças e do Exército, ü de Dozem- ,
ln-o de 19;)0, - () 1\Iinültro das Finanças, A rtur Aglledo
de Oliceiru, - O Ministro
Abranches Pint«.
(Nilo carece

do Exército,
de vls to ou anotução

Ministério do Exército - Repartição

Adoi]« do Amaral
do Tribunal

de Contas).

Geral

Nos termos do Decreto n.? 16:070, do 25 de Setombro do 1928: manda o Governo
da Ropública Portuguosa, pelo Ministro cio Exército,
conceder
a Vitória
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Augusta
da Luz Carrilho,
Alberto
da Costa Carrilho,
Emília da Costa Carrilho e Casimira Augusta Carrilho,
respectivamente
viúva e filhos do alfero« reformado Domingos da Costa Carrilho, a reversão da quota-parte
do
subsídio mensal no quantitativo
de 3376, em virtude do
Maria Augusta Carrilho,
Laura da Luz Costa, Carrilho
e Maria de Lurdes Augusta Can'ilho. filhas solteiras do
referido oficial, apresentarem
desisü'llcia à percepção
do
mesmo subsidio e de Encarnnção
da Luz Carrilho haver
casado em 19 de Junho do corrente ano.
Ministério
do Exército, 13 de Dezembro de 1950.O Subsecretário
do Estado
do Exército,
Horácio JO.~I;

de Sá Viana Rebelo.
(Visada pelo Tribunal
de Contns om 21 de Doz ombro do ln50. NAo
são devidos emolumentos,
DOS tormos do Decreto
n.? 22:267).

-~II-MUDANÇAS

Ministério

DE SITUAÇAo

do Exército _I.a Direcção-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 7 de Dezembro de 1950:
Adidos

Capitão de artilharia,
das Oficinas Gerais de EquipamentOR e Arreios,
Heitor Rnuialheiru
Carrapichano,
por
tor sido nomeado engenheiro das referidas Oficinas por
portaria desta data, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Dezembro de 1960.
'I'enente médico, da Escola do Exército, Emílio Loubet
Pinho de Carvalho, por ter sido nomeado para o dosempenho das funções do médico da referida Escola,
nos termos do artigo .15.0 do Decreto-Lei
n. o 30:874,
substituído pelo Decreto-Lei
11.0 30:237,
do 21 do Abril
de 1947, por portaria
desta data, devendo ser considerado nesta situação desde 29 do N ovembro de 19;)0.
Tenente
de artilharia,
(la Es<,o]a do Exército,
Már io
Belo do Curvalho, por ter sido nomeado instrutor de
táctica. de artilbaria
da roforida l'~Hcola por portaria
de 22 do Setembro de 1950, devendo ser considerado
nesta situação desde 11 do Novembro de 1D50.
(Anotadas

polo 'I'rtbunut

(lo Coutas

om 10 do Duzembro

da lnGO).
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=

militar

Capitão

(lo extinto quadro de oficiais do secretariado
militar. supranumerário
nos termos da segun!la parte do
n.? 28:401, substituído pelo
artigo 58.0 do Decreto-Lei
Decreto-Lei
n.? 32:GD2, de ~O de Fevereiro
de 1\..)43,
da Repartição
do Gabinete deste Ministério, onde continua colocado, Manuel Martins Ramos, para preenchimento de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Novembro de 1950.
(Visada pelo Tribunal
de Contns em 19 do Dozctnbro de 1950. Nilo
são devidos emolumentos,
nos termos do Decreto n.o 22:257).

Reserva

Tenente-coronel
do serviço
de administração
militar,
adido, em serviço
na Manutenção
Militar, RoJrigo
José Correia Raposo e capitães do extinto quadro de
oficiais do secretariado
militar, da 2.1.1Repartição
da
1.1.1Direcção-Geral
deste Ministério,
António Alberto
Leopoldo
e, da Direcção
da Arma de Engenharia,
José Pires, o primeiro nos termos da alínea b) e OH
restantes
nos termos da ulínca 1/) do artigo 12.0 do
Decreto-Lei
n.? Bfi::30-l-, de 24, de Maio de lU47, devendo
ser considerndos
nesta situnçâo , rospoctivamonte, desde 18, 23 e 2;) de N ovombro de HmO.
(Visada 1'010 'I'rtbu unl -Io Contas um 10 do Deaomheo de 19GO. ~llo
são devidos omotumouros,
1108 termos
00 Docreto n.? 22:257).

Capitão do quadro UOS serviços auxiliares ao Exército,
adido, em serviço no Ministério do Interior, na Guarda
Nacional Republicana,
Manuel Goncalves,
nos termos
da alínea (t) do urtigo 1:?0 do Decreto-Lei
n.? ;}ü:304,
de 24 de Mnio de 1 \)47. devendo ser considorudo nesta
situação desde 1ü de ~ oveuibro do lUi)O e sem direito
a pensão pOI' este :\finiHtório enquanto se encontrar na
referida situução do adido.
T

(.\ootada

pulo Tribunal

de Contai

em 1G de Dozembro

de 1950).

Supranumerârio

7IIajor de aeronáutica,
supranumerário,
da haso aérea
n.? 4, António 7Ilaria do Sousa Sarmento,
nos termos
da H('gullt!a parte
do artigo
()8.0 do Docreto-Lei
n." :?8:401, substituído
jl010 Decreto-Lei
n.? 3:?:ü92,
di' :?O de Fevereiro
de 1\)4;3, e (la Portaria n. o 10:711,
de 18 <lo .TuIho do 19-H, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 data da presente portn i-ia.
(VJS:I<III 1,o10 Trlhunal
d. COlltns OUl 10 do Dezembro de 10,,0. NAo
~!o uovhlo& OmOIUtllontos,
nos tormos elo Decreto n.o 22:257).
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Por portarias de 15 de Dezembro de 1950:
Adidos

Capitão,
elo regimento
ele infantaria
n.? 9, Fernando
Ermida
e tenente,
do batalhão
independente
de infantaria n.? 19, Eleutério Vnleriano Melin, ambos de
infantaria,
por terem sido requisitados
para desempenhar comissões ele serviço dependentes
do Ministério
do Interior,
respectivamente
na Guarda Nacional Republicana e na Policia de Segurança Pública, devendo
ser considerados
nesta situação desde 9 e 1 de Dezembro de ] 950.
Capitão do serviço de administração
militar, da Manutenção Militar, Eduardo
Nascimento
Carneiro Allen,
por ter sido nomeado, por portaria desta data, chefe
da 3. a secção dos serviços
comerciais
da referida
Manutenção,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 7 de Dezembro de 1950.
I

(Anotada

polo Tribunal

do Contas

om 23 do Dozombro

do 1950).

Quadro da arma de infantaria

Coronel de infantaria,
supranumerário,
da Direcção da
Arma do Infantaria,
onde continua colocado, Lanrénio Cota Morais dos Reis, para preenchimento
de vaga
no quadro,
devendo ser considerado
nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major de infantaria,
supranumerário,
do regimento
do
infantaria
n." 1, onde continua colocado, David dos
Santos, para proonohimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, Luís Franco Nogueira, que,
de regresso
do Ministério das Colónias, de comissão
militar na colónia da Guiné, se apresentou
em 5 do
Dezembro
de 19f)0, para proonchimonto
do vaga no
quadro. (Visada 1'010 Tribunal d. Contas om 27 do ll"r.rmhro do 19f,0. :'\110
sno devlüos

einolumentos,

nos tormos do Decreto

n.o 22:257).

Reserva

Coronel
do infantaria,
tirocinado,
chefe do distrito de
recrutamento
e mobilização
n.? 12, José Mm-iu lo rroiu
Cardoso;
tenente-coronel
miliciano médico do extinto
quadro
especial,
da Direcção
do Serviço de ~aúdo
Militar, Manuel Hermenegildo
Lourinho
e major mi-
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liciano de infantaria do extinto quadro especial, do 1'0~irnrllto de infantaria n." 1, José Raimundo Pereira, o
seguudo nos termos da ulínea b) e os restantes
nos
termos
da alínea a) do artigo 18.° do Decreto-Lei
11.° :~(i:i30-i, de ~-i do Maio do 19-1-7, de\onuo
ser considerados
nesta situação, respectivuutcnte,
desde 26,
25 e 17 do Novembro do 19;)0.
(Visada pelo Tribunal
de Contas em 27 do Dezombro de 1950. Nlio
são devidos emolumen tos, nos termos do Decroto n, o 22:2~7).

CapitilC'S do iufuntnrin, adidos, em serviço no Ministério
das Finanças,
na Guarcla Fiscal, Luís da Co~ta Azevedo r, om serviço no Ministério do Interior, na Polícia de ;';pguranc:a Pública, Carlos Marques Loureiro,
() primeiro 1l0~ termos da. altnoa a) O O segundo nos
termos
da alínea c) do artigo 12.0 do Decreto-Lei
n ,o aü::30-1, elo 2..J.de Maio do 194,1, devoudo SOl' considerados nesta situação, respectivamente,
desde 20 de
•-ovcmbro e 13 do Outubro de 19:)0, "cm diroito a
pensão por esto Ministério enquanto se encontrarem
naqueles :\Iillistórios na referida situação do adido.
(Anotada

nolo Tribunal

de Contas

em ~3 do Duz e nibru do 1950).

Supranumerários

Capitâes : do ongouharia.
Fernando
do Sousa ::\redciro~
.Iúnior O, do aoronúutica,
José Augusto da Costa AImoida, ambos adidos, () primeiro por 80 ter apresentudo de licença ilimitada em 9 (10 Dezembro de 1050
c' o segull<lo ]lOI' ter rcgre!'isaclo do comando militar
da colóuia de Moçumbique em 11 dos roforidos mês o
ano, devendo ser consirlcrndos
nesta situação desde as
datas da sua apresentação.
(Visada pol o Tribunal do Co nt as um 27 di) Duzom hto do 1\)[10. Não
slo dovil1os ernulumuIltos, nos termos do J)orroto 0.° 22:257) .

•\ lJ'e)'('s (lo 'lua(lro elo" sen'ic;os an, ·nial'es do Kxér('ito,
da hase ac\rea !l.0.t., .José da SilyLt l)iniH, nos tel'lllOH da
segunda parte cIo arti"o ~)8.o do D(,('l'eto-Lpj n.O 28:4:01,
substituído ]11'10 ])"crotn·Lei
n.O :t~:()92. do 20 do Foyeroiro elo 10.1:3, e da Portaria 11.° 10:711, d" 18 elo
.Julho de 19'H, cI '\'('lIdo ser ('oll"idcl'aclo 11C1stasituação des(le a data da presl':1to portaria.
(VI.alla pelo T~lhuD,,1 ,I. Contas OIU :10 d. "ewmuro
do ln50. Nilo
~!lu devldôs omolull1t.Hltos, uo. termos do l)ecroto n.o 22:257).
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Por portarias de 22 de Dezembro de 1950:
Adido

Tenente do artilharia, na situação de reserva, José Araújo
do Sousa Nazaré, por ter sido requisitado para dosempcnhar uma comissão do serviço dependente do Ministério do Interior, como presidente da Câmara ~runicipal
de Vila Franca de Xira, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 do Outubro do 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contns

om 23 de Dezembro

do 1950).

Quadro da arma de infantaria

'I'onente-corouol de infantaria, supranumerúrio, do 11i,,trito do recrutamento
O móbil ização n. o 1;), onde continua colocado, Joaquim Augusto Pinto Ribeiro, para
preenchimento
de vaga no quadro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente porta-

rut.

'(Visnda pele 'I'rtbunul do Contas em 30 do Dozemhro do 1950. Não
são do vldcs omctumeutos,
nos termos do Decreto n.? 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Capitão do aeronáutica,
-Geral do Aeronáutica
Urbano Adolfo Ferreira
do vaga no quadro,
situação desde a data

supranumerário,

do Comandocolocado,
de Castro, para preenchimcnto
devendo ser considerado
nesta
da presente portaria.

Militar, onde continua

(Visada pelo 'I'rfbuu al de Conta. em 80 do Dezembro de 1~50. Nilo
sno devidos emolumontos,
no. termos do Decreto n.· 22:257).

Quadro do serviço de administração militar

Tononte do serviço do administração
militar, adido, Rogério de Andrade Chermont Bandoira, que, do regresso
do Ministério
das Colónias, do comissão militar como
adjunto da Secção Xlilitar do referido Ministério, so
nprosontou om 1 de Dezembro do 19;>0, para prcenchimento do vaga no quadro.
(Vloadn pelo Tribunal de Contai em 30 do Dozombro do 19:;0, r;ilO
ano devido. emotumontos,
nos tormoe do Doereto n," 22:257).

Reserva

'I'ouentos-corouéis

: do artilharia,
suprnnutnorano,
do regimonto do artilharia
antiaérea fixa, Carlos Alberto
Araújo o, director do Depósito Cloral do Material de
Guerra,
Cândido AUgUHtO Iiihoiro e, do H(,I'\,i(:o do
administrnção militar, da ;3.a Rcpurtição ela:!. a Direcção-
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-Geral deste Ministério, Rui Augusto ela Silva Mendes,
() terceiro
nos termos da alínea b) e os restantes
nos termos da alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n." :36:304, de 24 de Maio de 19-17, devendo ser
r-onsiderados nesta situação, re::;pectinnnento,
desde 5,
4 e lO de Dezembro de 1930.
Capitão de engenharia,
da inspoccão do serviço automóvel
do Exército,
David Cecílio Sardinha,
nos termos da
alínea a) do artigo 12.° do Decreto-Lei n." 3H:304, de
24 de Maio de 19-17, devendo ser considerado
nesta
situação desde 22 de N ovemhro de 1950.
(VIs nelas pelo Tribunal de Contas em 30 de Dozembro de 1950. Nilo
são davtdos omol umontos, nos termos do Decreto D. o 22:257).

Supranumerários

Tenente-coronel
de artilharia,
do rC'gimellto de nrtilhmia
antiaérea fixa, Alexandre
António Moura do Azevedo,
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei H.O 28:401, substituldo pelo Decreto-Lei n.? :32:G92,
de 20 de Fevereiro
de 1943, e da Portaria n.? 10:620,
de 11 de Março de 19-1-1, devendo ser considerado
nesta situnção desde 5 de Dezembro de 1950.
Tcuento-coronol
de ncronáutica,
da base aérea n.? ~1,onde
continua colocado, I Iumhorto Pais Martim; dos Santos,
nos termos da segunda parte do artigo 58.° do Decreto-Lei n.? 28:-101, suhstituído pelo Decreto-Lei 0.° 32:G92,
de 20 de Fevereiro
de 19-1:3. e da Portaria n." 10:711,
de 18 de Julho de 194-1, devendo ser considerudo nesta
situação desde G de Dezembro de 1950.
Capitão de artilharia,
supruuutuerário
nos termos dn sen.? 28:401,
gunda parto do artigo 58.0 do Decreto-Lei
substituído pelo Decreto-Lei
n.? :32:G92, de 20 <10FC'vereiro de 194H, da I)irec(::lo da Arma de Artilharia,
onde continua colocado. Augusto Clomos Pastor Fernandes, devendo ser considerado
nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Visadas pelo Tribunal do Contas em 30 do Dozumhro de 1050. Nilo
.110 dovldos emolumentos,
nos termos do Decroto n.· 22:2~7) •

. POI' portaria de 27 de Dezembro de 1950:
Supranumerário

Tenente-coronel
de infantaria,
adido, Adr-iano Augusto
de Figueiredo
Dores, que, de regresso do Ministério
das Comunicnçõos, onde desempenhava
as funções de
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chefe dos serviços de policiamento
da Administracão-Geral do Porto de Lisboa, se apresentou
em 20 do
Julho de 19,)0, pelo que ficou exonerado do referido
cargo.
(Visadl< pelo Tribunal do COllIns em 30 do Dezembro cle 1950. XAo
são dovidos emolumentos,

nos termos

do Docroto n." 22:257).

Por portaria de 30 de Dezembro de 1950:
Adidos

Capitão do cavalaria,
do regimento
de cavalaria n. o 7,
J aimo Filipe da Fouseca e alferes do quadro dos serviços auxiliares do gx(>rcito, do batalhão de caçudorcs
n.? 3, Amadeu dos Santos Coelho, por terem sido requisitados para desempenhar
comissões de serviço dependentes,
respectivamente,
dos Ministérios das Comunicações, como chefe dos serviços de policiamento
da
Adruiuistrucão-Gerul
do Porto de Lisboa, e do das Finunças, na Guarda Fiscal, devendo ser considorudos
nesta situação desde 30 o :.?Odo Dezembro de 1\)50.
(Anolada

pelo Tribunal

de Coutas

em 30 de Dezombro

de Hl50).

III - PROMOÇOES
Ministério

- 2.a Repartição

do Exército - 1." üirecçãc-üeral

Por portarias de I de Dezembro de 1950:
Contando

a antiguidade

do-do 1 do Dezembro

do 1\)~)0:

Escola Prática de Infantaria

() al feros do i 11 Jantaria Antón io Cúndirlo Burbosn
<1(\ LUCOllH Lopes Guia.

Tr-ncntc,

Regimento de infantaria

Tenente.
o alferes
cimento Matias.

do infantaria

JOS('

Regimento de infantaria

Teneute,

o alferes

Lameirns.

do infantaria

n.O I

Gualherto

do Nas-

n.> 12

l~ui do Mnndonçu

~algad()
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Regimento de infantaria

Tenente, o alferes
Duque.

de infantaria

765

n.· 14

J osé Gonçalves

de Mato»

Batalhão de caçadores n.O I

Tenente,

o alferes

de infantaria

Batalhão

Tonontc, o alferes

Raul Esteves

de caçadores

de infantaria

Travcira.

n. o 5

António

Gomes Baptista

Ferro.
n. ° 6

Batalhão de caçadores

Tenente,

o alferes

de infantaria

António

Batalhão de caçadores

'I'ouonte, o alferes
çalves Dente.

de infantaria

de Aguiar

0011-

n. ° 2

o alferes de infantaria
Anlba]
Brandão
dos Santos Viegas.
Batalhão de metralhadoras

Farinha.

n.O 7

Mário

Batalhão de metralhadoras

Tenente,
Ginja

Ribeiro

.T osé Mondes

n.O 3

'I'euentos,
os alferes de infantaria Alfredo Maria Lopes
de :\fesquita Guimarites, Jorge da Costa Salazar Braga
c J oaquim Moreira Rebelo.
Escola Prática

Tenente,
o alferes
l{ebelo.

de Artilharia

de artilharia

João

Regimento de artilharia

ligeira

Tenentes,
os alforo» de artilharia
o António
Tiago :\Iartins.
Regimento de artilharia

Tenente, o alferes de artilharia

Luís de Almeida
n.O I

Júlio

ligeira

Veiga

Silllrto

n.O 5

Sérgio Augusto

Vilu\'erdo

Bacelar.
Regimento de artilharia

'I'cnonte.
Cunha

() ulferes do artilharia
Vieira do Araújo.
Regimento de artilharia

Tenente,
O alferes
Rodrigues.

de

artilharia

pesada n. o 2

Carlos

antiaérea

Fernando

(la

fixa

Amílcnr

do Sampaio
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Grupo de artilharia

Tenente,

o alferes

contra aeronaves n.· 2

de infantaria

Manuel

Grupo independente de artilharia

Tenente,
o alferes
Rosário.

de

2.- Série

artilharia

Grupo de artilharia

António

Lopes.

de costa

Ernesto

Carrilho

do

de guarnição

<la Silva Pe-

Tenentes,
os alferes de artilharia
António
reira e Manuel do Carvalho Gnrein,
Grupo de especialistas

'I'ononte, O alferes de artilharia .Toão Inácio
mor.
Tenente,
o tenente de artilharia,
graduatlo,
Campos Gil.

Jú-

Pereira
António

de

Bateria independente de defesa de costa n.· I

Jouquim Humberto da

Tenente,

O alferes
do artilharia
Silva Porto Oneto.

Bateria independente de defesa de costa n.· 2

Tenente,

o tenente do artilharia,
graduado,
do Melo Vieira Ponces de Carvalho.

Fernando

Bateria independente de defesa de costa n.· 3

Tenente,

O

alferes

de artilharia

Bateria de artilharia

Tenente,
Filipe.

o alforos

Fernando

Augusto

Lopes.

antiaérea independente do Funchal

de artilharia

Domingos

do l\fagal h110s

Destacamento misto do Forte de Almada

Tenente,

() tenente

de

artilharia,

graduado,

Fidolino

Duarte Fogaça.
(VfBadas polo Trlhunal
do Conta. um 19 do l>uzombro de 1950.
Silo devídos emotumeutos,
D08 u-rrnos do 1>00<010
22:2~7).

o.·

Regimento de lanceiros n.O 2

'I'onouto, o alferes de cavalaria

Henrique Adriano

Mire

Dores.
Regimento de cavalaria n.O 3

Tononto, o alferes
Ferreira.

de cavalaria

Fernando

Manuel Lopes

ORDEM DO EXÉRCITO N.o 15

2." Série

767

Regimento de cavalaria n.· 4

Tenente,
Lobo

o alferes de cavalaria
Alves Cardoso.

Uarlos

José

da Gama

Regimento de cavalaria n.· 6

Tenente, () alferes
Delgado.

do cavalaria

Mário A veliuo Snrdoeira

Regimento de cavalaria n.· 7

Tenente,
o alferes de cavalaria
Rebocho
da Costa Freire.

Fernando

Guilherme

Escola Militar de Equitação

Touonte,
o alferes
Almeida.

de cavalaria

Eduardo

Vaz

Noto de

Quadro da arma de cavalaria

'I'enente, o alferes
Fernando

Jorge

de cavalaria, da Escola
Beutes de Jesus.

do Exército,

(Visada pelo Tribunal
do Contas 001 30 do Deeembeo do 1950.
S~O dovidos emolumentos, nos tormós do Docroto D.o 22:2ú.).

Base aérea n.O I

Tenentes,
os alferes de neronáutica
José
Teles Pereira e J orgo Osório Mourão.

Luís

Pagani

Base aérea n.· 2

Tenente, o alferes
çalves.

do aeronáutica

Luís do Amaral

Gon-

Base aérea n.· 3

'I'oneutes, os alferes de aeronáutica
Amadeu José Ferreira, Manuel Diogo ....Teto e :\lanuel Augusto Barbeitos de Sousa.
Base aérea n.· 4

'I'cncntcs.
Afonso

os alferes de aoronáutíca
e António Augusto Soares

Norton
Pires.

do Araújo

Grupo independente de aviação de caça

Tenentes,
os alferes de aeronáutica
Pinto Coelho Soares
de Moura
)Iuura Pinto.
Regimento de infantaria

Tenente
do serviço
do mesmo serviço

Augusto
Cândido
e Gualdino
Maria
n.O 12

de administração
militar, o alferes
Augusto Fernandes
do Carmo.
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Escola Prática de Cavalaria
Tenente
do serviço
do mesmo serviço

de administração

militar,

o alferes

José Mota da Silva Gaspar.

Ministério do Exército - 3." Direcção-Geral
'I'oneutes do quadro dos serv iços auxiliares do Exército,
os alferes do mesmo quadro A lberto .T osé Lucas do
Sousa e António de Almeida Mendes.
Escola Prática de Iníantaria
'I'enonte do quadro dos sorviços auxiliares do Exército,
() alferes do mesmo quadro Henrique
Ferrer Simões
Tavares.
Regimento de infantaria n.· 7
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro José Maria Simões,
Destacamento misto do Forte de Almada
'I'enente do quadro dos serviços uuxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro José Correia.
Distrito de recrutamento

e mobilização n.· 13

'I'enente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Francisco
António Leo
nardo.
Distrito de recrutamento e mobilização n.· 17
Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Francisco
Poreira Ange-

lino.
Regimento de artilharia

ligeira n.· 2

Tenente do quadro elos 80ni<,:08 auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro Fcmnudo
Leal Roblos.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do E0rcito,
o alferes do mOSIllO quadro Manuel Afonso.
Regimento de artilharia n.· 6
'I'onente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alíores do mesmo quadro Augusto Gonçalves Vieira.
Direcção da Arma de Engenharia
'I'enonto do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mosmo quadro João LOPOA,
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Regimento de engenharia n,· 2

Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do mesmo quadro António Augusto Andrade
Alves Assis.
Depósito Geral de Material Aeronáutico

'I'snonte do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
alferes do mesmo quadro António das Neves Silva.

°

Base aérea n.· 4

Tenentes do quadro

dos serviços auxiliares do Exército,
suprunumerários,
os alferes do quadro dos mesmos
serviços,
snprauumerários,
Joaquim António Isidoro,
José Marçal da Silva e Octaviano
Ivo Soares dos
Santos.
(Vísadns pelo Tribunal do Contns om 19 de Dezombro do 1Q50. Silo
dovidos

emotumenros,

nos termos

do Decreto

n.? 22:257).

Quadro da arma de infantarIa

'I'cnentu, o alferes de infantaria,
Mnnuel da Cunha Sardinha.

da Eseola

do Exército,

(Vlaada pelo Tribunal de Couta. cm 30 de Dez ambru de lQ"O. 81\0
devidos emolumentos,
nOI term08 do Decreto
D.· 221267).

Comando militar da colónia de Angola

Tenente,
adido, o alferes
Franco ~farques.

de engenharia,

Depósito de mobilização das forças expedicionárias

adido,

Pedro

às colónias

Tenentes,

supranumerúrios,
os alferes de artilharia,
suJ oaquim Saldanha Heruandez Palhoto
e Francisco
Silvério Pereira de Bacelar Ferreira.
'I'oncnte, supranumerário,
alferes de engenharia,
supran umerúrio, Jorge 'I'oixoira I'imon tel.

prunumorúrios,

°

Adidos

Tenentes,
os alferes de cavalaria
João Luís
Arriscado
Nunes, António Manuel da Palma
José ~raria de Mondouca Júnior e Fernando
Cardoso Pinto Xavier de Brito, todos adidos,
viço no Ministério do Interior, na Guarda

Moreira
Buracho,
Alberto
cm serNacional

Republicuna.
Tcnontes do qu.ulro dos :-4('1'\ i<:os nuxiliaros do (':x(~r('it(),
os a I f'PI'PS do quad rn dos mos mos serviços J Oi'\Ó.\ 1Itónio (loll<:ah es Brugunca (' Xlauuel Roseiro do )lirundn Boavi.la, muhos adidos, em i'\('niç'o no Ministér!«
do Interior,

lia (Iuanlu Nacional

Ropuhlicana.
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Tenente do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o alferes do quadro dos mesmos sorviços, adido, om
serviço no ::\Iinistério das Finanças, na Guarda Fiscal,
Aníbul Mário Rebelo Marques.
'I'cnentos, os alferes de infantaria, adidos, cm servico
110 'Ministério
das Colónias, na colónia de AIlgola,
Castro Ambrósio o Fernando ~\ lves Aldeia.
Tenentes
do serviço do admiuistracão
militar, OH nlferes
<lo mesmo serviço, adidos, om serviço no Ministério
das Colóuius, na colónia de Angola, António Custódio
Alve» dos Santos o José '1\1aria Teixeira.
'I'enentos do quadro dos serviços uuxiliares do Exúeito,
os alferes do quadro (los mesmos serviços, a<lidos, em
serviço no Ministério das Colónias, na _i'olónia do Augola, Mário Dinis Pacifico dos Reis, Angelo Culuuui
Navarro do Andrade Botelho o Edgard Octávio Moruto
de Campos e Sousa.
Tenentes,
os alferes do infantaria, a<1i<108,em serviço
no Ministério das Colónias, na colóuia dt· Moçambique,
Avo liuo Tavares Va:r, Duarte, Tomás Augusto Moutoiro, Manuel Eduardo
<10 Azevedo Simões, Jorge
Afonso Cardoso, AIll6ri('o Correia, Carlos Alberto da
Silva Pereira Júnior, JOHó Lopes do Pigueiredo,
Carlos Alcobin <lo Sousa Cimo, Joaquim Vieira Cardoso,
Alberto Alves Pinto Baptista, Carlos Augusto Coutinho de Alllleida Cordeiro, Múrio Vasco de Oliveira.
Vitorino (lo Azevedo
Coutinho, Autóuio (la G1'n(;a
Bordadáguu,
Luís Alberto Monteiro do Oliveira Leite,
António Coelho da Silva e Artur Manuel Soares
Coolho.
Tenentes,
os aUNOS do artilharia,
adidos, om sel'\'i<:o
no Ministério das Colónias, na colóniu do 1I[o<;aIllbiqup,
Matias Fiú:r,11 Álv1lI'oH da Costa, Américo 'I'riudude ,
Armando Sousa (tolHes, Sílvio Aire« )lat'tillho
d('
Figueiro<lo o Adoll'o .J Ol'go Vilarcs da Costa,
'fl\lll'lIte, o alfp['(',; do cl1\"alal'ia, adido, CIll ~cl'\'i(:o no
Ministério das Colónias, na ('olónia do ~ro<:all1biquo,
José .Joaquim Marques Peralta,
'rellontc <lo I'el'\'i~() do adlllinistl':\<;iw militar, () alfr.n\s
<lo nH'smo s('rvi<;o, adido, om s(ll'\'i(:o 110 Minil'tl'l'io
<las (iolúni:ll', Ila colúnia do l\fo<;aUlhi(JllC, .\UgUHto
Soaros Pin!Jpil'o.
'renontoH do (1l1adro dos s0r"i<;os auxiliarcs elo Exército,
os alfl'l'es <lo quau['() dos lllPs!tlOS sorvi(:ol', adid()~,
OIll sel'vi<;() no Millistório das Colónias,
na ('olónia de
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Luís Diogo de

( 'nrvulho.
Tunonto , o alferes

do infunturia,
adido, em serviço no
<las Colónias, lia colónia <10 Guiné, Autóuio
Emílio Toles Gonçalves do Carvalho.
Tenente,
o nlfcros de artilharia,
adido, o m S0ITi<:o no
~linistério <las Colónias, na colúnia da Guiné, Armandu

Xlinistério

Ho<lrigues Figueira.
Tenentes,
o..; alf<,res

de iufuntnria,
adidos. ~Ill serviço
no ~riJli..;tério <bis Cnlúnins, nn Estado da Inrlia, José
:'Iraria Adriano das Xeves e Ilorácio Vieira Ribeiro.
Tcncntos do q uadro dos serviços auxiliares elo Exército,
os alferes do quadro dos mesmos serviços, adidos, em

serviço no :\1inist('rio (las Colónias, no Estado da r ndia,
.Ioão António Vicente e Alfredo Marques do Abreu.
'I'enentes, os alferes ele infantaria, adido, em serviço no
~finistl'ri() das Colónias,
na colónia de Macuu, Fernando N egídio Manuel Fortes
dos Santos Ferreira,
.\ bcilard
Borges Teixeira Martins,
Francisco
Maria
do Audrad« c Nívio .Iosé Ramos Herdado.

Tenente
I

do sorviço

d(' administração

militar,

O

alferes

do mesmo serviço,
adido, em serviço no ~1inistório
das Colónias,
na colónia de :\Iacau, José Rodrigues
Lopes.
(Yisad •• pelo TrIbunal
dovtdus emotumuntos,

de Contas em 19 do Dezembro de 1950. Silo
lias tormos do Decreto n.o 22:257).

Tenente
<lo serviço do mlministruçâo
militar, o alferes
<lo mesmo serviço, ,uli<1ll, o m serviço 110 -:\linistório
das Colónias. no I<.stado da índia, llog(''l'jo da" Nc,"es
Cipriano.
(Visada pelo TrIbunal do Conta. om 30 de Do nmh,.o de 19jO. Sl\o
duvidos emoluIJlouL08 nos tt.~rmol do Docroto D.O 22:267).
J

Por portaria de 7 de De,:emúro de t9JO:
Regimento de artilharia ligeira n." 4

Alfl'l'c

do <!u/Lclro dos serviços auxiliares do J'~xército,
n snrgento-t\judante
de artilharia, do grupo tle especialistas,
Josl' Borrego Hamos Heis. contau<10 a antiguidade desde 1 do .. ovomlJro do 1050.
T

(\"Isl1,lI\ polo Trlhunnl
de COlltns em 19 ,]" J)"zeml",o do 10:;0. São
d yl,J08 omolumontos,
nOI tormos do lh'crolo 11,° ~~:257).
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Por portarias de H; de Dezembro de 1950:
Quadro da arma de infantaria

'I'enente-coronel,
O major
de infantaria,
chefe do distrito
de recrutamento
o mohilizaçâo 11. o 7, Duarte Rodrigues
de Almeida.
:Major, o capitão de infantaria,
da 3. a Direcção-Geral
desto :;\linish;rio, chefe do equipe permanente
dos serviços cartogt-áficos
do Exército,
cargo do que fie:
exonerado, Mário dos Santos Pires ~~CYCS.
Regimento de infantaria

n. o 4

Tenente-coronel,
2.° comandante,
o major de infuntaria,
2. o comandante,
interino,
.J osé Cortes Ferreira de
Sonsa.
Major. o capitão de infantaria;
do hatalhão de engcubos,
Adclino Mendes Xloura dos Santos.
Rellimento

Major,

o capitilo

de infantaria

do infantaria

Batalhão independente

n.· 13

Camilo

Leite

de infantaria

Gomes.

n. o 19

Tenente do quadro dos serv i<:os nuxiliarcs do Ex{'rcito;
o ulfercs do quadro dos 1ll<'S!1lUS serviços João António (la Silva, contando a antiguidade
desde 1 de Dozombro de 1\)50.
Distrito

Coronel,

chefe,

de recrutamento

e mobilização

() teueuto-coronol

n. o 7

d0 infantaria,
Uago.

no qua-

dro da arrua, João Afonso Pereira
Distrito

de recrutamento

e

mobilização

n. o 8

Coronel, chefe, O toncnto-cornnol
dI' infantaria,
interino, .\nnallllo (Iuulter un Fontourn.

ehcfl';

(Ví~:Lt.1RS pulo 'I'r-lbuu nl 00 Cuu tn e 0111 :!11\" D\'7.flI1l1Jro do 1n;,0. Sâu
dnvl do amctumor.tos,
nos h'rU10'
do Decre to H,O 22:~~7).

Base aêrea n." 4

do quadro dos iorviços nu: ilinres do E .ército ,
o snrgeuto-ujudunto
do engenharia,
11o regimento de
engonluu-ia 11.° 1, .Iosé da. 'ih'a Dinis, «ontundo a au-

Alferes

tiguidade

desde

1 de Novembro

de H)~)O.
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do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
do Exército,
o sargento-ajudante
de infantaria,
do batalhão de metralhadorns n.? 1, Ilaul Pinto de Almeida, contando
a antiguidade
desde 1 de N overnbro de 1\:)30.
(Vinda
polo 'I'r-lbunnl do Contas em 30 do Dozombro do 10~0. 811.0
devidos emolumentos, nos termos do Decreto n,? 22:251).

Hospital Militar Principal
Capitão
médico,
o tenente
médico Fausto
Jaime de
Campos Cansado.
Adido
Major, o capitão do infantaria,
adido, em serviço no Instituto Profis .ionul dos Pupilos do Exército,
António
Murtins GOl11es.
(Vindas psto Tribunal
de Couras em 27 do Dezomhro de 10~O. Silo
ciovtdos euiotumentos,
nOI termos do Deeretc
n.' 22:257).

de 22 de Dezembro

Por portarias

de 19·,,)():

Ministério de Exército - 3.' Direcção-Geral
Capitão,

o tenente

de artilharia

João António

Pinheiro.

(Visada polo Trlbunol
de Contas em 30 de DC7erol,ro de 19GO. Silo
dev Idos amo lumeuros, nos termo" do Decroto n. 022:257).

Ouadro da arma de infantaria
Coronel, o teuente-eoronel
(113 infantaria,
do Instituto do
Altos E:tudos
llilitul'l',
professor
efectivo do curso
para a promoção a oficial superior, cargo de que fica
e. .onerndo, .J OSl' jInl'ia HilJeil'o da Silva,
(Ylsada polo T'rtbunnt de Contas 010 ~7 dn Dueomb to de 1950. Silo
devIdos amo lume utus , DvS t ormos do DI1creto n.o 22;257).

Regimento de infantaria
Capitão,

o tenente

de infantaria

Regimento de infantaria
Capitão,
() tenente
teiro Robalo.

de infantaria

Regimento de infantaria
Capitão,

o tenente d

n.· 2

Anthal Mnrqucs Cadete.
n.· 3

de Drito Mon-

)lúl'io
n.· 5

inf:. ntaria António

Gaspar

de Melo'
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n. ° 12

Regimento de infantaria

Capitães,
reira
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os tenentes
do infantaria
Mário Duarte
Pinto o J OSÓ Luís de Almeida Azevedo.
Regimento de infantaria

Capitão,
reira.

o tenente

Capitão,

O

do infantaria
Batalhão

tenente

n.O 16

Manuel

de caçadores

de infantaria

Fer-

Agostinho

Fer-

n.O I

José Alves

Pereira.

Quadro da arma de artilharia

Tenente-coronel,
o major de artilharia,
do regimento de
artilharia
pesada n. o 2, Francisco
da Rocha Ferreira
Júnior.
Tenente-coronel,
o major de artilharia,
supranumerário,
do regimento
de artilharia
antiaérea fixa, Joaquim
Hernotério Adrião de Sequeira.
Major,
o capitão de artilharia
ligeira n.? 2 .J oaquim
Mendos Moreira Sacadurn.
Capitão,
o tenente de artilharia,
do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Rogério Paixão Ribeiro.
Capitão,
o tenento de artilharia,
da escola prática da
arma, Eduardo Afonso Rodrigues Saluvisa.
Capitão,
o tenente
de artilharia,
do regimento de artilharia ligeira n. o 5, Maurício Martins Lopes.
Capitão,
o tenente
de artilharia,
da escola prática da
arma, Adriano Vítor Hugo Landerset
Cadima.
Regimento de artilharia

Capitão,

O

tenente

de artilharia

ligeira

n.· 2

Carlos

Mário

Pessoa

Vaz.
Comando·Geral

Capitão,

do Aeronáutica

o tenente de artilharia
ques Rebelo de Andrade.

Militar

Fernando

J osé Henri-

(Visadas
polo Tribunal
do Coutas om 30 do Dozombro
do 1950.
!:iao dovidos omolumentos,
DOS tormos
do Doeroto D.· 22:257).

Quadro da arma de aeronáutica

Tenente-coronel,
o major de aeronáutica,
com o curso
do estado-maior,
do Comando-Geral
de Aeronáutica
::\Iilitar, João Baptista Peral Fernandes.
(Vlsnda polo Tribunal
do Contas om 27 do Dozombro do 1050. 810
dovíuos omolumoutos,
DOS termos
do Decreto D.O 22:257).

2." Série

ORDE:'.!

DO EXÊRCITO

N.· 15

775

Major, o capitão de aeronáutica,
com o curso do estado-maior, do Comando-Geral de Aeronáutica Militar,
João Saraiva Corte Real.
Batalhão de telegraflstas

Capitão, o tenente de engenharia Henrique Pedro Daniel
Silva y Aranda.
Quadro do serviço de administração

militar

Tenente-coronel do serviço de administraçâo
militar, o
major do mesmo serviço, da Escola Prática de Administração Militar, Mnnuel de Sousa Rosal Júnior.
Oflcinas Gerais de Equipamentos e Arreios

Major, adido, subdirector, o cupitâo de artilharia, adido,
subdirector, António Fernandes Pereira da Costa.
(Visadas 11<'10Tribunal do Contas oru 30 do D07.omhro de ln50. S110
devidos emotumeutos,
nos termos do Decreto n.? ~2:257).

Por portarias de 30 de Dezembro de 1950:
Regimento de cavalaria n.· 5

Capitão, O tenente de cavalaria Alexandre Mendes Leite
de Almeida.
Quadro dos serviços auxiliares do Exército

Alferes do quadro dos serviços auxiliares do Exército,
o sargento-ajudante de infantaria, do regimento de infantaria 11.0 11, Francisco de Sales Rodrigues, contando a untiguidade desde 1 de Novembro de 1950.
(Visadas
polo Trlhunnl
de
Sã c dcvtdos emolumentos,

IV -

COlOCAÇOES,

Cont as em 80 de Deznrnhro do tn50.
nos turmas do Docroto n.o 2~:2j7).

EXONERAÇOES

Ministério do Exército-I.II

E TRANSFERÊNCIAS

Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portaria.'? de 7 de Dezembro de 1950:
Escola do Exército

Tenente médico, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, Ernilio Loubot Pinho dr Carvalho, nos
termos do artigo 43.0 do Decreto-Lei n.? 30:874, subs
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tituído

pelo Decreto-Lei
n. o 3G:~37, de 21 de Abril de
o lugar de módico da referida Escola, na
vaga do capitão Ricardo Pedro Chaves do Almeida,
que foi nomeado para desempenhar
uma comissão de
serviço militar como expedicionário
no Estado da Índia,
pelo que ficou exonerado
do referido cargo.
(Visada pelo Trihunal do Contas em 1 a do Dezembro do 19,,0. ~1\o

1047, para

são devidos

omolumontos,

DOS

termos do Decreto n.? 22:257).

Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios

Engenheiro
de secção, o capitão do artilharia,
da uirecção da arma, Heitor Ramalheira Currnpichano , nos
termos do artigo G.o do Decreto n." 1G:1:34, do 8 de
Novembro de 1928, na vaga do capitão António Fernandes Pereira da Costa, que, por portaria
de B (le
Setembro
de 1948, foi nomeado subdirector, pelo que
ficou exonerado
das referidas
funções do engenheiro
do secção.
(Visada polo Tribunal do Contns em ta do Dozumb ro (\01050.
devIdos omo lumoutos, DOS termos do Docro to n.o 2:l:~51).

Ministério

S1I.o

do EXÉrcito - 3." Direcção-Geral

Capitão do corpo do estado-maior,
chefe do estado-maior
do comando militar dos Açores, .J osé Sacuduru :\foreira da Câmara.
Base aérea n.· 4

Major de noronáutica,
n. o :3, António Maria

supranumerário,
da base
de Sousa Sarmento.

aérea

1." Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Inspector,
o coronel médico,
serviço, Vi cento de Paulo
moida de Eça, por pedir.

da 5. a Inspecção do mesmo
de Mouru Coutinho do Al-

5." Inspecção do Serviço de Saúde Militar

Inspec~or, O coronol médico, da La Inspecção UO mesmo
serviço, JOLW Calvet de Magalhães Marques da Costa,
por pedir.

Por portada

de 15 de Dezembro de 1950:

Oficinas Gerais de Material Aeronáutico

Engenheiro
da base

chefe de secção, o capitão de neronáuticn,
aérea n. o 3, Pedro José Maria A vilês, nos

2.' Série
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termos do artigo 6.0 do Decreto n.? lG:l:14, de 8 de
overnbro de 1D28, na vaga do capitão Fernando
Alberto de Oliveira, que, por portaria de IS do ~ overnbro
dl' lD~0, foi uorneado subdirector das referidas oficinas,
pelo (lue ficou exonerado
daquelas funções.
•

T

(Visada pelo T'r'Ib unü l do Cout as om 28 do DezemIJro do 1950. São
devldos omolumentos, DOI; termos do Decreto u.o 22:2~7).

Manutenção Militar
Chefe da :1.a secçfio dos serviços comerciais, o capitão
do serviço ele administrução
militar, do regimento de
artilharia
pesada n.? ~, Eduardo Nascimento
Carneiro
Allen, nos termos dos artigos ~3.0 e 110." do Decreto
n." Hi:G0G. de 9 de Abril de Hl:?0, c de harmouin com
o Decreto n.? 18:074, de 11 de Mnrço do lUBO, na
vaga do capitão JOilO Telo do Meneses Cabral, que,
por portaria
de :?:? de Setembro de lUõO, foi prornovido a major, pelo que ficou exonerado
daquelas funçõos.

(VI.:"ln pelo 'Tt-tlumn l do Cout ns .'m:/1 do Dnz omb ro do 19r,Q.xno
são devidos cruuhuuuntus
, nos termos do Duc rut o n.o ~2:2.57).

Instituto Profissional dos Pupilos do Exército
.Almoxarife,
o alferes do quadro (los serviços auxiliares
do Exército, adido, .T OS('· Horta Monteiro, nos termos do
artigo Hl.° do Decreto-Lei
n.? :~7:1:>G, <lo ;) do Novembro do 10-18, lutrar que ainda não tinha sido pree!lchido,
fieando exonerado das funções do subalterno
de companhia, que desempenhava
no referido Instituto.
(VhaJa

pulo Trihunal

dO't'tdul

OWOIULOoutoS.

da Ccutns em 28 tio Doz omliro do l!lbO.
n03 tormOI do Decreto
u.o l!2:257) ..

Ministério do Exército - 2.' Direcção.Geral-

sao

3.' Repartição

Major do serviço
do

mesmo

de ndministração
militar, no quadro
serviço,
Silvério Augusto POli ces • Tunes.
Regimento de infantaria n.' 7

Capitão do infantaria,
ogllciru.

no quadro

da arma,

Luís Franco

~ T

Direcção do Serviço de Administração Militar

°

'ubinsl'crtor,
major do orviço d
tar, no quadro do mesmo serviço,
das ~ eves.
T

administração
miliAugusto Loonunlo
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Por portaria

2,' Série

de 22 de Dezembro ele 19/]0:
Regimento de infantaria

OUl'itito veterinário,
de Almeida.

supranumerário,

Regimento de infantaria

n.· 4

Aires Rangel Coelho
n.O 8

Capitão do serviço de administrnção militar, do regimento
de engenharia n.? 2, António da Conceiç-ão Marcelino,
sem dispêndio pura a Fazenda Naciouul.
Regimento de infantaria

n.O 12

Alferes do quadro dos serviços auxiliares
no quadro dos mesmos serviços, Auíbal

do EX{-l'cito,
Augusto Re-

belo de Brito.
Direcção da Arma de Artilharia

de artilharia,
artilharia
antiaérea

Capitão

lharia contra
nuudcs.

suprunumerúrio,
(lo regimento (lo
fixa (grupo inrlopen.lcnte de artiaerouaves),
Augusto G()IIll'~ Pastor For-

Inspecção das tropas

Capitão

do engenharia,

de sapadores

suprnnuruorário,

Fernando

de

Sousa 1\1edeiros Júnior.
Base aérea n.· 2

Capitão

tio uero aáuticu,

supranuutorúrio,

JOSl- Augu~to

da Costa AI meid a.
2.· qrupo de companhias de subsistências

Tenente do serviço (lo ndministração militar, no quadro
do JIl0S!ll0 soviço, Rogério de Andrudo Chormont Bundoira.
Hospital Militai'

Principal

CapiE'to médk-o , do batalhão de metralhadoras
son Correia do .:II:lgalhlios Figuci]'(~do.

lI,O

1, Nel-

Por portarias de 29 de Dezembro de 1fJ(jO:
Nula o do nonlnnn efeito a colocação <.10 tenente de engenharia, da escola prática da arma, António Adriauo
Faria Lopes <los :-;antos no regimento do engenharia
11.° 1, constante da portaria do ~..j, de .\gm;to último,
iuserta na Ordem do E.l'h'citu II.o io, ~.a série, do
1L)~)O.
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Regimento de infantaria

n.O7

:.?O comandante,
o tenente-coronel
dro da arma, Duarte Rodrigues
Regimento de artilharia

Capitão d(' artilharia,

do infantaria,
do Almeida.

no qua-

antiaérea fixa

no quadro

da arma, Rogério

Pai-

xão Ribeiro.
Regimento de cavalaria n.O 7

do cu valaria, do regi monto de lancciros u, o 1,
Emanuel Xavier Ferreira Coelho, sem dispêndio para
a Fazenda Xacionul.

Capitão

Regimento de engenharia n.OI

Tenente

de engonharia,

Manuel Fernandes

da escola prútica

da arma, Vasco

Coucelo, por pcdir ,

Comando·Geral de Aeronáutica Militar

Tenente-coronel
de aeronáutica.
com o curso do estado-maio!', no quadro da arma, ;JOtlO Baptista Peral Fernandos.
:\lajor do aeronáutica,
cum o curso (lo estado-maior,
no
quadro da arma, .João Saraiva Corte Real.
Hospital Militar Principal

Tenente
médico, da Escola
J ustino do ~l lmcidu.

Prática

Escola Prática de Administração

de Infantaria,

José

Militar

Cuniandnnte,
o tenente-coronel
do servir-o do ;l!llllini~trnção militar. no quu.lr« do mesmo serviço, Xlnnuel
do Sousa Rosal Júnior.
Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro de oflciais do secretariado militar, no ano de 19: I :

Presidente.
o coronel do corpo
:\1:ul tirei ra dos ~allto".

do cstudo-muior

J I orúcio

Yogais:

:\fajorp;-\: do corpo do estudo-maior,
do iufuntariu,
tinto quadro

António José
Sousa Britl,~.

Ângolo Ferrari;
Fr.uu-isco Hulbcchc F'ino c, do exdo oficiais do sccreturiudu
militar,
~In['(lllCS

Guiunuãcs

e .loaquiiu

do
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780

2.' Série

N.· 15

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de artilharia,
no ano de 1951:

Presidente,
o coronel
dos Santos Pedroso.

do artilharia

António

Rodrigues

Vogais:
Tenente-coronel
ul'igues Brás;
ximo T'assuru
Costa Gomes
artilharia,
.Jo"é

de artilharia
José <los Santos Romajoros : ,10. artilharia,
.Toi'to :JU?lIacha(lo (' Firlllo Galllhini
da
e, do extinto quadro auxiliar do
Luís Fr-rrnz.

Vogal suplonte,
major <10 artilharia
Dias de Castro Pereira.

I,~d\la1'(lo Augusto

Júri para avaliar as provas especiais de aptidão para a promoção ao
posto de major dos capitães do extinto quadro auxiliar de engenharia,
no ano de 1951:

de on'gollharia

Presidente,
coronel
dos Santos.

Jm;I;Í Álvares

Flávio

Yogais:

Tenentes-corouéis

de t'llgoulwria
.\mahlo ,lo .\1buquerque
Barata do SOUi'<l Te los o Fraucisco
Eduardo
Buptistu ; mujoros : do engonhnrin.
Albino AugUf;to (te :\facl'do Vcndeirinho
o, do oxtinto q uadro auxiliar do cngenhuriu,
::\Inllllel <1e

Oliveira Marques.
rogaI suplente,
maj 111' de
Branco
Pereira
Dias.

engenharia

.TortU

Ministério do Exército - 3.3 Direcção-Geral-I.a
Por portaria

de

(J

l Ir-urique

Repartição

de Dezembro de j{)ÚO:

Exon nulo de jirofcsscr cntcdrútico
da ln.a cadeira
c da cadeira. do I':tica ~lilita.l' ela Escol« do Ex ircito o
tenonte-corouel
,le ucronúutica
Humberto
Pais :\rlll'tins
dos Santos.

(Anotado

pulo TrIbunal

do Contas

em 11 da

n

zumbro do 10;;0).

2.' Série
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POI" portaria

N.· 15

do Exército - Aepartiçãn
de 17 de Xore.nbro

7:31

Geral

de 10JO:

Xomcudo professor provisório (lo Colégio "Militar durante
o ano lectivo do 1!()0-19;)1, nos tcrruos do urtigo 16.0
<lo Decreto n. o :34:00;3, de 8 do .l ovem hro do 1D+!, e
artigos 87.0 e 111.° do Decreto n.? 3G:ú08, (10 17 de
. ' .te nbro do 19.!7, o capitão do infantaria A1\tónio
Catalão Filipe Dionísio.
r

(Visada pelo T'r lbunn l ~o C":ltas um I <la Dazmuhr o de tn50.
davídos emolumontos, n cs termos do Doer-oro 11.° ~:!:2:'7).

Por parlaria

S:o

de 2'1 de X()reml)/"o de JOãO:

«meados professore:
provisórios
do Instituto Profi~"i(Jllal dos Pupilo", do E. ército, pllr urgente conveniôncia de serviço, durante o ano lectivo do 1Q50-1001,
0
no: tormos elo artigo 2.° do Decreto-Lei
11.
2G:3'!1,
do 7 de Fevereiro
do 1\1:1li, o do artigo 10.0 do Docrcto- Lei n. o 37 :1:36, de () do N oveiubro do 1048, os
seguiutos oficiais :
Á T

Capitão de infantaria
Cnl'itiw (lo infantaria

Carlos Amorim
Artur

Ferrão

Castanheira.
da Costa.

Pimcntel

(Vtsada palo Tribunal .la Cou tas om 22 do Dczemhro do 10::;0. São
devidos emolumentos,
DuS turmo s do Decreto
n.? ~:!:257).

vMinistério
Por podaria

CONDECORAÇOES

E LOUVORES

do Exército - Repartição

do Gabinete

de i de Dezembro de 1050:

o general
Carlos Augusto Dias Co~ta pelas
excelentes qualidades morais o profissionais reveladas
na t-U11 longa vida militar, que sempre o impuseram
i. cousideraçâo o o tinia dos seus chefe o subordinadcs,
e pela for mu altamente dorlicadu e digna como exerceu
as funçõe de comuudanto da H.a região militar, em

Louvado
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que se não poupou a esforços para conseguir
uma
maior eficiência das tropas sob o seu comando, prestando assim ao Exército serviços que é de justiça considerar como altos e relevantes.

PaI' portaria de 16 de Dezembro de 19;;0:
Condecorado com amedalha de mérito militar de 2, a classe,
nos termos do artigo 52,0 do Rogulumento
da ~ledalha
Militar,
de 28 de Maio de 1046, por estar ao ahrigo
do artigo 26,0 do mesmo regulamento,
o coronel do
exército
dos Estados
Unidos da América
do Norte
Francis Borgia Kano,

Por portaria de 20 de Dezembro de 1l){jQ:
Condecorado
com a medalha
do mérito militar
do
L." classe, nos termos do artigo 5~,0 do Regulalllento
da l\Il'dalha ~lilitnr, do ~8 do Maio do 10.H), por estar
ao abrigo do artigo 2ti,° do mesmo rcgulumeuto , o
goneral médico do exército anioricuuo Edgar Ersk ino
IIUllH'S,

Ministério do Exército_ I.a Direcção-Geral- I.a Repartição

Por portarias de (J de Dezembro de 19;;0:
Louvado
() coronel do corpo do estado-maior

Mauucl

Gomes do Araújo pelu Iorma distinta,
proficiente
o
altamente valorizadora
por quo exerceu as funções do
professor
do curso do ostndo-muior,
tendo resultado
da sua a('l:ão pcdugógicu
não t-IÓ alto prC'Ht!gio pessoal
e pura o quadro docente do que faz parte, como também prepuraçâo completa, útil o compotonte do número
imp or tnuto do oficiais do sorvico do estado-maior,
comprovada por serviços desempenhados
por eles postoriorrnente,
o que tudo constitui serviços distintos, a
juntar a outros equivalentes
jú assim considerados
e
galardoados,
Louvado
o tcncute-coronel
do (,Ol'pO (lo estu.Io-mnior
Carlos Miguol Lopes da Silva Froiro pela m.uu-iru
altamente
proficiente
('O!llO
t('1I1 ('xt'l'('ido
as Junções
de professor
do curso do estudo maior, aliada a uma
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comprovada

dedicação por essas funções, de forma
a marcar
um lugar de destaque
no corpo docente
a que pertence e 11[1 aCl;ãu pedagógica junto dos alunos, serviços que devem ReI' considorados
distintos
e oxtruordinúrios.
Condecorado

com a medalha

militar do prata de serviços

distintos, por ter sido considerado ao abrigo da alínea b)
do artigo 17.°, com referência ao ~ 2.° do artigo 51.°,
do HcguJameuto
da 1[e(lallla Militar, de 28 de Maio
dI' 10-Hi, o tenente-coronel
do corpo do estado-maior
Carlos )Iigllel Lopes da Silva Freire.

Por portaria de 14 de Dezembro de 1950:
Condecorado
com a medalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo da alínea a)
do artigo 15.°, com referência ao ~ 2.° do artigo 51.°,
do Hegulamento
da :\Iedalha ~Iilitar, de 28 de ~Iaio de
Hl.W, o gr-ncrnl Carlos Augusto Dias Costa.

VI- MElHORIAS

DE PENSAo

Ministério do Exército _1.& oirecçao·Geral-

2.& Bepartiçãe

Concedido
o abono de melhoria de pensão quo lhes
foi atribuída, nos termos do ~ 3.° do artigo G.o do Decreto-Lei
n.? :?~:404, de :n de Dezembro de 1037, aos
oficiais na situação de reserva em seguida mencionados,
por terem completado o número de anos de serviço que
a cada um vai indicado, nos termos do artigo 8.0 do
Decreto- Lei n. o :?8:4n~, da data acima referida:

Por portaria de ~2 de Dezembro de 1950:
Capitão
de iufauturiu Jo;tO das Dores Nunos PalriLo,
:? 1.(i()0;5, desde 6 de X ovemlir o de 1050
:30 anos de
serviço.
Capitão de infantaria Pedro de Almeida Sehiappa Pictra,
18.0uo:, desde 11 do Outubro de 10;)0 -:30 anos do

serviço.
(VI.~,la pelo Tribunal de Contas om 30 do np'.omhro de ln50. São
devidos emolumentos,
DOI termos do Decce to o.· 22:257).
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VII- DECLAR4ÇOES

Ministério

do Exército _I.a Direcção-Geral-I.a

Repartição

1) 'rendo
sido agraciado
pelo Governo do Epanhn
com a cruz de 3. a classe do mérito militar com d istintivo branco o coronel de infantaria Domillgo~ J osó Santo>; de Lemos, é-lhe pormitido,
em conformidade
com as
disposições
do Regulamento
(las Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê o usar as respectivas insígnias.

2) 'I'ondo sido agraoiudos pelo Governo elo Espanha
com a cruz de La clnsso do mérito militar com distintivo branco o capitão de artilharia
Álvaro Baptista Jucquet e o tenente de infantaria Camilo José Delgado, é-lho'
permitido, em conformidade
com as disposições do Rogulamento das Ordens Portuguesas,
aceitar aquela mercê
e usar as respectivas insígnia".
3) TOIH10 sido agraciado
pelo Go\'C'l'110 de Espanha
com a cruz de 2. a classe do mérito aeronáutico
com dístintivo branco o tenente-coronel
dr ao ronúutit-a
Carlos
Múrio Sanchcs do Castro da Costa Macedo, {'-11](' pormitido, om conformidade
com as disposições do Regulamonto das Ordens Portugurs.'ls,
ncoitnr aquela mord' o
usar as respectivas inslgnias.
4) 'I'oudo sido agraciario
pelo Governo
do Espanba
com a cruz de La clnsso do mérito aeronáutico com di!4tintivo hrnnco o cap itiio de noronáuticu
Arruuud«
Correia" fera, é-lhe permitido, ('111 contormidado
com as disposiçõe« elo Rcgulnmonto das Ordens Portuguesas,
aceitar
aquela mercê c nsur as respectivas
ln 'ígllins.

5) Por decretos de :21 do Agosto do corrente ano,
publicados
no Diàrio do OOrl'l'I1U n.? ~(i8, 2.a ~érit', (10
17 do Novembro deste 11H'''i11l0 ano, foram ugruci.ulo« ('om
os graus (ln Ordem Militnr do .\_vis (PJ(' II! '::s \ (LO indicados
os seguintes oficiais:
Oficial

Cnpitãcs : elo infantaria, :\ranl101 :-;0111'08 Ferreira
dico, Lino .Ain's 1.('111 dI' ~ratos.

e, mé-
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Cavaleiro

Tenente
.lo quadro dos serviços
António dos Santos ~uhtil.

auxiliares

do Exército

G) Por decreto!' de 21 de Agosto <lo corrente ano,
publicados
no Diário do Governo H.O ~Gg, ~.a série', de
18 de },'overnbro <leste mesmo ano, foram agraciados
COIll os graus
da Ordem ::\Iilitar .le Avis qne lhos "tio
indicados us seguintes oficiai" :
Comendador

'I'cncnte-coronel
da Silva.

(lo aeronáutica

Carlos Ciriaco Ferreira

.J o. ó António

Ma.ior de aeronáutica

do Almeida

Costa

Frnuco.
Cavaleiro

Tenente

do quadro

Eduardo Augusto

(lOS

serx iços auxiliares

do Exército

Fernandes.

7) Por decretos
de :?1 do Ago sto do corrente ano,
puhlicados
no Dià rio do Goremo n. o '277, '2. a série, do
:?8 til' Xoycmhro
deste mesmo uno, foram agraciados
com os graus <la Ordeiu Militur do Avis quo lhos ....tio
iudicudos os seguintes oficiais :
Comendador

Majorcs : do infantaria,
Manuel Gonçalves da Silva, Antóuio Eduurrlo de Oliveira Faria e Acácio Joaquim
Gomes e, de artilharia,
::\[anur] Gomes Duarte Perr-iru Coentro.
Oficiai

Capitãos : do infantaria,

Camilo

Leite

Gomos

e, do arti-

lharia, Joaquim Melu[Oll<;a Duarte Pedro.
8) Por decretos do :?1 do ~\.gosto do C orroute uno:
puhlicados
no Diário do Coremo n. o 288, 2. a ~('rio, do
13 de Dozcmhro
deste mesmo uno, foram agraciados
com os graus da Ordem Militar de Avi« quo lhe-s yi'lO
indicados os seguintes ofir-iuis :
Grã-cruz

General

Carlos

Augusto

Coronel

de nrtillnu-ia

Dias Costa.

Grande-oficiai

Eduardo

Augusto

Tavares

Nunes.
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Comendador

Major

do artilharia

António

da Silva Leitão.

Oficiai

Capitão

de iufuntaria

Joaquim

Augusto

Cordoiro.

Cavaleiro

Tenentes
do quadro
António Lourenço

doo serviços auxiliares
Magro o Luís Baptista

do Exército
da Cruz.

D) Por decreto de 7 de Dezembro do corrente ano,
publicado
no Diário do Governo D.O 289, 2.a sério, do
1-1 do mesmo mês, foi agraciado com o grau de oficial
da Ordem Militar de Cristo o capitão do corpo do estado-maior José Sacadura Moreira da Câmara.
10) Por decretos do 21 de Agosto do corrente ano,
publicados
no DÚÍ1'io do Governo n.? 204, 2.a sério, do
:W de Dezembro do mesmo ano, foram agraciados com
os graus çla Ordem ::\Iilitar do ...hj:; que lhos vão indicados
os seguintes oficiais:
Grande-oficiai

Coronel de cavalaria,
Carneiro do Sousa

na situação
e Faro.
.

do reserva,

Luís Filipe

do reserva,

Tito Lívio

Oficiai

Capitão vetnrinário,
na situação
das N OYOS Cordeiro o Silva.

11) Condecorado
com a medalha militar de 0111'0 da
classe do comportamento
exemplar,
cm conformidade
com as disposições do regulamento
nprovudo pelo Decreto
n.? :35:(>G7, do 28 de Maio do 1\)4(\, o Portaria Jl o 12:7Bl,
de 4 do Fevereiro
do 1D40, o capitão de cuvalaria, na
situação do reserva, António Eduardo de Olivoiru Mata.

12) Por decretos do 14 de Dezembro do corrente ano,
publicados
no Diário do Oooerno n.? 207, :?a série, de
20 do mesmo mõs, foi exonerado
das funções do vogal
do Consolho da Ordem Militar de Avis o general, na
situação
de reserva,
Joaquim Muriu Noto c norueado
para o mesmo cargo o gonoral, na situação de rOHOI'\'a,
Júlio da Conceição Pereira Lourenç_o.
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13) Por decretos de 7 de Dezembro do corrente ano,
publicados
no Diário do Governo n.? 292, 2." série, de
18 do mesmo mês, foram agraciados com os graus da
Ordem do Mérito Agrícola
e Industrial
que lhes vão
indicados os seguintes empregados
da Fábrica Nacional
de Munições de Armas Ligeiras:
Oflciai

Mestre Artur de Araújo
ques de Carvalho.

e contramestre

António

Mar-

Cavaleiro

Operário
Artur Joaquim
João Luís Serra.

Ministério

Bonifácio

e operário

do Exército - I.a Direcção.Geral

- 2.

a

torneiro

Repartição

14) Contam a antiguidade dos seus actuais postos desde
as datas que, respectivamente,
lhes vão indicadas
os
seguintes
oficiais, promovidos
pela presente
Ordem do

Exército:
Infantaria

Coronóis:
JOrlO Afonso

Pereira

Gago,

desde

17 de Maío de

1950.
Armando
Gualter da Fontoura,
desde 20 de Outubro de 1<JõOo
José Maria Ribeiro da Silva, desde 11 de Nevembro de 1U30.
Tenentes-coronéis

.T osé Cortes

:
Ferreira

bro de 1K)0.
Duarte Rodrigues
bro de 1950.

de Sousa,

de Almeida,

desde

20 de Outu-

de de ~G de Novem-

Majores:
Camilo

Leite Gomes, desde 20 de Outubro de 1950.
dos, untos Pires Neves, desde [) de Novembro de 1950.

Mário
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António Martins Gomes e Adelino Mendes Moura
dos Santos,
ambos desde ~6 de Novembro
de
1950.
Capitães:
Mário Duarte Ferreira
TIrito, desde 1 de Dezembro
de 1948.
Mário de Brito Monteiro Robalo, Josó Alves Pereira,
Manuel Agostinho
Ferreira,
Aníbal Marque::; Cadete, José Luís de Almeida Azevedo e Antóuio
Gaspar de Melo, todos desde 3 de Fevereiro
do
1950.
Artilharia

Tenentes-coronéis:
Francisco
da Rocha Ferreira
Júnior,
desde 4 de
Dezembro
de 19))0.
Joaquim Lleniitório .Adrião de Sequeira, desdo
de
Dezembro
de 1960.
õ

Majores António Fernand
~ Pereira da Costa o Joaquim
Ml~nde::; Moreira Sacaduru, ambos desd 11 d( Dezembro de 1950.
Capitães:
J Orla António
Pinheiro,
Rogério Puixão Ribeiro,
Cm'los Már io Pessoa Vaz, Fernando
Josó Il onriqucs Rebelo de Andrade o Eduardo J..fonso Rodrigues Salavisa, todos desdo 1 de Dezembro de
10f)O.
Mauricio ~rartills Lopes, desde 4 lo Dezcrcbro de
19GO.
Adriano
Vítor Ilugo Laudcrset
Cudimu, desd
11
de Dezembro de 10:)0.
Cavalaria

Capitão
Alcxnudro
Mendes
1 de Dezembro üü 1%0.

Leite

de Almeida,

dusdo

Engenharia

Capitão 11 nriqu
Pedro Daniel
~~ de Novembro
do lU;)().

~il\'a

y Aranda,

desde
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Tenente-r-oroncl
.loão Baptista Peral Fernandes,
desde
~3 de Outubro de 10;>0.
::\bjor João Suruiva Corte Real, desde 3 do Novembro

do 104:8.
Médico

Oapitão Fausto Jaime
Dezembro de

ioso.

dr Carupos

Administração

Cansado,

desde

1 ,le

militar

'I'encnto-coroncl
::\fanuel 110 Sousa
lli le X ovomhro de H);)O.

Rosal

Júnior,

desde

Lí) .ontiuuc a desempenhar
as funções de professor
efectivo do curso para a promoção a oficial superior no
Instituto
de Alto« Estudos Militaros o coronel do infantaria J osé )faria Ribeiro da Silva, promovido ao actual
P~} ~o yara O quadro lla arJWL pela presente
Ordem do
E.T·/'I·rlto.

lIi) ]:j considcru.la
nos torrnos (lo artigo 4.° (lo Dercto-Li i ll.o 37:54~, dll ~ de ~!'tclJlbro ti" 10!~1,conjllgallo com a ulinca a) e § único do artigo 3.° do Decreto n." 3ü;()19, de í .lc Dezembro de 10clJi, o não nos
termos (la alínea v) do artigo 3.° deste último derreto,
euiuo foi publicudo na Urdem do Exército n. o 12, ~. li sério, do corrente ano, a nomeução (lo tououto-coronnl
de
in Cantaria Manuel Abrunhosa
de ~fatos para comandante
militar, interino, !la colónia lIa Guiné.

17) I'assa a ,;er dl'finitiva

a colocação do tenente-coroAdrinno Augusto do Figneire<lo Dormi
no ("IJlIPO <1(' tiro da ti .rr« da Carreguoiru,
para 0-; efeitos da ulinoa li) do artigo 7~.o do Decreto-Lei
n." ;~(;:;)O4:,
do ~-i do ~1aio de lD-i7.
11l'1 dI' infantaria

18) Continua

a (le. emponhar

serviço

na 3.:lo Direcção-

-(;('l'a 1 deste )Iinistl;rio
:-4('1'\ i,os
Cartogl'úti(,Ofl do
Exército o major d' infantaria
:M:irio dos S,i1ÜOH
Pire:,
TO\'O:';, prollloyido
ao actual pOtlto para o quadro
da arm'\ pela pre~ent
ONtem du 8.rérdto.
./o

UI) , -)
prOIl\I1I:í'io

nOlJleado.
a olicial

p,tra ,~ frl'(pli"llcia
i:illperior
dm; armas

do curso

para
o l:l01'\ i<;o:; no
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de Altos Estudos

Infantaria

Alexandre
de Medeiros, adido, na Guarda ~~aciollal Repuhlicana.
António dos Santos, adido, na Escola do Exército.
António João Duarte Craveirinha, do regimento de infantaria 11.° 2.
Jaime IJcrmínio
Ramalho dos Santos, adido, no Ministério das Colónias.
J OS(:· Lúcio Possidónio
da Silva, do batalhão de metralhadoras n. o 1.
Edmundo
da Luz Cunha, adido, no Ministério do Interior, na Polícia de Segurança
púhlica.
J osé ~1aria de Azevedo Galvão de Melo, adido, no Ministério das Colónias.
Manuel Albuquerque
Gonçalves
de Aguiar, no batalhão
de caçadores n.? 5.
Adriano Augusto Pires, adido, no Ministério das C01ómas.
António
Almeida Audrude,
do batalhão
dr. caçadores

n.? 8.
Ernesto

Carvalho

Durão,

<10 regimento

de iuluutaria

n." 2.
Alberto

(la Encarnaçâo

res n." 2.
Eduardo
Ernesto

Miguel,
Ferreira

Pereira,

do batalhão

do caçado-

do batalhão do cuçadoros n. ° G.
Proença, adido, no Ministério (las Coló-

ums.
Artilharia

João Carlos Oliveira de Macedo, na Fúhrica Nacional
de Munições de Armas Ligeirns.
Cipriano Alfredo Fontes, elo grupo de artilharia
contra
aeronaves
11.° 3.
Alberto
Coriolano
Miranda
du Costa, do regimento do
artilharia n. ° G.
Rubi António Marques,
do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n.? L
Fernando
Forreiru
Castelão,
do rogimen to de artilharia
pesada n.? 1.
Antero
Cavaleiro,
do rcgimen'o
de artilharia
ligeira
!l.o3.

2,' Série
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António dos Santos Vaz Barreiros,
do regimento de artilharia pesada n.? 1.
Jert'lnimo Ribeiro Tusso de Figueiredo,
do regimento
de
artilharia n. o 6.
Fraur-isco Braga, da Escola Prática de Artilharia.
Augusto do Carmo Xluchudo , do regimento
de artilharia
pesada n. o ~.
João Lídio Ferreira.
da Escola Prática de Artilharia.
Cavalaria

Carlos Alberto
do Serpa Soares, adido, no Ministério
das Colónias.
Amândio )Ialluel Pascoal Rodrigues, adido, no -:',Iinistério
(lo Interior,
na Pulici« :\Iuni('ipal de Lisboa.
Antúnio
.l onquim Ferreira
Durão , suprnnuuiernrio , do
depósito de mobilização das forças expedicionárias
s
co I ón ias.
Antóuio Fernandes
Peroiru da Cruz, do regimento de
à

cnvalaria n. o 3.
JOSt; de Faria lIintze Hiheiro Xunes, auido, no Ministério
das Colóuias.
Luis Soares de Oliveira, do regimento do cavnlaria n.? 3.
Homero do Oliveira Matoe, adido, no Ministério do Interior, na Guarda Sacional Hepubliean<l.
António Vasco da Costa. (lo regimento do cavularia n.? 7 .
•\ntónio Vaz de Carvalho Viana Crespo, do regimento
de Cll valaria n. o 7 .
.losé Lopes Ferreira da Silva: adido, no iI[inistério do
Interior, na Guarda •-acional Republicana.
Engenharia

Cahral de 1Ielo, do Instituto Prufissional <los
do Exército
(do curso anterior).
José Carlos de ArauÍt's (' Oliveira, (la 2.a Hpparti()io da
:!. a Din'C'ç'?io-Oeral dosto Minlstério.
Armando
.10:';(; .JIal'!jllOs
Girão, da Escola do Exército .
•J oão :\Ianuel Tcrcnas Latino, do batalhão de caminho"
de ferro .
•) oaquiru
.l\ n tóuio
Hodrigues
de ()I ivoir., .T ún ior, da
comissão executiva
das obras militares
oxtruordinúrras.
Daniel Xlendcs Tuvares,
(lo batalhão de tclcgrnfistas.
Adalherto
da
<Jnccic;ão Ferreira Pinto. do qwtrtl'l-gone1'al da ~.a l't'gião lllilitar.
Domingos
Pupilo
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792
Aeronáutica

Rogério Paulo do Oliveira Seixas, da base aérea TI.O 4.
Armando Correia Mora, da base aérea TI.O 1.
.J osé Augusto da Costa Almeida, adido, no Ministério
das Colónias.
Mário Alvarcnga
Rua, <ln, base a{·rca n.? 2 .
•José Ferreira
do Nascimento,
do Coruaudo-Gerul
de
Aeronáutica
::\Iilitar.
.
Administraçlio

militar

José Eduardo
Correia,
auillo, no :\Iilli~tório das Colónia".
António Il0drigo Cardoso, adido, no Ministério da EduCIU;:;W
Nacional.

:?O) Concluírnm,
com apro, eitamento,
o curso
de
comanduntos
do companhia,
q uo funcionou
na g r-ola
Prática do Infnutaria
de 9 do Outubro a 2 de Dezembro
de 19:>0, os seguiutcs

tonentos:

Auibal Marques

Cadete, do rep;imonto de íníuutaria n." .2.
:\[Ítrio do Brito Monteiro Robalo, do regimento de infan-

taria n." 3.
Gaspar

•\ntónio
Manuel

"\gostinllo

:\felo, do regimento de infantaria
11,° ;l.
Ferreira,
do r(~gimeIlto de infantaria

n.? 1(i.
.JOSl- Alves I'croira, do batalhão
José Luís de .\..1 moida Azevedo,
Colónias,
Mário Dunrte

Ferroira

Pinto,

do caçadores n." 1.
adido, no Miuistério da

do regímen to do infantaria

n." I:!,
~1) Silo IIOl1leaUOs pam a froquôncin do 1.0 turno (lo
curso de comandantes
de coinpunhia, q111' tem início na
Escola Prúticn de lufa nturiu em ~8 de Maio tla 1K) 1,
ou.lo .Iovom SOl' presentes na véspcru, UH seguintes teneutes de infantaria:

.T osé Autónio ~ronteil'o de Oliveirn Leite, adido, no ~ri·
nistério do Interior, na Guardu Nacional Ropuhlicana .
.JÚlio Heitor Liuo Forroiru,
adido, no ..lini .tério <las
ColúlIias .

•Joa!J.uilll lhullOS de Freitas, do Jmtalh:1o de metralhadoras n_o:}.
Domingos .\ndró, adido, no 1\fini:.tério das Colónias.
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João de Sintra. Canetas,
adido, na Escola do Exército.
Hernâni Noel 'I'amm Pereira da. Silva Anjos, adido, no
Ministério (las Colónias.
Eleutério Valeriano Xleliin, do batalhão independente
de
infun tarin n. ° 19.
Aruiaudo
da Cunha Tava.res, adido, no Ministério das

Colónias.
José de Oliveira Vieira da Rocha, do regimento ele infantaria n. o 1G.
Antônio José Ribeiro, do regimento ele infantaria n." 12.
Eduardo Alberto ela Silva o Sousa, do regimento de in-

fa itaria n. o 7.
António Alberto
Xlarques Moquenco,
adido, no Ministério (lO Interior,
na Guarda
Nacional J~epublicuna.
Migue! Angelo Cambruia Duarte,
do bntalhâo de caça-

dores

R. o

2.

Emiliano Quinhoncs
do Xlagulhãcs, do regimento de infantaria n.? 8.
J lIsEÍ ~\nt6nio Tavares de Pina, do batalhão de metralha-

deras n." :!.
Man uel .10. Ó Monteiro,

adido, no Ministério
na Guarda
'ucionul Republicana.
Fernando Vasconcelos
Cipriano dos Santos,
do mctrnlhudoras
n.? 1.

do Interior,

J.

do batalhão

~:!) São nomeados para a frequência do 2.° turno do
curso de comandantes
de companhia,
que tem início na
Escola Prática de Infantaria
em 1 de Outubro de 1951,
onde <ICYOIll ser presentes na véspera, os seguintes tenentes ele iufuntaria :
José Augusto
de Sá Cardoso,
adido, no _fi!listério do
Interior,
IHl Guarda
Nacional llopuhlicuuu .
•\l1t('l11io Maria Filipe, do regimento do iníuntnria n. ° 2.
João Salavessa )foura, n.li.lo, no ~lillistl'l'io do Interior,
na (1 un rrln ~ acional Iiopuhlicnnn,
Antúnio Ahueid« Gonçalves
Soares. do batalhão de metru Iluulorns n o :3.
'
Joã« P liro do Carmo ('haycs do CmTalho, adido, na
E. ('ola do l':_'t>rcito.
Orlando .\ugusto
Fonoira,
do regimento
de in rantaria
T

n. ° li.

Alltl'lIli() José I1allloS Jorge,
do batalltilO do engonhos.
Ferllando
Carneiro de ::\fagalhãe~, do regimento
de infantaria ll.~ G.
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António
Manuel Dias Falagueiro
do Sousa Teles, do
batalhão do metralhadoras
n.? 1.
Ern.esto Augusto Ramos, adido, no Ministério das Co16mas.
José Ramos Camisão, adido, 110 Ministério das Colónias.
Antenor Dias Moreira, do regimento de infantaria n.? 8.
J osé Bonito Perfeito,
do regimento
do infantaria 11.° 4.
João Baptista
de Sousa Donas Boto, do Colégio Militar.
José da Silva Pinto Ferreira,
adido, na Escola do Exército.
Arnaldo Carvalho Paula Santos, <lo regimento <le infantaria 11.° 1.
Carlos Frederico
Lopes da Rocha Peixoto, do regi.nento
de infautaria 11.° 13.
Guilherme
Henrique
da Costa, adido, no ~Iinibtério das
Colónias.
23) Continua no exercício das funções de instrutor de
esgrima
na Escola do Exército
o alferes do infantaria
Manuel (la Cunha Sardinha.
prmuovido
a tenente para
O quadro
da arma na presente Ordem do Eirército.
24) Foi nomeado para a fr(,lp10neia do curso de instrutores
do educnção física, que teve início cm () de
N ovembro de 1050, na Escola Prática do Infnntaria,
o
alferes do batalhão
independente
de infantaria
11.° 17
Rui Artur Vieira dos Santos.

2.')) Fazoru parte do centro de instrução de artilharia
de costa, adstrito
ao regimento
de artilharia de costa,
os oficiais deste regimento cui seguida mencionados:
Major

Rui Pereira

da Cunha.

Capitães:
José Monteiro de Sousa Leitão.
Luis Joaquim de Sequeira Manso
Manuel Rosndo Curm«lo Hosa.
Tenente

Carlos

Ilonriquos

Couceiro

Leitão.

Pcrr-iru Viana Dias do Lemos.

26) Terminaram
o curso de instrutores
de condução
auto, quo funcionou no grupo do companhias
de trem

.
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auto, do 16 de Outubro a:? de Dezembro do 1950, tendo
obtido a classificação do aptos, os seguintes oficiais:
Capitães:
Manuel 1faria Delgado e Silva, do regimento de
artilharia ligeira n. ° 2.
J oão Manuel Tarujo Nunes Corroia, do grupo de
artilharia contra aer011aV0S11.° 3.
Giucomino Mendes Ferrari, do regimento de infantaria n. ° 1.
Carlos Barroso Hipólito, do regimonto de infantaria
n.?

5.

'I'cncntes :
Vasco Artur 1fariano Martin», do batalhão do metralhadoras n.? 1.
J osé Francisco Soares, do grupo de artilharia contra ucronaves u.? 1.
Fernando de :\Il'lo Macedo Cabral, do regimento de
artilharia pesadu n.? 1.
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco, do regimonto de artilharia pesada 11.°2.
Jorge da Glória Dores Costa, do rogimento de artilharia ligeira n. ° -1..
Vasco 1fanuel Fernandes Coucelo, da Escola Prática de Engenharia.
~fanuel i\faurlrifl .Bravo Ferreira, do grupo de companhi-is do trem auto.
Fernando Carmo Correia Calado, do grupo do companhias de trem auto.
'
Alferes:

J osé )fontlc~ Ginja Brandão dos Santos
Viegas, do batalhão de metralhadoras u." 2.
J oão Mário de Sampaio o Cnstro, do batalhão de
cuçadores n.? 1.
Fernando 1falluel de Sá Fialho do Oliveira, do batalhão do metralhadoras n.? 1.
Fernando Guilherme Rehocho <la Costa Freire, do
Aníbal

regimento

de cavalnria

n.? 7.

Bcrum-dino :\Iargalho Soares, da Escola Prútieu de
Adlllinbtração Jlilital·.
Francisco Rego Pimeutol, (lo grupo do artilharia de
guarniçiio.
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27) Si"to nomeados
para a froquêm-iu do curso de
comandantes
ele bateria, que tem iulcio cm 28 de Maio de
1931, na Escola Prática de Artilharia,
onde devem ser
mandados
apresentar
na vósporu, os seguintes tenent s
de artilharia:
Herrninio
gola.

Duarte

António Esteves,

Ferreira,

adido,

do regimento

na

colónia

de artiluaria

de An-

autiaérea

fixa.
Manuel Niccluu cll' Abreu Castelo Branco, do regimento
de artilharia pesadu Il.o 2.
Carlos Manuel da C'ostu Freitas, do regimento de artiIhnria pesada n .? l.
.TOSI' da Mota Correia
Pires, adido, nu colónia de :\10-

çmnbiquo .
Luis de Azevedo Ferreira
(lo Moçambique.
José' Emídio Anrl r.ulo I'eroirn
.TOSlO

1[l\('hadl1, adido, nu colónia

(la Custu, da :3.a Direcção-Gernl deste Ministério.
Fernuudo
do 'Ido ::\{aI'0t!o Cnbral, do regimento de artilharia posada n." L
Hui Moira e Cruz, adido, na colóuiu de Moçumbiquc.
28) Continua a desempenhar
o eargo de delegado do
elo Exército nus proy!!:,; hípicas oficiais durante
O ano de 1\.)31 o major
de cavuluriu, :!.O comandante
da
Escola Militar do E1lllita<,:iío) Joito Eduardo
Gamnrro
Correia Barrento.

Ministório

29) São
comandantes

nomeados
para
do esquadrão,

de 1\);)1, na I~seola Prútica
mandados aproseutar
tes do (·tI valaria :
SOl'

a frequência
do curso do
tom ink-io cm -I de .Iuulio

(1'10

do Cavnlurin , ond« don

na vósporu,

os scguintes

1

tencn-

José Carlos Sisgudo Maia, da Escola Pr[ttic:l rle Cavalaria.
LU(H da Silva Rodrigues
Pena, do regimento de cavularia
0
11.

4.

Joaquim
Maria Facco Viana Barreto,
adido, na Escola
do Exército.
João da Monta Domingos (1 Araújo,
adido, 110 ()o1t"gio
Militar.
Manuel da FOll"l'rll Piu to Bossa, du regi monto d() caYalm'ia Il.o 7.
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30) Continua no exercício .las funções de instrutor <1('
e~p:riJlla na r:"ClIla (lo Exército
o alferes de cavalaria
Feruan.lo
Jorge Bente:> de Jesus, promovido
a tenente
para o quadro (la arma na presento Ordem do Exéreit»,
31) Exerce
interinamente
as funções (10 director do
ln tituto Profissional
dos Pupilos do Exército desde :!~
do . 'rtcrnbro
do corrente
ano o tenente-coronel
do e11gl'nhmia .lorgo Césur Oorn, no impedimento
do tenente-coronel
Artur
Quíntíno Ho~ado, que se r-ncontra a
prestar sorviço no butalhão do tolegrnfistas para os deitos do ~ único do artigo 71.° (lo Decreto-Lei n.? 3G:3()J,
(il- :?4 de ~[aio dl' 19J7.
3:?) Esü
do corrente
tigo 1.").0 do
do 10:H: o
Arnnha.

do lig"do do serviço desde 27 de X ovombro
ano, para os or('íto~ da última parte do arDecreto- Lei n. o :!8:40J, do B1 dp Dezembro
major do engenharia
Paulo Emílio de Brito

B:3) Foram eliminados <lo curso do instrutores
de condIH'::lo auto, durante 11 írequôncia
do mesmo curso, ylle
funcionou 110 grllpo de compauhias
do trem auto de 1G
de Outubro
a :3 de Dezembro
do lUDO, os seguinte'
oficiais :
'I'enente Octávio
Mondes Sil\'11., do rcgilllOnto de engenharia n.? :.?
Alferes .laime João Bento Vieitas, <lo batalhão indepcndento (lo infantaria

:31.) Siio
comandantes

n.? 18.

nomeado'
pur:t
de esquadrilha,

Agosto do 19:>1, na Escola
devem ser mandados :lpl'l'
tell< nteo; de (l('rOllúllti('u:

frequência
do curso do
([u(' tem inicio cm 20 do
Pr':ltiC"1 do Aeronáutica,
oudo
ntar lla \'éSpCl'H. os t-ieguintct;
ti

dI' n!i\"oira. da ha::;e aérea 11.° 1.
:'IJanucl L~)pos Jfagr , dn 3.a Diro('<::to·(lcr:ll
deste Jli nist01'io.
,JO:1O :\I(,lldes Leite de Almeida,
da La~o atÍr ':1 n.o :2.
Antúnio

.i\lbol'to

n") Conta tl antiguida<le do '('u adllal posto de&de
1.") de ,Julho de J9i~). (' lliío d( 'do 15 rle Julho de 19fJO.
o cll]liriio méllico
porbl'ia
de 3 di

\ll'túnio Duriio Loitlío, prolllo\itlo
po;'
ll1bro
corl'cnto aliO, pulJlicada
na Urdem do E.rército H.O 1-i, 2.:1 ~Ú'il', do me 'lllO uno.
.1 T()\

ao

7!18

ORDEM DO EXERCITO N.o 15

2.' Série

:3G) Encontrantso
om serviço efectivo, e não na situação de reserva, o capitão módico António Vasconcelos
Ribeiro Dias, que, por portaria de 3 do Novembro
do
corrente
ano, inserta
na Ordem do Exército
n.? 1..J:,
~. a série, passoll ~t situação
de reforma.
37) São nomeados para a frequência do curso técnico,
que tom início em 12 de Fevereiro de 193 t, na Escola
do Serviço de Saúde Militar, ondo devem sor mandados
apresentar
na véspera, os seguintes tenentes módicos:

Alfredo Alexandre

Ribeiro de Magalhães,
do 1.0 grupo
de companhias
de saúde.
José Justino do Almeida, da Escola Prática de Infantaria.
Amílcar
Aristides
Lopes Pereira Caseiro, do Hospital
Milita» Principal.
Antón io Sal vudor Alves Ferrão,
do Hospital
::\1ilitar
Principal.
Joaqll i III G onçulves, <lo Hospital Militar Principal.
Prancisco
de Castro e Sousa, do hospital militar
regional n. ° 2.
César Gadanha Freire de Andrade,
do Hospital ::\filitar
Principal.
Altino
Baptista
Pereira,
do hospital
militar regional

n.o 1.
António
Monteiro Roque Fr rrciru, do depósito militar
das forças expedicionárins
ás eolúnias.
Herculano
Biscaia da Silva, do I'lospitul Militar Principal.
Vasco António Pereira Horta Correia Martins, da base
aérea n.? ..J:.
38) SiLO nomeados para a frequência do curso técnico,
qne tom início cm 4 do Junho de 1951, na Est-oln do
Serviço V etorinário
Militar, onde devem SOl' mandados
apresentar
na véspora, os soguintos tenentes veteriuários :
Gilberto <10 Almeida Mcrulos, adido, na Guarda ~acional
Republica na.
Amadpu Antunes Vieira, lia Escola Prática de Administrnção ::\filitar.
Carlos Cordeiro Pereira, da gscola Prútica de Eng<'llharia.
39) Df'ixOII do prestar 8('I'\·i(:0 na Roparti!.'<lo <lo Gabinete deste :\fini,;trrio,
serviço do mobiliznçllo,
d(':-;d('
1::2 de Dezembro
(lo 19::'0 () capitão do servi 'o do ndmi-

nistruç.io militar, udi.lo, om comissâo
Mo<;alllbiquo~ .TO!ôl'Eduardo COITl'ia.

civil, na colónia de

2.' Série
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-10) São nomeados para a írcq uêncin do curso para a
promoção a oficial superior,
que tem início cm 3 de Janeiro de 10,-)1, os seguinte::> capitães do serviço de utlministrução militar:
Rui Pinheiro de Lemos, da 3. a Rcpurtição
ção-Geral deste Ministério.
António Baptista da Costa, do regimento

da ~. a Direcde cav alaria

n." G.
-11) São nomeados para n frequência do curso técnico,
que tum início em 1~ de Fevereiro
de 19:)1, na Escola
Prática de Administração
Militar, onde devem ser numdados upreseutar
na véspera,
os seguintes
tenentes do
serviço de administração
militar:
Felisberto
l Icnriqnes da Silveira Esteves,
adido, na coo
lónia de :\loçalllbiqu('.
João António Burros da Silva Carvalho, adido, na Escola do Exército.
José .:\Ialafaia Fc lício, adido, na colónia de ':\[oçam biq ue .
•\cúeio Dias da Silvn Alves Tavaros,
adido, na colónia
<le :\Io<;alllhiq uc.
António do Oliveira Martins, <lo conselho administrativo
da La (: ~. a Dirccções-Go cuis deste Ministério.
Amílcar Alvaro Perrciru
Monteiro, adido, na colónia de

Timor.
Iiogério Andrade
compuuhias

Ob ormont
de saúde.

Bandeira.

do 2.0 grupo

do

-l2) Chama-se
Antouiuo
(los Santos Lopes Xlurtins,
e I1~O António dos Santos .:\Iartins, o aspirante a oficial
do sr-rvico <lo ud ministruçlio
militar proiuovido ao actual
posto pela Ordem do E.L'h·ct'to 11. o 1;~, 3. a sério, de 1 de
K ovctnhro do corrente uno.
4:~) Presta serviço no centro do mobilização
do infantariu n." I:.! desde ~5 de N ovombro de 1U;)O o major de
infantaria,
na situação
de reserva,
Manuol (lo Abreu
Castl'lo Branco.
4-l) Presta serviço no q uartel-g 'noral <lo GU\'Ol'IlO :\Iilitar do Lisboa o major miliciano d infantaria, du extinto
qu:uIro especial, JOi"ié Ibilllutl(lo
Poreira, (ilie pela presente Ol'dem do Exército
tem pa,sagem
à situu(:ão do
reserva.
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45) Presta serviço na Legiâo Portuguesa
Novembro
de 1950 o C<lpit(iO de infantaria,
de reserva, Adélio Ferreira
da Silva,

2.' Série

desde

1 de

na situação

4G) Presta serviço no Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas
desde :?5 de Ir ovembro de 1\.)00 o
capitão de infantaria,
na situação de reserva, Luís jIaria
Rodrigues.
47) Presta serviço na 2." Roparfição da L"" Direcção-Geral deste l\Jinistério desde :!:3 de Dezembro
de 1950
o capitão de infantaria,
na situação de reserva,
JOSÓ
Júlio de Almeida Sobral.
48) Presta serviço na 1. a Repartição
da 3."" Dirocção-Geral deste Ministério desde 15 do Dezembro
do 1\);)0
o capitão de infantaria,
na situação de rcservu, António
Gomes da Cruz,
49) Presta serviço na Repartição
do Gabinete deste
Ministério
desde 18 de ....~ovembro de 1050 o teuen te de
infantaria,
na situação de reserva, Jesus de Deus Calado.
50) Presta serviço na Legião Portuguesa desde 20 de
Novembro
de 1950 o tenente de infantaria,
na situação
de reserva, Álvaro Henrique Antunes.
51) Presta serviço no batalhão de caçadores
H.O
8
desde 21 de Novembro de 19[)0 o tenente de infantaria,
na situação de reserva, António Agostinho Duarte.
52) Nula e de nenhum efeito a declaração 4\)) publicada na Ordem. elo Exército n.? 14, 2.a série, do corrente
ano, respeitante
ao tenente de infantaria,
na situacão de
reserva,
Jerónimo
do Eaplrito Santo Mugalhãe«, por já,
ter sido devidamente
publicada
na dcclarução
4K) d:t
Ordem do Exército n." 12, 2.a série, também do corrente
ano.
53) Deixou de prestar serviço no centro de mobilizaçã.o de artilharia
n.? 5 desde (} de Dezembro de 1\)üU
o tenente
de infantaria,
na situação do reserva, Artur
Henrique Figueira.

õ-í)

StlO desligados
do serviço <!PHdt' as datas (lIIO Jhe~
indicudas, 1I0S termos da última parte do artigo 1;)."
do Decreto- Lei 11.0 28:404, de
de Dezembro de H)iH,
ViLO

ai
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os oficiais na situação de reserva em seguida mencionados, que nas datas referidas atingem o limite de idade
para transitar para. a situação do reforma:
Coronel
desde
Coronel
desde

de
29
de
2

artilharia,
Camilo Amândio
da Ailva Sena,
de Dezembro de 19,)0,
engenharia
Pedro 1·\tI':1 Ribeiro de Almeida,
de Dezembro
de 19,jO, Prestava serviço no
couselho
fiscal dos estabelecimentos
produtores
do
~Iinistério do Exército.
Coronel do sr-rvico de administracão
militar Acácio Augusto de Al'aúj~ ~Tegrão e Sou;a, desde 2 de Dezembro do 1930.
1fajor de infantaria Alexandre Soares Ferreira
do Loureiro, desde 14 do Dezembro
do 1950, Prestuva l:!orviço na Diruccão da Arma de Infantaria,
l\1:_~jor de infantaria
Luís Alberto do Oliveira, desde 20
de Dezembro de 1050,
Capitão do infautaria António Augusto da Silva Pai, a,
desde 14 de Dezembro de Hl30. Prestava serviço no
arquivo geral deste Miuistério.
Capitão tio cuvulnria Luis do Sousa, desde 2 do Dozembro de 10,jO, Prestava
serviço nu Agi'ncia Militar,
Capitiio chofo de bunda de música }Ia,nuel Joaquim Ca-

nhão, desde 12 o.u Agosto

ue roeo,

i)~») Pre 'ta serviço na Iieparticiio do Gabinete deste
~Iini:;tú'io (::5o('<;ao elas Colónins) desde Hi de Novembro
de 10,-)0 o coronel do artilharia, na situação de. reserva,
Eduardo August» Basto Nogueira,
3G) Continua a prestar ::;0I'\'i<,;0no Depósito Geral do
:\Iatcrial de G uerru, corno dirr-ctur, o tenente-coronel
de
artilhuriu
Cúndi,lo •\.lIgusto RiJll' i 1'0: q ue, pela presonte
Ordem do Erérciio, passa il situnçâo ele reserva.
~)7) ontinuu a prestnr .or"i(:o no regimento do nrtilharia antiaéreo H.'H, COlHO pl'l':,;jdcnto do cons('lho administrati,"o, () tCllúHtt'-COI'OIlPl
d(' :tl'tilltaria
-'arlml.Alherto
~\raú.io, que pela pn'''outc
Ordem do Ji),l'hcito passa à
i:iitua~ão de 1'1.':('1'\":1,
[)S) 1> 'iXOll d \ prestm' sel'\'i(:o na nepartição
(lo Ga\t('
(1I'st<' Iini.'ltério (k~dc ] 1 <lo Noyembro dn lDi)()
o capit50 de :Ll'iilhal'ia,!la
itua(;ão d l"t'S('l'\,!t, .Jouo uo::!
...antos )la1'{1I1 s,

Jlin

802

oumor

x-

DO EXI~IWIT()

15

I

no Presídio Militar do Santarém
desde 1 de Dezembro de' 1050 o capitão (lo artilharia,
50) Presta

serviço

na situação do reserva, Alberto Frederico
Lima.

do Carvalho

(0) Deixou de prestar serviço na Rcpnrtição do Gabinete deste Ministério desde 17 do Xovcmbro de 1950
o capitão de artilharia, na situação 0.0 reserva,
José
Francisco Bulcizão do Passo.
Gl) Continua prostando serviço lia In"pocção do Serviço Automóvel o capitão do engenharia David Cccílio
Sardinha, que pela presento Ordem do E.x:éJocite; passa
~t situação de reserva.
W) Estivcrum
desligados
do serviço desde as (latas
que lhes vão indicadas, nos termos da última parto do
artigo 1D.0 do Decreto-Lei
n.? ~8:40-!, do Bl do Dezembro do 10;37, os oficiais na i'itua<:ão do reserva em seguida mcncionudoe,
quo nas datas referidas atingiram o
limite do idade para transitar para a situação de reforma:

Coronol módico Armando Macedo, desde 10 do Agosto
do 10f)(). Passou à situaçâo de reforma polu Ordem do
Exército n.? 1-1-, ~.a. série, do corrente ano.
Major do infantaria António José do -:\1atos Raimundo:
desde 16 de Agosto do 1950. Passou h situação de
reforma pela Ordem do Exército n." 13, ~.a série, do
corrente ano.
(3) Presta serviço na guarnição militar de Aveiro,
como módico, desde 17 de N ovembro de 10[)O o capitão módico. na situação de reserva, Manuel Dias Costa.
(4) Presta serviço na Direcção do Sonic:o Veterinário Militar desde ~9 do Novombro do IODO o capitão
do serviço do administração
militar, nu sitnução do reserva, José Marecos.

G5) Está desligado do
de 1030, DOS termos da
Decreto-Lei D.O 28:40-1-,
o tenente do S01'V1<;0 do
ção do reserva, Felisberto

serviço desde 2-1-de NO'·Olllbro
última parte do artigo 15.0 do
de B1 do Dezembro do 1037,
adiuinistração
militar, na situaAugusto Centono.

~.' Sêrie
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TI particilc da La Dlrccçliodesde :?:3do Xovembro do torrente
uno ° capitão do extinto quadru de oficiais do secretariado militar António Alberto Leopoldo, que pela presente Ordem do Erército pa~sou ~t situação de reserva.
na, ~.

&

1i7) Presta serviço na Direrção da Arma de Eng-onharia, corno tesoureiro
do consolho administrativo,
desde
:!5 de Novembro
do corrente ano o capitão do extinto
quadro de oficiais do 8eeretariitdo militar José Pires, que
pela presente Ordem do Erército passa il situação de resorva,
G8) Deixou de prestar serviço no Presidio Militar de
.antarém desde 2 de Dezembro do 1950 o capitão do
quadro dos serviços
de reserva, António

auxiliares
Coelho.

do Exército,

na situação

(9) Presta serviço na Agência Militar desde 11 de
Dezembro
de 1950 o capitão do quadro dos servicos
auxiliares
do Exército,
na situação de reserva, António
Coelho.
70) Presta serviço no centro de mobilização de artilharia n. o [) desde (j de Dezembro de 1K)0 o tenente do
extinto quadro auxiliar de artilharia,
na situação do reserva, Guilherme Augusto ~Ionteiro.

Ministério do Exército - 2. a DirecçAo.Geral-

3. a Repartição

71) Pensões
anuais que competem
<lOS
oficiai« Clll
segu ida moncionados.
que, nos termos do Decreto-Lei
1\.0 36:30.1, do ~4 de Maio de 1\147, transitam
pola 1'1'0sente Ordem do Exército para a situação de reservu :
Coronel

do

infantaria

José

~raria

Correia

Cardoso,

36.000: .
Ten -ntc-corcnel

de

artilharia

Carlos

.A lhorto

Araújo,

30.000:5.
Tenent

-coronel

de artilharia

CântliJo

.'\.l1gu:-;to Ribeiro,

30.000· .
Tenente-coronel
pcciul Manuol

miliciano mé.lico do extinto quadro
l Ierruonesrildo
Lourinho, 30.000tS.

ps'
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Tenonto-coronel
do serviço de administração
militar H,)drigo José Curreia Raposo, 29.1ô6tS. Tom 35 anos ele

serviço.
Tenente-coronel
do serviço IIe administração
militar Hui
Augusto tIa Silva )[eIlde~, 30.000{1.
Mt~ior miliciano de infantaria do extinto quadro especial
.T osé Raimundo Pereira, 2r>.476b. Tem 3:> anos do serviço.
Cnpitt\o de infantaria
Luís da Coo ta Azevedo, 21.0006.
'rem 35 anos le serviço, Y nre pelo Ministério das

FirIanças.
de infantaria Carlos 11nrques Lomeiro, 14.400,>.
Tem 24 anos de serviço. Vence pelo Ministério do
Interior.

Capitao

('apitao
TCIll

de engenharia

David

Cecílio

Sardinha,

15. ":3-!·~.

:?i) anos do !'ervi(;o.

Capitão do extinto quadro de oficiai>, do secretariado
militar António Alberto Leopoldo,
~0.4008.
Capitão do extinto quadro de oficiais do secretariado
militar José Pires, ~0.400·S.
Capitão do quadro dos serviços auxiliares
lo Exército
Manuel Gonçalv cs, 20.400·). Vence pelo Ministório

i)

Interior,
\

7~) Rectificada
. (' puhlic« a p('ll!'ão de rcserva : que
tPI1I dirr ito, nos termos
do §. H.O do artigo 1G.o do UPcreto-Lei
11.0 :?8:40-!.
dr 31 cip J)pz('lllhro de 10:37,
o on('ia1 ao diante nomeado, em subxtituiçâo da qnl"' 111('
foi ntrihuida pela Ordem do Exército D.O 8, 2.a série, cln
30 ele Junho do 194~;
'I'euente

ele iufantariu

João .In Silva Louro,

lJ.G(}..t.691j.

VIII- ANÚNCIOS

Escola do Exército - Secretaria
Declarações de vacatura do magistério

do

,~os termos
artigo 20.0 do Decreto-L i n." 30: 741
de 13 de Novembro
de 19-W, e das alter-ações constantps do Decreto-Lei n." nt):~;37, de ~1 de Abril de 19477
e para os efeitos do respectivo
provimcn to, faz-se público que se encontra
aborto o ('OIH'UI'SO de professor
adjunto da 12. a cadeira (Tiro de Artilharia).

2." Série
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Os candidatos

ao referido

lugar

N.o

15

devem

satisfazer

:IS

condi -õos prescritas
nos artigos 18.0 e 19.0 do mesmo
decreto
o apresentar na secretaria
da Escola,
até ;18
Ir> horas do dia H de Fevereiro
<le 1951, as suas declarac;i''!es feitas em papel selado e dirigidas ao comando da
Escoln, instruídas
com os documentos a <)118 so refere o
artigo ;P e seu ~ único do Decreto n.? 13:7G4, de 1:3
de .lunho de 1927.
E cola

do Exército,
_l"tónio

n Comandante,

~8 do Novembro
de 1950.Henriqnee da , ilra, brigadeiro.

~o.o

Nos termos do artigo
do Decreto-Lei
n.? 30:874,
de 1;~ de 1\ovemhru de 1!J40, e das alterações consta ptes do Decreto-Lei
n.? :36::1:37, de 21 do Ahril de 1947,
e para Os efeitos do resper-ti \'0 provimento,
faz-se P 11hl ico qu
'0 encontra
:1berto
o concurso
<lo professor
cutedrúti
o da 10.~ cadci ra (N avegnção Aérea. 1I10teoJ 0logia. Tiro c Outros Meios de Acção das Aeronaves).
()s
candidatos
ao referido lugar devem satisfazer ;lS
condi('i'les prescritas
!lOS artigos
18.0 e 19.0 do mesmo
decreto e apresentar
na s crotaria escolar,
até às 1f)
horas do dia :3 do Fevereiro
de 19:">1, as suas declara(;õ('s feitas em papel selado e dirigidas ao comando da
Esculu, instruídas
com os documentos a <)He 80 refere o
urtig-o :3.0 e seu ~ único do Decreto D.O 1:3:7G4, de 13 de
Junho J!' 19:?7.
Escola. (lo Exército,
O Comandante;
_1n(61110

29 de Novembro
Ileurtques

(Publl~8dO no niáriu do Governo
zembro d" 19~O).

de 1950.brigadeiro.

a.? 283, 2.' lóriO, do 6 de De-

ObItuário

l(W)

Dczerub ro

da Silca,

i - Tenente ,lc Infanta-ia,
.José Maria Pinto.

na situação

de reserv a,

1!!50

!'('tembro

11 -

Uutuhru

2li -

C. pitão do I'xtinto qur dro au: iliar de ollgeloharia
na situ. ~'ã() de re erva, EJlamillollcla~ da I.1..:I.
!tocha. l'rl'stava
serviço na J<:~('ola do Exército.
Tl'lIllnt('-coroncl
relormado
,JoalIllim Paulo
do

CarlllO.
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Tenente-coronel
de infantaria,
na situação
de reserva, José Lobo Alves de Sonsa.
»
'l4 - Capitão reformado Júlio Perdigão.
u
26 -:Major
reformado António Augusto Ferreira.
»
26 - Alferes reformado Eduardo de Noronha de Castro
Cabrita.
27 - Capitão médico reformado Carlos Roberto Xavier
»
da Silva.
5 ,-Major
reformado Abílio Aug-usto Fvrreira.
1 ezernbro
5 - Capitão do extinto quadro de oficiais do secreta»
riado militar, na situação de reserva, Alvaro
Maria Pereira, Prestava
serviço no Supremo
Tribunal Militar.
11- Major de artilharia, no quadro, Rui de ~ oronha
»
Cabral da Câmara.
11- Tenente
do quadro dos serviços auxiliares do
»
Exército, no quadro, Rafael Henrique Alpalhão.
14 - Coronel vetcrinárto
reformado
João Henr-iques
»
Barroso 'I'ierno.
20 - )[ajor reformado António Luís Pestana.
»
»
22 - Capitão reformado João Carlos de Sousa Maia.
30 - Capitão de cavalaria,
no quadro, José Salomão
»
Levi Martins.

Novembro

13 -

RectlflcaçOes

N a Ordem do Exército n.? 14, 2." série, do corrente ano, a ]1, 711,
I. 12.', onde se lê: «capitão», deve ler-se: «tenente»; 1. 19.', onde
~J Iê : -teuente»,
deve ler-se: «alferes»; 1. 29.', on de 'e l ê: ...~lagiola», deve ler-se: «Maglolo»; a p. 722, L 40.', onde se lê: «capit"io», deve ler-se: «major»; a p. 732, 1. 30.' e 31.', onde se lê: «Alberto», deve ler-se: «Adalbertoe ; a p. 743, l. 35.', omle ~e lê:
"Portos», deve ler-se: «Pastor»; a p. 7-15, l. ]ô.', onde se Ir,: «CaI cita», deve ler-se: «Carita ...

Adolfo do Amaral Abranclies Pinto,
Está conforme.

o Ajudante-General,

MINISTÉRIO

do Exército

Ordem

2.-

N,O 16
o
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30 de Dezembro de 1950

Ministro do Exército manda publicar, para conhecimento e execução no Exército, o seguinte:
1-

Ministério

mUDAnçAS

DE SITUAÇAO

do Exército _LI üireecão-üeral

«

2.& RepartiçAo

Por portarias de 17 de Xorembro de 1[J50:
Abatido ao efectiv o do Exército, por ter :-;itlo ulistudo
na Arrnadn, no posto de Hep;untlo-tenente médico, o alferos miliciano médico , em disponibilidade,
do 1.0 grupo
de companhias
de saúde, Fernando
Augusto 'I'arouca
.Ia Silva, devendo ser considerado nesta situação desde
:? <10 Outubro de 104~L
(Anotada

polo Tribunal

de Contas

em 25 do Novembro

~[ula O d nenhum efeito a portaria do
Hl;)O, publicada na Ordem do Eo-ército
(lo corrente ano, na part« respeitante
ciano médico Manuel Garrido Viana,

ti('ado ,que o mesmo
nistério

11\ do Junho de
n.? \l, :.?a sério
ao tenente milipor so Ü'1' veri-

oficial niio regressou
na mesma portaria.

ti 08tO

}'IIi-

na (lata referida
(Anotada

polo 'I'rtbunal

Cousidorndo
apresentado
ao
por ter deixado de prestar

Colúnias,

de 1950).

o tenente

de Coutaa

em~,j

serviço
serviço

mili.-iuno módico

do XovemiJro

do 1~50).

deste ::\finistério,
no :\linistl\1'io (11tH
l\fallul'l

Garrido

Vianu, devendo ser considerudo
Ilc~ta situa~li() desde
:.!!) dl' :\fal'<;o de 1!l!>Oc ficando lia situacilo do dispo-

nihilirlude.

(Anotada

1'.10 Tribunal

de Cont ... em 28 de Novembro

de 1950).
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Oficiais milicianos de reserva
Capitão do serviço de administração
militar, do centro
do mobilização
do serviço do saúde n.? :?, Alvaro
Duarte de Sousa Marques;
tenentes médicos. da hrigada n.? 3 de caminhos de ferro, Joaquim do Moura
Relvas o, do contro do mobilização do serviço do saúde
n. o ~, António Augusto Geraldes Cool ho, António J oaquim do Oliveira, Manuel de Faria Cardoso do Araújo,
Francisco Manuel da Fonseca o Castro, Alfredo Viriato
Lopes
e António Cerveira o alferes do serviço de
administração
militar.
do centro do mohilização
de
administração
militar n. o 1, Raul Cardoso ~Imleira.
todos milicianos
licenciados
nos termos
dOR artigos 25.0 o 2G. o do Decreto 11.0 3G:304, do 24 (k Maio
de 1\)47, por terem atingido o limite de idade. devendo
ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde
11 de Outubro,
1 do Agosto, (i do Novembro,
:20 de
Agosto e :?(), :?1, 17, H o 11 de Julho do l!l,)O.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contns

om 25 de Novembr-o

de 24 de Novembro

Por portaria

do 1950).

de 1950:

Adido

Alferes
miliciano do sorviço do /1(1ministração militar,
do 2.0 grupo do companhius do subsistôncias,
na situação do licenciado,
nu colónia de Moçnmbiquo, ~\bL'1
Mário <Ia Silva Spinola, por ter sido nomeado para
desemponhur
uma comissão (lo serviço militar. (1epcndento (lo Ministério das Colónias, na referida colónia
do Moçamhiquc,
1l0S termos
da alíuon b) do artigo 0.°
do Decreto
1\.0
de 7 do Dozr-mbro (10. 1\)46.
devendo
sor considorado
nesta situação desde li) (1<Janeiro de 1949.

so.oi«,

(Anoturta

POI'

portarias

polo 'I'r lbun al <10 Contns

de

om 2n do No,ombro

de In:lO).

1 de Dezembro de 1,950:
Adidos

'I'oncntes : do infantaria, do regimento ele infantaria n. o 1 .
.T oüo António Cnmacho Lopes Cardoso; do regimento
do infantaria

n. o 4, Francisco

Filipe

Dentinho;

do ro-
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gimonto de infantaria
n. o 11, J oão Afonso Moita' do
regimento do infantaria n. o 1~, Lopo Sobral Casan~Ya'
do batalhão independente
de infantaria
n.? 18, Joã~
Pereira da Silva Pardal, 0, do batalhão de caçadores
n." 10) Afonso Carlos Pinto Salgado e, de artilharia,
do regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, António
Ruivo Ramos 1', do destacamento
do forte do Alto do
Duque, João de Deus 1foura e, alferes: de infantaria,
do regimento de infantaria n.? 1, Alfredo Amílcar Barbosa Coelho; do regimento de infantaria n. 011, Eduardo
dos Santos Calado Capela; do regimento de infantaria
n.? 1:3, António Arnaldo de 1Ieneses Conde da Costa
Pereira Rodo; do batalhão de caçadores n. o 6, Américo
Esteves Nunes e Manuel Morais ; do batalhão de caçadores n. o 9, Herculano
Cardoso; do batalhão de caçadores n.? 10, Tito Amândio de Faria, e, do batalhão de
metralhadoras
n, o 1, Hermínio
Carlos Trigueiro Chichorro e, de artilharia,
(lo regimento de artilharia antiaérea fixa, .I oão de ..Almeidr e Noronha de Azevedo
'outinho, todos milicianos,
por terem sido nomeados
para desempenhar
comissões de serviço dependentes
do Ministério
das Colúnias;
o décimo na colónia de
Timor, os primeiro,
segundo, quarto, quinto, sexto,
décimo terceiro e décimo quarto na colónia de Angola
e os restantes
na colónia de ::\Ioçambique, todos nos
termos da alíneab) do artigo 3.0 do Decreton.0;~6:019,
do 7 de Dezembro de 19-:1:6,devendo ser considerados
nesta situação, respectivamente,
desde 13 de Novembro,
10 de Outubro, 1 de Xovembro, 4,1,17,17,17
e 17,
3, li, 17 e 17, G e 17 de Outubro, 1 de Agosto e 17
de Outubro de 1050.
Tenente
de infantaria,
<lo batalhão de caçadores n.? 8,
Américo Murti us Duro (' alferes do cavaluria, do regimonto de cavalaria 11.° 7, José Afonso Antunes Pala.
o, do 'oh'gio ~Iilitar, ~uno Humberto
Gama Lobo
Vitória, todos milicianos ; o terceiro por ter sido nomeado adjunto do mestre de educação física, interino,
do referido Colégio, por portaria de 6 de Outubro de
1050.
os restantes por terem sido requisitados
para
desempenhar
comi 'soes de serviço dependentes
do Ministério do ] nterior, na Guurdn Nacional Republicana,
devendo ser considerados
n sta situação, respectivamente, desde 1 de Dezembro,
10 de Novembro e 17
de Junho de lK>O.
(Anotada

pelo Tribunal

cio Contas

0111

23 do Dez ombro d e 1950).
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Baixa do serviço

Alferes:
de itV'antaria, do batalhão
de caçadores n.? 5,
Manuel João Cardoso ele Meneses ~forais e, de cavalaria, do regimento do lanceiros n.? 1, Alvaro Serrão
dos Santos e aspirante
a oficial de aeronáutica,
do
centro do instrução e treino de pilotos aviadores milicianos, Augusto Peres Sales de Carvalho Salgado, todos
milicianos, nos termos da última parte do artigo 3. ° do
Decreto-Lei
n.? 28:4()4, 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 29
e 20 de Julho e 20 de Agosto de 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Contas

em 23 de Dezembro

de 1D~0).

de 15 de Dezembro de 1950:

Por portadas

Adido

Tenente miliciano do serviço de administrução
militar,
do rogimonto de infantaria n." 10, Feliciano do Nascimento, por tor sido nomeado para desempenhar
uma
comissão de serviço dopendcnte do Ministório das Colónias, na colónia de Angola, nos termos da alínea b)
do artigo 3.0 do Decreto n.? 3G:01U, de 7 de Dezembro
de 194ü, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Novembro de 10.-)0.
(Anotada

polo Tribunal

de Contas em 23 de Dezembro

de 1950).

Oficiais milicianos de reserva

Tenentes
milicianos médicos, do centro do mobilização
do serviço de saúde n.? 1, Alberto Pereira de Carvalho e, do centro do mobilização
do serviço do saúde
n.? 2, Eduardo Valença e, do serviço do administra<;ltO militar, do centro do mobilização
de administração militar n. ° 2, Salvador Romeiras da Costa, todos
Iicenciados,
nos termos dos artigos 25.0 o ~G.o do Decreto n. ° 36::304, do :?4 de Maio do H)4:7) por torem
atingido o limito do idade, devendo SOl' considerados
nesta situação, respectivamente,
deste 13 o 4 do Dezembro o 18 do N ovembro de 1950.
(Anotada

pelo Tribunal

de Coutns em 23 de Dezembrc

do 1950).
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por portaria de 17 de Dezembro de 1950:
Baixa do serviço

Capitães : médicos, Tomé de Lacerda, Romão Ferreira
L tl~ João Pulido de Almeida, J OSÓ Augusto Castelo
Branco o Castro, João de Oliveira Carvalho, AlIJerto
Moreira da Rocha Brito e, farmacêutico,
João Avolino
Cortesão o, tenentes . médico, António Sampaio Maia
c, cirurgiões
dentistas,
António de Macedo Vilar o
Abel Martinho do Sousa Alves, todos milicianos do
reserva, nos termos do ~ 5.° elo artigo G1.° do Decreto
n. ° 12:017, do 2 de Agosto de 19:!G, por terem atingido o limite do idade, devendo sor considerndos nesta
situação, rospoctivamonte,
desde 14 do Dezembro, 18,
18, 17 o :3 de .l.Tovomln-o, 19 de .Iulho, 13 de Agosto,
9 de Dozoinhro, 1\) do Setembro o 11 do N ovombro
de 19;)(). (Anotada pelo Tribunal de Coutas em 23 dê Dezembro de 19GO).

Por portarias de 20 de Dezembro de 1950:
Considerados
nprr-sontados
ao serviço deste Ministério,
por terem deixado de prestar
serviço no Ministério
das Colónias.
o primeiro
na colónia do Angola,
o
quarto na colónia da U uinó c os rcstnntes na colónia
do )[oçalllbique,
os tenentes milicianos (lo infantaria,
adido", Durval Filipe do Passo Gomes Ribeiro, Emiliano Alfredo dI' Vasconcelos ~1('nesl's 'Monteiro, Armando J[aria Diouísio
e António l\laria Sotomaior
Noto, (Ie\ endo ser considerados
nesta situação, respectivuinonte, dr-sdc :2 (II' Dozomhro ele 1930, 18 do .Iu]ho de 19fC, 1~ de Janeiro e G do Novoruhro elo 19;)0,
fitando todos nn situa<;ão 11(' disponihilidnde.
(Anotada

pelo 'I'rfbuu al do Cont ae em 2:1 de Dezembro

de 1%0).

Abatidos ao efectivo do Exército, por torom sido alistados n o comando das rcsorvus do marinha, nos termos
do artigo 1.0 do Decreto n." 3i:02;>, de 24 do Agosto
til' H)-H3, os alferes milicianos de artilharia,
do rr-gilJll'nto do artil haria Iig('ira n. o 1, .J os(, Fernandos
\T CI1tura da Sil\'tl P, do grupo ele C'spo('iali~ta", Fj(lnardo
.:\Iartil\~ dos ~antos, drypndo
Sl'r ('on"iderados
neHta
situadio, rt'~]l('cti\"tunent(', dosde 1i) (lo ~\g()st() o 25
dr .Iulho do 1\);)0.
(Anotada

pele Trluunnl

d. COlltns em 23 de J)ozem!Jro

d .. 1950).
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Baixa do serviço

Tenontes:
de artilharia . .T osé Augusto Ferreira
da Silva
e João Dias Cardoso Júnior e, alferes: de infantaria,
Luciano Mont' ~\1vcrne de Sequeira,
de artilharia, .J oão
Pereira
Barbosa, Arnaldo Júlio Quintans de Abreu o
Eusébio Augusto :\[onrào e, de cavalaria,
T'omás de
Gambou Bandeira,
todos milicianos do reserva,
nos
termos do § 5.° do ,lrtigo fi1.° do Derreto n.? 1:!:017,
de 2 de ~\gosto do 1\):26, por terem atingido o limito
do idade, devendo
ser cousidorudos
nesta situação,
respoctivmnentc, desdI' G do Agosto, :2G de X ovembro ,
5 do Sotembro, 8 de Outubro, 3 de ~'oYl'lllbroJ 17 do
Setembro
o 21 de Outubro do 1%0.
(Anotada

pelo T'ribuual

do Contas

em ~3 de Dezembro

do l~:'O).

Nula O de IlOIl!lUlll oloito a parto da portaria de 9 do
Junho de 1950, publicada
na Ordem do Exército n." 9,
2. a série, do corrente ano, que paSKtl a oficial miliciano
do reserva () tenente miliciano do infantaria,
do centro
de mobilização
de infantaria 11.° 19, Jaime tIl' Albuquer-

quo Gcncalves.
(Anotada

pelo Tribunal

Oficiais milicianos

de Contas

em 23 de n,,,,,mJJrú de 1%0).

de reserva

uo

Tenontes : do infantaria,
coutro d(' !llo])ili7a;;ào de
infantaria
n. o 1\), ,}aime de Albuquerque
(Jon<:a!vo;;
0, de engonluuiu,
do centro de mobilização
de engenharia n.? 1, Ricardo Graçn e, do centro de mobiliza<;lLO do engenharia
n." 3, Vir-ente Tcmudo de Castro
e, alferes: de infauturia, (lo centro do mobilização de
infantaria
11.° 1, :Uanllo1 do Abreu :\fo("pirn; do centro
do mobilização
<lo in íuutarin n." li, .Josó :\fnnuel Barbedo Gallumo o, do centro do mobilização
de infantaria n.? 13, Rafael Marques 0, do cavalnrin , do centro
de mobilização
de cuvn luria 11." :~, Hui da Silva Garcês, to(los Illili('iallo~, nos termos dos artigos ~~).o o 2l;.0
do Docroto-Lei
!l.O :3G::30J, de ~4 <lo M;lio de 1UJ7,
por h'rum atingido o limite <1(' i!lade, don'ndo
SOl'
considerado'!
nesta sitlla('üo, respoctivamente,
desdo
11 de Setembro, 1 dll . 'o\'t'lllbro,
!) do Rl'tl'lllbro,
7 dl' Dt'zombro, :3 do . 0\ embro, I::> de Ago to o ~7
do Julho de lD;)O.
T

(Auotllda

polo Trlhunnl

d. COlltas om 2:) de D""'D1bro

do 1950).

ORDEM

2.· Série

DO EXERCITO

io

N.o

11- PROMOÇOES
Ministério

do Exército-I.a

Oirecção-Geral-

2.a Repartição

Por portarias de 31 de Outubro de 1950:
Promovidos
aos postos o m seguida, mencionados,
para
unidades
quI' lhes vão indicadas,
uos termos
do artigo 33.0 do Decreto
n." 2.l;:3G3, de 22 do Abril de 10B2,
O~ sC'~uilltcs
furriéis e ';I)lda.[os cad!'tps:

:IS

2. o grupo de companhias de saúde

_\spiruntl's
a oficial milicianos
IlIédico~, os furriéis niili('i:lIlo~ dI! ';<'1'\ i('o do saúdp Pedro Pereira
Coutinho
dI' ~'11I"a Hl'fo'li,,'s C' .Toao .\ \ ila de Matos, contando
a
:lntigllidadl'
d('sdo 0 cio Fevereiro
de 1\);)0.

Regimento de cavalaria n. o 3

_hpiraJltL'
a ofi(·ial iuilicinno do cnvalarin,
em disponihilidade. o soldado
cadL'tl', do l'l·~illlellto d(1 infuuturia
n." J, .losé Luis Pais Cortê», r-uutuu do a ll11tiguidadl\
d('sdo 1B de Ago"t() dl' H);)ü.
Regimento de cavalaria n. o 7

Aspirauto
a olieiul miliciano
de 1';1\ ala!'ia, CIII .lispnnihilidal[I', o soll,ado
cadotc. do regimento
de iufanturia
11.° 1, .Io
Adriano Corte Real Buiscl do )1(\]0 Ro dri~lIC~, eoutau.lo
a unti 'uidade
desde 15 de' .\gosto do

I'

19jO.

o

Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Aspiruntos
a «fiviul miliciauus
d!' noronáurlcu,
CIII disponihili.ludc.
os suhln.lo
cadete . .Alo. nu d rr- Faro Barro , Fuu to Br:llldao Andrade
O :-:;ih a I' I'alllo Martills
'odn" da Costa li'reir«, ('Illlt:llldo a nlltigllidadt'
de~do

:!1

,iL,

()lI!uhrn

(IP 1~);)O.

2.0 grupo de companhias de saúdo

Aspir:tnt

oficial mili('iuno Illl'·di('o. CIII disp"llibilidad!',
lIliliel:1llo .Ju;ll{uilll l\.lIgelo d() Carllll) Trill('untando
a uliti·, lIidadl' dl·>;dt' n de' Fl'\ t'l'l'il'll
fi

u flll'ril"

dado,
ti\' l~'J

.
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ele 1de XOl"l'mbro de 1950:

Coutando a antiguidade

desde 1 de ~o\"('lllhro

<10 1930:

n. I

Regimento de infantaria

O

Alfcros
m iliciauox do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de infantaria
Carlos Mário Ale. .undrino lIa
Silva, Pedro Nuno Culinns Correia, Raul Lourenço
Tomás e Américo Teixeira
de Santa Cruz.
Regimento do infantaria

n. o 2

Alferes
milicianos
do infantaria,
milicianos
do infantaria
António

Oi'>

uspiruntox a oficial
da Cruz Uosa Bap-

tista e Carlos Bento Correia.
Regimento de infantaria n.O 3

All'crC'!'> miliciano
do infantaria,
o aspirunto a 06('ia1 r.iiliciano do infantaria
Munucl Juaquim Martins do Sousa.
Regimento de infantaria

n. 4
O

Alferes
milicianos
de infantaria,
os uspiruntc« a oficial
milicianos
do infnntariu
Jos« Gonçalves
Frade
BarilO
o Fernando
Hui da Silva Amorim.
Regimento de infantaria

Alfcrr« miliciano d(\ infantaria,
lir-iuno de infantaria
António

n. o 5

o aspirante
Ribeiro

Regimento de infantaria

n oli('ial
dos Nantos.

n. o 6

Alfe 1'(' S milicianos
(]l' infantaria,
os uspirantos
milicianos
do infantaria
Anastácio do Amaral
Aguiar
Saruicnto
o DOlllingos António
Pires
Regimento de infantaria

mi-

a oficial
Campo
Franco.

n. o 8

Alj('r!'s
milicianos
dI' infuntm-in , ()~ aspir:1ntl's
a oficinl
milicinnos
de infantaria
Joaquim
('oclho Nantf)~, Fr<lllcisco Alves de Olivoiru (' Alberto
Noguciru
til' Aruújo ,
Regimento de infantaria n.O 9

Alferr», milicianos
<1e infantaria,
rnilicinnos
<1<,infantaria
.loaé
António

Ilcudall

Fcruuudt-s
Guimarães

os aspirantl's

a oficiu]
l',t\ u o ,
<los flalltos
Valente,
II -nriquo
o Adrinuo
Fidalgo
::\fartills.
1111 (joi'ta
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10

Alferes
milicianos dr infantaria,
O~ aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria Fernando de Magalhãos, ApoIinário Dias Claro, ~\gostinlt() Alves Fardilha,
Diamuntino Real (' Alberto Maruodo (la Cru»,
Regimento de infantaria

n.· II

Alfl't'('s milicianos de infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
do infantaria
:\fário Augusto
Fernandes
Reis, :\[:Iuriec Fruneis ~-unos, Joaquim Leandro Figueira Dias, Domingos Luís da Costa Ribeiro, Afonso
:\!podcs, .Iean )[aril' Filiol dr Raimoud, Jorge Figlll'irpdo dI' Aguiar Costa, Mnnu 1 (Iomes F'err eirn o Nocl
da Nilnl Pinto.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alfcromiliciunos (!P infantaria,
os aspirantes a oficial
milicianos dI' infantaria Arnaldo Augusto Alves, Hcrl.nulcr AllH'l'to (I:, l"i1\-a Fre itas , António Faria Pimoutel dI' :.\lorais FOllS('C:t,
António Teles das Neves
(' B\'!'ll:lll!lo Augusto til' Pi'na Aniarul :\fendos.
Regimento de infantaria

Altere
milicianos dI' inluutnria,
milicianos
de infantaria
Luís

Mot«, .J osé

Fpl"ll<lIl(ll''';

I'

n.· 13

os aspirantes

a oficial

Guilherme
da Iiochn
Bernardo .I()s<,de Carvalhuis

Gama.
Regimento de infantaria

n. o 14

Alferes milicianos
de infantaria, os nspirantes
milicianos
tio infantaria
Carlos Guimarães
c Frnncisco Jlolltpiro Vulcnte.
Regimento de infantaria

a oficial
Loureiro

II.· 15

Alferes milicianos
de infant.uia.
os uspir antes a oficial
miliciauos
do iufuutnria )fúrio de Oliveira da Silva
Pires, .J 0~1O Castro Furrciru da Sil va ;'\[onÍ!'il'o, J Oi:iÓ
Alherto (Ie Can ai !to IIolll'iquci:i A1\'('8 du Rio, Fran·
cisco do Carvalho
Yalério
~[ostanlillhu,
Francisco
.José Domingos Jorge de Carvalho, Jlúrio Dius Pat.inho e Rpnato Lili' Carnt!lto Sequeira Azevedo.
Regimento de infantaria

.\lfercs

de infalltaria,
(lo infantaria [núcio

milicianos

milieiallos

n. o 16

os aspirantes
a oficial
Coelho 01'\'ulho, '1'00-

ounsxr no Exímcrro

SlG

doro Joaquim
reiro, Leonel

N.o

io

2.' ~érie

I'ereiru, Eug(·nio Eusébio Lopes GuerJorge Calheiros o .lOS(" Domingos Jn-

neiro Neves.
Batalhão independente de infantaria

n. o 17

Alferes
miliciano
do infantaria,
o aspirante
a oficial
miliciano
do infantaria
Fernando
Artur
Peixoto de
Oliveira.
Batalhão independente de infantaria

Alferes

n.· 18

milicianos

de infantaria,
os nspiruntcs
a oficial
milicianos
do infunturiu
Xlnuuel Inácio Botelho de
:\[o!o e Humhorto
de :\[edci ros Ca mura Botelho de
Viveiros.
Batalhão independente de infantaria n.o 19

milicianu do infuntariu,
Iiciauo de infantaria Gonçalo

Alferes

o aspirunto a oficial mi~ uno de Xlatos ~ oronha
T

T

da Câmura.
Batalhão de caçadores n. o I

Alferes milicianos
do infantaria,
os aspirantes
a oficial
miliciun os de infanta ri a .J OSI~ j[artins
G onçul ves, Emílio César
Gur<;üo de Xliruuda Rolvns e .Iouquim
Adriano Pais llrnnco Pereira :.\10ta.
Batalhão de caçadores n. o 2

•

Alferes
milicianos
do infantaria,
os aspiruntos a oficial
milicianos de infuntaria Armando dI' .\llllcida
Camolino o Sousa, Hernâni
Forrciru
de Seabra Coelho o
Ribau, .1osl'· Pedro O ucdes ~[ttl'hado ~. úpoles do \T adro
Santa Marta O Manuel Carlos Júnior.
Batalhão de caçadores n.

O

~

.ALferes milicianos

<.k infunturiu,
os nspiruntos a oficial
milicianos do infantaria
Ahilio José Vnlverdc, Cllr!OS
Luís .Hol'l'ira O António 1\[alluel Veiga.
I

Batalhão de caçadores n.O 5

Alft'I'Os

milicianos
de infantaria,
os asp iruntes fi oficial
milirínnos
cio infantaria
JOS("
M.umcl Snbido Ribeiro
da Costa e Fruncisco Teiuudo Cabral ::\lo!lcalla.
Batalhão de caçadores n. o 6

Alferes milicianos
do infantaria,
os H"pil'<Intos a o!lcial
lIlili('innos de infantaria :\Ianuel Diollísio. }[aullol Gerahles X unes o J osó Frallcisl'o Lino.
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de

caçadores
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n.· 7

Alferes
milicianos
do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de infantariu
António Domingos (lo Sousa
O Audrade
O José Saruiva.
Batalhão de caçadores

n.· 8

Alferes

milicianos
de infantaria.
os nspírnntos a oficial
milicianos
do iufanta rin António
da Silva Gonçalvos,
YítOL' Prazeres
do Suvoral Rodrigues,
Acácio Cortês
Cabrita e Joaquim I'or oira Tavares Correia.
Batalhão

de caçadores

n.· 9

Alferes milicianos
do infantaria,
O~; aspirantes
a oficial
milicianos de infantaria António Alves da Silva; Antúnio Alves :\Iorcira Barhosa, Adélio Oliveira Campos
e António
dos ~alltu' Correia.
Batalhão de caçadores n.· 10

Alferes

milicianos

do infantaria,
os aspirantcs a oficial
.Ioão Baptista
do Sousa :\fenCt;OSFalcão, Alvaro da :Sih'a Frutas Palllleirae Alvaro
Manuel Pina do :\lurais Queiró«.

milicinnus

do jnfanturia

Batalhão de metralhadoras

n." I

Alferes

milieiunos de infantaria,
os aspirantes a oficial
milicianos
do infnntaria Fcrnuudo Augusto da Costa
SOllto o Moura, Cláudio João Felglleiras
da Silva
Caolho da Ilorha O J onquim .J OILO Delgado 13atalha.
Batalhão de metralhadoras

n.· 2

Alferes
milicianos
do infant.uia,
os aspirantes a oflrial
miliciano'
de infantaria
.J{Js,í E![sio Hodriglles 'l'raIhão, José Joaquim Ríbeiro da Fonsoca, .\1anut'1 Emídio Fróis Carrusca, .Ionquim Dento das N O\'l.'S o .J osé
Fernando
(lo Oliv oira Amarnl.
Batalhão de metralhadoras

n.O 3

Alferes miliciano de infantaria,
o nspiraute :1 oficial miliciano de infantaria
José ~I[ll'io Fernaudcz
Forreira.
Batalhão de engenhos

Alferes milicianos do infantaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos
do infantaria
Feruundo Alves ~Iartins, Al-
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berto Dias de Sousa Rio, JOtLOJosé Fernandes,
::\fúrio
Veiga Fialho, Luis Filipe Fernandes
da Silveira Lorena Ermida e Alfredo de Jesus Bento.
Batalhão de caçadores n.v I (Angola)

Alferes miliciano de infantaria,
liciano de infantaria
Carlos
da Fonseca Teixeira.

o aspirante a oficial miAlberto
Santa Bárbara

Batalhão de caçadores n.o 3 (Angola)

Alferes miliciano
de infantaria,
o~ aspirantes
milicianos
de infantaria
Albino Fernandes
Fernando
Arrobas da Silva.

a oficial
de Sá e

Regimento de artilharia ligeira n. o I

Alferes milicianos
de m-tilhuria, os aspirantes
miliciano H de artiharia Hui Vil ares Cordeiro,
Manuel Pardal e J osé .T acinto Sales Madeiru.

a oficial
Jacinto

Regimento de artilharia ligeira n.· 2

Alferes milicianos
de artilharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de artilharia
Adolfo Ferreira,
Fernando
Matos Fernandes
do Oliveira, Cusimiro Rodrigues
e
António Vicente Coimbra.
Regimento de artilharia ligeira n.· 3

Alferes milicianos
de artilharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos
de artilharia
Humano Caldeira
Câmara,
José de Oliveira Claro, ~\ ntónio Bernardo
da Cruz
Horta, Vasco do Matos Preto e ::\lanucl Rodrigues
Ferreira Jacob.
Regimento de artilharia n.· 6

Alferes miliciano» de artilharia,
os aspirantes
a oficial
milieianos de artilharia ::\[ú rio Mellort Mondes e J oaq tlim
Alcobia da Silva.
Regimento de artilharia pesada n.· I

Alferes milicianos
<lo artilhurin,
os nspiruutos a 011('ia1
milicianos do artilharia
Vítor Manue!
unes Barroso,
.JOSt' Rochn Monteiro Limão, Jorge Elmnuo
'arvalho
Tuvares Ramos e João Lu is Machado Toste.
Á

T

Regimento de artilharia pesada n.· 2

Alferes miliciano do artilharia,
o aspirnntc 11 oficial miliciano de artilharia
Rui Guedes de Carvalho.
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Regimento de artilharia
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pesada n.· 3

Alferes milicianos
de artilharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos de artilharia Fausto Gcnçulves Pureza, Luis
José Ferreira
Figueirinhas,
Cândido
Jorge
Simões
Ferreira
Correia e J08(\ Eduardo Abelairo Dinis.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n.· 3

Alferes milicianos de artilharia,
os aspirantes
milicianos
de artilharia
Eduardo
José de
Pereira 7Ifa cha do , António Francisco
Soares
Fernandes
Figueira
e •\ntónio Duarte Vaz
Regimento de artilharia

antiaérea

a oficial
Lacerda
Pinto de
Milheiro.

fixa

Alferes milicianos
de artilharia,
014 aspirantes
a oficial
milicianos
do artilharia
.J oão Martins de Azevedo e
Silva, Carlos J OS!'· Teodoro Baeta Camacho, José Manuel )lagalhães
Bastos d(' Macedo, Luís Alfredo Branco
Ferreira,
Rui Azevedo Vaz, Carlos Manuel Iglésias
Ferreira,
Mnnuel )[acc do Franco, António Corroia de
Sampaio Castelo Brunco, Alberto Jorge Ribeiro Aldim,
.1oaq tlim do •\guiar Pereira Cabral, António LUÍt-l de
Seabra Palmeirim, Aurélio António Martins, ..\bel1\farques Ribeiro, Gonçalo Pereira Ribeiro 'I'eles, Zósimo
.J oão Pimenta do Castro do Rego, Tomás Macaulay
)10r1>oy Júnior,
Nuno Vieira Bustorff Silva, Mário
l íarvin ~facias • Tunes, Munuo] António Pereira Ryder
da Costa, Edmundo Pereira Cardoso Franco, Manuel
~fenues da Cunha Marques Saraiva, Manuel Sampaio
Amaral, Francisco
António Godinho e Armando Antunes de •vlmeid«.
Grupo de especialistas

Alferes milicianos do artilharia,
os apirantes
a oficial
milicianos de artilharia
Hui Pinto Ricardo o Joaquim

Pedro Pereira ..\ maro.
Regimento do lanceiros

n. o I

Alferes miliciauos do cavalaria,
os nspiruntos a oficial
milicianos de cavalada António Augusto Mascaronhas
Piedade
Farinha,
::Uanuel .J osé Florindo
de Oliveira,
António dos Santos Amoroso e l\[anuol Gonçalves

Gameiro ,
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Regimento de lanceiros n.O2

Alferes miliciano de cavalaria.
o aspirante
ciano de cavalaria Hui Ferreira.

a oficial mili-

Regimento de cavalaria n. ° 4

Alferes miliciano de cnvalnria , o aspirante a oficial miliciano de cavalaria António Ferreira
Quintas.
Regimento de cavalaria n.O 5

Alferes milicianos
de cavalaria,
os aspirantes
milicianos
do casalaria
António Alexandre
Domingos Soares Magalhães.

a oficial
Pinto e

Regimento de cavalaria n. ° 6

Alferes milicianos de cavalaria,
os aspirantes
a oficial
milicianos de cavalaria Antúnio Capelo da Silva Romão de Figueiredo e José Ramos dos Santos.
Regimento de cavalaria n.· 7

Alferes miliciano de cavalaria, o aspirante a oficial miliciano de cavalaria Adoliuo ;\fanuell\Iartins
Contrcirus.
Regimento de engenharia n. o 2

Alferes milicianos de engenharia, OR aspirantes a oficial milicianos de ongenhuria .Ioão Lcovigildo Couto Duarte
de Castro Gulmurâes
elo Melo Figueiredo,
José do
Azevedo
Sonsa, Alexandre
da Fonseca Leitão T 'ixeiru, Armando Luís Marques Moreira . .Toaquim Vieira
da Silva, Fernando
Adalberto
Ferreirn da Fonseca, .
Carlos Alberto Ouimarües de Oliveira e Hui Mnrqucs
Andrade.
Batalhão de tclegraflstas

Alferes milicianos do ongenhnrin, os nspir.urtos a oficinl
milicianos
de ongcn lurriu José Inácio
Sarmento
de
Vaseoncelos
e Castro e .JOS(; .Iolio Lúcio Avelino.
Batalhão de caminhos de ferro

milicianos do engenharia, os aspirantes a oficia I
milicinnos de engenharia Fernando Jo~é Brochado de
Mirundn, Arménio
<tomes dos Santos Silva e .Ioão

Alferes

Gomos

N unes.
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Grupo de companhias de trem auto

Alferes milicianos de engenharia,
os aspirantes
a oficial
milicianos de engenharia
Francisco
Ferreira
de CampOR, Alfredo Jaime Pelouro de Almeida Valvordo e
José Pires Castanho.
Base aérea n. o 3

Alferes miliciano do serviço de administração
militar, o
aspirante
a oficial miliciano do mesmo serviço Francisco Maria Guedes Teixeira de Aguilar.
1.. grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, os aspirantes
a oficial milicianos médicos .1úlio Nunes Coelho, Luís Manuel de
Freitas Teixeira Dinis, Fernando Gabriel Pinto Coelho
Afonso e Fernando Rarge(las Guerreiro Nunes.
2.° grupo de companhias de saúde

Alferes

•

miliciano!'

cianos médicos

médicos,

António

os aspirantes

a oficial mili-

do Campos Felino de Almeida,

José Diogo Soares Pereira Queirós e Rafael António
de Sousa <.. 'aixoiro.
Alferes miliciano farmacêutico,
o aspirante a oficial miliciano farmacêutico
.T OSI\ Joaquim Imaginário ~10nteiro.
I.· grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos
do serviço de admiuistração
militar,
os aspirantes
a oficial milicianos, do mesmo 6el'\"1\,0
Luís Lopes de Campos Ferroira, Alvaro António Ferreira da Silva, Manuel Pereira de Meneses, Orlando
1Ienriques dos Santos Ferreira
e Rui Manuel Fortes
Monteiro.
2.· grupo de companhias de subsistências

Alferes milicianos
do serviço udministrução
militar, os
aspirantes a oficial milicianos do mesmo serviço Acácio
Peroiru (Ionçal H'S ~IaIlSO, Afonso .T OSI' de ~1iraudu
Santos 1l0\H~1l, António Martinez Valadas Preto, António Pires. António Manuel de Pina Mascarenhas,
Armando
Luis de Carvalho Mornis, Artur Fernandes,
Artur PiIP:-; Marques Jfaia, Ernesto Júlio da Cunha e
fi:í. <1(' Carvalho Vusconcclo:
J oaq uim Píssarru, .J OS(·
Manu«] de Sousa Pereira .. JÚlio Pedro Cabrita, Lázaro
Costa Correia o Hui da éosta e Silv« de (In rvallto.
(Visadas pele Tt-lbuu al de Conta" em 30 do :\OYOlObro
de 1950. Silo
dovldo. emo luuicutos , nos termos do Docreto n.o 22:267).
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P01' portaria de 24 de Xovembro de 1950:
Contando

a nntiguidudc
Regimento

desde 1 de Xoypmhro
de infantaria

de 1950:

n. o 1

Alferes miliciano dl' infuutnrin , o uspir.mto a otir-inl miliciuno d(' iufnnturia
Luís Filipe L()[lPs Baptista
~Iartins,
Batalhão

independente de infantaria

n.O 19

Alfore« miliciano do iufantatia,
o a~pirante a ofieial ruili«iano de infantaria
HOi!:<"['ioMuximino
Figueira
da
Si lva.
(Visada polo Tribunal do Contas em .10 ele Xo vembr o do 1950. Silo
devidos

cmol umeutus , nos lermos do Doeroto

11.0

2:!:257).

Por portaria de 30 de Novembro de 1950:
Contando

a antiguidade

desde 1 de Novembro

Regimento de infantaria

do Hl50:.

n,O I

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
uspiruntes a oficial milicianos de infantaria,
cm disponibilidade,
António Simões da Silva, António Lopso
Parada,
J oão ~farcelino dos Heis Pontes, Fruncisco
Ferreira
Dinis,
.T osé .:'Iraria de Araújo :\fargarido,
Carlos Alberto Tiago Proença e .António Barroco da
Rocha Dinis.
Regimento de infantaria

n.· 2

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
om disponibilidade, Raul J OH(~ Gomos Polágio, .J oão Emílio Baptista Rosa e Luis António Moutinho do Vasconcelos
Dias.
Regimento de infantaria

n.· 3

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade, Domingos Aníbal Pinto de Sousa, Henrique
César Monteiro dos Santos l\lota, TOIllÚs Ferreira
dos
Santos
Gouveia, Venâncio
Miguel Valente,
Antero
André Palma Antunes,
.JO"{I Marcelino
Orrico ] Iortn.
Frnncisco
('<IIna('l1o Cnmpnniço c Ilornünl :;\Caltê' Ro(lUO (los Santos.
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Regimento de infantaria

n.O 4

~\_lferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade
os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
J ORÓ Maria Guerreiro
Custódio, J oSÓ Alberto Soares Chaves, Liberto Soares Espinha e Filipe
de Sonsa Júnior.
Regimento de Infantaria n.O 5

Alferes milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidadc, António :\Iora Ramos, Acácio Veloso Lopes
Gaio) Fernando
Carvalho de Vasconcelos,
Fernando
Manuel Palll'ada Vilas Boas Bravo, Jo:io Vasco Maria
.Torgo da Silva, Joaquim dos Santos Chambino, João
Gunlberto
Correia Aruújo o Vítor 'I'oiné Simões Car-

neiro.
Regimento de infantaria

n. o 6

Alferes milicianos

de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspiruntos a oficial milicianos de infantaria, cm, disponibilidade, Eduarclo <la Hu('ha ~latos, Rui J osé Alvares
de Almeida Martins, Louis Georgcs Ferreira da Cruz
Krug, Armando Júlio Ribeiro Rodrigues, André Garcia da Silva e Henrique de Araújo Jorgo.
Regimento de infantaria

n. o 7

Alferes milicianos

de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
Luciano Justo Ramos, Rogério Jorge Castelo, Francisco
José Marçal X UllOS Périe, Adelino
Augusto Marqu-e do Almoidn, Fernando Moreira Henriques Serrano,
1\ ntónio Inácio Correia Botolho de
Sousa, Justino da Rocha Correia, José Joaquim Brito
Ribeiro Vasco c Carlos Alberto Gomos.
Regimento de infantaria n. o 8

Alferes milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
os
uspirantes a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
Joaq uim Guilherme
da. Costa. Rebolo da
Cunha Iieis, José Augusto Soares Fernandes,
Fernando
Alcldio Leito da Silva e Costa, Adolfo Félix Nunes
Ferreira, Armando da Purificação Voríssimo O José
Marin do Castro Salazar.
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n.O 9

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidadc,
Joaquim
Fernandes
Ribeiro dos Santos,
António Augusto de Almeida Sobreiro, António Frederico Morais Cerveira e J oão da Costa Neves.
Regimento de infantaria

n.· 10

Alferes milicianos de infantaria,
om disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria,
em disponibilidarle, Alexandre J 0::;6 de Mirunda Soares Peroirn ,
Luís Gonzaga Roque Jerónimo, Edmundo Ramiro I'ereira, Carlos Rodrigues
de Sousa Costa o António
Luís Rebocho de Albuquerque
Muchado.
Regimento de infantaria

n.· II

Alferos miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
o
aspirante
a oficial milicinno do infantaria,
em disponibilidade,
Américo Sovorul.
Regimento de infantaria

n.· 12

Alferes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos do iufnuturia, em disponibilidadc, Elisário ~ernt da Costa, Herculano Pedro
Chorão de Carvnlho, José Pires Lopes de Azevedo,
Luciano Vieira, Armando Gonçalves,
António Afonso
Amaral, Delmiro Bneta Lopes Cortês, Orlando Alvos
Pereira de Carvalho, .Io aquim Emílio do Amaral Cabral
e Manuel de Campos Vilhena.
Regimento de infantaria n.O 13

Alferes milicianos de infuntariu,
cm disponibilidade,
os
nspirantcs a oficial nriliciunos do infuntarin, em disponibilidade,
Adolino Augusto Miranda Andrade, Pedro
José Relvas Pena e Adalberto
José Morais Fnlcâo.
Regimento de infarrtaria n.· 14

Alferes
milicianos de infantaria,
em disponibllidnde,
os
aspirantes
a oficial miliciano" de infauturia, em disponibilidade,
Leonel
Augusto
de Almeida
Abrantes,
Bernardo
de Lacerda
Cal-rnl de Vasconcolus
Doutcl
Figueiredo
Ra nneuto, .J oüo L uís P('J"PiJ"a Y f'ign o José
Francisco
do Souto.

io
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n.O 16

Alferes milicianos de infantaria,
cm disponibilidade,
os
nspirantes
a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Vulentim Lopes e .Ioão Eduardo da Costa

Mendonça.
Batalhão independente de infantaria

n.O 18

Alferes miliciauos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, cm disponibilidudc, Manuel Justiuo do Sousa Almeida, Rodolfo
Pires do G ouvciu e l rhano Cordeiro da Silva,
T

Batalhão de caçadores n.O 2

Alferes

miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
o
aspirunto a oficial miliciano do infantaria,
em dispouibilidade, .J osó Campos dos Santos Viseu.
Batalhão de caçadores n.O 3

Alferes
miliciano
de infantaria,
em disponibilidude,
o
aspirante
a oficial miliciano <lo infantaria,
em dlsponibilidudo, António ~Iaria Tenreiro do Moruis o Castro.
Batalhão de caçadores n. ° 5

Alferes milicianos de infantaria,
em dispouibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos do infantaria,
em disponihilidade,
:\Ialluol Amândio Correia do Campos Mendes de Oliveira,
Mário Nogueira do Almeida, João
Xlanuel Cota Agostinho
Dias, Fernando
Manuel de
Oliveira ~ oronliu, Aníbal de Almeida Cunha, Bernardo
•\ ntónio da Costa de SOIl~a 1\f acedo, Bultasar Leito
Iiebclo de Sousu, Francisco .Iosó Carmona Lourenço,
.J osé ~\ lberto 1 evos Unto, J OH(\Celestino TIiboiro dos
Rumes o Carlos Teixeiru de Quoirós Peroiru Mascarenhas do Lemos.
T

T

Batalh ão de caçadores n.· 6

Alíurcs
milii-iano do infantaria,
em diRpollibilidade,
o
aspirante
a oficial miliciano do infantaria,
em dispouibilid.nle , ...Yntónio ?líal('ata Julião.
Batalhão de caçadores n. ° 7

Alferos wili('ianos di' infantaria,
l1isponilJilid:H]p, os
aspir.iutes a oficial milicinuos ele infantaria, om disponiliilidudc,
António ~[Hrtins XeH\S, .\nUJtlio Paulo de
(\1l1
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.T OSt' André Pereira

Monteiro,

Ambrósio

e José

dos Santos

Batalhão de caçadores n. o 9

Alferes milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade,
Alexandre
Herculano
Martins Costa o António dos Santos Braga.
Batalhão de caçadores

n. o 10

Alferes
miliciano
de infantaria,
om disponibilidade,
o
aspirnnto a oficial miliciano do infantaria,
em disponibilidado , Alfredo Luís de Carvalho.
Batalhão de metralhadoras

n. o I

Alferes milicianos do infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos elo infantaria,
em disponibilidade,
António
da Assunção
Ribeiro,
António
Pereira de Vilhena Gonçalves da Cunha, Va:-;('o )Ianuol Moreira Bordado, Jorgo Ricardo da Conceição
Vieira, .T osé Luís Corroia Brandão de Melo, Llouriquo
Manuel Ruivo Reis Pinto, lIIanuPl António Afonso
Correia Monteiro,
Josó Dias Marques, J osé Joaquim
elas K evr-s Martins, João Forrnosinho COl'W!I do Melo
Breyner Porcirn, Alberto Lamego Barbosa Braga, José
Alves Pacheco o Nuno Corroia Loire Bolrnar da Costa.
Batalhão

de metralhadoras

Alferes milicianos do infantaria,
aspirantes
a oficial milicinuos
nibilidado , Armando
Garrido
Aníbal \r entura Seco.

n. o 2

em disponibilidade,
os
de infantnrin , em dispoGomeR de Carvalho
o

Batalhão de metralhadoras

n. o 3

Alferes milicianos do infantaria,
cm disponihilidudc,
os
aspirantes a oficial milicianos de infantaria,
cm disponihilidadc,
Abtlío Herculano Araújo Tomé Ramalho,
Alfredo António de Carvalho Lajes, António Aguiar
dos Santos, António ~vscenso tio Mngalhâcs, Fernando
Barbcdo Marq uos Valente,
.J osé ~\ugusto Ribeiro da
Graça O JOHó 1Iol'eira Guorner.
Regimento de artilharia ligeira n.O I
Alferes milicianos
elo artilharia,
em disponibilidude,
os
aspirantes
a oficial milicianos do artilharia,
em disponihilidatle, Jorge António Rodrigues de Araújo, Ale-
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xandre Pereira
Frade,
Analido da Silvn Guerreiro,
Alexandre
do Carmo Guerreiro,
José Francisco
Martins Chicuu,
Armando
Sérgio de Assis Figueira
do
Paço, Alvaro Afonso de Oliveira Ilonriquos, Fernando
Rui Gonçulvcs ~oqueira Cantinho, JORl' Francisco Cal(loira Castelo Branco Cordovil, Rodrigo Xavier da Cruz
e J osó Henrique Ferreira
do Castro.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 2

Alferes milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos do artilharia,
em disponibilidade,
Fernando
Ferreira
da Silva o Sá, Luís
Crespo de .~lbuquerque,
Alexandre
Xlanuel Pinto Ferreira, .J OSl' .Ang~10 Moroirn de Sousa Pereira, _Alberto
Pinto Vulojo. ~\ngC'lo I'ires da Concoição , José Saramago Bonifácio, .los!'· Eduardo Barreto Marquos do
Castilho, António :\[arrlue8 Correia o Vale, Eduardo
Baptista
Fernandes,
Luis Augusto
Carretas
Barata,
Carlos Alberto Soares Bordalo e Bornar do J oão Lopes de Calhciros e Xícnesoe da Silveira O Albizu.
Regimento de artilharia

ligeira n. o 3

~\11'e1'e8 milicianos
de artilharia,
em disponibilidudc,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em disponibilidade,
Edmundo
António
<los Santos Ferreira,
José Júlio Cr:1YO Silva, Raul de Sousa Leito de Almeida, Fernando
Viuna Rodrigues,
Carlos Alcobia
dos Anjos, Jorge Xlourão Souchet, Fraueisco
Manuel
Pereira
Quelhas
da Sil va, J cão Manuel Magalhães
Rodrigues Pereira, bolino Ferreira
de Barros, Ruben
Proença
do Freitas Ribeiro, José Miguel ~Iorcira
),Iac-B1'ide Fernuud os, I Iorlandor
Filipe Marques G[1lhano, Alexandre
Mauuel Arnout
de ::\f('Jl(lOI1<;a,Júlio
do Fundo Gruujo, Germano <la Assu.nçiio Carneiro,
Pedro
José Guerra
Ferreira
Dias, 1'OIllÚS l\[aria do
Rosário <la Câmara Rebolo de Andrade,
Rui do Ma«o do Fcmandos,
Gonçalo
Arlindo
Alves <la Silva
Araújo,
António 'I'cixoira
da Silva, Artur Josó de
Oliveira e Pinho, Vítor Eduardo Pimenta Rodrigues,
J oS(\ Teotónio Lima, J 0"<\ G abriel <1<' Sousa Guimarã!',;, .\(I1'inno de Pinho ::\forgado, Fpl'lHlIldo .\Ug'lIsto
Salltos e Castro, Duarte
-,-Tunes GUllla, ()dú\io
1\1artins Duart<' Ferrpil'<I, .Yitor Josó da Costa, Jaime
Carlos BorgC's, .J OSÓ Pedro CoI ares Pereira Tglé·sius
do Oli\'C'ira e J\ntúnio Emí(lio da Ril\':! \hr:l.:1Í('s.
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Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
n.
nspirnntes a oficiais milicianos de artilharia, cm disponihilidadc, Fernando Rodrigues Leitão, António S:ll('.'
Machado, António Serafim Fr-rreiru Machado, Joaquim
Alves Pereira, Alfredo José 'I'oixoir» da Cunha Motn ,
J0;10 Jacinto Pacheco Vioiru . .:\bnuel António Silvestre
'roi_'eira, João JOS0 (la Costa Baptista, Jo"é da Fonseca, António Luís Soares Pcrr-ir« Queirós, Hui Eug('llio 1I1<1r<]u('8(ln Cunha Morcir« do Carvulho Pinto,
.Iuiruo Artur Lopes 1\[urrjlleH (ln Sotto .:\laiur, lIanud
Trigo Esteves Baptlsta e Xorbcrto .:\la1'<jues do ..·as('imonto.
Regimento de artilharia

ligeira

n. o 5

Alferes milieiunos do artilharia,
oin dispouibilid.ulc,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia, OJII disponibilidade, .Ioii o Nuno dos Heis, César Augusto Monteiro Simões dI' Carvalho, Fcrn.uulo Manuel de ~\rag;lo
Forrr-ira, Renato Raul Dantas Barreto, Fumando de
Matos Broguoiru, Fcrnnndo lkirão Goulart dI' Brito .
•lorgo Gama Prazeres, iI[anuel Agostinho dos Santos,
Francisco
ilfanuol 'I'rigo Delgado O Hruno 'I'ritsch
Con tucr Pon'l'a <lo Castro,
Regimento de artilharia

n. o 6

Alferes milicianos
de urtilhm-in, em disponihilidadr-,
o
nspirnutea a ofi.cial urilieiunos 11(' artilharia, ern dispouibilidnd«, Leonardo .Iosó do Sousa ilI{'ruje, Orlando
Pedro, Vítor .Ionquim }\[oroirn, ~\rtur OUl'rreil'o dn
('arlllo, TOllo Vaz Brites ::\loitil .. 10ão ":\Ilastúcio Freire
Pim ntol tI<> úpolns de Can aJILO, ~fúl'io Antóllio Parreira Ho~a, Ferllanuo
::\falll)j"
), l'ITiío Pir s de l'un'alho, FernandL) ,"oloso LOJles (taio, \rgontino .\lltónio
l"ralleisco, .Tono) I01ll iquos do ::-;Oll_a Bit Por('ir:l, Carlos .<\zu\'(·do HodJ'iglle~l .Júlio, LlIíl-' M'llllH'l de \lOlt'ida
Botelho e Fl':tlleisco .Torg( iI[nrtill .
Á'

Regimento de artilharia

pesada n.O I

Alferes milicianos
(lo artilharia, "111 tlisJlonihilidade,
os
tlspirantf's a oneial llIilici:lIloS li :Irlilhllria, C!lI dli:i]lnnibilidtlde, Aerí~i() 'rt'ndillha do Sampaio ..'IIne~, António Alexandre
Agrela OO!l('ah'cs, .Artur llí(lio
:acadurn C:lbr:tl .<\ires Trindad\'. ('"rIos Fl:'l\ jo .Al\'aroz GodillllO .:\Iorc;ra (1:1 FOll"CCtl. Cal'lo~ Luis C.me

ue
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lhas Correia, Carlos Pedro Buraona <la Fonseca Pais
do Brito,
Carlos Sertório
Sena Pereira
da Costa,
Duarte X uno Coe1110 Lemos, Fernando Alberto Vieira
da Rosa e Moreira de Lemos, Fernando
Álvaro de
Franca Pereira, Fnruando .J orge Serrão do Paria Poreira Nunes, Flávio Heis Neves, Francisco
Humberto
Bottino
de Sousa Botto, Ismael Baptista
Pimontol,
.J orgf' Gonçalves do Paiva Ferreira, Jorgo ele Meneses
Alves e Sonsa, JOSl\ Baptista dos Santos, José Sousa
de Almeida Pinto de Oliveira, Júlio José Veloso Hodriguss de Abreu, Luís J[alluel Lobato de Faria Santana, ~rnnuel António Correia do Pinho, Pedro Anselmo :\Iarques (ln Silva, Pedro Vitorino
Morales de
los Rios do ..\ velar Fróis, Hogério ~~unos dos Santos
e 'I'clruo Augusto Pereira Alvos.
Regimento de artilharia

pesada n.· 2

Alferes milicianos de artilhnria.
cm disponibilidade,
os
aspirnntes
a oficial milicianos de artilharia,
cm disponil ilidade, Homero
<la Costa Branco,
..\lber·to José
Calem de Sousa Cnrneiro, André António Figueiredo
Peixoto Braga, Aniceto dos Santos Duarte,
António
J orae Taveira Guimarães, Antón ia Tavuros Almeida,
Carla
Manuel Lopes Leal, Eduardo Pores Moreira:
Jorge Luí ... Guimnrães
Pinto da Silva, José Coimbra
~laga.lltiie· da Cunha, .Tósé da Yeip:a 'I'eixeiru Lopes,
J o. l' J oílo do Se [unira Leal Sampaio da j óvoa, Josó
Medeiros de Barros Botelho Coelho Mourão, Manuel
j[aria Sampaio, j1arcolo J Ienriquo Moreno Ferreira.
:\Iúrio ..vugusto Fonseca Yidip;al, Renato do Sousa Silva
e , it e António Xavier Borges d" AzC\ odo ..
T

Regimento de artilharia

pesada n. o 3

cm disponilJili<1ade, os
de :lrtililul'ia, 0111 dispolIihilidade,
António ~\ugu. tu Paradinha,
;\.Jltónio do
.l\lmeida .AILu<[uerque O Ca ·tro, Ol , ilI ,\Itll·rico ::\farqut's, .José Aires Hodrigu('8 Pereira,
Rui Mário da

Al1er('s lllilil'ianos

aspirallte;"

Sih'a

do artilharia,
a oficial milieianos

Gah·üo,

.lorge

Fernando

llIut'edo c Sou~a, Gui-

lherme

A up;mito de Figueiredo o Yeiga. Hui Lopes da.
Sil ya, (3 UiUlOl'mo tia ~il\':t ~[end('~ P~'rciru, José Luís
Caetano. Lidllio • er,dilll ..\.raú_jo ~il\'a, Franri,,('o José
,la SilYIl (;uilllarZlcs, l"<:'rnando da I<'onso":\, (;arloR
}'PIT('ira ~;.mti..'1gu, O~;\'ald() 1 ibeiro Pcliz, .José Uontil
Poreira
LiLúrio, Domingo
d.l ('ut:ita Faria ~1nehado
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Ribeiro, José Francisco da Fonseca, Joaquim
Martins Quelhas, Alcino Lourenço Valadas,
Henriques da Silva, José Miguel dos Anjos
J osó António Beleza Moreira, António José
Teixeira, Alexandre do Almeida Garrett e
Gonçalves Freire.
Grupo de artilharia

2.' Série

Dionísio
Emídio
Araújo,
da Yoiga
Custódio

contra aeronaves n.O I

Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do artilharia, em disponibilidade, Carlos Pereira de Azevedo, António dos
Santos Cardoso Simões Leal, Delfim Manuel Albuquerq uo do Amaral do Sousa Reis e Main Soco, Armando Rego Ribeiro dos Santos, António Luís Murtins
Serrenho, Carlos Carvalho do Barros, Manuel Dia"
Pore ira Baptista, Artur José Estanislau Jardim Soares
de Gouveia, J 0110 Henriques Botelho Cardoso, J oito
Paulo Dupuich Pinto do Castelo Branco, Amaro da
Cunha Martins, Álvaro Valadas Potorsen, António
Malheiro Sarmento, J osé dos Santos Neto, Américo
Rodrigues, António das Dores Pinto do Mesquita, Rui
Manuel Marques Teixeira, Gilberto Edmundo Cunha
de Almeida, Albino Alves Pereira de Carvalho, J osé
Filipe Lopes do Rosário Nunes e Francisco Nunes
Garcia.
Grupo de artilharia contra aeronaves n.O 2
Alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos de artilharia, em disponibilidade, Júlio Campos Bcrboran, Nuno de ~forais
Beirão, Maximino das Nevos Vilas Alvarez, Hui 1\1anuel da Silva Santos Gonçalves, Manuel Alves Tuvares do Matos, Frederico Rosado de Sousa Pimentel,
Carlos Mourc Pulido, Francisco Xavier Basílio, J oaquim da Silva Torres, Artur Abílio Duarte da Cruz,
Hui José Fernandes Caldas, Francisco Pereira Cordeiro do Sousa, Filipe Lobo de Mesquita, Manuel
Amigo Figueiredo, Carlos Manuel Lagoa e Sá, Carlos
Jorgo da Costa Banal, João Duarte Gonçalves Ramos,
José Gomes Pinhurunda, Manuel Guerra e Cunha,
Josó Joaquim Ferreira Mayer, José Aprigio dos Santos
Matos Gomes e Fernando Cristóvão Xavier.
Grupo de artilharia

contra aeronaves n,O 3

Alferes milicianos de artilharia, em dispcnibilidade, os
aspirantes a oficial milicianos do artilharia, em dispo-
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nibiliJade, João Matos do Nascimento,
Manuel da Silva
Brás. João Paulo de Xlatos, Amílcar Gil Alves, Carlos
Domingos
Ferreira
Torres, Manuel de Oliveira Dias
Lopes, Elísio Romariz dos Santos Silva, Hernâni Ernesto Aguinr' Seabra da Cruz, Carlos Salvador Nieto
da Silva Guimarães, ~Ianncl Ferreira dos Santos Pato,
Fernando Vasconcelos
Nascimento da Fonseca, Fausto
Francisco
dos Santos Oliveira, J OSÓ Maria Pignateli
Sena Belo de Queirós Ataído e Lemos, Rodrigo Moreira Azenha, Luís Manuel de Jesus Antunes, António
Augusto Pires Sangalho
Júnior e Carlos Manuel Pereira da Françu Dória.
Grupo de especialistas

Alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em disponibilidade, Francisco
J osé l\loralos de los Rios de Castro e J OSÓ Brús Frade Granjeio.
Regimento de artilharia

de costa

Alferes milicianos
de artilharia,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de artilharia,
em disponibilidade, Manuel Joaquim Culheiros da Costa Braga,
Duarte ~Tuno Laboreiro
de Vilalobos Mendes da Costa,
António do Nascimento
Teles, J osé Manuel da ~\ssun<,'ão Fernandes
Xlurtins, Alberto Manuel Ribeiro da
Costa Vilaça, Aníbal Ribeiro Júlio Drumond, Fernando
Baptista Pardal Monteiro, António Vicente de Sequeira
Leal ~ampaio
da Xúyoa, Alberto Castanheira
Dinis,
Alberto Llonrique Antunes Gardé e José Hermínio 1\1acieira Dias.
Regimento de lanceiros n. o I

Alferes milicianos
do cavalaria,
em disponibilidndc,
os
aspirantes
a oficial milicianos de casalaria,
om disponibílidudc, José Augusto Araúj o Tito Mnrtins, Jorge
Alfredo
Lopes
do Carvalho,
Carlos Manuel Nunes
Duarte o Fernando
Leal da Costa.
Regimento de lanceiros n. o 2

Alferes milicianos
de cavalnrin, cm disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de cavalaria, em disponibilidade,
Pedro António José Bracourt Pestana de
Vasconcelos,
Carlos Bernardo
::\lendos Paulo, Vasco
~raria do Queirós Ataíde o Lemos ::\Iartins da Cunha
c J oão Pedro de Oliveira Colares Peroira.
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Regimento de cavalaria n. o 3

Alferes

milicianos
de cnvaluria,
em disponibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos de cavalaria, em disponihilidade, Joaquim Pires Naves, Francisco Inácio Varela, João Sá G arção e Luls ~1aria Ornelas Bruges de
Oliveira.
Regimento de cavalaria

n.O 4

Alferes milicianos
de cnvalariu,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de cavnluria, em disponibilidade,
Manue] Duarte Tuvares Ferreirn de Lima,
Manuel José Pereira de Andrade,
Hafael de Oliveir-a
Neves DUCJ.ue, Pedro Ernesto
Rodrigues
ele Abreu,
Eurico
Hermínio
Correia
Monteiro,
~Iúrio Adriano
Burguete Mondes Lopes e Joaquim Renato Correia
Pinto Soares.
Regimento de cavalaria

n.O 5

Alferes miliciano do cavalaria,
cm dispouibllidadc,
o aspirante a oficial milicinuo de cu vnlnria , em d isponibilidade, Alberto Manuel (1:. Gama Lobo Sa1()l11a Reis.
Regimento de cavalaria n. o 6

Alferes
pirante
lidade,

miliciano de cnvularin, om disponibilidade,
o a<;a oficial miliciano do cavalaria,
em disponibiHui Manuel Vilar

Saraiva

Valente

Perfeito.

Regimento de cavalaria n. o 7

Alferes milicianos
de cavalaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos do cavalaria) cm disponibilidade,
Onrlo« Anjos Dinis -:\lagalh1les c Meneses
Vilar, António Luts Facco Viana Barreto, .J oão Carlos (il' Freitas
Teixeira
Dinis, Luis Elluardo dr' Almoida Campos Soares de Oliveira, Fernando, 'irgaclo
ele Azevedo :\fOlules, :JIúrio Carvalho Brito das Vinhas,
1). Agostinho
<lo Sonsl Coutinho, Hui .Jaillle Correia
do Melo, Amândio Augusto Guorra Junqueiro e José
?\Ianuel do Almeida Campos Soares de Oliveira.
Regimento de cavalaria n.O 8

Alferes

(lo CH\ alaria, em disponibilidade,
os
a oficial lllili("iano~ de cavnlarin. CiI! di I!0J oâo Afonso do Almeida Carnoiro, Xlanuel

milicianos

aspirantes
nibilidade,

Luz Torres
JlacIoz.

da Co .ta e :\Ianuel \Tit1ul .A1)1'oU J.\ l(,'uda
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Regimento de engenharia n. o I

•\ lferes milicianos de cngen haria, em disponibilidade,
os
aspirantes a oficial milicianos de engenharia,
em disponihilidade,
Carlos Alberto Matos Fernandes Franco
de ~uusa, .JOSt; Lobo de Almeidn Melo de Castro,
•\rlllan(lo Pereira dos Reis Mirunda, H aul da Si h-a.
Borges Fontoura,
Joaquim Luis da Cunha e Silv-a
Cardoso, Armando Henriques Baptista Gomes do Sá,
Joüo ~r1nuel de Contreiras
J[aia, Fernando Manuel
Lo pes Serra e .J osé ~Ticolau Pires Correia.
Regimento de engenharia n.· 2

Alferes milicianos de e.1gcnharia, em disponibilidu dr , os
aspirantes n oficial milicianos
de ongonharia,
em disponibilidude,
.l osé Peroiru Caldas Augusto Guedes,
Firmino Puga Gonçalves Costa, Ramiro tia Silva Teixeira. Laurentino
.\gostinho de Almeida, Manuel dos
Santos Pinto Sorrão, Jnime Xlanuel Succna Reis, Antúnio da Silva Lopo' Roseira C José Luís Homana
Yn I'ga '.
Batalhão de telegraflstas

milicianos do t'ng'011lnria. cm disponihilidudc,
os
aspirnutes a oficial milicianos do cngonlnn'iu, cm disponibilidade, José de ~liJ'a Nunes jlexia, José Nobon de
Xloura Ferreira,
Francisco
• 'a\ ier Augusto da Concoi (:rio.• \ n tónio Correia Pin to, AI huno ::\1artins Humos,
)f:!I1lHÜ Bran Ião Iiocha,
Alfredo Borges Coelho, António Pe.lro Rolriglles,
Vasco jfanuel f;o\lsa da Oawa,
\'a<;('o .Jo~<'· Có~ar Ro"!) jlace lo Caryalho Ribeiro,
. .\ugu"to ('lcmente
'" tIa Co~ta •. Josl' JfulIllcl da
.\lltÓ1110
Costa ::\Io'ltciro Cnn iglieri PeJroso' o Teotónio .José
Forrcira Bl'tl\'o.

Alferes

Batalhão de caminhos de ferro

AIf'l'i'C" mili(·jano'i do eng;\ nllaria, em di.,ponibilidrulc, os
aspir:mtt',· a ofi('ial milicinllos <1c' cngcnh:lrin, elll di,;ponibilidadc .. Joaquim .JoS(· 'l'a\'ares Pr,u!o de C:lstro
o .Jaime .JÚlio JIellrjque~ dc ~Ienc,.Os ü Ya~(·ollcelos.
Grupo de companhias de trem auto

.\lfer(>8 mili\'ianos do
aspirante
a ot1cia!
porlilJiliuade. jfúrio
.\ntónio Lalltlcrect

('lll disponibilidndt"
os
lIlilici,mos do L'ng0tdtnria, llll di,,de ~nIldt· Lope'" P S 'oa Jorge ('
Ca(lima.

ellgl·nhal'ia.
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Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Alferes milicianos de aeronáutica,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de acronúutica,
cm disponibilidade,
Eurico Manuel Lopes Magro o Fernando
António Fadiú Franco e Santos.
I.o grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade,
(JS aspirantes a oficial milicianos médicos, cm disponibilidade,
Orlando Augusto Lopes, Alvaro :Mateus Ferreira
de
Matos, João ~raria Castro de Lacerda,
Pedro Eurico
Correia Lisboa, Luís Albano da Fonseca e Silva Garcia
de Curvalho,
Humberto
:Sérgio de Brito .\YÔ, Hélio
Cardoso Flores Brasil, Artur de Xlolo ~toniz Iiibciro
de Castro e Corto Real e Xlauuel G omes do Carvalho.
_\lferes milicianos Jarmncêuticos,
em d ispouibil idade, os
aspirnntos a oficinl uri licianos farmacêuticos,
em disponibilidude, Joaquim António de Barros Polónia, Telmo
Toi: oiru do Figueiredo
e XUllO António de Carvalho
Esteves da Rosa.
2,0 grupo de companhias de saúde

Alferes milicianos médicos, em disponibilidade,
os aspirautos n oficial milicianos médicos, em disponibilid ade,
('arlos
Barão Pereira,
Camilo Raposo do Amaral,
Paulo Afonso Henrique
Botel ho, Pedro Pereira Couriuho de ~ousa Hofóios, Fomaudo
Manuel Rocha do
~h'Jina.
António Edgard Xt'ISOIl Vonturu da Cunha,
Armando l Icnriques Guedes de Olivoiru 'I'avarcs, Casimiro .\guC'dn de Azevedo, José Pinto do Barros e
~ranllcl Hodl'igues Cardoso.
Alferes miliciano far macôutico , cm disponibilidudc,
o aspirante a oficial miliciano farmac~uti('o,
(\Ill dispollibili(lade, .Jo~6 .\lIgusto de Oliveira (iarndho.
Secção do depósito do pessoal do sel'viço veterinário

militar

Alferes milicianos
\'ctcrin{trios,
em dispollibilidLlIll'.
os
a~jliruJltel:\ a 011eia1 miJieianos \ctorinúrioH,
em tlisponibilidadc, Fernando
l'al'tlotio Pai:-;ano, .T oüo Pinto Ho(lriglll's, .Joaquilll Lilll:t Pereira, Luis Albedo Pereira
Ha po~o, ~Iúrio do X aSCiJlll'llto :'Iraria, :'Ilanncl Francisco
Dias (' Paulo .JOSI\ Je Cal'ndho Vidal.

2," Série
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1.° grupo de companhias de subsistênclas

Alferes

milicianos

do serviço de adminisn-açâo militar.
os aspir.iutes a oficial miliciano,
do mesuro ::;01'\'1(;0, em disponihilidadc,
.i\rlt1<llld<).José
Silm do Pai";I, André Maria do Melloso:-i Rosa, ~\lvaro
dos RI'is narro", Alvaro Xunos Duarte, Adeliuo Artur
:\!alltwl Duarto Boiea, Adérito Luís Pena, Amadeu da
F011S0('a Sarga(;o, Alberto Virgílio Fortuna. António
Gabriel do (iuadros F0ITO, António Cardoso Aires dos
Reis, António Uornos, António José Teixeira Pais .
•\ IlUm io de Campos
Da r bosa do Uag<1111lles, A n tónio
Bissaiu Barreto Lopes • avurro , António Forroiru dos
Santos Dinis, António Francisco Dinis da Silva, António jl<lllllol Riboiro , C'rulos A lbcrto GOIl(;ab es do Castro, Cuotauo jf:tria de Melo Beirão, Fernando :\!artins
da Costa, Fernando Pcarson Lisboa, Fernando Cardoso, Fernando
Alberto
Duarte. Francisco António
Cal piro. (Ionçulo Vaz; Pinto da Fonseca de Si! Peroira
o Uustro, Hernâni Cne-iro Pereira,
Lso liuo Teixeiru
Vitcrho , José j[allllol dos Santos Carvalho, José Nunos Forrei ra .. losé Pinto do •\ ma rul,·.J o~;('~fa ria Si mõcs
Coelho. João .Iouquim Gonçnlvcs Iiib: iro . José Cp]estino Atuz (jo(1il1ho do :\fatos . .José Augu~to Latino da
Lan\a CoelllO, Jo;(rluilll E<1uanlo Corrogt'dor Teixeira,
.José Cortês LilJorato, .José ~\rtur do Kúpoles Vieira
da :\[ota. Luí~ Coelho Fornandes
<los Santos. :\fmlllel
do Jra~alhães Vaz (le ('mTalho, }[anuel da EnCnrnU(:110
GOl1(:aln's Lopes, l\fallllel da Cunha Folha, ~[úrio .10sé
(ton(,:al\'es :\!arques, jfanuel (;oll(:ah'es du (Iosta. PP'
dro :\lourãú :I[cndOl1(:a Corte' Heal da Siha Pinto,
Salomão da Costa Santos e .1 oão ~\Irredo Hodrigut's
Dias.
em di~;pollilJilidado,

T

2.° grupo de companhias de subsistências

Alf('l'('s milieianos do seni(;o de aJlllillistra(:110 militar, cm
disponihilidade,
os aspirantes a oticial lllilicianos do
lllCS!110 scni<;o,
Clll disponibilidaup,
.\eú(·io do Figupi1'('<10 P~'rcira, .\_drinno de F;lro Viana I3aptista, .\Ibano
Dias, ~\h'aro II('llt'iqul's do .\lnl('i<l<l, .\nUHlio ~\h'es
Vioira, .\ntilllio ('ruz de Oli\<,ira,.\ ntúnio José Paisano,
,\ntúnin Jlorgado Pin's, .\ntúnio :\ligul'1 Ferro dos
:-;anto.', .\ntónio dos Santos Boa,i(la, .\nnalldo Baptista
da Cost;l .. :\rnal<lo Fl'l'Il<llulo llndrig-t1ps dos Anjos,
.Artur {lonl('S Frpiro Quinta. Carlos jlad('ira fungro-
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num Proença,

Eurico
Fr-rnaudo Ventura
Abrantes,
Fornando
Augusto Simões Senão, Fernando
Duarte
Costa da Silveira, Fernando
Francisco
Costa Barreiros, Fcrunndo
<la (:ama Custunheira,
Gerar.l ~lnl'ia
.Iosé Levcquo de Castelo Lopes, Jaime Teodoro Pombo
Castvlo Branco, .louo Francisco
Cardoso Fcrncnd os,
João ~Iaria Cruz Pereira de Xlouru, .JOtLO .. 'une' Barreto, João Vitorino Abruntes ::\[ontoiro, Joaquim Evaristo de Figueiredo
Prazeres,
J oaq ui m ::\ra ria Serra,
José Aires Gurcia Alvurez, José Croft de Moura, José
Guerroiro Madciru Júnior, José Luis E:-t('\('s da FOIlseca, José ::\Iaria B01'I-\<''' Coutinho .to Esph-ito Santo
sn-», Jo"é Ricardo Goucalves do Almeida, .ro~é <la
Silva Godinho, Júlio (ll' .t\lll1('iua Uacbado, .1úlio Perez
Schultz, Luis dos Santos Fcrumulos, ::\lal1\101 Fcrnnnrlo
Figueiredo
do Carvalho, Muuucl Furtado do ~'a;;('imento, ::\lanuel dos Santos Pussinhus, ::\ligut'l Artur .lo
::\1orais ::\Ial'l:'(ln Barbosa, K1Ino L01lH']Il:O ::\Ipn<les <10
Oliveira, Rafael Duarte Lobo c Valentim Xav ier Pintado.
Batalhão de caçadores n.O I (Angola)

Alferes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a. oficial milicianos de infantaria, em di:-;ponibilidade, Nuno Augusto 1\10roI10, Aníbal Amnro 1\1ltunes da Silva, :.\Ianllel da Costa ~fa6alhãlJ", ~\ntóllio
Cha,-os Moura do Cnn'alho, JOLio Leal Lopes e .llltónio .Amilcar da Siha.
Batalhão de caçadores n. o 2 (Ango:a)

Alferes milicianos
de infantaria, cm di:::ponil,ilidud!', os
aspirantes
a otidal miJieinnos de infantaria, Plll disjlonibilidade,
Haul :-iér~io Pinto Baldaia, l\ntúnio 'I'eixeira Pereira da Concoiçuo, J ORé Borlll;nlino da Costa
:i\Ionteiro e Joaquim .\..hJlio ua Coneei<;ão Canalho.
Batalhão de caçadores n. o 3 (Angola)

Alferes milicianos
uo infnntaria, em disponihilitIadl',
os
aspirantos
a olicial mili('inl1os de infantaria,
em disJlonil;ilida<]e, JOtll[ uim .J OS0 ~roniz: Bar'reto do .1\ llJlt'ida,
.José PiclH'l ~Iarqu('s. António
Duarto Peão ,Júnio!',
VirgfJio Paulo ,la SilY<I, .forgo Borges .Ale.·an<ll'illO,
Feruando
Uotlrigues Valonte o Teotloro lIorta do ~I('squita.

ORDEM DO EXERCITO N.o 1G

2." Série

837

1.1 companhia de depósito e recrutamento (Moçambique)

Alferes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
os
aspirantes
a oficial milicianos de infantaria, em disponibilidade, Alberto Rocha o Germano Alfredo da Costa
Campos.
2.' companhia de depósito e recrutamento (Moçanlbique)

Alferes miliciano
pirante
lidade,

do infantaria,
em disponibilidade,
o asa oficial miliciano de infantaria,
em disponibiLuís Salgado Freire.

n

ln50.

(Visada polo Trihunal .to Contas em
de Dezembro de
devidos omolumentos,
DOS termos do Docroto 0.° 22:257).

S~o

Por portarias de 1 de Dezembro de 1950:
Contando

a autiguidudo

desde 1 de Dezembro

Regimento de infantaria

Tenente
miliciano de infantaria,
infantaria Manuel José' Sancho

de 1950:

n. o 4

o alferes
Nobre.

miliciano

do

Tenente miliciano do infantaria,
o alferes miliciano
infantaria ~\dérito Lopes Bragtlll<;a de Xlirnuda.

de

Regimento de infantaria

Regimento de artilharia

n.O 12

n.' 6

Tenente

miliciano de artilharia,
o alferes
artilharia :\LulUel J oaquim Pipa. \morim.
Regimento de artilharia

miliciano

de

antiaérea flxa

Tcncutcs
milicianos do nrtilhurin , os alferes milicianos
de artilharia
::\Ianllt·.1 .ilberto Ferreira
da Silva, João
Loho Merulinhos, Alvur» Dinis, LUÍ~ Aires Câmara
8ft ~ ogueira e Henrique Barata Salgueiro Gaspar.
T

Regimento de engenharia n. '\ 2

Tenente miliciano de cngcnhnria,
o alferes
engenharia António Mnrtins Correia.

miliciano

de

Adidos

Tenente miliciano tIL' infunturia , udirlo, o ulforcs miliciano
de' infautnriu,
adido, 0111 serviço no Miuistório das
Col(',ni:\:" na cnlóni«
do ..\ngulu)
jIanuel
Cakleira
Louro.
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'l'enente
miliciano de infantaria,
o alferes miliciano de
infantaria,
adido, em serviço no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambiq uo, Alfredo Amílcar Barbosa Coelho.
Tenente
miliciano do cavalaria,
o alferes miliciano do
cavalaria,
adido, em serviço no Ministério elas Colónias, na colónia de Moçambique,
Júlio Pereira Estudante.
Tenente
miliciano
do serviço de udministrcçüo
militar,
o alferes miliciano do mesmo serviço, adido, em serviço no Ministério daR Colónias, na calúnia de Meçambique, Abel Mário da Silva Spinola.
(Visadas pulo 'l'rihunal do Contas em 27 elo Dez ernb eo do 10:0São dovídos omolumontos,
nos termos do Docreto n.? 22:257).

Regimento de infantaria n.· I

Tenente
miliciano de infantaria,
alferes miliciano de infantaria,
tónio Dias Miguel.

em disponibilidade,
()
em disponibilidade.
An-

Regimento de infantaria n.· 3

'I'enonte miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
o
alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
António Cósar de Freitas.
Regimento de infantaria n.· 4

Tenente
miliciano de infantaria,
cm disponibilidade,
o
alferes miliciano de infantaria, cm disponibilidade,
Alexandre J 086 ele Sousa Figueiredo
de Avelar Barbosa.
Regimento de infantaria n.· 6

'I'enontes milicianos de infantaria,
em disponibilidade,
os
alferes milicianos
de infantaria,
em disponibilidade,
Artur Alberto da Silva, Albertino da Silva Monforte,
Dom ingos José Soares Pacheco e Jorge Eurico Vaz
de Oliveira Fernandes.
Regimento de infantaria n.· 7

Tenente
miliciano
de infantaria,
em disponibilidade,
o
alferes
miliciano
de infantaria,
cm dispouibilidade,
José Teixeira da Silva Mendes.
Regimento de infantaria n.· 9

Tenentes
milicianos
de infantaria,
os alferes milicianos de infantaria,

em disponibilidade,
cm dispouibilidado,

2.- Série
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Luí~ .José Valentim
Metelo, ~ralluel de Jesus do Almeida e Silva o Tomás Guimarães de Calheiros e Mo-

neses.
Regimento de infantaria n. o 10

Tenente
miliciano de infantaria,
em disponibilidado,
o
alferes
miliciano
do infantaria,
em disponibil id.ulo,
Fernando
Amil Moreira do Sá.
Regimento de infantaria

n.· II

'Tenente miliciano do serviço do udrninistrnçüo
militar,
em disponibilidade,
o alferes miliciano do mesmo serviço, cm disponibilidade,
Ricardo J orgo Correia da
Fonseca.
Regimento de infantaria

n.O 13

Tenente
miliciano de infantaria,
cm disponibilidade,
o
alferes miliciano de infantaria, em dispouibilidade,
Armando Augusto Corroia de Sá.
Regimento de infantaria n. o 16

Tenentes

milicianos de infantaria, em ilispollihilidtl(1c, os
milicianos
do infantaria,
em disponibili(hule,
António Moreira da Costa o Fr~ncisco José Galopim
de Carvalho.

alferes

Batalhão de caçadores n. o I

Tenento
miliciano de infantaria,
em disponibilidade,
o
ulferes miliciano de infantaria, em disponibilidade,
João
Corroia Boaventura.
Batalhão de caçadores n. o 2

'I'onontos milicianos do infantaria, cm dispnnihilidadc, os
alferes milicianos
do infantaria,
em disponibilidado,
António Bizarro Castro O João JO!;(I Monteiro 1;0111'0.
Batalhão de caçadores n. o 3

'I'oneuto miliciano de infuntarin, em disponihilidade,
()
11 Iferos miliciano
de in fantaria, em disponibiliaado,
.To:tquim Adriano Horta Carneiro.
Batalhão de caçadores n.· 5

Tenentes milicianos de infantaria,
cm disponibilidade,
os
alferes milicianos
de infantarin, em di~ponibilidade,
Jaime Mnnuol de Sousa Pires Faísca, Manuel Nunes
de Sousa, Elcutério
Alberto Fnri« Ferreira
o Carlos
Alhnno Pinheiro de Carvalho.
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Batalhão de caçadores n.O 6

'I'encntes milicianos de infantaria, em disponibilidade, os
alferes milicinnus de infantaria, em disponibilidade,
Avelino Alberto de Carvalho Louronco Leito o João
Antunes Pinheiro.
Batalhão de caçaderes n.· 8

'Tenentes milicianos de infantaria, em disponibilidade, OH
alferes milicianos de infantaria, em disponibilidade,
José Geraldes Amaro Carmelo, António dos Santos
de Almeida, J oão O ordo Mendes o Orlando José Carvalho Vitorino.
Batalhão de caçadores n.· 9

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, ()
alferes miliciano do infantaria, em disponibilidade,
Rui Osvaldo de Melo Castilho.
Batalhão de caçadores n.O 10

Tenente miliciano do infantaria, cm disponibilidade, o
alferes miliciano do infantaria, cm disponibilidnde, Ilcnato Adolfo Vieira da Cunha c Sá.
Batalhão de metralhadoras

n.O I

Tenontcs miliciano" de infantaria, em disponibilida(lo, o..;
alferes milicianos de infantaria, cm disponibilidndr-,
.Iollo Manuel do Almeida Lopes, Carlo» de Sousa l\f:II'ques o António Luis Jasmins do Freitas,
Batalhão de metralhadoras

n,O2

Tenentes milicianos de infantaria, em disponihilidudc, os
alferes milicianos do infantaria. cm disponibilidade,
A ntón io AI\'es Pinto e l\Hrio 'I'eixoira.
Regimento de artilharia

ligeira n.O I

'I'cnentes milicianos do artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos do artilharia, em disponibilidade,
.Tosó Fornandos Duarto Félix, Mutins Barroso Gomes
Sanches o J OHÓ Arsénio Brito Pereira.
Regimento de artilharia

ligeira n,· 4

Tenente miliciano do artilharia, om disponibilidade, o
alferes miliciano do artilharia, em disponihilidndc,
Luís Maria dos Santos Colaros Vioira.
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n. o 5

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o
alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade,
Américo J cão Andrade Ferreira.
Regimento de artilharia

pesada n.O 2

Tenentes milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, cm disponibilidade,
Mário Rodolfo Marques de Magalhães Aguiar, Ernesto
Leão Ribeiro Lopes Cardoso, Fernando Luis Ribeiro
Pousada e Luís da Cunha Carvalho.
Regimento de artilharia

antiaérea

flxa

'I'onontos milicianos de artilharia, em disponibilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em disponibilidade,
Nuno Luís de Carvalho Daun e Lorena e Manuel
Coimbra.
Grupo de artilharia

contra aeronaves

11.°

I

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, o alferos miliciano do artilharia, em disponibilidade, Carlos Jorge dos Santos Pinho.
Regimento de artilharia

de costa

Tenentes milicianos de artilharia, em disponihilidade, os
alferes milicianos de artilharia, em uisponibilidado,
António Geraldo Cassola de Sousa e Mário Rodrigo
da Fonseca Ramos.
Regimento de cavalaria

n.O 3

'I'oncntos milicianos do cavnlaria, em disponibilidade, os
alferes milicianos do cavalaria, cm disponibilidade,
.T osé Gomes Palmeiro da Costa, Fernando Alberto
Braga dos Reis, Mário Arez e João Maria Calado
Branco e Meira.
Regimento de cavalaria

n.· 6

Toncnto miliciano do cavalaria, om disponibilidade, o alfores miliciano de cavalaria, em disponibilidade, Francisco José de Sousa Nogueira de Oliveira Lima.
Regimento de cavalaria

n.· 7

Tenentes milicianos de cavalaria, em uisponihilidade, os
alferes milicianos do cavalaria, em disponibilidade,
Luciano José Vieira Marques da Cunha, José Manuel
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Gomes da Silva Coentro, João Luís de Almeida da
Silva da Cota Falcão Aranha de Sousa e Meneses,
J oão dos Santos e Silva e Francisco António Vidal
Abreu Alçada Padez,
Batalhão de telegraflstas

Tenente miliciano de engenharia. em disponibilidade,
o alferes miliciano de engenharia, em disponibilidade,
Josó Jorge Azevedo Coelho Virgílio.
Base aérea n. 3
O

Tenente miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, o alferes miliciano do mesmo serviço, em disponibilidade, Bruno 'I'avaros Carreiro.
Centro de instrução e treino de pilotos aviadores milicianos

Tenentes milicianos de aeronáutica, em disponibilidade,
os alferes milicianos de aerouáutica,
em disponibilidade, Nuno Craveiro Lopes, João Salvador dos Santos Sá Nogueira, Carlos Alberto de Jesus, Alexandre
Maria Henrique de Lencastre e Faustino Carlos Antolin Soares.
2. o grupo de companhias de subsistências

'I'euontes milicianos do serviço do administração militar,
em disponibilidade, os alfores milicianos do mesmo
serviço, em disponibilidade,
Albino Martins Heais
Pinto e António Emílio Caldas Fruzão Pinto da Cruz.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o I

'I'ononte miliciano médico, licenciado, o alferes miliciano
módico, Iiconciado, Manuel Bastos de Almeida.
Centro de mobilização do serviço de saúde n. o 2

'I'oncnto miliciano médico, licenciado, o alferes miliciano
médico, licenciado, Joaquim António Vilão.
Batalhão de caçadores n.O I (Angola)

'L'clI0I1te:-; utilie iunos de infantaria,

em dispouihilidado,
os
alferes milicianos do infantaria, cm disponihilidade,
Mário Luís elos Santos, Joaquim Marinho Bustos,
Jorge Pinto Alves Fornandos, Viriato de Araújo
Tomé, Osvaldo da. Rocha Figueiredo Jorge e António
Adriano Aires.

•
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Batalhão de caçadores n.O 2 (Angola)

Tenentes
milicianos
de infantaria,
em disponihilidndo,
os alferes milicianos
de infantaria,
em dispon ibi lidade, Hui Manuel de Lemos Branco,
Hui Borges
Alexllndrino,
Fernando
Alexandre
Ferreira
e Mário
Borges Alexandrino.
Centro de mobilização de infantaria

Tenente

n. o II

miliciano
de infantaria,
licenciado,
o alferes
de infantaria,
licenciado,
Mário dos Santos

miliciano
Leitão.

(VIMd~s pelo Tribunal do Contas em 27 de Dezembro de 1950. Silo
devJdos emotumentos, nos tormos do Decreto D.o 22:257).

Por portarias de 7 de Dezembro de 1950:
Colégio Militar

Capitão miliciano de infantaria,
adido, o tenento miliciano de infantaria,
adido, Cristóvão de Sousa Lima,
contando a antiguidade
desde 1 de Dezembro de H)jO.
(VlsIlda pelo Tribunal de Contas e m 20 de Dezembro do 1950. Silo
devidos omolumentos,
DOS termos do Decroto
D. o ~2:i57).

Promovido
a aspirante
a oficial miliciano veterinário,
para a secção de depósito do pessoal do serviço vetorinário militar, nos termos do artigo 35.0 do Decreto
n." 21:BGj, de ~:! de Abril de 1932, o furriel miliciano
do serviço veterinário
militar, do regimento de Ianceiros
11.° ~, António Augusto Freitas Ribeiro Tavares Montano, contando a antiguidade
desde ~3 do Fevereiro
de
10~)0.

Por portarias de 15 de Dezembro de 1950:
Grupo de artilharia

contra aeronaves n. o 3

Alferes miliciano
de artilharia,
em disponibilidade,
o
aspirante
a oficial miliciano do artilharia,
em disponibilidade, Artur Fernandes
de Oliveira Rodrigues, contando a antiguidade
desde 1 de Novembro
de 1950.
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Colégio Militar

Tenente miliciano de cavalaria, o alferes miliciano de'
cavalaria José Manuel Inglês Gancho Pereira de Carvalho, contando a antiguidade desde 1 de Dezembro
de 1950.
(Visada. pelo Tribunal de Contas om 27 do Dezembro do 1950. Sãodevidos emolumentos,
UOS termos do Decreto
n,? 22~257).

Promovido a aspirante a oficial miliciano médico, pare
o 1.0 grupo de companhias de saúde, nos termos doartigo 35.0 do Decreto D. 21:365, de 22 de Abril de
1932, contando a antiguidade desde 9" de Fevereiro
de 1950, o furriel miliciano do serviço de saúde militar, em disponibilidade, Henrique Manuel Torres, ficando na mesma situação de disponibilidade.
O

Por portarias de 20 de Dezembro de 1950:
Contando a antiguidade desde 1 de Dezembro de 1950~
Depósito de mobiliz~ão

das fOfças expedieionãrias às colónias

Tenente miliciano de infantaria, o alferes miliciano de
infantaria Luis Maria Baptista da Costa.
Tenente miliciano do serviço de administração militar, o
alferes miliciano do mesmo serviço Amaro Ferreira
Baptista.
Adido

Tenente miliciano de artilharia, o alferes miliciano de
artilharia, adido, em 801"yj(,;0 no Ministério das Colónias, na colónia de Moçambique, Igeméuio Eduardo
Gomes Névoa Tadeu.
(Visadas pelo Tribunal de ContaI elll '0 do Dosornbro de 1950. Sãoduvldos omolumentea,
nos termos do Decrete u.o 22:257).

111- COLOCAÇOES,
Ministério

EXONERAÇOES

E TRANSFER~NCIAS

do Exército -I.a Direcçao.Geral-

2. a Repartiçlt

Por portarias de 17 de KO~'elllurode 1950:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de lG J
Junho de 19óü) inserta na Ordem do Exército n." 97

2." Série
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2. a série, do mesmo ano, que colocava no depósito de
. mobilização das forças expedicionárias às colónias
os tenentes milicianos médicos Rui Coutinho de Vasconcelos e Sá Coelho e Manuel Garrido Viana.
Brigada n.· 3 de caminhos de ferro

Alferes miliciano médico, em disponibilidade, do 1.0 grupo
de companhias de saúde, António José Seabra.
I.· grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do depósito de mobilização das
forças expedicionárias às colónias, Miguel Maria de
Jesus Guimarães Pestana da Silva.
2.· grupo de companhias de subsistências

Alferes miliciano do serviço de administração militar,
em disponibilidade, do depósito de mobilização das
forças expedicionárias às colónias, Luís Augusto Rodrigues Rocha.
Centro de mobilização de artilharia

n.· 2

Tenente miliciano médico, em disponibilidade,
Garrido Viana.

Manuel

Depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias

Aspirante a oficial miliciano médico, do 2.° grupo de
companhias de saúde, António José Melich Cerveira.

Por portarias de 20 de Dezembro de 1950:
Nula e de nenhum efeito a parte da portaria de 6 de
Junho de 1950, publicada na Ordem do Exército n.? 9,
2.a série, do mesmo ano, que colocou no centro de mobilização
de infantaria n.? 13 o alferes miliciano de
infantaria Alvaro da Silva Esteves Pereira, por se ter
verificado que este oficial já tinha sido colocado no mesmo
centro como tenente.
Regimento de infantaria n.· 5

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, do batalhão
de caçadores n." 5, Manuel Gomes Moniz Pereira, por
motivo disciplinar.
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n.· 8

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, António Maria Sotomaior Neto.
Batalhão Independente de Infantaria

n.O 19

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
regimento de infantaria n.? 3, Manuel Henrique Gonçalves Borges, por pedir.
Batalhão de metralhadoras

n.O 1

Tenente miliciano de infantaria, em disponibilidade, Durval Filipe do Passo Gomes Ribeiro.
Centro de mobilização de infantaria

n.O I

Alferes miliciano de infantaria, em disponibilidade, do
batalhão de caçadores n. ° 5, Armindo Júlio Correia
da Sil\"11Louro.
Centro de mobilização de infantaria

n.O 8

Tenente miliciano de infantaria, licenciado,
Alfredo de Vasconcelos Meneses Monteiro.

Emiliano

Centro de mobilização de infantaria n.O 12

Tenente miliciano
:Maria Dionisio.

de infantaria,

licenciado,

Centro de mobilização de infantaria

Armando

n.O 18

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
grupo de artilharia de guarnição, Carlos Alberto da
Silveira :\fOlliz do Canto e Noronha.
Regimento de artilharia

ligeira n. ° 3

Tenente miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
destacamento misto do Forte de Almada, Augusto
J osó Soares de Albergaria.
Regimento de artilharia

pesada n.· I

Alferes miliciano de artilharia, em disponibilidade, do
regimento de artilharia pesada n.? 3, Alcino Lourenço
Valadas, por pedir.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, em disponibilidade, do regimento de artilharia pesada n.? 3, Rui
Mário da Silva GaIvão, por pedir.
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Bateria independente de defesa de costa n. 2
O

Aspirante a oficial miliciano de artilharia, do regimento
de artilharia pesada n. ° 1, Jorge de Meneses Alves
e Sousa, sem dispêndio para a Fazenda Nacional.
Regimento de lanceiros n.O I

Alferes miliciano de cavalaria, em disponibilidade,
regimento de cavalaria n.? 3, João de Sá Garção.

do

Brigada n.o 3 de caminhos de ferro

Alferes milicianos: do serviço de administração militar,
do regimento de artilharia de costa, Paulo Capel
Bryant Jorge; de artilharia, do regimento de artilharia
ligeira n.? 1, António Moreira Andrade; do regimento
de artilharia antiaérea fixa, Fernando Soares Lopes
Guerra e, de engenharia, do regimento de engenharia
n." 1, àntónio Duarte da Silva e Joaquim César Barbosa Cabral e, do centro de mobilização de engenharia
n.? 3, José Correia de Sá, todos na situação de disponibilidade.
~--

IV Ministério

DECLARAÇOES

do Exército -I.a Direcção-Geral-

2.'\ Repartição

1) Conta a antiguidade do seu actual posto desde 1 de
Dezembro de 1950, e não desde 1 de Dezembro de 19·19,
como consta da portaria de 16 de Dezembro do ano
findo , publicada na Ordem do Exército n." 2, 2.:1 série,
do corrente ano, o tenente miliciano de infantaria, do
regimento de infantaria n.? ô, Alberto Fernando Mendes
Pedroso.
2) Pertencia ao batalhão de caçadores n.? 4, e não ao
regimento de infantaria n. o 4, o tenente miliciano de iníuntaria Alvaro dos Santos, colocado no centro do mobilização de infantaria n." 4, por portaria de ô de Junho
(lo 1950, publicada na Ordem do Exército n." 9,2.:1 série,
do corrente ano.
3) Chama-se Eduardo dos Santos Calado Capela, e não
Eduardo dos Santos Capela, O alferes miliciano do infantaria a que se refere a declaração 4) publicada na Ordem
do Exército n." D, 2.u série, do corrente ano.
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4) É aspirante a oficial miliciano de infantaria, e não
alferes, o aspirante a oficial Lourenço Gonçalves Viegas,
colocado no centro de mobilização de infantaria n." 20,
por portaria de 6 de Junho de 19;)0, publicada na Ordem
do Exército n.? 9, 2.~ série, do corrente ano.
5) lD tenente, e não alferes, o oficial miliciano de artilharia Sebastião António do Rosário Santos Azevedo,
colocado no regimento de artilharia ligeira n.? 1, por
portaria de 23 de Junho do corrente ano, publicada na
Ordem do Exército n.? 9, 2.a série, do mesmo ano.
6) Nasceu em 29 de Janeiro de 1922, e não cm 22 de
Novembro do mesmo ano, o aspirante a oficial miliciano,
do grupo de artilharia contra aeronaves n. ° 3, .J oão Paulo
de Matos, pelo que nos seus registos de matrícula deve
ser feita a devida rectificação.
7) Pertencia ao grupo de artilharia contra aeronaves
n.? 1, o não ao regimento de artilharia ligeira n.? 2, o
aspirante a oficial miliciano de artilharia ÁIYLlro J OSÓ
da Conceição Félix Simões, que, por portaria de 9 de
Junho de 1950, inserta na Ordem do Exército n.? 9,
2.:1 série, do mesmo ano, teve baixa do serviço.
8) Deve ser considerado promovido para o centro de
instrução e treino de pilotos aviadores milicianos, e não
para a base aérea n.? 1, como consta da portaria do 16
de Dezembro de 1949, publicada na Ordem do Euército
n.? 2, 2.a série, do corrente ano, o tenente miliciano de
aeronáutica João Carlos Jorge de Azovedo Carneiro
Martins.
9) Chama-se Manuel Alvares Pereira Carneiro Leal, e
não Manuel Álvares Poroira Couceiro Leal, como foi
publicado na Ordem do Eosército n.? 9, 2. a série, de 1;)
do Agosto de 1950, o tenente miliciano módico do reserva que, pela mesma Ordem do Exército, teve baixa
do serviço.
10) Pertence ii, brigada n ,° 2 de caminhos (to forro, e não
t~ brigada n.? 3, o tononto miliciano médico João Vítor
de Macedo Pinto, que, pela Urdem do Eeército n.? 9,
~. a série, do correcto ano, passou ii. situação do reserva.
11) Chama-se Raimundo Sérgio Maria de Noronha
Waddíngton de Quintunilha e Mendonça, e não Raimundo
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Sérgio Maria de Noronha, e pertencia ao batalhão de
caçadores n. ° 2, o alferes miliciano médico colocado no
centro de mobilização do serviço de saúde n.? 2, pela
Ord(,1II do Exército n." 9, 2.a série, do corrente ano.
12) Contam a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Novembro do 1950 os alferes milicianos médicos
Afonso Briosa e Gala e António José Melich Cerveira,
promovidos por portaria de 6 de Outubro do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n. ° 13, 2. a série.

13) Chama-se António Afonso Pala Carreira, e não
António Afonso Pala Carreiro, e é tenente, e não alferes,
o oficial miliciano farmacêutico a que se refere a declarncão 33) constante da Ordem do Exército n.? 9, 2.a série,
do corrente ano.
14) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 do Dezembro de 1950, e não desde 1 de Dezembro de
1949, como consta da portaria de 16 do Dezembro do
ano findo, publicada na Ordem do Exército n. ° 2, 2. a série,
do corrente ano, o tenente miliciano farmacêutico, do
1.° grupo de companhias de saúdo, Manuel Ferreira
Madeira.
15) Conta a antiguidade do seu actual posto desde
1 de Dezembro de 1950, e não desde 1 de Dezembro de
1949, como consta da portaria de 16 de Dezembro do
ano findo, publicada na Ordem do Exército n." 2, 2.a série,
do corronte ano, o tenente miliciano farmacêutico, do
1.0 grupo de companhias de saúde António Afonso Pala
Carreira.
'
16) É tonente, e não alferes, o oficial miliciano do serde administração militar Gilberto Teles Cabral
Sacadura, quo, por portaria de 16 de Junho do corrente
ano, publicada na Ordem do Exército n.? 9, 2.r. série,
foi considerado apresentado ao serviço deste Ministério
e colocado no depósito de mobilização das forças expedicionárias às colónias.
viço

17) Pertence ao regimento de engenharia n." 1, e não
ao regimento de engenharia n, ° 2, o, alferes miliciano do
serviço de administração militar Manuel José Stíchaner
Lacasta, que, pela Ordem do Exército n." 9, 2.a série, de
15 de Agosto do ano corrente, foi transferido para o
centro de mobilização de administração militar n." 1.
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Obituário

Novembro

12 -

Tenente miliciano
Moreira.

18 -

Tenente miliciano
riques Gouveia.

médico ,ln reserva

José Maria

1949
Fevereiro

médico de reserva Vicente Hen-

1950
l\.I:lio
.lnlho
»
»

Agosto

D

»

4-

Tenente miliciano de artilharia Leandro Augusto
dos Santos Lima.
14 - Alferes miliciano de reserva de artilharia
Manuel
Henriques Veres ..
19-'l'enentc
miliciano médico ,II' reserva Avelino da
Costa Mor-eira Padrão.
25 - Alferes miliciano médico,
Iicenci a.lo, Domingos
Alves de Araújo.
10 - Tenente miliciano médico Alfredo Augusto Uonçalves Coimbra.
2 - Tenente miliciano de infan taria Fernnudo
Azpdo
Duarte.
·4
Alferes miliciano do roscrva
de infuntar in .João
António da Silvu Gomes.
12 -AI1"er(,8 miliciano de reserva ,1,: engcnbnrin .'IaIlUeI Antunes
de Almeida.
21
Tenente miliciano u,' reserva do serviço dl' adlllÍ
nistrnção militar António Riheiro 'l'ek-s,

Rectificações

Na Ordem do Exrl'cito Il.O 9, 2." sério, do corrente ano, p. ue,
I. 10.", onde se lê: «Simões», deve ler-se: «Siruâo»; 1. 29.", undc SI:
I,~: «Coucuiro», devo ler-se: ,.Carneiro»; a p. 118, I. 3.', eliminar a
palavra «uiédicoe ; a p. 12:3, 1. ;17.', onde ~l' lt: «Fornander ", t!pvp
ler-sr: «~':ern~ul!lo»; a p.. 12G, 1. ;-31.•, onde s" lê: «Silllão», d,'\ l'
ler-se': ":->l1nnau».

Ado({o do Amaral Abranche» Pinto.
l~stá conformo.

o

Ajudante-General,

•

